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RESUMO 

A tomada de decisão executiva constitui-se no principal desafio dos gerentes das 

empresas na atualidade. As organizações vivem em permanente processo de mutação, o que torna 

a tomada de decisão uma atividade extremamente crítica. As decisões precisam ser tomadas em 

tempos cada vez menores devido à própria dinâmica do mundo atual. São necessárias ao decisor, 

experiência, informação, metodologia e menos intuição. O custo de uma decisão estratégica 

errada é incalculável, podendo até representar a falência de grandes organizações. 

Para obter uma boa decisão, o agente decisor necessita de informações de qualidade, 

oriundas de sistemas legados, de diferentes fontes de informação, internas e/ou externas à 

organização, armazenadas em arquivos convencionais, em bancos de dados de diferentes SGBD - 

sistemas de gerência de banco de dados, ou obtidas por meio de sites na Web. 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e implantar a metodologia de apoio à 

tomada de decisão executiva MeGIQ (Metodologia de Geração de Informações de Qualidade 

para Apoio à Tomada de Decisão Executiva), suportada por um sistema de informação que 

mantenha uma base de conhecimento sobre decisões de sucesso, possibilitando aos agentes de 

decisão fazerem uso da re-utilização dessas decisões. As informações são obtidas mediante 

técnicas OLAP e de mineração de dados, sobre um banco de dados de apoio à decisão, sendo 

utilizadas em conjunto com modelos de decisão multicriterial, possibilitando a participação de 

diferentes agentes decisores com experiência no problema em questão, pertencentes ou não à 

organização, aumentando dessa forma, a probabilidade de sucesso da decisão. 

 

Palavras Chave: Informática; data base; banco de dados; tomada de decisão. 
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ABSTRACT 

The executive decision making is the main challenge of managers in modern enterprises. 

Decisions are extremely critical activities in organizations that live in permanent process of 

mutation. Decision should be made in a short period of time because of the dynamic of the world. 

Decision-makers need to have more experience, information and methodology than intuition. The 

cost of a wrong estrategic decision is not mensurable, which even could represent the bankruptcy 

of a big organization. 

Decision-makers need qualified information to decide, derived from legacy systems, from 

different sources of information, internal and/or external to the organization, archived in 

conventional files, in data bases of differents DBMS, or obtained from sites on the Web. 

This work has the objective of develop and implant a methodology of executive decision 

making, supported by a information system MeGIQ (Metodologia de Geração de Informações de 

Qualidade para Apoio à Tomada de Decisão Executiva), which keeps a “knowledge base” about 

successful decisions, allowing decision-makers to re-use successful decisions. Information is 

acquired from OLAP and data mining techniques applied over a decision support data mart, used 

in parallel with multicriterial decision models, possibiliting the contribution of different decision-

makers, with experience about the problem or not, employers or non employers of the 

organization, enhancing the probability of a successful decision. 

 

Key words: Informatics; data basis; data bank; decision taking. 

 

 

 

v 



     SUMÁRIO 
 

LISTA DE FIGURAS.........................................................................................................x 
 
LISTA DE QUADROS.....................................................................................................xii 
 
LISTA DE TELAS DO FRAMEWORK.......................................................................xiii 
 
LISTA DE ABREVIAÇÕES...........................................................................................xvi 
 
1. INTRODUÇÃO.............................................................................................................1 
 

1.1 Objetivos da tese.....................................................................................................2 

1.1.1 Objetivo geral........................................................................................2 

1.1.2 Objetivos específicos.............................................................................2 

1.2 Motivações...............................................................................................................3 
 

1.3 Organização do documento....................................................................................4 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA...............................................................................6 
 

2.1 Construção de uma base de apoio à tomada de decisão......................................6 
 

2.1.1 Qualidade dos dados.............................................................................7 
 

2.1.1.1 Problemas da baixa qualidade dos dados...............................7 
 
2.1.1.2 Qualidade de dados na tomada de decisão…………...…......8 

 
2.1.1.3 Controle de qualidade de dados na tomada de decisão….....9 

 
2.1.1.4 Ciclo TDQM.............................................................……..….10 
  
2.1.1.5 Projeto TQDM........................................................................11 

 
2.1.1.6 Projeto DWQ...........................................................................13 

 
2.1.1.7 Técnicas estatísticas utilizadas na qualidade de dados.......14 

 
2.1.2  Engenharia de requisitos....................................................................20 
 

    
vi 



   2.1.2.1 Elicitação...................................................................................20 
 
2.1.2.2 Reuso de requisitos...................................................................21 

 
2.1.3 Metadados.............................................................................................22 
 
 2.1.3.1 Metadados para o gerenciamento de bases de apoio............22 

 
   2.1.3.2 Mapeamento das fontes operacionais....................................23 
    
   2.1.3.3 Rotinas de ETL........................................................................24 
 
   2.1.3.4 Implementações de metadados..............................................25 
 

2.1.4   Data warehouse....................................................................................26 
 
 2.1.4.1 Conceito de data warehouse...................................................26 
 
 2.1.4.2 Etapas envolvidas na construção de um DW........................27 
 
 2.1.4.3 Data mart.................................................................................30 
 
 2.1.4.4 Modelagem multidimensional................................................31 
 

2.2 Técnicas de exploração.........................................................................................32 
 

2.2.1   Processamento Analítico On-line.......................................................33 
 

2.2.2 Mineração de dados............................................................................34 
 

2.2.2.1 Técnicas estatísticas clássicas................................................35 
 

2.2.2.2 Estudo de clustering...............................................................36 
 

2.2.2.3 Regras de associação..............................................................37 
 

2.2.2.4 Árvore de decisão...................................................................37 
 

2.2.2.5 Estudo da vizinhança.............................................................38 
 

2.2.2.6 Regras de indução..................................................................39 
 

2.2.2.7 Considerações sobre mineração de dados...........................40 
 

2.3 Modelos de apoio à  decisão...............................................................................42 
 

vii 



            2.3.1 Teoria da decisão....................................................................................42 
 

2.3.1.1 Modelos de decisão...................................................................43 
 

2.3.1.2 Modelos de apoio multicritério à decisão……......……….....44 
 

2.3.1.3 Relação de dominância.............................................................46 
 

2.3.1.4 Análise de sensibilidade............................................................49 
 

2.3.2 Métodos multicritério de apoio à decisão.............................................50  
 

          2.3.2.1 Teoria da utilidade multiatributo - MAUT............................50 
 
 3.  METODOLOGIA DE APOIO À DECISÃO.......................................................52 

 
       3.1 Introdução......................................................................................................52 
 
       3.2 Fundamentos da metodologia.......................................................................52 
 
             3.2.1 Atores envolvidos..................................................................................52 
 
             3.2.2 Modelo funcional..................................................................................53 
 
       3.3 A Base de decisões e de modelos..................................................................56 
 
       3.4 A Metodologia................................................................................................62 
 

3.4.1 Ciclo de vida da metodologia................................................................63 
 
3.4.2 Processo de estruturação da decisão (P1)...........................................64 
 
3.4.3 Processo de modelagem (P2)................................................................69 

 
3.4.4 Processo de construção da base de apoio (P3)....................................74 
 

3.4.5 Processo de exploração (P4)..............................................................79 
 
3.4.5.1 Sub-processo  exploração analítica - rotinas OLAP...........79 
 
3.4.4.2 Sub-processo exploração - mineração de dados..................82 

 
3.4.6 Processo de Avaliação (P5)...................................................................87 
 
3.5   Considerações sobre a metodologia......................................................92 
 

viii 



      4.   MeGIQ TOOL............................................................................................................93 
 
4.1 Objetivo................................................................................................................93 
 
4.2 Ferramentas utilizadas.......................................................................................93 
 
4.3 Rotina de iniciação..............................................................................................93 
 
4.4 Processos..............................................................................................................95 
 

4.4.1 Processo de estruturação da decisão...................................................95 
 
4.4.2 Processo de modelagem…………….………..……………………….98 
 
4.4.3 Processo de construção da base de apoio..........................................102 
 
4.4.4 Sub-processo de exploração - OLAP.................................................107 
 
4.4.5 Sub-processo de exploração - mineração de dados..........................109 
 
4.4.6 Processo de avaliação.........................................................................114 
 
4.4.7 Processo de Administração................................................................117 
 

4.5 Considerações....................................................................................................117 
 

5. EXPERIMENTAÇÃO............................................................................................118 
 
5.1 Análise da retenção/evasão no Curso de Engenharia de Produção da UFPE...119 
 
5.2 Seleção de um sistema de recursos humanos……….…………………………...126 

 
5.3 Análise da viabilidade de substituição de equipamento……….………………..128 

 
5.4 Considerações sobre os estudos de caso……....………………………………….130  

 
6. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE METODOLOGIAS.................................132 

 
6.1 Metodologias selecionadas………………………………………………………...132 
 

 6.1.1 Metodologias que enfatizam a geração/exploração de data 

 warehouse ..................................................................................................132 

 

ix 



                        6.1.2 Metodologias que tratam de decisões que envolvem 

                         tecnologia da informação (TI)....................................................................134 

6.2 Elementos de comparação entre as metodologias………………………..……...136 
 
7. CONCLUSÕES........................................................................................................140 
 
7.1 Considerações finais………………………………….……………………………140 
 
7.2 Dificuldades enfrentadas……………………….…….…………………………...141 
 
7.3 Sugestões para trabalhos futuros…………………...…………………………....142 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.........................................................................144 
 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA...............................................................................14 
 
SITES CONSULTADOS................................................................................................15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 



LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 2.1 – Ciclo de administração da qualidade de dados..............................................10 
 
Figura 2.2 – Hierarquia da qualidade de dados..................................................................12 
 
Figura 2.3 – Relacionamento de atributos de qualidade e atividades de DW..................14 
 
Figura 2.4 – Histograma da idade dos clientes....................................................................15 
 
Figura 2.5 – Correlação linear...............................................................................................19 
 
Figura 2.6 – Dispersão dos pontos.........................................................................................19 
 
Figura 2.7 – Espiral crescente do processo de elicitação.....................................................21 
 
Figura 2.8 – Mapeamento dos dados das fontes de origem.................................................24 
 
Figura 2.9 – Metadados gerados pelas rotinas de ETL.......................................................25 
 
Figura 2.10 – Ambiente de data warehouse..........................................................................27 
 
Figura 2.11 – Exemplo de conversão  de unidades...............................................................29 
 
Figura 2.12 – Exemplo de padronização de domínio...........................................................29 
 
Figura 2.13 – Exemplo de padronização de tipos de dados................................................29 
 
Figura 2.14 – Data mart..........................................................................................................31 
 
Figura 2.15 – Modelo multidimensional................................................................................31 
 
Figura 2.16 – Tabelas de fatos e dimensão............................................................................32 
 
Figura 2.17 – Árvore de decisão.............................................................................................38 
 
Figura 2.18 – Análise de crédito para um novo cliente........................................................39 
 
Figura 2.19 – Tipos de problema............................................................................................44 
 
Figura 2.20 – Critérios  x  alternativas..................................................................................45 
 
Figura 2.21 – Espaço de alternativas x espaço de conseqüências.......................................48 
 

xi 



Figura 3.1 – Modelo funcional da metodologia....................................................................55 
 
Figura 3.2 – Diagrama de classes da base de decisões e modelos.......................................58 
 
Figura 3.3 - Ciclo de vida da metodologia.............................................................................59 
 
Figura 3.4 – Sub-processos de exploração.............................................................................60 
 
Figura 3.5 – Processo de estruturação da decisão................................................................61 
 
Figura 3.6 – Processo de modelagem.....................................................................................67 
 
Figura 3.7 – Processo de construção da base de apoio - I....................................................71 
 
Figura 3.8 – Processo de construção da base de apoio - II..................................................72 
 
Figura 3.9 – Processo de exploração - OLAP........................................................................79 
 
Figura 3.10 – Processo de exploração – mineração de dados – I .......................................82 
 
Figura 3.11 – Processo de exploração – mineração de dados – II ......................................82 
 
Figura 3.12 – Processo de avaliação.......................................................................................88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xii 



LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 2.1 – Dados preparados para análise de série temporal........................................18 
 
Quadro 2.2 – Relacionamento entre sexo, altura e peso......................................................20 
 
Quadro 2.3 – Tipos de erros encontrados nos dados legados..............................................30 
 
Quadro 2.4 – Média dos dados dos assinantes......................................................................34 
 
Quadro 2.5 – Distribuição de probabilidade das instâncias em relação aos clusters........37 
 
Quadro 2.6 – Regras de indução na avaliação de lentes de contato....................................40 
 
Quadro 27 – Situações básicas de preferência entre alternativas.......................................48 
 
Quadro 2.8 – Pesos associados aos critérios..........................................................................49 
 
Quadro 3.1 – Atributos associados à classe decisão............................................................. 
 
Quadro 3.2 – Atributos associados à classe assunto............................................................. 
 
Quadro 3.3 – Atributos associados à classe avaliador/usuário............................................ 
 
Quadro 3.4 – Atributos associados à classe fonte de informação........................................ 
 
Quadro 3.5 – Atributos associados à classe alternativa de ação.......................................... 
 
Quadro 3.6 – Atributos associados à classe critério.............................................................. 
 
Quadro 3.7 – Atributos associados à classe parametrização dos critérios......................... 
 
Quadro 3.8 – Atributos associados à classe avaliação.......................................................... 
 
Quadro 3.9 – Atributos associados à classe arquivos/tabelas............................................. 
 
Quadro 3.10 – Atributos associados à classe metadados..................................................... 
 
Quadro 3.11 – Atributos associados à classe hipóteses...................................................... 
 
Quadro 3.12 – Atributos associados à classe modelos de mineração................................ 
 
Quadro 3.13 -  
 
Quadro 5.1 – Média de aprovação no vestibular.................................................................?? 
 



Quadro 5.2 – Análise de sensibilidade do modelo..............................................................129 
 
Quadro 6.1 – Análise comparativa: MeGIQ x outras metodologias.................................134  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xiii 
LISTA DE TELAS DO MeGIQ 

 
 
Tela 4.1 – Identificação do usuário........................................................................................94 

Tela 4.2 – Tela principal.........................................................................................................94 

Tela 4.3 – Registra a decisão..................................................................................................95 

Tela 4.4 – Seleciona decisão de sucesso.................................................................................95  

Tela 4.5 – Consulta decisão de sucesso..................................................................................96 

Tela 4.6 – Define o escopo da decisão....................................................................................96 

Tela 4.7 – Define as fontes de informação.............................................................................97 

Tela 4.8 – Define as alternativas de ação...............................................................................97 



Tela 4.9 – Define parâmetros de qualidade...........................................................................98 

Tela 4.10 – Descrição do modelo de avaliação......................................................................98 

Tela 4.11 – Definição de avaliadores......................................................................................99 

Tela 4.12 – Seleção de critérios...............................................................................................99 

Tela 4.13 – Parametrização dos critérios.............................................................................100 

Tela 4.14 – Peso dos critérios................................................................................................100 

Tela 4.15 – Validação do modelo..........................................................................................101 

Tela 4.16 – Avaliação das fontes de informação.................................................................101 

Tela 4.17 – Seleciona e gera metadados legados.................................................................102 

Tela 4.18 – Projeta plataforma de transformação dos dados............................................102 

Tela 4.19 – Atualiza plataforma de transformação............................................................103 

Tela 4.20 – Avalia dados da plataforma de transformação...............................................103 

Tela 4.21 – Executa rotinas de pré-processamento............................................................104         

xiv 
LISTA TELAS DO FRAMEWORK 

 
 
Tela 4.22 – Executa rotinas de enriquecimento de dados..................................................104 

Tela 4.23 – Projeta base de apoio à decisão........................................................................105 

Tela 4.24 – Formata base de apoio.......................................................................................105 

Tela 4.25 – Carga da base de apoio......................................................................................106 

Tela 4.26 – Registra as hipóteses de padrões e relacionamentos.......................................106 

Tela 4.27 – Registra as aplicações OLAP............................................................................107 

Tela 4.28 – Registra as conclusões sobre as rotinas OLAP................................................107 

Tela 4.29 – Registra o conhecimento adquirido..................................................................108 



Tela 4.30 – Analisa escopo e objetivos da decisão..............................................................108 

Tela 4.31 – Seleciona variáveis a serem exploradas...........................................................109 

Tela 4.32 – Seleciona modelos de mineração de dados......................................................109 

Tela 4.33 – Dimensiona o modelo de mineração de dados................................................110 

Tela 4.34 – Define filtros de seleção de instâncias..............................................................110 

Tela 4.35 – Formata instâncias para modelo de mineração..............................................111 

Tela 4.36 – Valida modelo de mineração............................................................................111 

Tela 4.37 – Registra as hipóteses geradas pelo modelo de mineração.............................112 

Tela 4.38 – Registra conclusões sobre as hipóteses...........................................................112 

Tela 4.39 – Avalia os critérios qualitativos……………………..……………………..…113 

Tela 4.40 – Análise de dispersão das avaliações ..................…………………………….114 

 
 
 
 

xv 
Tela 4.41 – Alternativas eficientes e dominadas………………………..………………..114 

Tela 4.42 – Resultado da classificação das alternativas selecionadas................………..115 

Tela 4.43 – Análise de sensibilidade da avaliação...…..………………………………….115 

Tela 4.44 – Relatório de avaliação…………..…………………………………………….116 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

xvi 
LISTA DE ABREVIAÇÕES / TERMOS 

 
 
AHP – Analytic Hierarchy Process 
 
AMD – Apoio Multicritério à Decisão 
 
BSPR – Basic Systems of Preference Relation 
 
DM - Data Mining (mineração de dados) 
 
DSS – Decision Support System 
 
DW – Data Warehouse 
 
DWQ – Data Warehouse Quality 
 
ER – Entidade Relacionamento 
 
ETL – Extraction, Transformation and Loading  



 
HTML – Hiper Text Markup Language 
 
Middleware - Software que transforma, integra e/ou adiciona valor aos dados 
 
MAUT – Teoria da Utilidade Multiatributo 
 
OLAP – On-Line Analytical Processing 
 
SGBD – Sistema de Gerência de Banco de Dados 
 
SIG – Sistema de Informação Gerencial 
 
SQL- Structured Query Language 
 
URL – Uniform Resource Locator 
 
UML – Unified Modeling Language 
 
XML – eXtensible Markup Language 

 
 
 
 

xvii 
 



1. INTRODUÇÃO  

 As decisões executivas em um mundo globalizado constituem-se no principal desafio dos 

gerentes nas organizações modernas. Para agravar o processo de tomada de decisão, a tecnologia 

evolui rapidamente, as informações circulam via Internet aos lugares mais remotos em questões 

de segundos, as organizações vivem em permanente processo de mutação e as decisões precisam 

ser tomadas em tempos cada vez menores devido à própria dinâmica do mundo atual. O custo de 

uma decisão estratégica errada é incalculável, podendo até representar a falência de grandes 

organizações [SYF03]. 

         Para obter uma boa decisão, o agente decisor necessita de informações de qualidade, 

oriundas de diferentes sistemas de informação, internas e/ou externas à organização, 

armazenadas em arquivos convencionais, em bancos de dados de diferentes sistemas 

gerenciadores de bancos de dados (SGBD) ou obtidas por meio de sites na WEB.   

  Muitos sistemas legados permanecem em uso nas organizações porque são essenciais ao 

funcionamento das empresas, gerando, muitas vezes, dados incompletos e de baixa qualidade 

para a tomada de decisão executiva. Tais problemas podem ocorrer devido à duplicação de 

registros, inconsistência e incompatibilidades entre campos, dados incompletos ou não existentes 

podem ser provocados por erros gerados na origem dos dados e também pela redundância das 

informações. 

         Uma solução para o problema chama-se enriquecimento dos dados, que sempre é uma 

atividade muito trabalhosa, consistindo na correção dos dados errados. Muitas vezes são 

encontrados erros que só podem ser corrigidos com a interação com o negócio, tais como: 

códigos impróprios,  valores fora de domínio e ausência de valores. Tudo isso causa impacto na 

qualidade dos resultados finais. 
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        A descoberta de informações importantes para a tomada de decisão pode ocorrer por 

meio do uso de técnicas OLAP, que fazem parte das tradicionais ferramentas de suporte à 

decisão, como também com o uso de técnicas de mineração de dados, que se diferenciam das 

técnicas OLAP porque, ao invés de verificarem hipóteses, elas buscam descobrir padrões 

existentes na base de dados de apoio à decisão. 

Devido ao grau de complexidade das decisões, múltiplos critérios de avaliação são 

também utilizados, baseados  em  informações quantitativas e qualitativas e no relacionamento 

entre as mesmas. As informações quantitativas podem ser geradas a partir de um banco de dados 

de apoio à decisão, enquanto as informações qualitativas exprimem as preferências e os valores 

dos agentes de decisão.  

1.1 Objetivos da tese 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho é a proposição de uma metodologia de apoio à decisão, a qual 

incorpore atributos de qualidade à decisão, faça o reuso de decisões de mesma natureza, utilize  

técnicas estatísticas e de qualidade de dados na construção de uma base de dados de apoio à decisão, 

utilize técnicas de exploração OLAP e de mineração de dados, além de avaliar as 

alternativas/estratégias de ação mediante o reuso de modelos de avaliação baseados em múltiplos 

critérios qualitativos e quantitativos.  

1.1.2 Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes:  

• Realizar pesquisa sobre os critérios de qualidade de dados, os quais sejam relevantes para a 

tomada de decisão executiva; 
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• Realizar uma pesquisa sobre as técnicas utilizadas na construção de uma base de dados de 

suporte à decisão, a qual envolva procedimentos de extração, transformação e integração de 

dados; 

• Realizar uma pesquisa sobre as diferentes técnicas de exploração de bancos de dados de apoio à 

decisão, envolvendo técnicas OLAP e de mineração de dados; 

• Integrar os resultados das pesquisas sobre os critérios de qualidade de dados para a tomada de 

decisão, técnicas utilizadas na construção de uma base de dados de suporte à decisão, e técnicas 

de exploração OLAP e de mineração de dados à metodologia de apoio à decisão proposta; 

• Desenvolver uma ferramenta de suporte à metodologia, de forma a facilitar a utilização da 

mesma pelos usuários; 

• Aplicar a metodologia a alguns estudos de casos, de forma a validar a utilização de seus 

processos e corrigir eventuais falhas ou dificuldades no uso; 

• Desenvolver uma base de decisões e modelos, com vários estudos de casos, de forma a permitir 

a sua utilização em decisões futuras de mesma natureza. 

• 1.2 Motivações 

Segundo um estudo realizado pelo professor Paul Nutt [PNT02], na análise de mais de 

400 decisões executivas, num período de 20 anos, duas em cada três decisões falham por não 

utilizarem procedimentos que as orientem durante o processo de tomada de decisão.  

A existência de metodologias e procedimentos de suporte à decisão tem como objetivo 

gerar informações úteis aos decisores,  tais como: 

- Caracterização do problema; 

- Coleta e verificação de informações; 

- Identificação de alternativas; 
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- Análise de risco das alternativas; 

- Estudo de viabilidade; 

- Avaliação das alternativas com base em julgamentos quantitativos e qualitativos; 

-    Avaliação das consequências da decisão. 

As metodologias de apoio à decisão analisadas tratam da construção e exploração de 

sistemas de suporte à decisão, ou de métodos de análise multicriterial em avaliações qualitativas 

e quantitativas de alternativas de ação. A proposta considera o efeito da qualidade dos dados na 

tomada de decisão e integra as técnicas de construção e exploração a procedimentos que 

possibilitam a utilização de modelos de avaliação, na análise das alternativas de ação.      

1.3 Organização do documento 

Este documento tem como objetivo apresentar o resultado da pesquisa e a proposta de uma 

metodologia de apoio à tomada de decisão. A complexidade torna-se maior tendo em vista que 

envolve o conhecimento de duas disciplinas de áreas de pesquisa distintas:  

•  Suporte à Decisão, na área de Banco de Dados ([HLS03], [KIO96], [KIO98], 

[KIM97], [KIM98], [INM01], [TCC99], [PAD00], [BST01], [INF05]); 

• Modelos de Decisão, na área de Pesquisa Operacional ([FMC02], [JDT99], 

[BRY96], [NSK04], [JNC05], [MLZ94], HAS86]).  

Este documento está organizado da seguinte maneira: no Capítulo 2 são descritas as técnicas 

voltadas para a geração de informações de qualidade, em um ambiente de banco de dados, 

começando por uma análise da qualidade dos dados e passando por assuntos como engenharia de 

requisitos, metadados, pré-processamento, enriquecimento dos dados, modelagem dimensional, 

data warehouse, data mart e técnicas de exploração OLAP e de mineração de dados. O Capítulo 

termina com uma abordagem do conceito de decisão e modelos de decisão.   
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A metodologia de apoio à tomada de decisão é descrita no Capítulo 3. Inicialmente, são 

feitas considerações sobre o ciclo de vida da metodologia e os processos envolvidos nesse ciclo. A 

seguir, os processos são detalhados no nível de atividades e é apresentado o fluxo de atividades que 

integra cada um dos processos. 

O Capítulo 4 descreve a ferramenta de apoio à metodologia e os procedimentos de utilização 

da mesma.  

O Capitulo 5 trata da experimentação da metodologia, no qual são descritos os três estudos 

de caso considerados e que foram carregados na “base de decisões e modelos”.  

No Capitulo 6 é feita uma análise comparativa entre a metodologia proposta e outras seis 

metodologias selecionadas. 

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões da pesquisa, as principais dificuldades 

enfrentadas e as sugestões para trabalhos futuros. 

Finalmente, são apresentadas a listas de referências bibliográficas, bibliografias e sites 

consultados. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As empresas vivem envoltas em imensos volumes de dados [JEO03]. A geração de 

informações de qualidade para a tomada de decisão faz uso de dados oriundos de diferentes 

sistemas legados e de fontes de informação, que são analisados, enriquecidos e integrados, 

construindo a base de dados de apoio à decisão. A partir dessa base de dados, são executados 

diversos processos de exploração que geram novas informações e conhecimentos, possibilitando ao 

decisor, um ganho adicional sobre a decisão a ser tomada.  

Devido ao grau de complexidade das decisões, múltiplos critérios de avaliação precisam ser 

utilizados, baseados em informações quantitativas e qualitativas. Para decidir, o agente decisor 

necessita apoiar-se em um conjunto de técnicas e métodos, de forma a escolher as melhores 

alternativas de ação. 

 Este capítulo tem como objetivo analisar os diferentes instrumentos, técnicas e métodos 

relacionados com o apoio à decisão, envolvendo os seguintes tópicos: construção de uma base de 

apoio à tomada de decisão – em que são analisadas as principais técnicas e atividades associadas à 

construção de uma base de dados de qualidade para o suporte à decisão; técnicas de exploração – 

trata-se de técnicas de descoberta de conhecimento sobre uma base de dados, envolvendo o 

processamento analítico (OLAP) e de mineração de dados, cujo objetivo é subsidiar a tomada de 

decisão; modelos de apoio à decisão – nos quais é apresentado o conceito de decisão e são descritas 

as técnicas de construção de modelos de decisão. 

2.1 Construção de uma base de apoio à tomada de decisão 

 Nesta seção, são analisadas as atividades e técnicas pertinentes à qualidade dos dados, dos 

sistemas legados e das diferentes fontes de informação, passando pela análise de técnicas 

estatísticas de tratamento de dados, procedimentos de elicitação sobre a decisão que se tem, 
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metadados para o gerenciamento de bases de dados, até as atividades envolvidas na construção de 

uma base de apoio à decisão. Essas técnicas e atividades descritas farão parte da metodologia 

proposta.     

2.1.1 Qualidade dos dados 

 A qualidade dos dados passou a ser uma exigência atual, principalmente pelo crescente uso 

das informações no processo de tomada de decisão. Constata-se a importância da qualidade dos 

dados nos sistemas legados, nos esquemas conceituais projetados e nas bases de dados. 

 Com a utilização cada vez maior das técnicas de suporte à decisão, a qualidade dos dados 

tem sido um tema que preocupa os especialistas, já que está muito dependente dos dados 

operacionais da empresa, os quais normalmente não são de boa qualidade ([MIT95]. [RKS02], 

[RLC98], [RLS97], [RWW96], [RSP95]).  

2.1.1.1 Problemas da baixa qualidade dos dados 

O impacto da baixa qualidade dos dados nas empresas tem como reflexos principais a 

insatisfação dos clientes, o aumento dos custos operacionais e a falta de eficiência na tomada de 

decisão executiva. Em estudo realizado nos Estados Unidos, calcula-se que o custo da baixa 

qualidade dos dados está entre 8 – 12% do custo operacional das empresas ([TCR98], [KKP98], 

[KOR98], [PLW02]).  

Em sistemas legados, os problemas de qualidade dos dados mais comumente encontrados são 

[PSI03]: 

• A propriedade da informação – não-compartilhamento dos dados e de aplicações; 
 
• Baixo grau de correção – dados incorretos; 
 
• Abrangência inadequada – não atende às demandas do usuário; 
 
• Falta de consistência – dados conflitantes; 
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• Baixo grau de completeza – dados incompletos; 
 
• Obsolescência – dados desatualizados; 
 
• Incoerência quanto às regras do negócio ou fora do domínio; 
 
• Dados não-documentados; 
 
• Precisão inadequada – granularidade incorreta; 
 
• Necessidade de convergência com outras aplicações;  

 
• Precariedade de acesso e de disponibilidade de dados. 

Na construção de uma base de dados para suporte à decisão, esses são os principais 

problemas que afetam as atividades dos analistas. 

2.1.1.2 Qualidade dos dados na tomada de decisão 

A qualidade dos dados na tomada de decisão apresenta características específicas, bem 

diferentes das aplicações no nível transacional. Dentre elas destacam-se: 

• Atributos como precisão e atualização normalmente não são tão relevantes quanto para 

aplicações financeiras convencionais, tipo contabilidade. Em valores financeiros, por exemplo, 

as decisões consideram a ordem de grandeza dos dados (milhares de reais), além de ocorrências 

históricas ao longo dos anos, sem a necessidade da última atualização dos dados ([TCR98], 

[MST02]); 

• De forma antagônica, atributos como relevância, credibilidade, entendimento, acessibilidade, 

manipulação, normalmente são considerados fundamentais para os agentes decisores;  

• Dados, mesmo que estejam corretos, gerados por diferentes fontes de informação, expressos em 

diferentes unidades ou com nível de granularidade incompatível com os objetivos da decisão, 

dificultam a acessibilidade e a manipulação por parte dos agentes decisores;  
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• Muitos dados são coletados fora da empresa, o que dificulta a aquisição e gera incerteza sobre a 

qualidade. Como exemplo, há dados sobre clientes, fornecedores, concorrentes, tecnologia e 

ambiente; 

• São usados dados baseados em projeções e tendências que, por sua própria natureza, geram 

erros de previsão. Como exemplo, tem-se o PIB estimado, o crescimento demográfico, o 

mercado consumido e as vendas previstas. 

A qualidade dos dados na tomada de decisão está diretamente associada à adequação ao seu 

uso [MCP06], o que implica que o conceito de qualidade dos dados é relativo. Os dados podem ser 

adequados a uma decisão e não ser adequados a outra [GTB98], daí a importância da participação 

do agente decisor na identificação e qualificação dos dados a serem manuseados.    

A baixa qualidade dos dados tem outro agravante, já que a falta de “dados adequados ao 

uso” retarda as decisões e, em conseqüência, a implantação das alternativas de ação, implicando 

custos adicionais e perda de oportunidades para a empresa [TCR98]. 

2.1.1.3 Controle da qualidade dos dados na tomada de decisão 

 Normalmente, as atividades de controle de qualidade de um produto ocorrem durante o 

processo produtivo do mesmo; entretanto, a grande maioria dos dados utilizados na tomada de 

decisão executiva é gerada por diferentes fontes de informação, internas ou externas à organização, 

não sendo possível a efetividade desse controle. As ações, nesse caso, não são preventivas, e sim 

corretivas, em caso de falha detectada. A atividade consiste em filtrar os dados das diferentes fontes, 

detectando e corrigindo as falhas, quando isso for possível e viável. 

 Dentre os controles que podem ser realizados sobre os dados das diferentes fontes de 

informação, estão ([EMP04], [DBT99], [LPE99]): 
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• Seleção dos dados com base nos critérios de seleção e periodicidade a serem estabelecidos 

pelos agentes decisores;   

• Avaliação do nível de granularidade dos dados em função da necessidade de decisão; 

• Teste de duplicidade de dados (registros); 

• Teste de consistência, envolvendo formato (numérico, alfanumérico), tamanho (número de 

caracteres), conteúdo (valores limites, tabela de valores); 

• Avaliação do nível de atualização dos dados, com base na data da última atualização. 

Alguns dados tornam-se obsoletos com o tempo, tais como endereço (5 anos) e telefone (1 

ano).  

2.1.1.4 Ciclo TDQM   

 O ciclo de administração da qualidade dos dados é baseado na metodologia CQT ( Controle 

de Qualidade Total) cujo objetivo é o controle de qualidade dos produtos e serviços das empresas. 

No caso do Total Data Quality Management (TDQM), o objetivo é a produção de dados com 

qualidade, isto é, adequados às aplicações a que se destinam. As atividades previstas no ciclo de 

administração dos dados são apresentadas na Figura 2.1 ([RYW98], [CTG98], [KCO00]).  

DDAD 

QDD

CDD 

DD 

Dado com 
Qualidade 

Ação Análise

Definição Medição 

 
Legenda:

 DD: Dado

CDD: Características
 

QDD: Qualidade

DDAD: Dado no apoio à decisão  

                     Figura 2.1 – Ciclo de administração da qualidade dos dados  
                         Fonte: Adaptado de R.Y. Wang [RYW98] 

• Definição – a definição das características dos dados é realizada em dois níveis: 

 10



a) Nível Agente Decisor - identifica as fontes de informação e define os parâmetros de seleção, 

os atributos de qualidade e a granularidade desejados para os dados; 

b) Nível Analista de TI – identifica os dados nas fontes de informação e levanta as suas 

características (formato, tamanho, armazenamento), nível de granularidade, freqüência de 

atualização, volume armazenado, série histórica; 

• Medição – registra medições acerca dos dados levantados, tais como: taxa de erro, dispersão em 

relação ao valor médio; 

• Análise – analisa a qualidade dos dados em relação aos atributos de qualidade e acessibilidade 

desejados, propondo ações corretivas; 

• Ação – desenvolve ações de melhoria da qualidade dos dados, tais como: correção de erros, 

conversão para unidades padronizadas, ajuste da granularidade, de acordo com a decisão. 

 A partir dos atributos de qualidade definidos pelos agentes decisores, das características dos 

dados, das medições e ações de melhoria da qualidade, os analistas de TI projetam a estrutura física 

da base de apoio à decisão. 

 Na metodologia proposta essas atividades são consideradas nos processos de estruturação da 

decisão e no processo de construção da base de apoio à decisão.  

2.1.1.5 Projeto TDQM 

 O Projeto TDQM (Total Data Quality Management) ([FLC05], [MIT95]) desenvolvido pelo 

MIT  (Massachusetts Institute of Technology), tem como principal objetivo prover uma base formal 

para a qualidade de dados. Foram definidos 118 critérios, consolidados em 16 atributos, agrupados 

em quatro categorias: intrínseca, contextual, representacional e de acessibilidade, conforme está 

apresentado na Figura 2.2. 
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Categoria 
Intrínseca 

Categoria 
Contextual 

Categoria 
Represen- 
tacional 

Categoria 
Acessibilidade 

Qualidade 
Dos 

Dados 

 
• Precisão 
• Credibilidade 
• Imparcialidade 
• Reputação 

• Acesso 
• Segurança 
• Manipulação 

• Valor agregado 
• Relevância 
• Atualização 
• Completude 
• Quantidade 

• Interpretação 
• Entendimento 
• Consistência 
• Representação 

concisa  
 

Figura 2.2 – Hierarquia da qualidade dos dados  
Fonte: Adaptado do Projeto TQDM  [FLC06]    

 
 A descrição das categorias e dimensões é apresentada a seguir: 

• Categoria Intríseca – são características inerentes ao dado: 
 
o Precisão – mede o grau de precisão com que o dado representa o mundo real; 

o Credibilidade – mede o grau de confiança no dado; 

o Imparcialidade – mede o grau de imparcialidade da fonte geradora do dado; 

o Reputação – mede a reputação do dado ao longo do tempo. 

• Categoria Contextual – são características associadas ao contexto do processo que está 

manuseando o dado: 

o Valor Agregado – mede a extensão dos benefícios associados ao seu uso; 
 
o Relevância – mede a importância do dado para a decisão;  
 
o Atualização – mede o grau de atualização do dado. Os dados altamente voláteis 

precisam ser atuais; 
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o Completude – mede se todos os valores de um dado estão registrados e se todos os 

registros de um arquivo estão contabilizados. Valores nulos em um dado relevante 

geram um nível baixo de completude;  

o Quantidade – refere-se ao volume armazenado de um dado. 

• Categoria Representacional – associada à maneira de se representar e interpretar o dado: 

o Interpretação – mede a facilidade de interpretar, isto é, a clara definição dos termos; 
 
o Entendimento - facilidade de entendimento, sem ambigüidade; 
 
o Consistência – significa que o formato é consistente entre as diferentes aplicações;  
 
o Representação concisa – refere-se a uma representação breve e objetiva, isto é, à 

forma como o dado é representado. 

• Categoria Acessibilidade – corresponde à disponibilidade e à forma de acesso aos dados: 
 
o Acessibilidade – mede a facilidade de acesso e a rapidez da recuperação; 
 
o Segurança – nível de privacidade dos dados a serem disponibilizados; 

 
o Manipulação – mede a facilidade de manipular os dados na base de apoio à decisão. 

 
 A qualidade dos dados precisa ser considerada além da visão intrínseca do dado, isto é, 

correto ou errado, mas também de acordo com o contexto em que ele está inserido e segundo a 

visão do agente decisor. 

 Na metodologia proposta, o agente decisor expressa, no processo de estruturação da 

decisão, o nível de qualidade desejado para os dados a serem selecionados. 

 2.1.1.6 Projeto DWQ 

O Projeto DWQ (Data Warehouse Quality) [PSI03] propõe um modelo formal de qualidade 

de dados com critérios para data warehouse, definindo relacionamentos entre esses e as atividades 

realizadas em um DW, conforme está apresentado na Figura 2.3:  
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Interpretabilidade 

Utilidade 

Taxa de Erro

Acessibilidade - Processos DW

Qualidade de dados
Validação

 
 
 

- Fontes de dados 
- Projeto DW 
- Processos DW 

- Projeto DW 
- Linguagens e modelos 
- Processamento de consulta 
- Processos e dados DW

- Políticas de atualização 
- Evolução do DW 
- Fontes de dados 
- Projeto DW 
- Processos do DW 

- Fontes de dados 
- Projeto DW 
- Processos DW        

 
                   Figura 2.3 - Atributos de qualidade e atividades de DW 
                              Fonte: Adaptado do Projeto DWQ [PSI03] 

 
Os principais objetivos do projeto DWQ [PSI03] são: 
 

• Enriquecer as semânticas do meta banco de dados com modelos formais de qualidade de 

informação de DW; 

• Enriquecer as semânticas dos modelos de recursos de informação para habilitar a 

propagação de mudança incremental e resolução de conflito, e 

• Enriquecer as semânticas dos modelos de esquemas DW para capacitar os projetistas e os 

otimizadores de consultas e tirar proveito da natureza temporal, espacial e agregada dos 

dados de DW. 

2.1.1.7 – Técnicas estatísticas utilizadas na qualidade dos dados 
 
 Diferentes técnicas estatísticas são utilizadas na seleção, correção, organização e 

sumarização de grandes quantidades de dados, com o objetivo de gerar informações de qualidade 

para os tomadores de decisão ([BST01], [BRB04], [KEH01]). 

  Algumas medidas são de extremo valor para os decisores, tais como: 
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1. Histograma – é uma das melhores maneiras de sumarizar dados. Como exemplo, num banco 

de dados de clientes é possível identificar a faixa etária da maioria dos clientes, visando 

direcionar campanhas de marketing. Ver figura 2.4:  

 
 

 

 

 

 

 

Clientes 

3000 
 

2500 
 

2000 
 

1500 
 

1000 
 

500 
 

0 Idade
1         11        21        31       41        51        61       71       81      91 

Figura 2.4 – Histograma da Idade x Clientes 
       Um histograma também apresenta propriedades importantes dos dados, tais como: 

♦ Uma “tendência central” para os dados; 

♦ O grau de dispersão dos dados; 

♦ Um padrão de distribuição dos dados. 

Os estudos que avaliam a “tendência central” dos dados geram medidas do tipo: 

a) Média Aritmética - valor médio de uma variável (M). É uma medida que sofre a 

influência de valores extremos; 

b) Mediana - valor que divide o histograma em duas partes iguais. É uma medida que não 

sofre a influência de valores extremos; 

c) Moda – o valor que ocorre com maior freqüência. 

Quando os valores são sempre próximos da média, a tendência central representa bem os 

dados, entretanto, se alguns valores ficam longe da média, essa não representa bem todos os 

dados. Os estudos que avaliam o grau de dispersão dos dados em relação ao valor médio são 

baseados nas seguintes medidas de dispersão [MCP06]: 
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a) Amplitude total – de um conjunto de ocorrências de uma variável, é dada pela diferença 

entre o valor máximo e o mínimo. Quanto maior a amplitude, maior a diferença; 

b) Desvio quartílico – de um conjunto de dados é definido por: 

       Q = (Q3 – Q1) / 2, em que Q1, Q2, e  Q3  são valores que dividem o conjunto em 4 

partes iguais, sendo: Q1 – divide o conjunto no primeiro quarto; Q2 – tem o mesmo valor 

da mediana; Q3 – define o terceiro e último quarto; 

c) Amplitude entre os percentis 10-90 - de um conjunto de dados é definido por: 

      Amplitude 10-90 = P90 – P10, em que P10  e P90 são o 10. e 90. percentis referentes ao 

conjunto de dados. 80% das ocorrências estão situadas no intervalo entre P10  e P90;  

d) Variância – valor que mede a dispersão dos dados de uma variável em torno do valor 

médio. É definido pela fórmula: 

 
   2           n 

 S  =    ∑  (Xj – M),  em que M representa o valor médio da variável X; 
                     J=1  
                                                                                                     2 
 O  Desvio padrão (S) é dado pela “raiz quadrada” de  S 
 

e) Escore Z – permite que cada ocorrência de um conjunto de dados seja representada em 

termos de seu desvio em relação à média, medida em termos de unidades de Desvio 

padrão (S). O Escore Z é definido por:  Zj  =  (Xj – M) / S  

O Escore Z mede o grau de dispersão da ocorrência, que pode estar incluída em um dos 

quatro conjuntos de ocorrências (ver Fig. 2.7): 

-    conjunto com 68% das ocorrências no intervalo: – 1 <= Zj  <= 1; 
 
 -    conjunto com 95% das ocorrências no intervalo: – 2 <= Zj  <= 2; 

 
- conjunto com 99% das ocorrências no intervalo: – 3 <= Zj  <= 3; 

- conjunto com 1% das ocorrências no intervalo: Zj >  3 ou  Zj <  - 3.  
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É importante observar que as ocorrências posicionadas neste último conjunto apresentam 

um alto grau de dispersão. 

f)   Dispersão relativa – uma dispersão (S) de 10 cm em uma medida de 1000 m é diferente da 

mesma dispersão em uma distância de 1 m. A medida desse efeito é proporcionada pela 

dispersão relativa (V), definida por: V = S / M, expressa normalmente em percentagem; 

2. Análise de séries temporais – é utilizada quando se deseja acompanhar o comportamento de 

uma certa variável ao longo do tempo. O Quadro 2.1 mostra dados preparados para uma análise 

de série de tempo, em um estudo da retenção de clientes em uma empresa financeira que oferece 

um mix de produtos aos clientes em vários estágios de suas vidas: 

                  Quadro 2.1 – Dados preparados para a análise de série temporal 
                               Fonte: Adaptado de A. Berson e Outros [BST01] 
              =======                                 TRIMESTRE                                    ========                   
Cliente 1/ 

96 
2/ 
96 

3/ 
96 

4/ 
96 

1/ 
97 

2/ 
97 

3/ 
97 

4/ 
97 

1/ 
98 

2/ 
98 

3/ 
98 

4/ 
98 

1/ 
99 

2/ 
99 

3/ 
99 

4/ 
99 

1 1 2 1 3 3 5 4 4 2 2 1 3 4 5 5 4 
2 2 2 1 1 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
4 1 2 1 3 3 5 4 4 2 2 1 3 4 5 5 4 
5 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
6 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
7 2 2 1 1 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
8 1 2 1 3 3 5 4 4 2 2 1 3 4 5 5 4 

 

Por meio da análise de séries históricas é possível recompor a integridade de muitos dados. 

Considerando-se dados de vendas de uma cadeia de supermercados, pode-se corrigir certos 

erros ou omissões do tipo: 

- preço de um produto – com base nos registros de venda do mesmo produto no período em 

que ocorreu a venda; 
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- código do produto adquirido por certo cliente – sendo um cliente que efetua compras 

regulares, é possível mediante a análise dos históricos de compra do cliente inferir qual foi o 

produto adquirido. 

3. Análise de regressão – esta técnica é utilizada na predição de valores e utiliza como base de 

cálculo, variáveis conhecidas. Com muita freqüência, verifica-se que existe uma relação entre duas 

ou mais variáveis [MRS70]. Na análise de regressão clássica, há uma única variável dependente e 

múltiplas variáveis independentes (de predição).  Por exemplo, o peso de um adulto do sexo 

masculino depende, em certo grau, de sua altura.  

 Se X e Y representam as variáveis consideradas, um diagrama de dispersão mostra a 

localização de X e Y em um sistema de coordenadas retangulares. Se os pontos desse diagrama 

parecem cair próximos a uma reta (Figura 2.5 ), a correlação é dita linear, isto é, uma equação 

linear é adequada para os fins de regressão ou estimação: 

 
y 

 
 
 
 
 

 
 
       x 

Figura 2.5 – Correlação linear 
 
 Se os pontos das coordenadas X e Y parecem estar próximos de alguma curva, uma  

equação não-linear é apropriada para a estimação. Se não há uma relação indicada entre as 

variáveis (Figura 2.6), diz-se que não há correlação entre elas: 
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Figura 2.6 – Dispersão dos pontos 
 

Linha de regressão – a linha de regressão é dada pela equação: 
 
   Y = ao  +  a1 . X,  em que dados N pontos por suas coordenadas X e Y, tem-se: 
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  conhecido também como o método dos mínimos quadrados. 
       

      Considerando-se os seguintes dados do Quadro 2.2, em que se deseja o peso da pessoa N4, do 

sexo masculino (M), com uma altura de 1,86 m. 

    Quadro 2.2 – Relacionamento entre Sexo, Altura e Peso 
   

   NOME      SEXO   ALTURA PESO 
N1 M 1,70 78 
N2 F 1,60 58 
N3 M 1,80 85 
N4 M 1,86 --- 
N5 M 1,90 100 
N6 F 1,70 67 
N7 M 1,75 80 

 
 Aplicando-se o método dos mínimos quadrados para as quatro pessoas do sexo masculino 

(N1, N3, N5, N7), tem-se:   
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      Como a pessoa de nome N4 não teve o seu peso informado, é possível estimar esse peso 

utilizando-se a equação: 

                          Y = - 143,742 + 128,387 . X = - 143,742 + 238,799 = 95,06 kg 

 Existem vários softwares estatísticos que disponibilizam algoritmos, tais como Minitab, R-

Project, SPSS, SAS e Stata.  

2.1.2 Engenharia de requisitos 
 
 Seu objetivo é entender as reais necessidades dos decisores, traduzindo tais necessidades 

em declarações precisas e não-ambíguas, que irão ser utilizadas na construção de uma base de 

dados de apoio à decisão ou de um modelo de apoio à decisão. 

2.1.2.1 Elicitação  

 No início de um projeto de construção de uma base de dados de apoio à tomada de decisão 

executiva, o analista responsável, na maioria das vezes, sabe muito pouco sobre o problema a ser 

resolvido. A pesquisa sobre tudo o que é relevante sobre a decisão é a única maneira de reverter tal 

situação. Dessa forma, o propósito da elicitação é o de obter um conhecimento relevante da 

decisão que se tem, produzindo uma especificação sobre a mesma. O documento a ser gerado deve 

descrever: a natureza, as características e o escopo da decisão.   

O processo de elicitação, que envolve levantamento, análise e negociação, pode ser entendido 

como uma espiral crescente, conforme está apresentado na Figura 2.7 ([SOS97], [KIS98], 

[PLK95]). 
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                  Figura 2.7 – Espiral crescente do processo de elicitação  
                                        Fonte: I. Sommerville [SOS97] 

    
      Esse modelo de ciclo de vida é adequado para a construção de uma base de apoio à decisão, 

pois assegura um procedimento mais eficiente de validação da qualidade dos dados, o que não 

ocorre com o ciclo de vida do desenvolvimento clássico, como no modelo em cascata.  

2.1.2.2 Reuso de requisitos 
 
 Requisitos que já foram utilizados em problemas anteriores podem ser reutilizados na 

solução de problemas similares. Como exemplo, pode-se citar o problema de “substituição de um 

equipamento” em um ambiente cliente/servidor, em que o estudo atual aponta a necessidade de 

substituição do servidor de banco de dados, em que já existe um estudo sobre a substituição de um 

servidor de impressão. Nesse caso, com pequenas ajustes, 80% dos requisitos existentes poderão ser 

aproveitados. 

 Essa alternativa apresenta-se como satisfatória pelas seguintes razões: 
 

• Os requisitos de elicitação são muito trabalhosos e consomem muito tempo, e 
 
• Existe significativo grau de similaridade entre problemas de mesma natureza, como no 

caso de substituição de equipamentos, mesmo de diferentes características. 
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Na tomada de decisão executiva, o reuso de decisões contribui de forma significativa para o 

apoio à decisão. O reuso de modelos de decisão em decisões de mesma natureza, como no caso da 

seleção de um sistema aplicativo, ou mesmo na análise e seleção de critérios de decisão, pode ser de 

grande valia.   

A metodologia proposta considera o reuso de decisões e de modelos de decisão. 

2.1.3 Metadados 
 
 Metadado pode ser definido como um dado que descreve outro dado, incorporando a esse, 

um significado ([HLS03], [IWH98]).  

 Os metadados podem ser formais ou informais. Os formais costumam ser interpretados por 

máquinas, enquanto os informais servem apenas para a leitura por humanos. Eles atuam também 

nos diversos níveis de abstração, do físico ao conceitual. São utilizados em diversas áreas de 

sistemas de informação, como bibliotecas digitais, integração de aplicações, data warehouse, 

descoberta de recursos na Web, engenhos de busca, dentre outras. 

 Os metadados podem descrever: 
 

• Qualquer aspecto do dado-alvo que é importante para a aplicação; 
 
• O dado-alvo em qualquer linguagem abstrata;  

• O dado alvo no grau de detalhe requerido pela aplicação cliente; 

• A relação entre os diferentes processos na construção e exploração de uma base de suporte 

à decisão. 

 A ênfase deste trabalho concentra-se no estudo de metadados voltados para a construção de 

bases de dados de suporte à decisão, tecnologias usadsa em processos decisórios de qualidade, que é 

o assunto que está diretamente relacionado com a tese.  

2.1.3.1 Metadados para o gerenciamento de bases de dados 
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 Um ambiente de banco de dados de apoio à decisão depende efetivamente de uma boa 

infra-estrutura de metadados. Os dados que são obtidos de diferentes fontes de informação são 

transformados e integrados em um repositório de dados, sendo então disponibilizados para sua 

exploração por diferentes ferramentas. Procedimentos de transformação e integração de dados 

requer uma grande quantidade de metadados, que descrevem os dados nas suas fontes de origem, 

durante a etapa de transformação e na integração dos mesmos com o banco de dados. 

 Os metadados em um banco de dados  servem a dois propósitos principais: 

• Minimizar o esforço de desenvolvimento e administração – isto envolve a integração das 

fontes dos dados de origem; o suporte à análise e o projeto de novas aplicações; a  

flexibilidade e o reuso dos modelos existentes (ver seção 2.1.2.1); a automatização dos 

vários processos de construção do banco de dados; 

• Oferecer informações aos usuários finais – o que envolve garantir a qualidade dos dados; 

facilitar a interação com o banco de dados; prover a análise dos dados. 

 2.1.3.2 Mapeamento das fontes operacionais 

Uma das tarefas dos metadados em um ambiente de banco de dados é o mapeamento dos dados 

entre as fontes operacionais e o banco de dados, conforme está apresentado na Figura 2.8 [KIM98, 

INM01].  
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Figura 2.8 – Mapeamento dos dados das fontes de origem 
Fonte: W.H. Inmon e Outros [INM01] 

 
O mapeamento inclui uma extensa variedade de tipos: 
 

• Mapeamento de um atributo para outro – mapeia os atributos das fontes de origem para 

os atributos do esquema do banco de dados; 

• Conversões – converte os dados-fontes para o padrão do banco de dados, por exemplo, num 

caso de uma unidade de medida; 

• Troca de nomes – quando o padrão de nomes do banco de dados não segue o padrão dos 

dados de origem, por exemplo, o nome “preço” na fonte passa a ser “valor”; 

• Mudança de características físicas – como exemplo, mudança de um atributo do tipo 

inteiro para o tipo real, e vice-versa.  

2.1.3.3 Rotinas de ETL (Extraction, Transformation and Loading) 
 
   As rotinas de ETL realizam o processo de extração de dados das fontes, transformam os 

dados e os carregam no banco de dados. Esse processo tem impacto direto na qualidade dos 

dados. Os metadados gerados pelas rotinas de ETL são importantes para o gerenciamento do 

processo e garantir a qualidade dos dados. A Figura 2.9 [HLS03] apresenta esse processo. 
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                                         Figura 2.9 – Metadados gerados pelas rotinas de ETL    
                                                                  Fonte: H.L. Santos [HLS03] 
 
 Os metadados gerados pelas rotinas de ETL informam qual foi a última carga de dados 

realizada, quando um determinado dado entrou, quais foram as transformações sofridas pelos 

mesmos. 

2.1.3.4 Implementações de metadados 
 
 Existem diferentes maneiras de se implementar a tecnologia de metadados, cada uma 

adequada a um certo tipo de necessidade, dentre elas destacam-se ([DMJ04], [FRP03], [HLS03]): 

• Repositório centralizado – em um repositório centralizado, todos os metadados são 

capturados, organizados e armazenados em um único local. Os usuários acessam e recuperam os 

metadados diretamente por meio das interfaces definidas pelo repositório.  

• Repositório integrado – neste caso, o processo é formado por um conjunto de ferramentas que 

acessa uma ou mais bases de metadados. Cada base pode ter o seu próprio metamodelo, mas 

todas estão integradas mediante informações que relacionam todos os metamodelos; 
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• Diretório de informações – neste caso, o objetivo principal não é a integração, mas apenas 

identificar e armazenar os metadados sem uma preocupação com as redundâncias. Os 

metadados são categorizados por assunto ou área, o que facilita a sua recuperação; 

• Repositório Standalone – é semelhante a uma solução centralizada, sendo que a diferença se 

encontra na distribuição, que é realizada a partir de consultas dos usuários, sendo os metadados 

distribuídos em forma de relatórios; 

• Enterprise Portal – é uma abordagem que utiliza meta-metadata, ou seja, informações sobre os 

metadados para encontrar os metadados. Um Enterprise Portal integra logicamente diversos 

repositórios de metadados e disponibiliza um ponto de acesso comum a todos os metadados. 

    No caso da metodologia MeGIQ, foi utilizada a tecnologia de metadados baseada no 

repositório centralizado que fica armazenado na base de decisões.  

2.1.4 Data Warehouse 
 
 Nesta seção, são listados alguns conceitos sobre os procedimentos de construção de um  

data warehouse, incluindo a sua definição, o conceito de data mart e a descrição da técnica de 

projeto de banco de dados baseada em modelagem multidimensional, que está correlacionada com 

essas ferramentas. 

2.1.4.1 Conceitos de Data Warehouse  

Um Data Warehouse (DW) pode ser definido como um banco de dados integrado e 

especializado, derivado dos diversos bancos de dados corporativos e de diferentes fontes de 

informação, internas ou externas à organização, cujo objetivo principal é apoiar a tomada de decisão 

gerencial. Ver Figura 2.10 ([KIO99], [KIO00], [LPE99], [KIO96, KIM97, INM01], [INM96], 

[INM97], [INM98], [GIO00], [KIM98]). 
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O data warehouse contém dados granulares integrados, oriundos de diferentes fontes de 

informação e bases de dados. Esses dados são integrados e enriquecidos antes de serem carregados 

no DW. Através do uso de dicionário de dados integrado ao DW os dados são extraídos e são 

gerados modelos multidimensionais que visam explorar as informações. 

 

  

 

 

 

 
 

 
                             

Datawarehouse 

Dicionário de Dados 

Fontes 

Consulta de relatórios

Extração      
de 
Informação

Extração 
       e 
limpeza 

Integração

Carga 
Modelos 

  Bases 
de dados 

                         Figura 2.10 – Ambiente de Data Warehouse 
                                     Fonte: Sociedade da Informação [PSI03]  
                              
2.1.4.2 Etapas envolvidas na construção de um Data Warehouse 
 

Na construção de um DW, as seguintes atividades são essenciais:  
 
a) Identificação dos requisitos de decisão 

 
Tem o objetivo de definir precisamente o problema que afeta o decisor na organização[DPY99]. 

Com base nas técnicas de engenharia de requisitos, já descritas no item 2.1.2, os analistas  definem, 

selecionam e complementam os requisitos de negócio envolvidos com a decisão, tais como:  

objetivos e escopo da decisão; fontes de informação; alternativas de solução; atributos de qualidade 

para os dados legados; 

b) Seleção das fontes de informação  

 27



Esta atividade prevê o levantamento, avaliação e seleção das diferentes fontes de informação 

existentes. No processo de avaliação, é analisada a qualidade dos dados disponíveis, com base em 

critérios como os definidos na seção 2.1.1 [LPE99, DPY99]. A seleção das fontes considera o 

resultado da avaliação de qualidade e a conformidade dos dados em relação aos requisitos de decisão 

definidos; 

c) Integração dos Dados 
 
O objetivo é integrar os dados selecionados, tendo como base os requisitos de decisão estabelecidos. 

Os dados não-integrados, de aplicativos legados, são convertidos em uma  estrutura integrada, que é 

compatível com dados que vêm de outros sistemas legados [INM01]. São estabelecidas estratégias 

para a coleta dos dados das diferentes fontes e meios de armazenamento, por meio da definição de 

procedimentos de coleta. Uma das técnicas de integração utiliza procedimentos de conversão, como 

a padronização de unidades de medida (Ver Figura 2.11). 
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9 6871 polegadas 

2 pés 
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centímetros 

Figura 2.11 – Exemplo de conversão de unidade 
       Fonte: W.H. Inmon e Outros [INM01] 
 
A padronização de domínios (Ver Figura 2.12).  
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Fig. 2.12 – Exemplo de padronização de domínio 
       Fonte: W.H. Inmon e Outros [INM01] 
 
 E a padronização de tipos de dados (Ver Figura 2.13).   
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                          Figura 2.13  – Padronização de tipos de dados 
         Fonte: W.H. Inmon e Outros [INM01] 
 
d) Pré-processamento 
  

Esta etapa consiste na identificação dos dados com problemas e na exclusão daqueles que 

não podem ser corrigidos. Esses problemas ocorrem devido à duplicação de registros; 

inconsistências e incompatibilidades entre os campos; dados incompletos ou não-existentes; 

provocados normalmente por erros gerados na origem dos dados e também pela redundância das 

informações[LPE99, RFS02]. 

e) Enriquecimento dos dados 
 

O enriquecimento dos dados é sempre a parte mais trabalhosa do processo, consistindo da 

correção dos dados errados. Muitas vezes são encontrados erros que só podem ser corrigidos 
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mediante a interação com o negócio: códigos impróprios, valores fora de domínio, ausência de 

valores. O Quadro 2.3 apresenta um exemplo que ilustra esta atividade. 

      Quadro 2.3 – Tipos de erros encontrados nos dados legados 

SEÇÃO COD.PRODUTO PREÇO QUANTIDADE 
85 13765 3,70 10 
98 33456 5,333 5 
98 35669 -- 11 
98 -- 3,25 12 
99 36051 5889,76 15 
99 36779 2,18 0 

 

Na seção 2.1.1.4, são apresentadas as algumas técnicas estatísticas utilizadas nos 

procedimentos de enriquecimento dos dados. 

2.1.4.3 Data Mart 
 

 Data marts são estruturas moldadas pelos dados granulares encontrados nos data 

warehouse. Data marts estão voltados para atender a determinadas decisões estratégicas ou a 

departamentos específicos dentro de uma empresa, como finanças, marketing, produção, vendas  

(ver Figura 2.14).  
Contabilidade Decisão 

 

Data W ouse areh

Marketing 
Vendas 

Financias 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 2.14 – Geração de data marts a partir de um DW 
Fonte: Adaptado de W.H. Inmon e Outros [INM01] 

 
 O estudo de caso “Evasão”, apresentado no Capítulo 5 (experimentação), descreve a 

construção de uma base do apoio à decisão (data mart) que contém dados originários de duas 
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fontes de informação distintas: Sistema SIGA (UFPE) e Sistema COVEST (Comissão de Vestibular 

UFPE/UFRPE). 

2.1.4.4 Modelagem multidimensional 
 
 A modelagem multidimensional é uma técnica usada para criar bancos de dados simples e 

compreensíveis, fazendo com que os mesmos sejam visualizados como um “cubo”, que contém três, 

quatro ou mais dimensões. A Figura 2.15 apresenta o modelo multidimensional de um negócio que 

contém três dimensões: produto, mercado e tempo.  
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          E  
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PRODUTO  
                             Figura 2.15 – Modelo Multidimensional 
                                       Fonte: R. Kimball [KIM95] 
 

Chama-se a tabela central de tabela de fatos, e as outras tabelas de tabelas de dimensão, 

conforme o exemplo da Figura 2.16. 
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Dimensão Loja 
- Chave_loja 
- Nome_loja 
- endereço 
- tipo_loja 

Fato Vendas 
- Chave_tempo 
- Chave_prod. 
- Chave_loja 
- Valor_vendas 
- Unid vendida

Dimensão Produto 
- Chave_produto 
- descrição 
- marca 
- categoria 

Dimensão Tempo 
- Chave_tempo 
- ano 
- trimestre 
- mês 
- dia 
- ind_feriado 

Figura 2.16 – Tabelas de fatos e dimensão 
Fonte: R. Kimball [KIM95] 

a) Uma tabela de fatos armazena as medições numéricas do negócio [KIM95]. No exemplo, a 

tabela fato de vendas contém totais diários de venda por produto e loja. A maioria das tabelas de 

fatos são extremamente esparsas, isto é, os registros não seguem uma sequência de acordo com sua 

chave primária. No exemplo, pode haver lojas que fechem nos fins de semana ou feriados, não 

gerando registros de venda nesses dias, ou mesmo produtos que sejam vendidos esporadicamente 

em determinadas lojas. 

b) As tabelas dimensionais armazenam as descrições textuais das dimensões do negócio. Cada uma 

dessas descrições textuais ajuda a definir um componente da respectiva dimensão. Por exemplo, 

cada registro da dimensão produto representa um produto específico, cada registro da dimensão loja 

representa uma loja da cadeia de lojas.  

2.2 Técnicas de exploração 
 

Uma vez que o banco de dados de apoio à decisão é gerado, tem início o processo de 

exploração do banco. As técnicas de exploração têm como objetivo a busca de novos 

conhecimentos ou o refinamento dos conhecimentos existentes ([TSH06], [RFS02]).  
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A exploração procura descobrir evidências, novos relacionamentos entre os dados ou 

tendências desconhecidas até então, utilizando: 

a) Técnicas de Processamento Analítico On-Line (OLAP) – com base nas evidências é 

formulado um conjunto de hipóteses sobre padrões e relacionamentos, e por meio de consultas 

analíticas tenta-se provar ou não essas hipóteses. As análises tipo OLAP são essencialmente um 

processo dedutivo; 

b) Técnicas de mineração de dados – diferenciam-se das técnicas OLAP porque ao invés de  

verificarem hipóteses, elas buscam descobrir padrões existentes na base de apoio. São 

essencialmente um processo indutivo. 

2.2.1 Processamento Analítico On-line 
 
 As técnicas de processamento analítico on-line fazem parte das tradicionais ferramentas de 

suporte à decisão, mediante a geração de consultas analíticas e relatórios [TCC99]. Com base em 

evidências, o analista formula uma hipótese e verifica se ela é verdadeira ou não, por meio de um 

conjunto de consultas. Por exemplo, em uma análise de crédito, o analista formula a seguinte 

hipótese: “as pessoas de baixa renda têm alto risco de não saldar seus débitos”. A partir dessa 

hipótese, utilizando técnicas OLAP, o banco de dados de clientes é varrido tentando-se validar a 

hipótese. 

 Essas técnicas de exploração fazem uma análise dos dados utilizando ferramentas simples, 

como os comandos SQL. Com essas ferramentas, é possível descobrir cer 

ca de 80% das informações necessárias aos estudos, sendo que, para as 20% restantes, faz-se 

necessária a utilização de técnicas avançadas, como a mineração de dados [PAD00].  
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Como exemplo, apresenta-se aqui o caso de uma editora que publica revistas especializadas em 

cinco áreas: casas, carros, esportes, música e turismo. Visando a uma campanha de marketing, a 

editora deseja obter informações úteis sobre os clientes de cada revista (ver Quadro 2.4). 

             Quadro 2.4 – Média de dados dos assinantes 
                                    Fonte: P. Adriaans e D. Zantinge [PAD00] 

                      =======                                    MÉDIA                                           ====  
Revista Idade Salário Crédito Carro Casa 

Carros 29,3 3.000,00 5.200,00 77 % 65 % 
Casas 47,3 4.133,00 5.800,00 83 % 78 % 
Esportes 38,3 2.986,00 4.850,00 69 % 58 % 
Música 24,6 1.355,00 2.560,00 41 % 23 % 
Turismo 43,5 4.859,00 5.390,00 85 % 76 % 
             

É interessante como essas médias mudam quando focalizadas em diferentes revistas. Por 

exemplo, pode-se ver que a idade média dos assinantes da revista carros é de 29,3 anos, o que 

significa que uma campanha de marketing para a revista carros deve focar num público mais 

jovem. 

A utilização de tais técnicas torna-se dependente da intuição e habilidade do analista em 

propor hipóteses, em manipular a complexidade do espaço de variáveis, e em refinar a análise, que 

se baseia em resultados de consultas  potencialmente complexas ao banco de dados.  

 As ferramentas de OLAP e de mineração de dados podem ser complementares. Enquanto a  

mineração de dados pode ser utilizada para descobrir relações entre os dados (hipóteses), as 

ferramentas OLAP podem ser úteis para validar as hipóteses descobertas. 

 Na metodologia proposta, o processo de exploração da base de apoio à decisão considera o 

Sub-processo Exploração OLAP, cujo objetivo é a descoberta de informações adicionais sobre a 

decisão.      

2.2.2 Mineração de dados 
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 As técnicas de mineração de dados são definidas como técnicas de extração não trivial de 

informação importante, implícita e previamente desconhecida. São utilizadas técnicas estatísticas e 

de visualização para descobrir e apresentar o conhecimento em uma forma facilmente compreensível  

([RAT95], [RFG98], [SMA03], [TBD01], [DML03], [DPY99], [DPY03]).  

 Na tomada de decisão executiva, a utilização de técnicas de mineração de dados pode ser 

relevante nos seguintes estudos:  

♦ Identificação de classes de alternativas de ação; 

♦ Análise de risco; 

♦ Análise de competitividade; 

♦ Prognóstico. 

♦ As ferramentas de mineração de dados aplicam uma ou mais técnicas estatísticas. A chave para 

o sucesso é a escolha da técnica que melhor se encaixe no problema em questão e com a qual o 

analista se sinta confortável. Dentre as técnicas utilizadas no suporte à decisão executiva estão 

as técnicas estatísticas clássicas, o estudo de clustering, regras de associação, arvores de 

decisão, estudo da vizinhança  [BST01, IWF00]. 

Cada uma dessas técnicas é discutida a seguir. 

2.2.2.1 Técnicas estatísticas clássicas 

      As técnicas estatísticas já são utilizadas há muitas décadas na descoberta de padrões e na 

construção de modelos de predição. Um dos grandes benefícios da estatística é permitir que se tenha 

uma visão de um grande banco de dados, sem a necessidade de conhecer o seu conteúdo em 

detalhes (ver seção 2.1.1.4). 
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      Uma das técnicas estatísticas mais utilizadas na exploração de uma base de dados é a de 

geração de histogramas, como no exemplo de um banco de dados de clientes, em que é possível 

identificar a faixa etária da maioria dos clientes (ver Figura 2.3).  

       Algumas técnicas estatísticas utilizadas na mineração de dados são apresentadas na seção 

2.1.1.7. 

 2.2.2.2 Clustering 

O uso de clusters tem como objetivo agrupar objetos similares, dessa forma, os dados podem 

ser representados por um conjunto reduzido de clusters, que simplifica o processo de 

identificação dos dados [INM01]. 

Os algorítmos que trabalham com clusters podem ser de dois tipos: 

a) quando as classes não são conhecidas e o objetivo é identificar semelhanças entre as 

instâncias que formam as classes; 

b) quando as classes são conhecidas e se deseja avaliar o nível de identificação das instâncias 

com as classes definidas. Normalmente, os algorítmos geram uma probabilidade de adesão 

das instâncias com as classes conhecidas. 

No exemplo apresentado no Quadro 2.5, existem 3 clusters e 6 instâncias sendo analisadas. 

Cada uma apresentando uma probabilidade associada a cada cluster. 

Quadro 2.5 – Distribuição de probabilidade das instâncias em relação aos clusters 
                                     Fonte: I. Witten e E. Frank [IWF05] 

                                    
Instância C1 C2 C3 

01 0,4 0,1 0,5 
02 0,1 0,8 0,1 
03 0,3 0,3 0,4 
04 0,1 0,1 0,8 
05 0,4 0,2 0,4 
06 0,1 0,2 0,7 
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Pode-se observar que instâncias 02, 04 e 06 estão identificadas com os clusters C2, C3 e C3, 

respectivamente; enquanto as instâncias 01, 03 e 05, não têm identificação definida.   

Na tomada de decisão executiva, o uso da técnica de cluster pode ser útil na identificação de 

grupos de alternativas (clusters) que apresentem características similares.   

2.2.2.3 Regras de associação 

    As regras de associação são utilizadas na identificação de tendências e prognósticos, na tomada 

de decisão executiva.  É um procedimento descritivo que visa estudar as relações entre os dados. 

Existem dois tipos mais comuns de análises de regras: descoberta de associação e descoberta de 

seqüenciamento ([JHK00], [KTH01]). 

• Descoberta de associação - encontra os relacionamentos entre os itens que aparecem juntos 

em um evento, como no caso de uma cesta de compra em um supermercado.  

 A associação A  B, em que A é chamado de antecedente e B de conseqüente, pode ser 

representada por uma regra do tipo: “Se uma pessoa compra um martelo, também compra pregos”.   

• Descoberta de seqüenciamento - é muito similar à descoberta de associação, só que o 

seqüenciamento ocorre ao longo do tempo. 

2.2.2.4 Árvore de decisão 

É uma forma de representar um conjunto de regras que definem uma precedência entre 

classes ou valores [TCC99]. Por exemplo, no caso em que se deseja classificar clientes com bom ou 

mau  crédito, pode-se ter a seguinte árvore de decisão (ver Figura 2.17). 
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 Salário > R$ 4.000,00

simnão 

trabalho>5 dívida  
 
sim sim não não  

 Ruim RuimBom Bom  
                           

 
Figura 2.17 – Árvore de classificação 

Fonte: Two Crows Corporation [TCC99] 
 

 O primeiro componente no nodo raiz é formado pelo teste “salário > R$ 4.000,00”, que 

causa uma divisão na árvore, com duas ramificações, cada uma representando uma possibilidade do 

tipo sim ou não. 

2.2.2.5 Estudo da vizinhança (K-Nearest Neighbor) 

É a técnica que interpreta o conteúdo das instãncias como pontos num “espaço de dados”, 

pelo que se define o conceito de vizinho (neighbor). É uma técnica de predição, sendo similar à 

análise de cluster. 

 Suponha-se que se queira predizer a conduta de um conjunto de clientes. A hipótese básica é 

que clientes com as mesmas características vão ter a mesma conduta. Esse é o princípio dos 

algoritmos de estudo de vizinhança [TCC99]. 

 Em sua essência, os algoritmos do tipo k-nearest neighbor são métodos de busca e não 

técnicas de aprendizagem. Esses algoritmos são utilizados com amostras de arquivos, já que 

requerem um tempo elevado de processamento. 

 Como exemplo, considere um problema de análise de crédito para um novo cliente.  O novo 

cliente deve enquadrar-se de acordo com as suas características e em relação ao perfil de seus 

vizinhos. Na Figura 2.18 [BST01], o novo cliente “C” tem um vizinho muito próximo que é um 
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“mau pagador”; entretanto, a maioria de seus vizinhos são “bons pagadores”. Tudo indica que o 

cliente “C” será um “bom pagador”.  

 

A 

B 

C 

 

 
Idade 

 
Bom pagador
Mau pagador  

 

Renda    
                          Figura 2.18 – Análise de crédito para um novo cliente 
                              Fonte: A. Berson, S. Smith e K. Tearling [BST01]   

   
 2.2.2.6 Regras de indução 
 
 Embora os algoritmos baseados em árvore de decisão possam produzir um conjunto de 

regras, o método baseado em regra de indução gera também um conjunto de regras que não 

necessariamente forma uma árvore de decisão. Devido ao fato de não gerar necessariamente uma 

divisão em cada nodo, é possível encontrar diferentes padrões. Diferentemente das árvores, as 

regras algumas vezes podem ser conflitantes. Nesse caso, a definição da seqüência de aplicação 

das regras é fundamental para a solução do problema. 

 Como exemplo, apresenta-se um banco de dados sobre informações oftalmológicas e um 

conjunto de regras de indução sobre o uso de lentes de contato (ver Quadro 2.6 [IWF05]). 

                   Quadro 2.6 – Regras de indução na avaliação de lentes de contato 
                            Fonte: Adaptado de I. Witten e E. Frank [IWF05] 

SE taxa_produção_lágrimas = “reduzida” ENTÃO recomendação = “não” 

SE idade = “jovem” E astigmatismo = “não” E taxa_produção_lágrimas = “normal” 

ENTÃO recomendação = “fina” 
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SE idade = “meia-idade” E astigmatismo = “não” E taxa_produção_lágrimas = 

“normal” ENTÃO recomendação = “fina” 

SE prescrição = “míope” E astigmatismo = “sim” E taxa_produção_lágrimas = 

“normal” ENTÃO recomendação = “rígida” 

SE idade = “jovem” E astigmatismo = “sim” E taxa_produção_lágrimas = “normal” 

ENTÃO recomendação = “rígida” 

2.2.2.7 Considerações sobre a mineração de dados 
 

A geração de conhecimento a partir de um processo de mineração de dados “não é linear”. É 

preciso muitas vezes retornar às atividades já realizadas, por exemplo, a descoberta de uma nova 

regra pode exigir a existência de novos dados, ou o modelo previsto pode gerar reflexões que levam 

à consideração de novas variáveis, ou o teste de uma hipótese pode levar a um refinamento da 

hipótese formulada. 

     As etapas envolvidas com o processo de mineração de dados são ([JHK00], [KTH01], [MBL04], 

[MKA03]): 

a) Preparação dos dados – antecede a seleção dos algorítmos de mineração. Dela fazem parte as 

seguintes atividades: 

• Seleção de variáveis – o ideal é utilizar o resultado dos dados identificados na etapa de 

exploração OLAP. Às vezes, com o conhecimento que se tem do problema, fica mais simples 

selecionar as variáveis já conhecidas; 

• Seleção de registros – como no caso das variáveis, não é recomendado utilizar todas os 

registros no processamento dos algorítmos, pois isso exige muito tempo de processamento. Dessa 

forma, pode-se selecionar os registros de diferentes maneiras, como por período de tempo ou 

usando uma função randômica; 
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• Transformação de variáveis – muitos algorítmos classificatórios, baseados em árvores de 

decisão, exigem dados no formato contínuo. Desse modo, dados do tipo “renda” devem ser 

classificados por faixa: como alta, média ou baixa; 

b) Seleção dos modelos de mineração de dados – é preciso explorar as várias alternativas de 

modelos a fim de encontrar aquele que é mais adequado ao problema.  Após decidir sobre o tipo de 

predição, classificação ou regressão, deve-se escolher um modelo compatível.  

A seguir, é preciso dimensionar o modelo, por exemplo, no caso de uma árvore de decisão, é 

necessário definir o número de nodos e as regras de decisão de cada nodo. O processo de 

dimensionamento de um modelo requer treinamento e validação da precisão do modelo. Um 

modelo só está pronto quando todo um ciclo de treinamento e teste do modelo é completado. 

c) Validação do modelo – após a seleção e o dimensionamento do modelo, deve-se avaliar e 

interpretar os resultados. A taxa de precisão obtida durante os testes refere-se apenas ao conjunto de 

dados sobre os quais o modelo foi dimensionado. Na prática, a precisão pode variar se os dados 

sobre os quais o modelo é aplicado são incompatíveis (uma outra realidade) com os dados que 

serviram para dimensionar o modelo. 

d) Utilização do modelo – o modelo pode ser utilizado de diferentes maneiras: 

- o analista, baseado nos resultados do modelo, sugere um conjunto de ações, por exemplo, o uso 

de clusters identificados pelo modelo; 

- aplica o modelo a diferentes conjuntos de dados, como por exemplo, marca os registros de acordo 

com uma classificação definida, ou registra a probabilidade de ocorrência de um fato; 

- incorpora o modelo aos processos do negócio, como no caso de análise de risco, autorização de 

crédito ou detecção de fraudes.  

 41



e)Monitoração do modelo – é preciso monitorar permanentemente o modelo em função das 

mudanças ambientais que afetam os resultados. O modelo precisa ser monitorado e ajustado à 

realidade presente. 

Na metodologia proposta o processo de exploração da base de apoio à decisão considera o sub-

processo mineração de dados, cujo objetivo é a descoberta de informações adicionais sobre a 

decisão.  

2.3 Modelos de apoio à decisão 
 

Esta seção objetiva analisar conceitos da teoria da decisão e técnicas de construção de 

modelos de decisão. 

2.3.1 Teoria da decisão 
 
 Pode-se definir uma decisão como uma escolha que um agente decisor faz a partir de um 

conjunto de alternativas de ação ou estratégias ([FMC02], [AZC06], [JDT99], [RLD01], 

[ZHC00],[ATC03]). Decisões são tomadas quando alguém escolhe fazer ou não fazer algo, ou 

quando escolhe fazê-lo de certa maneira [BRY96]. Essas decisões podem relacionar-se a objetivos 

da organização, tais como alocação de recursos, implementação de estratégias, negociação, dentre 

outros fatores que podem ser considerados [NKS04]. 

Uma boa decisão é aquela em que o agente decisor identifica uma alternativa de ação e acredita 

ser a mesma, no mínimo, tão boa quanto as demais alternativas disponíveis [JDT99]. 

Muitos estudiosos defendem a tese de que não existe a alternativa ótima na tomada de decisão. 

A solução ótima pode ser obtida em problemas operacionais, tipo controle de produção ou 

transporte, e com o uso de modelos matemáticos. Com a teoria da decisão, pode-se obter 

alternativas de ações satisfatórias e até mesmo “clusters” de alternativas que atendam às 
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expectativas dos decisores [JNC05]. Cabe então aos decisores escolherem uma ação de tal maneira 

que tornem as conseqüências as mais favoráveis possíveis.  

A tomada de decisão é um esforço para tentar resolver um problema de objetivos conflitantes, 

em que a presença desses conflitos impede a existência de uma solução satisfatória [MLZ94].  

Os problemas de tomada de decião executiva são do tipo socio-econômicos, isto é, semi-

estruturados ou não estruturados, podendo apresentar várias alternativas como satisfatórias 

[JNC05]. Uma decisão pode ser dominada pela incerteza ou pela complexidade, conforme mostra a 

Figura 2.19.  

 

 
PROBLEMA DOMINADO POR COMPLEXIDADE INCERTEZA 

 
 Análise de  

         risco 
 Alocação de       

recursos 
 Priorização de 

estratégias Fig 2.19 – Tipos de problemas de decisão 
Fonte: A.C. Bana e Costa [ABC07] 

 
 
2.3.1.1 Modelos de decisão 
  

O processo decisório pode ser classificado em três fases [HAS86]: inteligência, projeto e 

escolha:  

a) Fase de inteligência: é a fase de conhecimento do problema, de coleta de informações, 

sugestões, restrições ou condições que são necessárias considerar. O problema pode manifestar-

se de diferentes formas: real ou perceptivo; permanente ou intermitente; previsível ou 

inesperado.     

b) Fase de projeto: uma vez o problema identificado e formalmente definido, vem a fase de 

projeto das alternativas de solução. É uma fase crítica do processo. Todas as soluções em 

potencial têm de ser analisadas e reduzidas a um subconjunto das mais viáveis. Uma atividade 
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de alta relevância consiste em definir a estratégia de análise e a seleção das alternativas, que 

varia de acordo com o problema que está sendo abordado.  

c) Fase de escolha: é uma das fases mais difíceis de todo o processo, em que cabe aos 

decisores, escolher uma dentre várias alternativas existentes. Muitas vezes, faz-se necessário 

voltar às fases anteriores, levantar novas informações, redefinir as alternativas e a estratégia de 

seleção.  

Devido ao grau de complexidade das decisões, múltiplos critérios de avaliação são utilizados, 

baseados em informações quantitativas e qualitativas.  

2.3.1.2 Modelos de apoio multicritério à decisão 
 

Os modelos de apoio multicritério à decisão ([CMM05], [ATC03], [ATG02], [CAC03], 

[CBC02], [CBA02], [CBR03]) fundamentam-se na análise de problemas de decisão em que existem 

alternativas conflitantes para os atores do processo decisório. Os métodos multicritério têm sido 

desenvolvidos para apoiar e conduzir os decisores na avaliação e escolha das alternativas de ação 

(ver Figura 2.20). 

 Assim consistem em um conjunto de métodos e técnicas para auxiliar ou apoiar pessoas e 

organizações a tomarem decisões, sob a influência de uma multiplicidade de critérios.  

 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c1 c2 c3

a1 a2 an 

cm 

 DECISÃO Objetivos 

Critérios 

Alternativas 

Figura 2.20 - Critérios  x  Alternativas 
Fonte: C.M. Miranda [CMM05] 
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A aplicação de qualquer método de análise multicritério pressupõe a necessidade de se 

estabelecer quais objetivos os decisores pretendem alcançar, que alternativas de ação existem e 

quais os critérios de avaliação [CMM05]. 

Objetivos da decisão 

 Os objetivos precisam ser explicitados de forma clara e concisa, devendo ser amplamente 

discutidos com os decisores e gerentes da organização.  

          Na metodologia proposta, os objetivos são registrados no processo de  estruturação da 

decisão.  

Alternativas de ação ou estratégias 

 Por alternativas de ação ou estratégias entende-se tudo aquilo que se pode fazer para resolver 

o problema que surgiu. Normalmente, as alternativas ou estratégias são submetidas a um conjunto 

de restrições, que são as limitações impostas. Para se chegar a um espaço de alternativas ou 

estratégias é preciso primeiro atender a essas restrições.  

 As restrições são de dois tipos: 
 

• Por exigência - sem as quais as alternativas se tornam inviáveis; 
 
• Por limitação - estão normalmente associadas às limitações dos recursos disponíveis. 

 
 Por exemplo, considerando-se a necessidade de “aquisição de um novo sistema de RH”, 

tem-se como restrição por exigência: o sistema deve processar no ambiente de banco de dados 

Oracle, que é o SGBD predominante na empresa. Como restrição por limitação, pode-se ter: o 

valor máximo de investimento no sistema é de R 100.000,00. 

 Ocorre, em algumas ocasiões, devido ao rigor das restrições impostas, que o espaço de 

alternativas passa a ser “nulo”, levando ao que se chama de necessidade de relaxamento das 

exigências, para que se possa ter um espaço de alternativas maior que um.  
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Critérios 

 Um critério pode ser definido como uma função g(x), definida em um conjunto A de 

alternativas, que adquire valor em um conjunto totalmente ordenado, o qual representa as 

preferências dos decisores sob determinado ponto de vista [PVN92].    

 Comparando-se duas a duas as alternativas do espaço A, segundo os critérios definidos g(x), 

pode-se estabelecer as relações de preferência [JPB05]. O sistema básico de relações de preferência 

BSPR – (Basic Systems of Preference Relation) considera apenas quatro situações [BRY96, 

CMM05]:    

• Preferência estrita (P) – significa que a alternativa a é predominante sobre b: 
 

g(a)  >=  g(b)  +  h       a P b  
 
    obs: h – limite de preferência 

 
• Preferência fraca (Q) -  apesar de existir uma preferência da alternativa a sobre a  

 
alternativa b, as razões não são evidentes, o que torna a preferência fraca:  

 
g(a)  <  g(b) + h 
       a Q b  
g(a)  >=  g(b) + l  
 
    obs: l – limite de indiferença 

 
• Indiferença (I) - significa que a é equivalente a alternativa b: 
 

g(a)  =<  g(b) + l         a I b  
 

• Imcomparabilidade (R) – quando não é possível  comparar as duas alternativas, ou  
 
quando não existem razões para justificar qualquer uma das três relações anteriores:  

 
g1(a)  >  g1(b) 
       a R b  
g2(a)  <  g2(b) 

  
2.3.1.3 Relação de dominância 
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        Dadas duas alternativas a e b ∈ A, a domina b se e somente se [CMM05] 
 
 gj(a) >= gj(b), para j = 1, 2, ... , n, e em pelo menos um critério de gj(a), ocorre que 
 

 gj(a) >= gj(b) + h 
  
 A alternativa a é eficiente se e somente se nenhuma outra alternativa do conjunto A tem 

domínio sobre ela. Em problemas de decisão multicritério, há interesse por esse conjunto de 

alternativas eficientes, em que a relação de dominância é vazia. 

Considerando-se um “espaço de alternativas” A {a, b, c, d, ...}  e um conjunto de critérios de  
 

avaliação dessas mesmas alternativas {g1(x),g2(x), g3(x), ..., gn(x)  |  x ∈ A}, como conseqüência 

de um estudo de dominância pode ser gerado um espaço de alternativas eficientes (ver Figura 2.21). 

 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
Alternativas 
Eficientes 

Cons

confo

 

 

 
 
 

 

Espaço das 
Alternativas
          

Figura 2.21 – Espaço de alternativas x espaço de consequências 

iderando o exemplo no qual se tem dois critérios, lucro e serviços, e cinco alternativas, 

rme o Quadro 2.7. 

   Quadro 2.7 – Situações básicas de preferência entre alternativas  

ALTERNATIVA LUCRO SERVIÇOS 
a 30.000,00 500 
b 15.000,00 400 
c 50.000,00 200 
d 28.000,00 480 
e 30.000,00 501 

     
as relações de dominância apresentadas são: 

a c/ b: a P b,   a c/ c: a R c, a c/ d: a Q d,  a c/ e: a I e 
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 b c/ c: b R c, b c/ d: d P b, b c/ e: e P b 
 
 c c/ d: c R d,  c c/ e: c R e 
 
 d c/ e: e Q d  
 
 Após a análise das relações de dominância constata-se que o escopo de consequências passa 

a ter as seguintes alternativas eficientes: a, c, d, e. 

Pesos 

 Os pesos estabelecem uma importância relativa entre os critérios de avaliação. 

Considerando-se que existem os critérios  {g1(x), g2(x), g3(x), ..., gk(x)}  |  x ∈ A,  

em que A é o espaço de alternativas, pode-se definir um conjunto W tal que: 
                     ∑W

   K 

j  =  1    e    Wj > 0,  para  j = 1 a k, 
   j=1 
  
    Quadro 2.8 Pesos associados aos critérios 

g1(x) ... gj(x) ... gk(x) 
w1 ... wj ... wk 

  

Cada peso, portanto, está associado a um critério de avaliação (ver Quadro 2.8). O 

estabelecimento dos pesos deve ser feito por especialistas na área de conhecimento da decisão, já 

que seu uso inadequado pode distorcer de forma acentuada os resultados obtidos. 

Normalização dos critérios 

 A normalização dos critérios tem como objetivo estabelecer uma mesma escala de valores (0 

– 1) entre os diferentes critérios, o que permite definir uma função linear de utilidade. No caso de 

uma decisão do tipo “seleção de um equipamento servidor de uma rede”, pode-se ter, dentre outros 

critérios: 

• Custo – medido em milhares de R$; 
 
• Desempenho – medido em GHz; 
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duas unidades de medida incompatíveis entre si.  

Por meio de um processo de normalização, é possível estabelecer uma forma de 

compatibilizar as unidades [CBC02]. 

  Admitindo-se as seguintes alternativas de equipamentos e os respectivos custos: 
 

• a1 - R$ 10.000,00 
 
• a2 - R$   8.000,00 
 
• a3 - R$  15.000,00 
 
• a4 - R$  12.000,00 
 
• a5 - R$   9.000,00 

 
    O valor normalizado no intervalo (0 - 1) pode ser calculado por: 
                   

            Valor equip.(x) normal. = 
valormaiorvalormenor

valormaiorxequipamvalor
..

.)(.
−
−  

 
Desta forma: 

 
• a1 - valor normalizado = 0,714 
 
• a2 - valor normalizado = 1,000 
 
• a3 - valor normalizado = 0,000 
 
• a4 - valor normalizado = 0,285 
 
• a5 - valor normalizado = 0,857 

 
2.3.1.4 Análise de sensibilidade 
 
 Após aplicar a técnica de análise de preferências e utilizar algum modelo de decisão, o 

agente decisor chega a um conjunto de alternativas de solução satisfatórias, classificadas segundo 

alguma função de utilidade.  
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Um problema que pode surgir é na atribuição dos pesos dos critérios. Uma pequena variação 

nos pesos pode acarretar em uma mudança na classificação das alternativas. 

O estudo de análise de sensibilidade objetiva evitar este problema por meio de uma variação 

percentual (erro admitido) nos pesos dos critérios, para cima ou para baixo, é possível obter um 

novo conjunto de alternativas satisfatórias.  

O processo de análise de sensibilidade é iterativo. A cada passo, o usuário altera os valores 

dos pesos dos critérios, submete-os a um novo processamento, analisa os resultados obtidos e 

seleciona ou não esse novo resultado. 

2.3.2 Métodos multicritérios de apoio à decisão 

Devido ao grau de complexidade das decisões, múltiplos critérios de avaliação são 

utilizados, baseados em informações quantitativas e qualitativas. As informações quantitativas são 

normalmente oriundas de sistemas legados, de diferentes fontes de informação, internas e/ou 

externas à organização, armazenadas em arquivos convencionais e/ou em bancos de dados de 

diferentes SGBD. As variáveis qualitativas apresentam um avanço nos modelos de decisão por 

exprimir as preferências e os valores dos tomadores de decisão.  

2.3.2.1 Teoria da utilidade multiatributo 

 A teoria da utilidade multiatributo (MAUT) foi desenvolvida por Keeney e Raiffa [KRA76] e 

incorporando à teoria da utilidade as questões de tratamento de problemas com múltiplos objetivos 

([ATC03], [ATS03], [ATG02]). 

O problema dos decisores consiste em escolher uma alternativa a ∈  A que os deixem mais 

satisfeitos com o resultado da aplicação de a aos critérios  g1(a), ..., gn(a). Dessa forma, é 

necessário um índice que combine g1(a), ..., gn(a) com um índice de valor, que é a função de 
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utilidade. Assim, o problema básico consiste em estruturar e quantificar uma função de utilidade 

U(a): 

                                   n 
U(a)  =    ∑  Kj.Uj (a),  em que Uj(a) representa a função utilidade da alternativa a relativa 

                         J=1  
 
 ao j-ésimo critério, e Kj é o peso do j-ésimo critério.  

 *Surgem a cada ano mais de 300 métodos multicritério de avaliação e a escolha do modelo 

mais adequado à decisão depende das características do problema existente [ATC03, ATG02]. 

 A metodologia MeGIQ considera o método MAUT na classificação das alternativas 

eficientes, podendo o usuário optar por um outro método ou desenvolver o seu próprio método. 
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3. METODOLOGIA DE APOIO À DECISÃO EXECUTIVA (MeGIQ)   

 3.1 Introdução 
 

A tomada de decisão executiva normalmente é um processo complexo, demorado e quase 

sempre não-estruturado. Adicionalmente, a baixa qualidade dos dados nas empresas diminuí a 

eficiência da tomada de decisão.  

Para contornar tais obstáculos, o processo de tomada de decisão precisa ser conduzido 

segundo um conjunto de procedimentos que o oriente e ordene. Esse conjunto de procedimentos, 

que constitui uma metodologia de suporte à decisão, deve ser formado por atividades que obedeçam 

a uma seqüência apropriada de execução, utilizem métodos e ferramentas de trabalho e tenham 

produtos bem definidos a ser gerados ([EHC02], [EHP94], [HLE00], [MBH02]).  

De uma maneira geral, os objetivos de uma metodologia de apoio à decisão são: 

 Definir um roteiro básico de atividades a serem executadas em uma tomada de decisão 

executiva; 

 Definir produtos a serem gerados em cada processo da metodologia; 
 
 Definir padrões de documentação da decisão a ser tomada; 

 
 Definir métodos e ferramentas a serem utilizados em cada processo da metodologia; 

 
 Aumentar a probabilidade de se obter uma boa decisão. 

 
 A metodologia MeGIQ visa prover o apoio à tomada de decisão executiva em problemas 

voltados para a distribuição de recursos, negociação ou priorização de estratégias. 

3.2 Fundamentos da Metodologia 

 Nesta seção são apresentados os atores envolvidos com os processos da metodologia e é 

apresentado também o modelo funcional da metodologia. 

3.2.1 Atores Envolvidos 
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A proposta de metodologia considera os seguintes atores [ABC07]: 

• Grupo de decisão – são os responsáveis pelo juízo de valor da decisão: 

Papel Descrição 

Agente Decisor É o responsável pela decisão executiva a ser tomada. Deve ser um 

funcionário da empresa a nível executivo. 

Avaliador É responsável por avaliar as alternativas de ação segundo o modelo 

de decisão a ser definido. É um especialista na área em que a 

decisão está sendo tomada.  

 
Obs: O agente decisor pode também atuar como avaliador.  
 
• Grupo de análise – atuam como consultores mas não fazem juízo de valor: 

Papel Descrição 

Analista de TI É responsável pela construção e exploração da base de apoio à 

decisão.  

Analista de Decisão É um especialista em modelos de decisão. Responsável por modelar 

a decisão a ser tomada. Pode ser um consultor externo. 

 

3.2.2 Modelo Funcional 

  O modelo funcional da metodologia proposta considera os seguintes instrumentos, técnicas e 

procedimentos distribuídos de acordo com o diagrama apresentado na Figura 3.1. 
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                           Figura 3.1 – Modelo funcional da metodol
 
 Os instrumentos de suporte à metodologia são:  

• Base de decisões e modelos – tem três objetivos específ

decisões que possa servir como referência a outras decisõ

natureza, de modo a conter informações de avaliação sobre o

uma base de modelos de decisão associados às decisões, o

configurados a uma nova decisão; e (c) servir como guia para

orientando os decisores sobre as atividades a serem executad

relevantes durante a decisão. 

• Base de apoio à decisão – tem como objetivo agregar os

decisão que se deseja tomar, dados oriundos de diversos si

SGBD, de forma a permitir a extração de informações para a

2.1.4.1);  

• Base de algorítmos – objetiva disponibilizar um conjunto de

técnicas estatísticas, OLAP e de mineração de dados, os q

exploração da base de apoio à decisão; 
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• Atributos de qualidade – visam estabelecer atributos de qualidade para a seleção dos dados 

das diferentes fontes de informação, de forma a gerar subsídios para os analistas de TI na 

construção da base de apoio à decisão (ver seção 2.1.1). 

  As técnicas que podem ser utilizadas no suporte à metodologia são: 

• Técnicas estatísticas – são utilizadas em diferentes procedimentos da metodologia (ver 

seção 2.1.1.4), tais como: (a) na análise dos dados das diferentes fontes de informação; (b) 

na exploração da base de apoio à decisão; e (c) nos procedimentos de avaliação dos 

critérios qualitativos; 

• Técnicas OLAP – com a utilização de técnicas OLAP, é possível explorar a base de apoio 

à decisão (ver seção 2.2.1) de forma a gerar informações de suporte à decisão. O 

procedimento começa pela geração de hipóteses de padrões e relacionamentos entre os 

dados da base, pelos analistas/decisores, as quais são validadas por meio das rotinas 

OLAP; 

• Técnicas de mineração de dados - tem como objetivo explorar a base de apoio à decisão  

mediante a utilização de técnicas de mineração de dados (ver seção 2.2.2). Os analistas de 

TI analisam em conjunto com os decisores os objetivos da decisão, selecionam as variáveis 

a serem exploradas e os modelos de mineração de dados a serem utilizados, processam os 

algorítmos selecionados, analisam e validam os resultados da mineração; 

• Técnicas de modelagem de avaliação – visam a construção de modelos para a avaliação das 

decisões (ver seção 2.3). Considerando-se que as decisões executivas utilizam, em sua 

grande maioria, múltiplos critérios de avaliação, quantitativos e qualitativos, tangíveis e 

intangíveis, é possível, por meio de modelos que considerem diversas alternativas e 

critérios obter alternativas de ação eficientes, que atendam às necessidades da organização.  
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Os procedimentos utilizados na metodologia são: 

• Estruturação da decisão – define a abrangência da decisão, objetivos a serem alcançados, 

alternativas de ação, atributos de qualidade dos dados a serem utilizados. É de inteira 

responsabilidade dos decisores (ver seção 2.3.1); 

• Construção da base de apoio à decisão – em muitas decisões, os dados a serem 

analisados não estão estruturados em uma base de apoio à decisão, mas espalhados em 

vários arquivos convencionais ou em diferentes SGBD, de diferentes fontes de informação. 

Cabe aos analistas integrarem esses dados de forma a facilitar a geração de informações 

úteis à tomada de decisão (ver seção 2.1.4);    

• Exploração – os procedimentos de exploração visam à descoberta e validação de 

informações importantes sobre a decisão. É de responsabilidade dos analistas, podendo 

contar com o apoio dos decisores; 

• Modelagem de avaliação – a partir de modelos de decisão de mesma natureza e 

utilizando técnicas de modelagem de avaliação, os analistas de decisão, juntamente com os 

decisores, são capazes de conceber modelos que podem avaliar as diferentes alternativas de 

ação;  

• Avaliação das alternativas – esse procedimento visa avaliar as alternativas de ação 

segundo o modelo a ser definido. É de responsabilidade dos avaliadores e decisores; 

• Avaliação da decisão – tem como objetivo registrar informações sobre a decisão, as 

quais possam ser úteis em decisões futuras de mesma natureza, tais como: justificativas 

para as alternativas de ação selecionadas, procedimentos de implantação das alternativas de 

ação, resultados positivos e negativos gerados.   

3.3 A base de decisões e modelos 
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A “base de decisões e modelos” constitui a base de dados de referência da metodologia, na qual 

estão armazenadas as informações sobre as decisões em andamento, os estudos de caso e os modelos 

de avaliação utilizados. 

      O diagrama de classes dessa base é apresentado na Figura 3.2, tendo como classe principal a 

“Decisão”, em torno da qual se situam as demais classes. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avaliador Critério Parâmetros 
do Critério 

Alternativa Avaliação Assunto 

Fonte de 
Informação

DECISÃO Modelos de 
Mineração 

Metadados Arquivo/ 
Tabela

Hipótese 

(Base de  
Apoio) 

(Plataforma)

Figura 3.2 – Diagrama de classes da base de decisões e modelos 
 

 As classes da base de decisões contêm informações relevantes sobre as decisões, tais como: 

• Decisão - contém informações que descrevem a decisão. Os atributos descritos no Quadro 3.1 estão 

relacionados a esta classe. 

Quadro 3.1 – Atributos associados à classe “Decisão” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Código Identifica no aplicativo a decisão N 2 
Título É o nome pelo qual a decisão é referenciada pelo usuário  A 60 
Descrição Descreve a decisão A 240 
Objetivo Descreve os objetivos que se deseja alcançar A 60 
Status Indica a fase do processo decisório em que a decisão se encontra A 1 
Órgão/Setor Descreve os órgãos/setores envolvidos com a decisão A 60 
Tecnologia/ 
Equipamento 

Descreve a tecnologia/equipamento relacionados, no caso da 
decisão envolver a utilização de tecnologia/equipamento 

A 240 
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 específico   
Requisito Descreve as condições que as alternativas de ação devem 

atender  
A 240 

Restrição Descreve as limitações impostas à decisão, que as alternativas 
devem atender 

A 240 

Risco Descreve os riscos envolvidos com a decisão A 240 
Fonte Descreva as fontes de informação para a decisão  A 60 
Sistema / 
Processo          

Descreve os sistemas/processos envolvidos com a decisão A 60 

Responsável Relaciona as pessoas responsáveis pelos sistemas/processos A 60 
Observação Registra observações relevantes sobre os sistemas/processos A 240 
Periodicidade Indica o período de tempo em que os dados devem ser coletados  A 60 
Critério_Se-
leção 

Descreve os critérios de seleção dos dados dentro período 
informado 

A 240 

Atributos_ 
Qualidade: 

Informa a avaliação dos atributos de qualidade desejados para os 
dados a serem selecionados   

  

Precisão Grau de precisão com que o dado representa o mundo real N 2 
Credibilidade Grau de confiança no dado N 2 
Imparciali-
dade 

Grau de imparcialidade da fonte geradora do dado N 2 

Reputação Reputação do dado ao longo do tempo N 2 
Taxa_Erro Define a taxa de erro admissível para os dados, entre 0 e 10% N 2 
Valor_Agre-
gado 

Extensão dos seus benefícios associados ao seu uso N 2 

Relevância Importância do dado para a decisão N 2 
Atualização Grau de atualização dos dados.  N 2 
Conheciment Registra o conhecimento adquirido sobre a decisão, extraído da 

análise das hipóteses e processamento realizado 
A 480 

Sol_Adotada Descreve a solução adotada como resultado da avaliação A 480 
Imp_Solução Descreve os procedimentos de implantação da solução adotada  A 480 
Res_Solução Descreve os resultados obtidos com a implantação da solução 

adotada  
A 480 

Descontinuid Descreve as causas que levaram a descontinuidade da decisão  A 480 
 

• Assunto – contém os dados de assuntos associados com a decisão, conforme Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 – Atributos associados à classe “Assunto” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Assunto Identifica internamente o assunto N 4 
Assunto Descreve o assunto associado às decisões A 60 
 

• Avaliador/Usuário – contém as informações sobre avaliador/usuário, conforme Quadro 3.3. 
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Quadro 3.3 – Atributos associados à classe “Avaliador/Usuário” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Avaliador Identifica internamente o avaliador/usuario N 4 
Nome Descreve o nome do avaliador/usuário A 60 
Login Identifica o avaliador/usuário no momento do login  A 20 
Senha Identifica a senha do avaliador/usuário  A 20 
Categoria Indica o tipo de avaliador/usuário A 1 
 

• Fonte de Informação – contém as informações sobre as fontes de informação, conforme Quadro 3.4. 

Quadro 3.4 – Atributos associados à classe “Fonte de Informação” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Código Identifica internamente a fonte de informação N 2 
Fonte Setor ou órgão ou empresa responsável pelas informações A 60 
Sistema /  
Processo 

Relaciona os sistemas/processos sob a responsabilidade da fonte 
de informação  

A 120 

Pessoa de 
Contato 

Relaciona as pessoas responsáveis pelos sistemas / processos A 120 

Observação Descreve as observações relevantes sobre os sistemas / processos 
relacionados  

A 480 

Relevância Indica a relevância da fonte de informação A 1 
 

• Alternativa de Ação – contém as informações sobre as alternativas de ação, conforme Quadro 3.5. 

Quadro 3.5 – Atributos associados à classe “Alternativa de Ação” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Decisão Identifica internamente a decisão N 4 
Id_Alternat. Identifica internamente a alternativa de ação N 2 
Código Identifica externamente a alternativa de ação A 6 
Título Descreve o nome da alternativa de ação A 60 
Descrição  Descreve a alternativa de ação A 240 
Ind_Seleção Indica se a alternativa de ação atende aos requisitos e 

restrições da decisão 
A 1 

Observação Registra informações relevantes sobre a alternativa e as 
causas do não atendimento aos requisitos/restrições  

A 480 

Ind_Eficiência Indica se a alternativa é eficiente ou não A 1 
Ind_Domina-
das_Selecion. 

Indica se uma alternativa mesmo dominada foi 
selecionada pelo usuário 

A 1 

Avaliação Indica o valor numérico da avaliação da alternativa N 6 
Classificação Indica a classificação que a alternativa obteve, em 

relação à avaliação, considerando as demais alternativas 
N 2 

 
• Critério – contém as informações sobre os critérios, conforme Quadro 3.6. 
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Quadro 3.6 – Atributos associados à classe “Critério” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Código Identifica internamente o critério N 4 
Código Identifica externamente o critério A 6 
Nome Descreve o nome do critéro A 60 
Descrição  Descreve o critério A 240 

 
• Parametrização dos Critérios  –  contém as informações sobre a parametrização dos critérios, conforme 

Quadro 3.7. 

Quadro 3.7 – Atributos associados à classe “Parametrização dos Critérios” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Decisão Identifica internamente a decisão N 4 
Id_Critério Identifica internamente o critério N 4 
Tipo_Criterio Indica se o critério é do tipo quantitativo ou qualitativo  A 1 
Val_Maximo Define o valor máximo para o critério F - 
Val_Mínimo Define o valor mínimo para o critério F - 
Lim_Indifer. Define o valor do limite de indiferença do critério F - 
Lim_Preferen. Define o valor do limite de preferência do critério F - 
I_Fav_Desfav Indica se o critério é favorável ou desfavorável à 

decisão 
A 1 

Tipo_Normal Indica se a normalização é por escala decimal ou por 
fórmula mínimo-máximo 

A 1 

Esc_Decimal Valor da escala decimal (múltiplos de dez) N 2 
Peso_0_10 Define o valor do peso do critério entre zero e dez N 2 
Peso_0_1 Define o valor normalizado do peso do critério entre 

zero e um 
F - 

 
• Avaliação – contém as informações sobre as avaliações das alternativas de ação, conforme 

 Quadro 3.8. 

Quadro 3.8 – Atributos associados à classe “Avaliação” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Decisão Identifica internamente a decisão N 4 
Id_Critério Identifica internamente o critério N 4 
Id_Alternativ Identifica internamente a alternativa de ação N 4 
Seq_Avaliação Define a seqüência de avaliação N 2 
Id_Avaliador Identifica internamente o avaliador N 4 
Avaliação Define o valor da avaliação F - 
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• Arquivos/tabelas  – contém as informações sobre os arquivos/tabelas das fontes de informação e a serem 

gerados durante os procedimentos de construção da base de apoio, conforme  Quadro 3.9. 

Quadro 3.9– Atributos associados à classe “Arquivos/Tabelas” 
 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Arquivo Identifica internamente o arquivo N 4 
Código Identifica externamente o arquivo A 8 
Tipo Identifica se é um arquivo fonte, da plataforma ou da 

base de apoio 
A 1 

Nome Descreve o nome do arquivo/tabela A 60 
Observação Descreve as observações relevantes sobre o arquivo / 

tabela  
A 480 

Periodicidade Descreve a periodicidade de atualização A 60 
Status Indica a situação do arquivo (projetado, formatado, 

atualizado) 
A 1 

Data Indica a data da última atualização N 8 
Registros Define o número de registros do arquivo na data 

indicada 
N 4 

 
• Metadados  – contém as informações sobre os metadados associados aos dados, conforme 
 
 Quadro 3.10. 

Quadro 3.10 –  Atributos associados à classe “Metadado” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Dado Identifica internamente o dado N 6 
Código Identifica externamente o dado A 8 
Tipo Identifica se é um dado N (numérico) A (alfanumérico)  A 1 
Nome Descreve o nome do dado A 60 
Observação Descreve as observações relevantes sobre o dado  A 480 
Periodicidade Descreve a periodicidade de atualização A 60 
Formato Indica se é inteiro ou ponto flutuante A 1 
Tamanho Indica o tamanho do dado N 2 
Chave Indica se é um dado chave ou não A 1 
Relevância Indica a relevância da fonte de informação A 1 
Credibilidade Indica a credibilidade da fonte de informação A 1 
Taxa_Erro Indica a taxa de erro identificada A 1 
 

• Hipóteses  – contém as informações sobre as hipóteses geradas sobre a decisão, conforme 

 Quadro 3.11. 
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Quadro 3.11 – Atributos associados à classe “Hipótese” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Hipotese Identifica internamente a hipótese N 4 
Tipo Identifica se a hipótese decorre de uma evidência 

formulada (OLAP) ou descoberta (mineração de dados)   
A 1 

Nome Descreve a hipótese A 60 
Observação Descreve as observações relevantes sobre a hipótese  A 480 
Cód_OLAP Código da aplicação OLAP para provar a hipótese A 8 
Nome_OLAP Nome da aplicação OLAP para provar a hipótese A 60 
Característica Descreve as características da aplicação OLAP A 240 
Conclusões Registra o resultado da análise da aplicação OLAP A 240 

 
• Modelos de mineração – contém as informações sobre os modelos de mineração a serem utilizados nas 

decisões, conforme Quadro 3.12. 

Quadro 3.12 – Atributos associados à classe “Modelo de Mineração” 

NOME DESCRIÇÃO TIPO TAM. 
Id_Modelo Identifica internamente o modelo N 4 
Variável Dado selecionado para ser utilizado no algoritmo de 

mineração 
A 8 

Tipo_Mod_M Define o modelo de mineração a ser utilizado A 60 
Des_Mod_M Descreve modelo de mineração A 240 
Dim_Modelo Descreve o dimensionamento do modelo A 240 
Sel_Instancia Define critério de seleção de instâncias A 120 
Validação Descreve a validação do modelo A 240 
Observação Descreve as observações relevantes sobre a validação 

do modelo  
A 480 

 
3.4 A metodologia 
 
 A metodologia MeGIQ é formada por cinco processos distintos e apresenta um ciclo de vida 

que obedece a um procedimento evolucionário e interativo. 

3.4.1 Ciclo de vida da metodologia 

 O ciclo de vida da metodologia proposta é apresentado na Figura 3.3 ([JRB00], [EHC02]). 
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Figura 3.3 – Ciclo de vida da metodologia  

Esse diagrama apresenta o seqüenciamento dos cinco processos envolvidos, começando pelo 

processo de “Estruturação da decisão”, passando pelos processos de “Geração da base de apoio à 

decisão”, “Exploração da base de apoio” e “Modelagem de avaliação”, finalizando com o processo 

de “Avaliação da decisão”.  

Cada processo é formado por um conjunto de atividades interdependentes, que culminam em uma 

atividade de avaliação do próprio processo, que tem o objetivo de avaliar a execução do processo 

como um todo.  

A ferramenta de suporte à metodologia (MeGIQ) permite que de qualquer processo e mesmo 

atividade, seja possível retroagir a processos ou atividades anteriores. 
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 O processo “Exploração da base de apoio à decisão” é subdividido em dois outros 

subprocessos: “Exploração - OLAP” e “Exploração - Mineração”, conforme Figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.4 – Subprocessos de exploração 

A seguir é apresentado um detalhamento dos processos, sub-processos  e  atividades previstas 

na metodologia: 

3.4.2 Processo de estruturação da decisão (P1) 
 
  Esta é a etapa da inteligência [HAS86], isto é, de conhecimento do problema por meio de 

procedimentos de elicitação (ver itens 2.1.2 e 2.3.1.2).  

Esse processo visa estruturar a decisão, descrevendo o seu escopo e relacionando suas 

alternativas de solução. A estruturação de uma decisão envolve um conjunto de atividades 

interrelacionadas, começando pela análise de decisões, preferencialmente de mesma natureza, e 

terminando com uma avaliação desse processo (ver Figura 3.5) [JRB00].  
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Figura 3.5 – Processo de estruturação da decisão 

As atividades envolvidas com a estruturação da decisão são ([FLC05], [JEO03], [RYW98]): 

Registra Decisão e 
Objetivos (P1A1) 

Acessa Base de Decisões 
(P1A2) 

Define Escopo (P1A3) 

Define fontes de 
Informação (P1A4) 

Define Alternativas de 
Ação (P1A5) 

Define Parâmetros de 
Seleção (P1A6) 

Decisão 
Atende ? 

Define atributos de 
Qualidade (P1A7) 

Avaliação das 
Atividades (P1A8) 

Atividade 
OK ? 

Sim 

Não 

Não 

Sim 

ATIVIDADE: Registra decisão e objetivos (P1A1) 
OBJETIVOS: Registrar as informações sobre a decisão na base de decisões  
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ARTEFATOS DE ENTRADA: 
• Código da decisão 
• Título 
• Descrição 
• Assuntos relacionados 
• Objetivos 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Informações sobre a decisão gravadas na base de decisões 

RESPONSÁVEL: Agente decisor 
OBSERVAÇÕES: A situação da decisão (status) passa a ser “estruturação da decisão” 
 
ATIVIDADE: Acessa base de decisões (P1A2) 
OBJETIVOS: Visa analisar decisões de mesma natureza que se encontram cadastradas na 
base de decisões.   
ARTEFATOS DE ENTRADA: 

• Assunto 
• Título da decisão 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Informações que são úteis para a decisão disponíveis ao agente decisor 

RESPONSÁVEL: Agente decisor 
OBSERVAÇÕES: 

 
ATIVIDADE: Define Escopo (P1A3) 
OBJETIVOS: Visa definir a abrangência da decisão, isto é, os elementos envolvidos com 
o escopo da decisão. 
ARTEFATOS DE ENTRADA: 

• Órgãos / setores da empresa envolvidos com a decisão, como também entidades 
externas à decisão 

• Tecnologia e equipamentos, no caso da decisão envolver aspectos técnicos 
• Requisitos são condições que as alternativas de ação devem atender para que 

possam ser preliminarmente selecionadas 
• Restrições são limitações impostos à decisão, às quais as alternativas também 

devem atender 
• Riscos que a empresa corre em caso de um decisão errada        

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Informações que são úteis para a decisão gravadas na base de decisões 

RESPONSÁVEL: Agente decisor 
OBSERVAÇÕES: 
 
ATIVIDADE: Define fontes de informação (P1A4) 
OBJETIVOS: Visa definir as fontes de informação que irão alimentar os dados da base de 
apoio à decisão 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Órgão / setor da empresa responsável pelas informações 
• Sistemas / processos sob a responsabilidade do órgão/setor 
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• Observações sobre os sistemas/processos 
• Pessoas de contato no órgão/setor 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Informações que são úteis para a decisão gravadas na base de decisões 

RESPONSÁVEL: Agente decisor 
OBSERVAÇÕES: 

 
ATIVIDADE: Definição das alternativas de ação (P1A5) 
OBJETIVOS: Vida definir as alternativas/estratégias de ação como base nos objetivos   
ARTEFATOS DE ENTRADA: 

• Código através do qual a alternativa é refenciada 
• Nome da alternativa 
• Descrição da alternativa 
• Observações relevantes sobre a alternativa 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Alternativas/estratégias de ação gravadas na base de decisões 

RESPONSÁVEL: Agente decisor 
OBSERVAÇÕES: As alternativas posteriormente são analisadas e selecionadas, caso 
atendam às restrições/requisitos estabelecidos 

 
ATIVIDADE: Define parâmetros de seleção (P1A6) 
OBJETIVOS: Visa definir parâmetros de seleção dos dados das fontes de informação 
ARTEFATOS DE ENTRADA: 

• Período em que os dados devem ser coletados 
• Critérios de seleção a serem utilizados dentro do período definido 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Informações que são úteis para a decisão gravadas na base de decisões 

RESPONSÁVEL: Agente decisor 
OBSERVAÇÕES: 

 
ATIVIDADE: Define atributos de qualidade (P1A7) 
OBJETIVOS: Visa definir os atributos de qualidade desejados para os dados a serem 
selecionados 
ARTEFATOS DE ENTRADA: 
• Categoria intrínseca - mede as características inerentes ao dado: 

 Precisão – grau de precisão com que o dado representa o mundo real; 
 Credibilidade – grau de confiança no dado; 
 Imparcialidade – grau de imparcialidade da fonte geradora do dado; 
 Reputação – reputação do dado ao longo do tempo; 
 Taxa de Erro (te) – define a taxa de erro admissível para os dados, isto é, o número 

de valores errados pelo número total de valores, entre 0 e 10%; 
• Categoria contextual – compreende as características associadas ao contexto do 

processo que está manuseando o dado: 
 Valor agregado – extensão dos benefícios associados ao seu uso; 
 Relevância – importância do dado para a decisão;  
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 Atualização – grau de atualização do dado. Os dados altamente voláteis precisam 
ser atuais; 

 Completude – verifica se todos os valores de um dado estão registrados e se todos 
os registros de um arquivo estão contabilizados.  

• Categoria representacional – está associada à maneira de se representar e interpretar o 
dado: 

 Interpretação – a facilidade de interpretar, isto é, a clara definição dos termos; 
 Entendimento – a facilidade de entendimento, sem ambigüidade; 
 Consistência – significa que o formato é consistente entre as diferentes aplicações;  
 Representação concisa – refere-se a uma representação breve e objetiva, isto é, à 

forma como o dado é representado. 
• Categoria acessibilidade – mede a disponibilidade e a forma de acesso aos dados: 

 Acessibilidade – a facilidade de acesso e a rapidez de recuperação; 
 Recuperação – a rapidez de recuperação dos dados da base, podendo ser alta ou 

média; 
 Segurança – nível de privacidade dos dados a serem disponibilizados; 

Manipulação – a facilidade de manipular os dados na base de apoio à decisão. 
ARTEFATOS DE SAÍDA: 
 Informações sobre a qualidade dos dados da base de apoio são gravadas na base de 

decisões 
RESPONSÁVEL: Agente decisor 
OBSERVAÇÕES: O atributo de segurança é incompatível com os demais atributos da 
acessibilidade. Quanto maior a segurança, menores as facilidades de acessibilidade, 
recuperação e manipulação 

 
ATIVIDADE: Avaliação das atividades (P1A8) 
OBJETIVOS: Visa avaliara o processo como um todo com o objetivo de verificar se as 
atividades envolvidas foram realizadas a contento 
ARTEFATOS DE ENTRADA: 

• Assunto – se número de assuntos < 3, critica: “número de assuntos limitado”; 
• Objetivos - se número de objetivos < 3, critica: “número de objetivos limitado”; 
• Órgãos/setores - se número de órgãos/setores < 3, critica: “número de órgãos/setores

limitado”; 
• Tecnologia e equipamentos – se não preenchido, critica: “tecnologia e equipamentos

não informados”; 
• Requisitos - se o número de requisitos < 3, critica: “número de requisitos limitado”; 
• Restrições - se número de restrições < 2, critica: “número de restrições limitado”; 
• Riscos - se número de riscos < 2, critica: “número de riscos limitado”; 
• Fontes de informação - se número de fontes de informação < 2, critica: “número de

fontes de informação limitado”; 
• Sistemas/processos - se número de sistemas/processos  < 2, critica: “número de

sistemas/processos limitado”; 
Observações – se não existem•  observações, critica: “falta definir observações sobre
sistemas/processos”; 
Pessoas de contato -•  se número de pessoas de contato < 2, critica: “número de
pessoas de contato limitado”; 
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• ernativas de ação < 3, critica: “número de alternativaAlternativas - se número de alt s
limitado”; 
Periodicida• de – se a periodicidade dos dados não foi definida, critica: “falta definir
periodicidade de seleção dos dados”; 
Critérios de seleção – se os critérios • de seleção não foram definidos, critica: “falta
definir critérios de seleção”; 
Avaliação dos atributos de • qualidade – testa se os atributos de qualidade foram
avaliados, se não, critica: “falta avaliar atributos de qualidade”; 
Avaliação dos atributos de acessibilidade – testa se os atributos de acessibilidade • 
foram avaliados, se não, critica: “falta avaliar atributos de acessibilidade”; 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
s sobre as atividades do processo P1 são apresentadas ao • Uma relação de crítica

usuário 
RES OP NSÁVEL: Agente decisor 
OBSERVAÇÕES: 

 
3.4.3 Processo de modelagem (P2) 

O processo de modelagem visa a definição de parâmetros que possibilitem a utilização de modelos 

de 

rando-se que o objetivo deste trabalho é dar o suporte à tomada de decisão executiva, 

principalm

e uma função de utilidade baseada em critérios de avaliação e seus 

 1.C1(a) + P2.C2(a) + ... + Pn.Cn(a ) 

 onde:  C1(a), C2(a , ... Cn(a ) são os critérios de avaliação da alternativa (a) 

  P1, P2,  ... Pn são os pesos associados aos critérios 

 

análise de decisão, envolvendo valores qualitativos e quantitativos, na avaliação das alternativas de 

ação.          

Conside

ente na área de tecnologia da informação, optou-se pelos seguintes procedimentos 

alternativos de modelagem: 

 Primeira opção – uso d

respectivos pesos: 

        U(a) = P
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 Segunda opção – utilização de um modelo de decisão específico, que não possa ser representado 

por uma função de utilidade. Nesse caso, os decisores assumem todas as operações de cálculo 

previstas no processo de avaliação.  

Sendo uma metodologia de apoio à decisão, sua ênfase está na descoberta de conhecimentos sobre 

a decisão, na escolha das alternativas, na seleção dos critérios, na definição dos pesos dos critérios, na 

normalização desses critérios, que são atividades críticas em qualquer modelo de avaliação.  

Esse processo de modelagem envolve um conjunto de atividades interrelacionadas, começando 

pela descrição do modelo, seleção e parametrização de critérios, bem como a verificação e validação 

do modelo, baseado na função de utilidade definida (ver Figura 3.6) [JRB00].  
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Valida Modelo 
(P2A4) 

Seleciona 
Avaliadores 

(P2A5) 

Descreve o Modelo 
(P2A6) 

Avaliação das 
Atividades (P2A7) 

Sim 

Atividade 
 OK? 

Não 

Não 

Validação 
OK? 

Sim 

Avaliadores 
Atendem? 

Não 

2 1 

Figura 3.6 – Processo de modelagem 

As atividades envolvidas com a modelagem da decisão são ([CMM05], [ATC03], [ATG02]):  

ATIVIDADE: Seleciona critérios (P2A1) 
OBJETIVOS: Visa selecionar critérios a serem utilizados na avaliação da decisão 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Critérios associados a decisões de mesma natureza existentes na base de decisões 
• Critérios existentes na tabela de critérios 
• Critérios a serem incluídos pelo analista de decisão 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Critérios que serão utilizados na avaliação da decisão são gravados na base de 
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decisões 
RESPONSÁVEL: Analista de decisão 
OBSERVAÇÕES: O status da decisão  assume o conteúdo: “Modelagem da decisão”. 

 
ATIVIDADE: Parametriza critérios (P2A2) 
OBJETIVOS: Visa parametrizar os critérios de forma a permitir que os mesmos sejam 
avaliados conjuntamente 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Tipo do critério – determina se o critério é do tipo quantitativo ou qualitativo, já que
os procedimentos de avaliação variam; 

• Valor máximo – maior valor permitido para o critério; 
• Valor mínimo – menor valor permitido para o critério; 
• Limite de indiferença – é o valor-limite da diferença entre a avaliação de duas

alternativas, o que torna as respectivas alternativas equivalentes; 
• Limite de preferência – é o valor da diferença entre a avaliação de duas alternativas,

a partir do qual uma alternativa é preferível a outra alternativa; 
• Critério favorável à decisão - um critério pode ser favorável ou desfavorável à

decisão. Como exemplo, o custo na maioria das avaliações é desfavorável, já que,
quanto maior a avaliação (custo), pior para a alternativa associada; 

• Normalização dos critérios – a normalização dos critérios tem como objetivo
estabelecer uma mesma escala de valores (0 – 1) entre os diferentes critérios, o que
permite definir uma função linear de utilidade. Ver item 2.3.1.7. Dentre os
procedimentos de normalização existem: 
Por escala decimal:

   V’(i) = V(i) /10k , para o menor valor de k tal que  �ax. | V’(i) | <= 1 
           Pela fórmula mínimo-máximo: 
                     V’(i) = ( V(i) – min. V(i) ) / ( max. V(i) – min. V(i) ) 
ARTEFATOS DE SAÍDA: 

• Parametrização dos critérios gravada na base de decisões 
RESPONSÁVEL: Analista de decisão 
OBSERVAÇÕES: A faixa de valores entre o limite de indiferença e o limite de 
preferência gera uma preferência fraca de uma alternativa em relação à outra 

 
ATIVIDADE: Define peso dos critérios (P2A3) 
OBJETIVOS: Visa definir peso para os critérios de forma a permitir a avaliação através de 
uma função de utulidade 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Critérios selecionados para a decisão 
• Atribuição direta de um valor no intervalo 0 –1, ou 
• Atribuição de um valor no intervalo 0 – 10, o qual é convertido em uma média 

ponderada no intervalo 0 – 1; 
ARTE

• Pe4so dos critérios gra
FATOS DE SAÍDA:  

vados na base de modelos 
RE OSP NSÁVEL: Analista de decisão 
OBSERVAÇÕES: 
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ATIVIDADE: Valida modelo (P2A4) 
OBJETIVOS: Visa simular a execução do modelo de decisão 
ARTEFATOS DE ENTRADA: 

• Critérios selecionados e pesos definidos 
s na simulação 

dos e a parametrização 

•  classificação das alternativas utilizando uma função de utilidade: 
      

• Número de alternativas a serem utilizada
• Avaliação das alternativas segundo os critérios seleciona

definida  
Cálculo da

                          U(a) = P1.C1(a) + P2.C2(a) + ... + Pn.Cn(a ) 
ARTEFATOS DE SAÍDA: 

ão s alter4nativas  • Resultado da classificaç  da
RE OSP NSÁVEL: Analista de decisão 
OBSERVAÇÕES: 

 
ATIVIDADE: Seleciona avaliadores (P2A5) 
OBJETIVOS: Visa selecionar avaliadores com experiência na área em que a decisão está 
sendo tomada 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Tabela de avaliadores/usuários 
elo agente decisor • Avaliadores a serem incluídos p

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
os gravados na base de decisões • Avaliadores selecionad

RES OP NSÁVEL: Analista de decisão 
OBSERVAÇÕES:  

 
ATIVIDADE: Descreve o modelo (P2A6) 
OBJETIVOS: Visa descrever o modelo de avaliação a ser utilizado 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

tados na exe3cução do modelo de • Procedimentos a serem ado avaliação 
• Critérios e pesos selecionados 

AR
dos na base de decisões 

TEFATOS DE SAÍDA: 
• Avaliadores selecionados grava 

RESPONSÁVEL: Analista de decisão 
OB RSE VAÇÕES:  
 

ATIVIDADE: Avaliação das atividades (P2A7) 
OBJETIVOS: Visa avaliara o processo como um t
atividades envolvidas foram realizadas a contento

odo com o objetivo de verificar se as 
 

ARTEFATOS DE ENTRADA: 
• Critérios – se o número de critérios < 4, critica: “número de critérios limitado”; 

 critério não foi parametrizado, critica: “falta parametriza• Parametrização – se algum r
critérios”; 

• Pesos – se não foi definido um peso para algum critério, critica: “falta definir peso
para os critérios”; 

• Verificação do modelo – se o teste de verificação do modelo não foi realizado,
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critica: “falta teste de verificação do modelo”; 
• Validação do modelo – se o teste de validação do modelo não foi realizado, critica: 

“falta teste de validação do modelo”; 
AR

• ades do processo P2 são apresentadas ao 
TEFATOS DE SAÍDA: 

Uma relação de críticas sobre as ativid
usuário 

RE OSP NSÁVEL: Analista de decisão 
OBSERVAÇÕES: 
 
3.4.4 Processo de construção da base de apoio à decisão (P3) 

sse processo envolve um 
 
         Seu objetivo é a construção da base de apoio à tomada de decisão. E

conjunto de atividades interrelacionadas, o qual começa pela análise das fontes de informação, 

análise e seleção de dados, projeto e formatação da plataforma de transformação e da base de apoio 

à decisão, integração, pré-processamento e enriquecimento dos dados (ver Figuras 3.7) [JRB00]. 
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Figura 3.7 – Processo de construção da base de apoio  

As atividades isão são ([JMA97], 

[INM9

envolvidas com a construção da base de apoio a dec

6], [INM97], [INM98], [KIO96], [KIM97], [INM01], [GIO00], [KIM98]): 

ATIVIDADE: Analisa fontes de informação (P3A1) 
OBJETIVOS: Visa interagir com as fontes de informação visando avaliar a  a 

 de decisão credibilidade e a importância das fontes para a tomada

Não

Analisa Dados da 
aPlataform  (P3A6) 

Pré-pr mento 
dados da Plataform

ocessa
a 

(P3A7)

Enriquecimento dos 
dados da Plataform

1 2 

a 
(P3A8)

Pr
à Decisão (P3A9) 
ojeta Base de Apoio 

Formata Base de 
Apoio ( 3A10) P

Carrega Base de 
Apoio ( 3A11) P

Avaliação das 
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Atividade OK?

Sim
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ARTEFATOS DE ENTRADA:  
• Fontes de Informação 
• Classifica as fontes de acordo com sua relevância em: 

 Grande relevância; 
 Média relevância; 
 Baixa relevância; 

AR : 
ão classificadas de acordo com sua relevância para a decisão 

TEFATOS DE SAÍDA
• Fontes de informaç

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OB RSE VAÇÕES: O status da decisão  assume o conteúdo: “Construção da Base de 
Apoio”. 
 
ATIVIDADE: Seleciona dados das fontes (P3A2) 
OBJETIVOS: Visa analisar e selecionar dados a partir dos sistemas legados das fontes de 
informação 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Fontes de Informação 

s características  
tificação 

• Sistemas legados 
• Dados legados com sua

ideno Código de 
o Descrição 
o Tipo 
o tamanho 

ARTEFAT S
• Dados selecionados das fontes de informação 

O  DE SAÍDA: 

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OB RSE VAÇÕES:  
 

Metadados (P3A3) ATIVIDADE: Gera 
OBJETIVOS: Visa gerar metadados a partir dos dados selecionados das fontes de 
informação [KIO98] 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Dados legados selecionados com suas características  
o Código de identificação 
o Descrição 
o Tipo 
o tamanho 

ARTEFAT S : 
• Metadados legados gravados na base de decisões  

O  DE SAÍDA

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OB RSE VAÇÕES:  
ATIVIDADE: Projeto plataforma de transformação (P3A4) 
OBJETIVOS: Visa projetar arquivos intermediários que permitam facilitar os 

legados [KIO98] procedimentos de transformação e enriquecimento dos dados 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Dados legados com suas características  
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o Código de identificação 
o Descrição 
o Tipo 
o tamanho 

ARTEFAT : 
• Pla  transformação projetada 

OS DE SAÍDA
taforma de

RESPONS ista de sistemas ÁVEL: Anal
OBSERVAÇÕES:  
 

nsformação (P3A5) ATIVIDADE: Atualiza plataforma de tra
OBJETIVOS: Visa atualizar a plataforma de transformação dos dados legados, com a 

clusão de novos campos e registros in
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Arquivos e dados legados 
• Arquivos da plataforma de transformação 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Plataforma de transformação atualizada 

RE OSP NSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 

ma (P3A6) ATIVIDADE: Analisa dados da platafor
O
atributos de qualidade definidos 

BJETIVOS: Visa avaliar os dados da plataforma de transformação de acordo com os 

ARTEFATOS DE ENTRADA:  
• Arquivos/dados da plataforma de transformação 
• Valor dos atributos de qualidade definidos pelo agente decisor (P1A7 ) 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Dados da plataforma de transformação avaliados pelo valor dos  atributos de 

qualidade definidos pelo agente decisor 
RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OB RSE VAÇÕES:  
 

 da plataforma (P3A7) ATIVIDADE: Pré-processamento dados
O
d

BJETIVOS: Realizar procedimentos de limpeza de registros ou de identificação de 
ados com problemas de consistência 

ARTEFATOS DE ENTRADA:  
• Arquivos/dados da plataforma de transformação 
• Avaliação da qualidade dos dados 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Dados da plataforma de transformação atualizado

marcação de registros com problemas 
s com a exclusão de registros e a 

RE O Analista dSP NSÁVEL: e sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
  Ti spo  de consistências realizadas: 
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• plicados; 
ncompatíveis e sem possibilidade de restauração; 

os dados inconsistentes, como “não-definido”: 
alfanuméricos; 

      

Consistência e exclusão de registros du
• Exclusão de registros com dados i
• Identificação d

a) ND – para dados do tipo 
      b)  999... – para dados do tipo numéricos. 

 
AT IIV DADE: Enriquecimento dos dados da plataforma (P3A8) 
OBJET s como não-definidos IVOS: Visa na correção dos dados marcado
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Dados com problema de consistência 
ARTEFATOS DE SAÍDA: 

• Dados corrigidos ou eliminados 
RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OB R ados erros que só podem ser corrigidos com a 

o, por exemplo: códigos impróprios, valores fora de domínio, 
SE VAÇÕES: Muitas vezes, são encontr

interação com o negócio, com
aus iênc a de valores. 
 
ATIVIDADE: Projeta base de apoio à decisão (P3A9) 
OBJETIVOS: Visa projetar a base de apoio à decisão de forma a facilitar os 
procedimentos de exploração  
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Objetivos da decisão 
• Plataforma de transformação  

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Base de apoio á decisão projetada 

RE O e sisSP NSÁVEL: Analista d temas 
OB RSE VAÇÕES:  
 
AT IIV DADE: Formata base de apoio (P3A10) 
OBJETIVOS: Visa formatar a base de a

loração  
poio à decisão de forma a facilitar os 

procedimentos de exp
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

•  Base de apoio á decisão projetada 
ARTEFATOS DE SAÍDA: 

• Base de apoio à decisão formatada 
RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OB RSE VAÇÕES:  
ATIVIDADE: Atualiza base de apoio (P3A11) 
OB TJE IVOS: Visa atualizar a base de apo

 a inclusão de novos am
io à decisão a partir da plataforma de 

pos e instâncias transformação, com  c
ARTEFATOS DE E

• Arquivos/dado
NTRADA:  

 s da plataforma de transfor
• Base de apoio á decisão 

mação 
 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Base de apoio à decisão atualizada  

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
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OB RSE VAÇÕES:  
 

 atividades (P3A12) ATIVIDADE: Avaliação das
OB T mo um todo com o objetivo de verificar se as 

ontento 
JE IVOS: Visa avaliara o processo co

atividades envolvidas foram realizadas a c
ARTEFATOS DE ENTRADA: 

• Fontes de informação – se todas as fontes de informação foram classificadas, se 
mação”; 

s, 

ansformação  - testa se a plataforma de transformação foi 

e suporte à decisão”; 

”; 

não, critica: “falta classificar fontes de infor
• Metadados legados – se não foram gerados os metadados dos sistemas legado

critica: “falta metadados dos sistemas legados”; 
• Projeto da plataforma de tr

projetada, se não, critica “falta projeto da plataforma de transformação”; 
• Geração da plataforma de transformação - testa se a plataforma de transformação foi 

gerada, se não, critica “falta gerar plataforma de transformação”; 
• Avaliação dos dados legados – verifica se os dados legados foram avaliados, se não, 

critica: “falta avaliar dados legados”; 
• Pré-processamento – testa se o pré-processamento foi executado, se não, critica: 

“falta executar o pré-processamento”; 
• Enriquecimento de dados - testa se o enriquecimento dos dados foi executado, se 

não, critica: “falta executar o enriquecimento de dados”; 
• Projeto da base de suporte à decisão -  testa se a base de suporte à decisão foi 

projetada, se não, critica “falta projeto da base de suporte à decisão”; 
• Metadados da base de suporte à decisão - testa se os metadados de suporte à decisão 

foram gerados, se não, critica “falta metadados da base de suporte à decisão”; 
• Formata a base de suporte à decisão - testa se a formatação da base de suporte à 

decisão foi realizada, se não, critica “falta formatar base d
• Carga da base de suporte à decisão – testa se a carga da base de suporte à decisão 

foi realizada, se não, critica: “falta carregar a base de suporte à decisão
AR

•  
TEFATOS DE SAÍDA: 

Uma relação de críticas sobre as atividades do processo P3 são apresentadas ao
usuário 

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OB RSE VAÇÕES: 
 

3.4

 base de apoio à decisão, cujo objetivo é a descoberta de 

formações que possam subsidiar a tomada de decisão. É composto por dois sub-processos: 

e dados: 

3.4.5.1 Sub-processo de exploração analítica – rotinas OLAP (P4.1) – tem como objetivo explorar 

a base de apoio à decisão por meio da utilização de rotinas OLAP. Começa com a geração de 

.5 Processo de exploração da base de apoio à decisão (P4) 

         Este processo visa à exploração da

in

Exploração analítica – rotinas OLAP e Exploração – Mineração d
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hipóteses de padrões e relacionamentos entre as variáveis, finalizando com o registro do 

conhecimento adquirido (ver Figura 3.8) [JRB00].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 – Subprocesso de exploração OLAP 

         As atividades envolvidas com a exploração OLAP da base de apoio a decisão são 

([KIM98] [INM96], [INM97], [INM98], [K ], IM97], [INM01], [GIO00]): 

 ATIVIDADE: Gera hipóteses de padrões (P4.1A1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IO96  [K

OBJETIVOS: A partir de evidências identificadas durante a exploração da base de apoio 
são formuladas hipóteses sobre as inter-relações dos dados 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

Gera Hipóteses de 
Padrões (P41A1) 

Hipóteses são 
suficientes? 

Desenv. Aplicação 
OLAP (P41A2) 

Valida Hipóteses 
(P41A3) 

Registra Conhecimento 
(P41A4) 

Avaliação das 
Atividad. (P41A5) 

Não 
Sim 

Atividade 
 OK? 
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Base de apoio à decisão • 
ARTEFATOS DE SAÍDA: 

• Hipóteses sobre inter-relações entre os dados da base de apoio 
RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 
ATIVIDADE: Desenvolve aplicações OLAP (P41A2)  
OBJETIVOS: Visa desenvolver aplicações que permitam validar as hipóteses formuladas 
AR :  TEFATOS DE ENTRADA

• Código da aplicação 
• Nome da aplicação 
• Descrição da aplicação 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Aplicações OLAP desenvolvidas e testadas visando visando validar as hipóteses 

formuladas 
RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 
AT I eses (P41A3) IV DADE: Valida hipót
OB T ipóteses formuladas a partir do resultado do 

s OLAP 
JE IVOS: Visa validar as h

processament5o das aplicaçõe
AR

• 
plicações OLAP 

TEFATOS DE ENTRADA:  
Hipóteses formuladas 

• Resultado do processamento das a
ARTEFATOS DE S

• Registra o resultado da avaliação sobre a va
AÍDA: 

 lidade das hipóteses formuladas na base 
de decisões 

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 
AT I cimIV DADE: Registra conhe ento (P41A4) 
OB T bre a decisão, tendo como JE IVOS: Visa registrar o conhecimento adquirido, so

aliação das hipóteses formuladas fundamento o resultado da av
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Resultado da avaliação sobre a validade das hipóteses formuladas  na base de 
decisões 

ARTEFATOS DE S
• Registro do co

AÍDA: 
nhecimento adquirido, sobre a decisão, na base de decisões 

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 

dades (P41A5) ATIVIDADE: Avaliação das ativi
OB TJE IVOS: Visa avaliara o processo como um todo com o objetivo de verificar se 

ida es envolvidas foram realizadas a contento 
as 

ativ d
ARTEFATOS DE ENTRAD

• Hipóteses de padrões 
A: 
e relacionamentos – se o número de hipóteses geradas < 3,
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critica: “número de hipóteses limitado”; 
• Aplicações OLAP – testa se foram geradas aplicações OLAP, se não, critica: “faltam

aplicações OLAP”; 
• Análise do resultado do processamento – testa se o resultado do processamento foi

registrado, se não, critica: “falta análise do processamento OLAP”; 
 • Conhecimento – testa se foi gerado um conhecimento adicional sobre a decisão, se

não critica: “falta conhecimento OLAP”; 
ARTEFATOS DE SAÍDA: 

• Uma relação de críticas sobre as atividades do processo P41 são apresentadas ao 
usuário 

RE OSP NSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES: 
 

3.4 e apoio à 

ão de dados. Começa pela análise do escopo e dos 

obj ssando pela 

essamento dos algorítmos selecionados, análise e validação 

os resultados da mineração, e termina com o registro do conhecimento adquirido (ver Figura 3.9) 

.5.2 Sub-processo exploração – mineração de dados (P4.2) – visa explorar a base d

técnicas de mineraçdecisão com a utilização de 

etivos da decisão, bem como a seleção das variáveis que se desejam explorar, pa

seleção dos modelos de mineração e proc

d

[JRB00].  
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Figura 3.9 – Sub-processo de mineração de dados 

 
As atividades envolvidas com a exploração da base de apoio a decisão, usando técnicas de 

mineração de dados, são ([RAT95], [RFG98], [SMA03], [TBD01], [DML03], [DPY99], [DPY03]).  

 

 

Analisa Objetivo e 
Escopo (P42A1) 

Seleciona Variáveis 
(P42A2) 

Seleciona Modelo de 
Mineração (P42A3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiona Modelo de 
Mineração (P42A4) 

Seleciona Instâncias 
(P42A5) 

Formata Instâncias 
(P42A6) 

Processa e Analisa 
) Resultado (P42A7

Valida Hipóteses 
(P42A8) 

Registra  Conhecimen s to
(P42A9) 

Avalia Processo 
(P42A10) 

Atividade 
OK ? 

Sim 

Não 
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 ATIVIDADE: Analisa objetivos e escopo (P42A1) 
OBJETIVOS: O analista de sistemas deve conhecer bem a decisão que  deseja tomar e
seus objetivos. Sem icado que seja essa compreensão, nenhum algorítmo, por mais sofist ,
irá prover resultados satisfatórios.  

ARTEFATOS DE ENTRADA:  
• Objetivos – os objetivos a serem atingidos com a decisão; 
• Escopo – o escopo da decisão. 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Informações sobre a decisão disponíveis ao analista de sistemas 

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OB  assume o conteúdo: “Exploração - mineração de SERVAÇÕES: O status da decisão
dados”; 
AT IIV DADE: Seleciona variáveis (P42A2) 
OB T r com os “agentes de decisão”, visando identificar 

idas com os objetivos a serem atingidos [MKA03]. Com base 
no h e serão utilizadas 

JE IVOS: O analista deve interagi
as principais variáveis envolv

con ecimento sobre os objetivos da decisão, seleciona as variáveis qu
nos algorítmos da mineração.  
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Tabela – seleciona uma tabela na base de apoio  à decisão; 
veis correlacionadas com os objetivos da • Variável – analisa e seleciona as variá

decisão. 
ARTEFATOS DE SAÍDA: 

• Variáveis a serem exploradas selecionadas 
RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 
AT IIV DADE: Seleciona modelo de mineração (P42A3) 
OBJET  preciso explorar várias alternativas de modelos, a fim de encontrar aquele 

odelos podem ser do tipo: árvore de decisão, análise de 
vizi a 5].  

IVOS: É
mais adequado à decisão. Os m

nh nça, regras de associação, clustering [IWF0
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Tabela de modelos de mineração de dadeos 
ARTEFATOS DE SAÍDA: 

ção a ser utilizada; • Modelo de mineração – define a técnica de minera
• Descrição – descreve a ferramenta e seus requisitos. 

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 
AT I 42A4) IV DADE: Dimensiona modelo de mineração (P
OBJETIVOS: O modelo sele
des .

cionado precisa ser dimensionado para o objetivo que se 
ero de 

nod  e
eja  Por exemplo, no caso de uma árvore de decisão, é preciso definir o núm
os  a regra associada a cada nodo.  

ARTEFATOS DE ENTRADA:  
neração selecionado • Modelo de mi

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• O dimensionamento do modelo – com base na ferramenta selecionada descreve o 
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modelo a ser utilizado, em termos de: objetivos a serem perseguidos, variáveis 
selecionadas, dimensionamento das variáveis, regras associadas 

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 
AT I 5) IV DADE: Seleciona instâncias (P42A
OBJETIVOS: Não é recomendado utilizar todas as instâncias da base de apoio à decisão 
no c e 
selecio  
período unção randômica.  

pro essamento das ferramentas, pois isso exige muito tempo de processamento. Deve-s
nar um conjunto de instâncias com base em algum critério de seleção, tal como: 
 de tempo, dias da semana, intervalo de horário, ou usando uma f

ARTEFATOS DE ENTRADA:  
• Modelo de mineração; 
• Critérios pelos quais as instâncias serão selecionadas 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Instâncias selecionadas 

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 
ATIVIDADE: Formata instâncias (P42A6) 

OBJETIVOS: A ferramenta escolhida é determinante na preparação dos dados a serem 
 no caso da ferramenta Weka 

mato ARFF (attribute-relation file format).  
processados pelo algoritmo de mineração. Por exemplo,
[IWF05], é utilizado o for

AR :  

ormatada com as instâncias a serem processadas; 
 mato da tabela e seus atributos; 

TEFATOS DE ENTRADA
• O modelo de mineração; 

bela – tabela a ser f• O código da ta
• A descrição – descrição do for
• O número de registros gerados; 
• A data da atualização; 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Base de decisão e modelos atualizada com informações sobre os modelos de 

mineração  
RE O sSP NSÁVEL: Analista de si temas 
OB R  
pela n
 

SE VAÇÕES: Weka é uma ferramenta de mineração de dados em Java, desenvolvida
 U iversidade de Waikato, da Nova Zelândia.  

 
isa resultados (P42A7) AT IIV DADE: Processa e anal

OB TJE IVOS: Após o processamento do modelo, o analista  analisa e interpreta os
resu d stavalta os gerados. O resultado do processamento pode gerar informações que não e m
visíveis. Padrões inesperados nos dados podem gerar “evidências”  relevantes a serem
utilizadas na tomada de decisão. O analista constrói hipóteses alternativas sobre essas
evidências de padrões e inter-relações entre os dados.  
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Modelo de mineração; 
• Seqüencial da hipótese; 
• Descrição da hipótese; 
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ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• As hipóteses alternativas  desenvolvidas são registradas na base de decisões: 

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 
ATIVIDADE: Valida hipóteses (P42A8) 
OB T eradas precisam ser validados, sendo tal validação feita poJE IVOS: As hipóteses g r
mei  à base de apoio à decisão. O analista analisa o resultado do de rotinas OLAP aplicadas o
pro s s OLAP e verifica quais as hipóteses alternativas sãces amento das aplicaçõe o
verdadeiras, isto é, aquelas cujos resultados observados estão compatíveis com os níveis de
con nfia ça definidos [FLC06, MRS70].  
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• O seqüencial da hipótese; 
• As conclusões – gera informações sobre o resultado dos testes de hipótese; 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Registro na base de decisões das conclusões a que se chegou: 

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 
ATIVIDADE: Registra conhecimento (P42A9) 
OBJETIVOS: após a validação das hipótese geradas, o analista faz o registro das
informações relevantes na base de decisões 
ARTEFATOS DE ENTRADA:  

• Hipóteses validadas 
AR

 selecionadas informações consideradas relevantes 
as das conclusões geradas pela análise dos 

ineração e validação do modelo. 

TEFATOS DE SAÍDA: 
• Conhecimento (Mineração) -  são

 de decisão, extraídpara a tomada
resultados da m

RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES:  
 

dades (P4ATIVIDADE: Avaliação das ativi 2A10) 
OB T  o proJE IVOS: Visa avaliara cesso como um todo com o objetivo de verificar se as 

ealizadas a contento atividades envolvidas foram r
ARTEFATOS DE ENTRADA: 

 Análise do escopo/objetivos – testa se o escopo/objetivos foi analisado, se não,
critica: “falta analisar escopo/objetivos”; 

 número de va Seleção de variáveis - testa se o riáveis selecionadas é < 4, se for,
critica: “núme

 Seleção de m
ro limitado de variáveis selecionadas”; 
odelos – testa se foram selecionados os modelos de mineração de

dados, se não, critica: “falta selecionar mode
Dimensionamento dos modelos - testa se os

los de mineração de dados”; 
ra  modelos de mineração de dados fo m

dimensionados, se não, critica: “falta dimensionar modelos de mineração de dados
 Seleção de instâncias – testa se foram defin

”;
idos os critérios de seleção das instâncias

existentes na base de suporte  decisão, se não, critica: “falta definir critérios dà e
seleção das instâncias”; 
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 tâncias foram formatadas para o modelo dFormatação das instâncias – testa se as ins e
mineração, se não, critica: “falta formatar instâncias”; 
Validação do modelo – testa se o modelo foi validado , se não, critica: “falta validar
modelo”; 
Processamento do modelo e geração de hipóteses – testa se o modelo foi  executado,
interpretado, gerando hipótese de relacionamento entre os dados, se não, critica:
“falta processar, interpretar e gerar hipóteses de relacionamento”; 

 Validação de resultados – testa se foram executas as rotinas OLAP de validação dos
resultados, se não, critica: “falta validar as hipóteses formuladas”; 
Registra o conhecimento•  – testa se o conhecimento adquirido com a mineração foi 
registrado, se não, critica: “falta registrar conhecimento”. 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Uma relação de críticas sobre as atividades do processo P42 são apresentadas ao 

usuário 
RESPONSÁVEL: Analista de sistemas 
OBSERVAÇÕES: 
 
3.4

     análise de 

sensibi vo da decisão que se deseja tomar.  

tapas: 

os; 

s critérios qualitativos; 

aliações qualitativas;  

 ... + Pn.Cn(a) 

 térios de avaliação da alternativa (a) 

1 2 n

 

.6 Processo de avaliação (P5) 

    Este processo tem como objetivo avaliar e processar o modelo de decisão, fazer uma 

lidade dos pesos dos critérios e gerar um relatório conclusi

Conforme foi descrito no processo de modelagem, item 3.3.2, a avaliação é feita em e

o Avaliação dos critérios quantitativ

o Avaliação do

o Análise de dispersão das av

o Seleção de alternativas eficientes;  

o Clasificação das alternativas eficientes segundo a função de utilidade: 

 U(a) = P1.C1(a) + P2.C2(a) + 

onde:  C1(a), C2(a , ... Cn(a ) são os cri

 e P , P ,  ... P  são os pesos associados aos critérios (ver figura 3.10) [JRB00]: 
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Figura 3.10 – Processo de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avalia Critérios 
Quantitativos  (P5A1) 

Avalia Critérios 
Qualitativos (P5A2) 

Processa/Analisa 
Avaliação (P5A4) 

Análise de 
Sensibilidade 

(P5A5)

Gera Relatório de 
 Avaliação (P5A6)

Simulação
nd

 
Ate e ? 

Avalia Processo 
5A7)(P  

Atividade  
OK ? 

Si
Não 

Não 
Sim 

Análise de Dispersão 
(P  5A3)

Existe 
Disp são? er

Sim 
Não 

m 
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As atividades envolvidas com a avaliação das alternativas de ação da decisão, são ([FMC02], 

[AZC06], [JDT99], [RLD01], [ZHC00],[ATC03])

ATIVIDADE: Avalia critérios quantitativos (P5A1) 

: 

• OBJETIVOS: os critérios quantitativos (Ci são avaliados de acordo co= 1...nt) m
valores específicos para cada alternativa. Critérios como custo e produção são inerentes
a cada alternativa [BRB04].  

 
ARTEFATOS DE ENTRADA

• Critério – seleciona o critério; 
• 

informações coletadas, entre os limites máximo e mínimo estabelecidos para o 

:  

Avalia alternativas – seleciona e avalia as alternativas de acordo com as 

critério 
ARTEFATOS DE SAÍDA: 

• Critérios quantitativos avaliados . 
RESPONSÁVEL: Agentes de decisão 
OBSERVAÇÕES: O status da decisão passa a ser: “Avaliação”; 

 
ATIVIDADE: Avalia critérios qualitativos (P5A2) 

 OBJETIVOS: os critérios qualitativos (Ci=nt+1...nl) são avaliados por vários
avaliadores (na), que atribuem um valor no intervalo dos limites máximo e mínimo
definido na parametrização do critério. O uso de múltiplos avaliadores tem como
objetivo colher diferentes visões sobre o mesmo critério [BRB04].  

ARTE DE ENTRADA:  
critério; 

alia as alternativas de acordo com as 
imites máximo e mínimo estabelecidos para o 

FATOS 
• Critério – seleciona o 
• Avalia alternativas – seleciona e av

informações coletadas, entre os l
critério 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Critérios qualitativos avaliados . 

RESPONSÁVEL: Agentes de decisão e avaliadores 
OBSERVAÇÕES:  

 
DADE: Análise de dispersão (P5A3) ATIVI

OBJETIVOS: A análise de dispersão objetiva eliminar valores extremos na avaliação 
qua tlita iva.  
AR

Par  açã
TEFATOS DE ENTRADA:  

a cada critério qualitativo (Ci), considerando-se o conjunto das alternativas de o
(A) liações dos diversos avaliadores (Vijk), calculam-se os seguintes valores: 

 Sij e Escore Zijk, definido por: Zijk  =  (Vijk – Mij) / Sij, 

va Aj em relação ao critério Ci 
 padrão da avaliação da alternativa Aj em relação ao critério Ci 

Escore Z da avaliação Vijk, realizada pelo avaliador k, sobre a    

 e as ava
• Primeira etapa - Mij,

em que: 
                 Mij - valor médio da avaliação da alternati
                 Sij - desvio

Escore Zijk – 
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alternativa Aj em relação ao critério Ci; 
s 

o)  
valiadores). 

 desprezado e volta-se a calcular Mij´´, Sij´´ e Zijk´´. 
,  

ex
av  de avaliação. 

 i = 1 ... nl (número de critérios qualitativos),  j = 1 ... na (número de alternativa
de açã
 e   k = 1 ... nv (número de a

• Segunda etapa - conjunto das ocorrências no intervalo: Zijk >  3 ou  Zijk <  - 3 é 
desprezado e volta-se a calcular Mij’, Sij’ e Zijk’. 

• Terceira etapa - conjunto das ocorrências no intervalo: Zijk’ > 2 ou Zijk’  <  - 2 
também é

• Quarta etapa - as ocorrências no intervalo – 1 <= Zijk´´  <= 1 são selecionadas
gerando-se um conjunto com 68% das ocorrências, evitando-se as avaliações 

tremas. Novamente o valor médio é recalculado (Mij´´´), sendo esse o valor de 
aliação para o critério utilizado no modelo

ARTE
• ualitativos avaliados sem dispersão 

FATOS DE SAÍDA: 
Critérios q

RESPONSÁVEL: Analista de decisão 
OB RSE VAÇÕES:  

 
AT IIV DADE: Processa avaliação (P5A4) 
OBJET do em conjunto os 
crit o

IVOS: Visa calcular a avaliação de cada alternativa, consideran
éri s qualitativos e quantitativos,  e gerar uma classificação das mesmas  

ARTE
O proc nt

FATOS DE ENTRADA:  
essamento da avaliação das alternativas é feito em etapas, obedecendo à segui e

seqüên
 alternativas eficientes (não dominadas) são separadas d

cia de procedimentos: 
• Primeira etapa – as a

dominadas (ver item 2.3.1.5), tendo o usuário a possibilidade de selecionar a
alternativas dominadas, se o desejar.  

rio pode analisar os critérios que geraram a dominação e as 
lternativas dominadoras. 

es 

 
 U(Aj) 

• ir, é gerada uma classificação (rank) das alternativa

 Obs: o usuá
a
 

• Segunda etapa – calcula-se o valor da função utilidade para todas as alternativas 
de ação, utilizando-se os valores médios das avaliações (Mi,j´´´) dos critérios 

idade anterior, bem como os valores das avaliaçõqualitativos, obtidos na ativ
dos critérios quantitativos, obtidos no ítem P5.1. Para cada alternativa Aj, é 
calculado um valor U(Aj) que corresponde à pontuação da alternativa Aj, que é 
calculado pela fórmula: 

= P1. M1,j´´´ +  P2. M2,j´´  + ... +   Pnl.Mnl,j´´´ + Pnl+1.Mnl+1,j + ... + Pnt.Mnt,j 
                 j = 1 ... na  (número de alternativas). 
 

erceira etapa – a seguT s
segundo a função de utilidade, obtendo-se as melhores alternativas de ação.  

 
ARTE

• 
FATOS DE SAÍDA: 
Classificação das alternativas gerada em ordem decrescente de importância 

RESPONSÁVEL: Analista de decisão 
OBSERVAÇÕES: O usuário pode analisar os critérios que geraram a classificação das 
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alternativas. 
 
ATIVIDADE: Análise de sensibilidade (P5A5) 
OBJETIVOS: O estudo da análise de sensibilidade visa evitar que uma pequena variação 
nos s
alternat

 pe os dos critérios, para cima ou para baixo, possa gerar uma nova classificação das 
ivas. 

ARTEFATOS DE ENTRADA:  
ário pode alterar o peso dos critérios e solicitar uma nov• A simulação – o usu a

classificação das alternativas. Essa nova classificação funciona como uma simulação
de um estudo de caso, não alterando o valor original; 

s 
por meio de um gráfico comparativo entre o valor original e o valor simulado. 

Após analisar o efeito da variação dos pesos sobre a classificação, o usuário pode 
nitiva. 

• A análise comparativa – o usuário tem a opção de analisar o efeito da variação do
pesos 

selecionar uma das simulações como defi
ARTEFATOS DE SAÍDA: 

• Simulação da avaliação das alternativas utilizando pesos diferentes para os critérios.
RESPONSÁVEL: Analista de decisão 
OBSERVAÇÕES:  
 
ATIVIDADE: Gera relatório de avaliação (P5A6) 
OBJET istrar na base de decisões 
tod a
futuras

IVOS: Concluída a avaliação, os decisores devem reg
as s informações relevantes sobre a decisão, visando prover subsídios para decisões 

 de mesma natureza.  
ARTE

•  o processo de avaliação d
FATOS DE ENTRADA:  
Solução adotada – descreve a solução adotada após a
decisão.  Nesse caso, o status da decisão passa a ser “avaliação concluída”; 

• Implantação da solução – descreve os procedimentos de implantação da decisão
adotada. Nesse caso, o status da decisão passa a ser “em implantação”; 

rados – descreve os resultados gerados com a implantação da decisã• Resultados ge o
adotada. Nesse caso, o status da decisão passa a ser “resultados gerados”;    

otivo, a decisão for interrompida, esse • Decisão interrompida – quando, por algum m
motivo deve ser registrado. Nesse caso, o status da decisão passa a ser 
“interrompida” 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
• Relatório de avaliação registrado na base de decisões  

RE OSP NSÁVEL: Agente decisor 
OB R
etap  
ado a

SE VAÇÕES: As informações de avaliação podem ser informadas em diferentes 
as da metodologia, durante a implantação ou durante a operacionalização da solução 
tad .   

 
AT IIV DADE: Avaliação das atividades (P5A7) 
OB T
ativ d

JE IVOS: Visa avaliara o processo como um todo com o objetivo de verificar se as 
ida es envolvidas foram realizadas a contento 

ARTE
tativos - testa se os critérios quantitativos foram avaliados, s

FATOS DE ENTRADA: 
• Avalia critérios quanti e

não, critica: “falta avaliar critérios quantitativos”; 
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• Avalia critérios qualitativos - testa se os critérios qualitativos foram avaliados, se
não, critica: “falta avaliar critérios qualitativos”; 

 não• Processa avaliação – testa se o processamento da avaliação foi realizado, se ,
critica: “falta processar a avaliação”; 

• Analisa resultados - testa se os resultados da avaliação foram analisados, se não,
critica: “falta analisar resultado da avaliação”; 

e de sensibilidade dos pesos foi realizada• Sensibilidade dos pesos – testa se a anális ,
se não, critica: “a análise de sensibilidade dos pesos não foi realizada”; 

• Relatório – testa se o relatório de avaliação foi gerado, se não, critica: “falta 
relatório de avaliação”. 

ARTEFATOS DE SAÍDA: 
 Uma relação de críticas sobre as atividades do processo P5 são apresentadas ao •

usuário 
RES OP NSÁVEL: Analista de decisão 
OB RSE VAÇÕES: 

     
3.5 o
 

ecutiva, 

entr n a funciona como 

em adotar, ou não. A atividade de avaliação dos processos funciona 

com u

lgumas alternativas de uso, tais como: 

s-legados, faz com que apenas os processos de 

tivas/estratégias eficientes e registrar o 

 C nsiderações sobre a metodologia 

A utilização de uma metodologia não assegura o sucesso na tomada de decisão ex

eta to, com sua ausência os riscos de fracasso são bem maiores. A metodologi

dum guia, que os decisores po

o m check-list de críticas às atividades desenvolvidas. 

A metodologia MEGIQ apresenta a

 No caso da não existência de sistema

estruturação, modelagem e avaliação sejam utilizados; 

 Com a utilização de um modelo de avaliação próprio, o processo de modelagem é usado para 

descrever o modelo e parametrizar os critérios, enquanto o processo de avaliação pode ser 

usado para avaliar os critérios, selecionar as alterna

resultado da avaliação do modelo. 
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4. 

4.1 Objetivo 

O 

atividades previstas na m , constando de procedimentos de 

navegação em telas, os quais geram as informações necessárias ao desenvolvimento dessas 

atividades.  

As informações sobre as atividades previstas na metodologia estão armazenadas no banco de 

dados “base de decisões e modelos”, o qual mantém: decisões que possam servir como referência a 

outras decisões de mesma natureza; uma base de modelos de decisão, associada às decisões, de 

modo que eles possam ser facilmente re-configurados para uma nova decisão; e serve de guia para a 

tomada de decisões em curso, orientando os decisores sobre as atividades a serem executadas e 

registrando todas as ações relevantes tomadas durante a decisão. 

4.2 Ferramentas utilizadas 

     O aplicativo foi desenvolvido na linguagem Java [S_SUN], tendo utilizado o ambiente de 

desenvolvimento integrado Netbeans 6.0 [S_NBN]. O software de gerência de banco de dados 

utilizado foi o HSQLBD [S_HSQ], que adota o padrão SQL. Os softwares são de uso livre. 

     O desenvolvimento contou com a participação de um programador Java. 

     O aplicativo encontra-se disponível no site   www.ufpe.br/megiq

MeGIQ Tool 

MeGIQ Tool tem como finalidade dar suporte à utilização da metodologia. Todas as 

etodologia são apoiadas pelo aplicativo

   

4.3 Rotina de iniciação 

      Na iniciação do aplicativo, o usuário precisa identificar-se, já que o seu uso é restrito a usuários 

autorizados à sua utilização, conforme a Tela 4.1: 

 

 93



 

zação dos processos requer que ele 

o já cadastrada: 

Tela 4.1 – Identificação do usuário 

     Após ser autorizado a utilizar o aplicativo, o usuário tem à sua disposição a tela principal, com os 

menus dos seis processos que compõem a metodologia (ver Tela 4.2) e mais os procedimentos de 

apoio: “administração” (só têm acesso os usuários cadastrados com nível administrador) e “trocar 

avaliador”.  

    A não ser que o usuário vá cadastrar uma nova decisão a utili

primeiro selecione uma decisã

 

Tela 4.2 – Tela principal 
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 4.4 Processos 

4.4.1 Processo de estruturação da decisão 

    O processo de estrutu base de decisões e 

modelos: 

ração da decisão começa com o registro da decisão na 

 
egistra a decisão 

 
Tela 4.3 – R

   A consulta a decisões de sucesso começa pela seleção da decisão por meio da Tela 4.4.  

 
Tela 4.4 – Seleciona decisão de sucesso 

 
        Consulta à decisão por meio da Tela 4.5. 
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Tela 4.5 – Consulta decisões de sucesso 

 
   Mediante a Tela 4.6, é possível definir o escopo da decisão, envolvendo: órgãos/setores, processos, 

 tecnologia, requisitos, restrições e riscos. 
 

 

 Na Tela 4.7    

Tela 4.6 – Define o escopo da decisão       

 são definidas as fontes de informação que irão alimentar a base de apoio à decisão.
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       Por meio da Tela 4.8 são definidas as alternativas de solução para a decisão. 

Tela 4.7 – Define as fontes de informação 
 

 

Tela 4.8 – Define as alternativas de ação 
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        Na 

inclu  grau de 

im

Tela 4.9 são definidos os parâmetros de qualidade dos dados a serem selecionados, 

indo período de coleta de dados, filtros de seleção, atributos de qualidade com

portância. 

              

       

m 

for

 

Tela 4.9 – Define parâmetros de qualidade 

4.4.2 Processo de modelagem 

       O processo de modelagem começa com a descrição do modelo de avaliação, o qual é feito e

ma de texto livre na Tela  
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4.10.  

Tela 4.10 – Descrição do modelo de avaliação 

Na Tela 4.11 as pessoas responsáveis pela avaliação são selecionadas.  
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       Na Tela 4.12 os cri

ela de critérios; pela inclusão 

e novos critérios na tabela ou pela alteração de critérios já selecionados.  

Tela 4.11 – Definição de avaliadores 

térios de avaliação são selecionados, mediante opções apresentadas ao 

usuário, constando de critérios associados a uma decisão; a partir da tab

d

 

Tela 4.12 – Seleção de critérios 
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      Os critérios selecionados precisam ser parametrizados, tendo por objetivo facilitar a avaliação e a 

lização. Parâmetros como tipo (qualitativo ou quantitativo), limites máximo e mínimo

alização, são definidos na Tela 4.13. 

norma , forma 

de norm

 

Tela 4.13 – Parametrização dos critérios 

Os pesos dos critérios podem ser definidos de três maneiras: peso no intervalo de 1 a 10,  ou por um 

  valor já normalizado no intervalo 0-1. A opção é feita pela Tela  4.14. 

 

        O modelo pode ser validado por meio de um procedimento de simulação de seu 

comportamento, conforme está apresentado na Tela 4.15. 

Tela 4.14 – Peso dos critérios 
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Tela 4.15 – Validação do modelo 

4.4.3 Processo de construção da base de suporte à decisão 

    O processo de construção da base de suporte à decisão começa pela análise e avaliação das fontes 

de informação, por meio da Tela 4.16. 

 

 

Tela 4.16 – Avaliação das fontes de informação 

   A seguir são selecionados e gerados os metadados dos sistemas legados, por meio da Tela 4.17. 

 102



                                  

ados legados Tela 4.17 – Seleciona e gera metad

   A Tela 4.18 tem como objetivo registrar as informações sobre o projeto da plataforma de 

transformação dos dados. 

 

 

Tela 4.18 – Projeta a plataforma d

s e 

data de atualização, são registradas na Tela 4.19. 

e transformação dos dados 

     A cada atualização da plataforma, as informações em relação a arquivo, número de registro
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      A avaliação dos dados da plataforma é feita por meio da Tela 4.20. 

Tela 4.19 – Atualiza plataforma de transformação 

 

    ero de 

registros e d

Tela 4.20 – Avalia dados da plataforma de transformação 

A cada execução das rotinas de pré-processamento, as informações sobre arquivo, núm

ata de atualização são atualizadas na Tela 4.21. 
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mento 

      

núme

Tela 4.21 – Executa as rotinas de pré-processa

A cada execução das rotinas de enriquecimento dos dados, as informações em relação a arquivo, 

ro de registros e data de atualização são atualizadas na Tela 4.22. 

 

Tela 4.22 – Executa as rotinas de enriquecimento de dados 

       A seguir, a base de apoio à decisão é projetada e os metadados correspondentes são gerados na 

Tela 4.23. 
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Tela 4.23 – Projeta a base de apoio à decisão 

      A formatação da base de apoio à decisão é registrada na Tela 4.24. 

 

  

 

 

 

Tela 4.24 – Formata base de apoio à decisão 

O registro da carga da base de apoio à decisão é feito na Tela 4.25. 

 

 

 106



 

4.4.4 Sub-Processo de Ex

s e relacionamentos na Tela 

Tela 4.25 – Carga da base de apoio à decisão 

ploração OLAP 

    A exploração OLAP começa com o registro das hipóteses de padrõe

4.26. 

 

Tela 4.26 – Registra as hipóteses de padrões e relacionamentos 

  Na Tela 4.27 são registradas as informações sobre as aplicações OLAP de verificação das 

ipóteses formuladas. 

  

h
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a Tela 4.28 são registradas as informações sobre as conclusões do processamento das 

Tela 4.27 – Registra as aplicações OLAP 

         N

aplicações. 

 

29 o conhecimento adquirido com o processamento OLAP. 

Tela 4.28 – Registra as conclusões sobre as rotinas OLAP 

       Registra na Tela 4.
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   O sub-processo de mineraç o e objetivos da decisão na 

Tela 4.29 – Registra o conhecimento adquirido 

4.4.5 Sub-processo de exploração mineração de dados 

ão de dados começa com a análise do escop

Tela 4.30. 

 

Tela 4.30 – Analisa o escopo e objetivos da decisão 

 Na Tela 4.31 são selecionadas as variáveis que serão exploradas na mineração de dados. 
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Te as 

a serem utilizados. 

la 4.31 – Seleciona as variáveis a serem explorad

  Na Tela 4.32 são selecionados os modelos de mineração 

 

  O modelo  

Tela 4.33 é feito esse di

Tela 4.32 – Seleciona modelos de mineração de dados 

selecionado precisa ser dimensionado de acordo com os objetivos a serem atingidos. Na

mensionamento. 
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Tela 4.33 – Dimensiona o modelo de mineração 

  É importante selecionar as instâncias a serem processadas pelo modelo, já que a utilização de todas 

e as instâncias pode exigir muito tempo de processamento. Na Tela 4.34 são informados os filtros d

seleção. 

 

Tela 4.34– Define os filtros de seleção das instâncias 
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    Cada modelo de mineração exige um formato específico para as instâncias a serem processada

Tela 4.35 capta informações sobre a formatação das instâncias a serem processadas. 

s. A 

 

Tela 4.35 – Formata as instâncias para o modelo de mineração 

   Um modelo de mineração de dados só está pronto quando todo um ciclo de validação é 

completado. O resultado da validação e os ajustes realizados são registrados na Tela 4.36. 

 

Tela 4.36 – Valida o modelo de mineração 
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   A interpretação dos resultados do processamento do modelo pode gerar hipóteses não-previstas, 

que são registradas na Tela 4.37. 

              

   Valida as hipóteses formuladas por meio de rotinas OLAP, registrando as conclusões na Tela 4.38. 

 

Tela 4.37 – Registra as hipóteses geradas pelos modelos 

 

Tela  

    

4.38 – Registra as conclusões sobre as hipóteses
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 4.4.6 Processo de avaliação 

   O processo de avaliação tem como objetivo avaliar as alternativas de ação, em relação a cada um 

dos critérios. Começa com a avaliação dos critérios quantitativos. A seguir, é feita a avaliação dos 

critérios qualitativos na Tela 4.39. 

 

                                                   Tela 4.39 – Avalia os critérios qualitativos 

   Após a avaliação, as alternativas avaliadas passam por um procedimento de “análise de dispersão”

que tem como objetivo eliminar valores extremos que causem dispersão. Na tela 4.40 o usuário tem 

a opção de aceitar ou rejeitar esses valores, score Z > 3 ou score Z < 3:    
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                                           Tela 4.40 – Análise de dispersão das avaliações 

   O processamento da avaliação é feito em etapas. Na primeira, a Tela 4.41, são apresentadas as 

alternativas eficientes e as alternativas dominadas, as quais o usuário pode selecionar, dependendo 

de sua avaliação. 

 

Tela 4.41 – Alternativas eficientes e dominadas 

   Na segunda etapa, é calculada a classificação das alternativas, sendo o resultado apresentado na 

Tela 4.42. 

 115



 

Tela 4.42 – Resultado da classificação das alternativas selecionadas 

   O usuário tem a opção de fazer uma análise de sensibilidade da avaliação, alterando os pesos dos 

critérios, conforme a Tela 4.43. 

 

   O relatório de avaliação ações sobre o resultado 

ção, os resultados gerados, ou se a decisão foi interrompida. 

Tela 4.43 – Análise de sensibilidade da avaliação 

 visa registrar na base de apoio à decisão as inform

da avaliação da decisão. Na Tela 4.44 o usuário pode informar a solução adotada, os procedimentos 

de implanta
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4.4.7 Processo de

    

essas temos o 

tivo é dar suporte ao uso da metodologia proposta. Como produto 

  a 

 

   

com

 

 

 

 

Tela 4.44 – Relatório de avaliação 

 administração 

O processo de administração envolve um conjunto de atividades de apoio ao aplicativo. Dentre

cadastramento de usuários, assuntos e modelos de mineração de dados. 

4.5 Considerações  

   O objetivo principal do aplica

acabado necessita de funções adicionais que não foram desenvolvidas nesta versão, tais como: 

Requisitos de segurança que permitam a consulta a decisões de sucesso e que bloqueiem

atualização das informações pelos usuários não-autorizados; 

Módulo específico para os avaliadores, quando da utilização de critérios de avaliação 

qualitativos. 

Mesmo com essas considerações de ordem prática, acredita-se que o uso do produto não fica 

prometido e é de grande utilidade para os tomadores de decisão.    
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5. EXPERIMENTAÇÃO  

O uso de estudos de caso teve como objetivo avaliar a eficiência dos processos e atividades 

que compõem a metodologia, de modo a possibilitar a realização dos ajustes que se fizera

necessários, adequando a metodologia à realidade de seus usuários. 

 A validação da metodologia ocorreu com o desenvolvimento de três estudos de caso, 

m 

utilizando-se para tanto o aplica a forma, a “base de decisões e 

es estudos de caso, o que possibilita aos seus futuros usuários 

ômeno da retenção/evasão no curso de engenharia de produção da 

UFPE  

 Este estudo de caso teve como objetivo a priorização de estratégias de ação para um 

problema que afeta grande parte das universidades brasileiras, e em especial a UFPE: 

“evasão/retenção escolar”. Em média, a evasão/retenção nas universidades federais chega a 50%, 

sendo que na UFPE, em algumas áreas como no CTG (Centro de Tecnologia e Geociências) este 

número passa dos 60% [DEF06].  

 Do universo de 280 alunos que ingressaram no Curso de Engenharia de Produção entre 2000 

e 2006, foram selecionados 136 (48,6%) alunos com problemas de evasão ou retenção. Foram 

considerados evadidos todos os alunos desvinculados entre 2003.1 e 2007. Foram considerados 

como retidos: (a) alunos ingressos entre 2000 e 2003 e que ainda não se formaram (a duração 

normal do Curso era de quatro anos); (b) alunos que fizerem trancamento de matrícula ou 

matrícula-vínculo e que tenham ingressado entre 2004 e 2006. 

tivo de suporte à metodologia. Dess

modelos” foi alimentada com ess

poderem fazer a reutilização desse conhecimento gerado. 

Os estudos de caso desenvolvidos são descritos nas seções seguintes. 

5.1 Análise do fen
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O estudo foi desenvolvido em três meses e contou com a colaboração de professores, 

analistas do NTI (Núcleo de Tec

• Bas o de 

 

o.  

as OLAP e técnicas de 

identificação de clusters de alunos, o que possibilitou um tratamento adequado ao problema da 

evasão/retenção no curso.  

Clusters de alunos – utilizando o software WEKA [S_WEK] e considerando as informações do 

histórico escolar e o aproveitamento acadêmico (rank, componentes curriculares cursados), chegou-

se ao seguinte conjunto de clusters de alunos: 

• Alunos excelentes (E) – são alunos com excelentes notas que não conseguiram concluir o 

curso no tempo previsto. Foram identificados 5 alunos (3,7%). 

 Características:  Reprovações     =  0 

  Rank               >=  8 

          Obs.: dos 40 alunos que ingressaram em 2003 apenas 2 conseguiram concluir o curso em 2006 (em 

8 semestres) 

• Alunos bons (B) - são alunos com bom desempenho e que vão concluir o curso além do 

prazo previsto. Foram identificados 17 alunos (12,5%). 

nologia da Informação) e alunos.  

Considerou como fontes de informação para a montagem da base de apoio à decisão, as 

seguintes fontes: 

e COVEST – dados de 2000 a 2006 dos alunos aprovados no vestibular da UFPE, no Curs

Engenharia de Produção, envolvendo notas e informações socioeconômicas; 

• Base SIGA – dados de 2000 a 2006 dos alunos do Curso de Engenharia de Produção, envolvendo

notas e situações de trancamento, conclusão e abandon

Mediante a exploração da base de apoio à decisão, utilizando rotin

mineração de dados, foram geradas informações de grande relevância para o estudo, como a 
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• 

 

Reprovações  > 15 

 por semestre. Foram identificados 31 alunos. 

 

< 5 

Causas ident sters de alunos evadidos/retidos do curso de 

evidências das causas, sendo essas relacionadas por cluster. Foram desenvolvidas várias rotinas 

OL  

 

Características: Reprovações   < 5 

  Rank               >=  7 e < 8 

Alunos regulares - são alunos com desempenho regular. Foram identificados 17 alunos 

(12,5%). 

 Características: Reprovações   >= 5 e < 9 

  Rank               >=  6,51 e < 7 

• Alunos fracos - são alunos com desempenho fraco. Foram identificados 15 alunos (11,0 %) 

Características:  Reprovações   >= 9 e =<  15 

  Rank               >=  6  e < 6,51 

• Alunos péssimos (P) – são alunos com péssimo desempenho escolar. Foram identificados 

51 alunos (37,5%) 

 Características:  

  Rank               <  6 

• Alunos desinteressados – são alunos desinteressados pelo curso, com vários trancamentos e 

cursando, em média, poucas disciplinas

(22,8%): 

Características:  Trancamentos > 2 

  Disciplinas/semestre 

ificadas - após identificar os clu

Engenharia de Produção, cada cluster foi analisado isoladamente, buscando-se identificar as 

AP que buscaram comprovar os indícios levantados. 

Dentre essas causas destacam-se: 

 120



• Alunos excelentes (E): 

a) Tempo l lunos que mesmo cursando 8 disciplinas por 

• ns (B): 

o – vários alunos têm sido reprovados na 

disciplina do, entrega fora do prazo estabelecido;       

 que estão estagiando. Por outro lado, as 

próprias estágio por não terem eles vínculo 

d) am – devido à oferta de trabalho para alunos do curso de Eng. de 

r antes de concluir o Curso, o que prejudica o seu 

desempen ciplinas do que as previstas;        

 

un ; 

 f) to de matrícula e matrícula vínculo – vários alunos considerados “bons” fazem 

), gerando dispersão do Curso e prejudicando o seu 

rendiment

 Universidade não jubilar; 

   h) itos alunos estão com pendências nas  disciplinas 

imitado para a integralização do curso - a

semestre, não conseguiram concluir o curso no tempo previsto. 

Alunos bo

b) Reprovação na disciplina projeto final de curs

 por diferentes motivos: trabalho inadequa

c) Renovação do estágio curricular – os alunos têm evitado concluir o estágio curricular 

visando continuar mantendo vínculo com a empresa em

empresas buscam manter os alunos no 

empregatício;  

Alunos que trabalh

Produção, vários alunos conseguem trabalha

ho, já que têm de cursar menos dis

e) Intercâmbio com Universidades Européias – alguns alunos após concluir o intercâmbio em 

iversidades européias, permanecem na Europa trabalhando, o que prejudica o seu curso

Trancamen

trancamento e/ou matrícula-vínculo (2 até 3

o. 

•   Alunos regulares (R):  

g) Trancamento ou matrícula vínculo – os alunos considerados “regulares” apresentaram em 

média 15,3% trancamentos de matrícula. Esse comportamento prejudica bastante o 

desempenho do aluno no curso e se deve ao fato de a

 Pendências em PFC e estágio – mu
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   PFC e estágio, que são as duas últimas disciplinas obrigatórias do curso; 

elo DEP são oferecidas uma vez 

 comportamento – o aluno muda o seu comportamento ao longo do curso. 

 51 

ento e matrículas vínculo – os trancamentos de matrícula e matrículas- 

as de desinteresse dos alunos pelo curso. Em levantamento 

  Ob

i) Reprovação em disciplina obrigatória – essa situação faz com que o aluno retarde o seu 

curso em um ano, já que as disciplinas obrigatórias ofertadas p

ao ano. 

• Alunos fracos (F): 

j) Formação básica deficiente – os alunos não receberam uma boa formação e têm dificuldade 

em cursar disciplinas do ciclo geral, como cálculo e física. No caso do curso de Eng. de 

Produção, isso ocorre principalmente com  alunos que entraram nos primeiros anos da 

oferta do curso, entre 2000 e 2004.   

l) Mudança de

Começa como um bom aluno e de repente passa a ser um mau aluno. É como se ele tivesse se 

desinteressado do curso ou começado a trabalhar. 

• Alunos péssimos (P):  

m) Alunos sem formação básica – os alunos  não  têm  a  mínima  condição  de  cursar uma 

universidade. Muitos  escrevem  errado  e  nada  sabem  sobre  física       e matemática. Dos

alunos classificados como péssimos, 85,0% ingressaram no período entre 2000 e 2004. 

• Alunos desinteressados (D): 

n) Facilidade de trancam

vínculo são os principais sintom

realizado com 38 alunos desvinculados do curso, entre 2003.1 e 2007.1, constatou-se que 84,2 

% dos alunos tinham situação de trancamento ou matrícula-vínculo no semestre anterior; 

servações: 
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o  curso e, após 2 ou 3 

o  alto índice de reprovação no básico – para os alunos do curso, as disciplinas 

 básico são pela ordem: Cálculo 3, (33,3% dos ingressos em 2005), 

 

o ” o

 e  que o curso de Engenharia de Produção era pouco 

                                     Quadro 5.1 – Média de aprovação no vestibular 

 Alguns alunos tiveram um mau desempenho nos primeiros semestres do

semestres, apresentaram um desempenho bem melhor. É como se tivessem passado por um 

período de adaptação ao ambiente universitário;  

Disciplinas com

que mais reprovam no

Álgebra Linear (27% dos ingressos em 2006 e 24,2 dos ingressos em 2005), Física 1, Física 2,  

Computação Eletrônica e Mecânica dos Fluidos; 

Dentre os alunos com desempenho “fraco u “médio”, 88,6% deles ingressaram no curso 

entre 2000 e 2002. Foi um período m

conhecido e a média de aprovação no vestibular era relativamente baixa. A partir de 2003, o 

curso passou a ter maior visibilidade e a média de aprovação do vestibular subiu, conforme 

Quadro 5.1. 

ANO MÈDIA 
2000 5,267 
2001 5,193 
2002 5,787 
2003 6,610 
2004 7,083 
2005 6,779 
2006 6,528 
2007 6,764 

  

nov

Est ema de 

no curso, as estratégias de ação adotadas foram: 

Esses dados comprovam que existe um perfil médio de aluno até 2002, e a partir de 2003 um 

o perfil, com um nível intelectual superior em termos de valores médios de desempenho.   

ratégias de ação – considerando-se as causas identificadas e visando minimizar o probl

evasão/retenção 

 123



o

dis

3.2

q

o 

u ; 

m

o 

c

e

responsabilidade de dar 

aulas de reforço aos alunos rec ssos, sob a coordenação dos tutores; 

o Projeto Final de Curso ( – divulgar amp  e com antecedência os prazos 

associados à disciplina  PFC, envolvendo proposta de projeto, entrega do projeto, avaliação, 

correção, entrega na Biblioteca Central;  

o Estágio curricular – desenvolver um programa de ação junto às empresas, mostrando os 

b

estres 

nos ficariam mais ligados no curso 

e menos dispersos.   

 Integralização do curso em 10 semestres – o que permite uma melhor distribuição das 

ciplinas ao longo dos 10 semestres e uma carga horária plena de 3.600 horas (antes era de 

70 horas); 

o Unificação das engenharias – o que possibilita aumentar o nível de escolaridade dos alunos 

ue entrarão no CTG e uma maior concorrência para o curso de Engenharia de Produção; 

Redução da carga horária nos primeiros semestres – isso irá permitir que os alunos tenham 

m período de adaptação ao ambiente universitário

o Aproximar a Coordenação dos alunos – fazer com que a Coordenação tenha um papel 

enos burocrático, aproximando-se dos alunos por meio dos representantes de classe;  

Criar a figura do tutor – o tutor teria a responsabilidade de acompanhar o desempenho de um 

onjunto de alunos recém-ingressos, orientando-os e definindo os procedimentos de reforço 

scolar; 

o Criar a figura do monitor de reforço – esses monitores teriam a 

ém-ingre

PFC) lamente

enefícios do estágio curricular e visando captar oportunidades de estágio; 

o Extinguir a opção de matrícula vínculo – a opção de trancamento por 4 sem

permaneceria, sendo a matricula-vinculo extinta; 

o Ativar o jubilamento – com a volta do jubilamento, os alu
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Cr os utilizados - cada estratégia foi avaliada em relação à sua contribuição ao “ciclo geral” e 

 “ciclo profissional” do curso, em relação aos demais cursos do CTG e em relação à evasão na 

PE como um t

itéri

ao

UF odo. Os critérios utilizados foram: 

o 

ia de ação em relação aos demais cursos do 

cad

cu TG (2,0) e UFPE (2,0). 

um ões do problema da 

Pri

• 

Pro

• 

• 

Rea

•  vínculo; 

Ciclo geral – mede a aderência da estratégia de ação em relação ao ciclo geral do curso; 

o Ciclo profissional – mede a aderência da estratégia de ação em relação ao ciclo profissional 

do curso; 

o Cursos do CTG - medem a aderência da estratég

CTG; 

o UFPE - mede a aderência da estratégia de ação em relação à UFPE como um todo. 

Peso dos critérios - com base numa avaliação de um grupo de professores, foi definido o peso de 

a um dos critérios, no intervalo 0 – 10 (> 0 e <= 10): ciclo geral (4,0); ciclo profissional (4,0); 

rsos do C

Resultado da avaliação – considerando-se a subjetividade dos critérios qualitativos, foi utilizado 

 conjunto de avaliadores, entre alunos e professores, com diferentes vis

evasão/retenção. A avaliação apresentou o seguinte resultado: 

ncipais estratégias de ação: 

Aproximar a Coordenação dos alunos; 

• grama de Estágio Curricular; 

Criar a figura do tutor; 

Estratégias de ação secundárias: 

Criar a figura do monitor de reforço; 

• tivar o Jubilamento; 

Extinguir a matrícula
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• Projeto Final de Curso (PFC). 

Considerações sobre o uso da metodologia MeGIQ – além de servir como um guia para todas as 

atividades desenvolvidas no estudo de caso a metodologia foi importante na qualidade das 

informa

a O

qualidade, passam por procedimentos de análise, pré-processamento e enriquecimento; 

b F

reconhecer seis tipos de classes diferentes de alunos. A partir das características dessas 

c

a de Recursos Humanos 

para um grupo de empresas da região Nordeste. Nesse 

belecidos os requisitos que os aplicativos a serem avaliados 

eracional UnixWare no servidor da rede e suportar o Windows 98 

 os sob o SGBD Oracle; 

 ntabilidade e departamento financeiro do grupo de empresas; 

ções geradas. Entre os procedimentos de qualidade desenvolvidos, tem-se: 

) s dados sócio-econômicos fornecidos pela COVEST , que foram definidos como de média 

) oi utilizada uma técnica de mineração de dados, baseada em “clusters”, que permitiu 

lasses foi possível identificar novas alternativas de ação para o problema; 

c) Os critérios qualitativos foram avaliados por professores e alunos, gerando grandes 

divergências de valores. Esses valores foram submetidos a uma análise de dispersão que 

eliminou valores extremos; 

d) A avaliação das alternativas de ação foi submetida a uma análise de sensibilidade, com 

variação nos pesos dos critérios, gerando novos resultados na classificação geral das 

alternativas.   

5.2 Seleção de um Sistem

Teve como objetivo selecionar um SRH  

caso prático, foram inicialmente esta

deveriam atender: 

- Processar sob o sistema op

nas estações de trabalho; 

- Manter a base de dad

- Manter integração com a co
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- Ser um sistema multiempr esa, o que possibilitaria o processamento isolado da folha de 

sar o valor de 

R$

sistem

Foram

pagamento; 

ede a conformidade do produto em relação à função recrutamento e seleção; 

 relação à função capacitação; 

 - mede a facilidade de extração de dados.  

Com b

departa cursos humanos, foi definido o peso de cada um dos critérios, no 

in rva issão (peso = 1), Benefícios (peso = 3), Ponto 

(peso = 1), 

Extração (peso = 2). A função utilidade U(a) passou a ser:  

pagamento por empresa do grupo; 

- Possuir suporte técnico no Recife. 

 Foi estabelecido como restrição que o custo do produto não deveria ultrapas

 250.000,00, o que envolveria: direito de uso, manutenção, treinamento,  conversão do atual 

a e utilização por um período de 5 anos.  

 definidos os seguintes critérios de avaliação para os produtos: 

- Custo – considera a utilização do produto por 5 anos; 

- Folha – mede a conformidade do produto em relação à função folha de 

- Admissão - mede a conformidade do produto em relação à função admissão; 

- Medicina - mede a conformidade do produto em relação à função de medicina e 

segurança no trabalho;  

- Ponto - mede a conformidade do produto em relação à função ponto eletrônico; 

- Férias - mede a conformidade do produto em relação à função férias; 

- Seleção - m

- Capacitação - mede a conformidade do produto em

- Integração – mede a facilidade de integração com a contabilidade e departamento 

financeiro; 

- Extração

ase em uma avaliação de uma equipe de funcionários, formada por pessoas dos 

mentos financeiro e de re

te lo 0 – 10 (> 0 e <= 10): Folha (peso = 4), Adm

 2), Férias (peso = 1), Seleção (peso = 1), Capacitação (peso = 2), Integração (peso = 
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U ) = 

1.Integ

dos no intervalo 0 – 1, o que gerou os seguintes valores: 

059), 

das por três avaliadores. A 

classifi ç

• RM is

• Me  S

• Sên r 

Análise - a taram uma avaliação equivalente, bem superior as demais, dessa 

forma ra ntrato de 

forneci n

5.3 An li

mento 

hospita e caso 

é o estudo da análise de sensibilidade do modelo em que, por meio da variação dos pesos dos 

critério s

(a  4.Folha + 1.Admissão +2.Medicina + 2.Ponto + 1.Férias + 2.Seleção + +2.Capacitação + 

ração + 2.Extração; 

A seguir, os pesos foram normaliza

Folha (peso = 0,236), Admissão (peso = 0,059), Medicina (peso = 0,117), Ponto (peso = 0,117), 

Férias (peso =0,059), Seleção (peso = 0,117), Capacitação (peso = 0,117), Integração (peso = 0,

Extração (peso = 0,117).  

Resultado da avaliação – as alternativas de ação foram avalia

ca ão das alternativas apresentou o seguinte resultado: 

 S temas 

ga istemas 

io Sistemas 

s três empresas apresen

fo m pré-selecionadas. O Departamento Financeiro do Grupo negociou o co

me to com as três empresas e optou pela proposta da RM Sistemas.  

á se da Viabilidade de Substituição de Equipamento  

Neste estudo, de caso tem-se a análise da alternativa de substituição de um equipa

lar, em que foi utilizado um modelo análise multicriterial [VSO99]. O importante dess

s, ão analisados os efeitos de tal variação.  

Nesse modelo de decisão existem duas alternativas:  

(a) continuar com o equipamento de arquivamento e recuperação de dados de radiografias 

em filmes (antigo);  
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(b)  implantar um novo equipamento, com tecnologia digital, que apresenta uma

performance supe

 

rior (novo). 

 
 de 

PRODUT.   RISCO    CUSTO 
 

 

 
do da análise de sensibilidade dos resultados obtidos pelo método, foi  

 
f  utilidade:   

 
 UTI = (novo – antigo) / antigo % 

 

 peso atribuída a cada 

 
P

Foram selecionados três critérios de avaliação: produtividade, custo e risco. 

Obs: os critérios foram normalizados no intervalo (0 - 1) e avaliados por um conjunto

médicos especialistas na área: 

  

                       ANTIGO    0,117          0,668        0,613 

                       NOVO               0,883          0,332        0,387 

                 No estu

de inida a função de

   

 que dá a “margem de superioridade da nova alternativa”, em que antigo e novo são os 

desempenhos globais das respectivas alternativas. 

           Numa análise de sensibilidade do método, por meio da variação do

critério, foram obtidos os resultados apresentados no quadro 5.1: 

     Quadro 5.1 - Análise de sensibilidade do modelo 
ESO DOS CRITÉRIOS EQPT. 

ANTIGO 
EQPT. 
NOVO 

UTILIDADE. 

Produt=Custo=Risco= 0,33  0,466 0,534 14,6 % 
Produt=0,50;Custo=Risco= 0,25 0,379 0,621 63,8 % 
Custo=0,50; Produt=Risco=0,25 0,503 0,497 - 1,2 % 
Risco=0,50; Produt=Custo=0,25 0,517 0,483 - 6,6 % 
Produt=0,40;Custo=Risco= 0,30 0,431 0,569  32,0 % 
Custo= 0,514    5,7 % 0,40; Produt=Risco=0,30 0,486 
Risco=0,40; Produt=Custo=0,30 0,519    7,9 % 0,481 
 
Análise -  quase todas as variações do peso dos 

critérios, com uma exceção em que o risco e o custo (pequena variação) têm maior influência 

              
a opção novo apresenta melhor desempenho em
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(50%).

resultados 

5.4 Co

 

destaca

  O estudo de  e rque utilizou todos os processos e 

tificar dificuldades, erros, omissões e 

ados de forma a facilitar seu uso pelos 

ão  Sistema de RH também foi significativo, já que utilizou 

os pesos; 

portantes fossem relegadas 

lvime  atividade o uso de e coleta de 

 dos d s, já que m cálculos f midos pelo 

 Dessa forma, a substituição do equipamento é recomendada por apresentar os melhores 

para a função de utilidade.  

nsiderações sobre os estudos de caso  

Os resultados obtidos com os estudos de caso foram relevantes para o projeto. Dentre eles 

m-se: 

 caso de vasão/retenção foi relevante po•

atividades da metodologia. Com isso foi possível iden

dificuldades de utilização, que foram corrigidos e adapt

usuários; 

 O estudo de caso de Seleç de•

múltiplos critérios de avaliação e múltiplos avaliadores; 

• O estudo de caso de Seleção de um Equipamento Hospitalar foi relevante pela aplicação da 

analise de sensibilidade por meio da variação d

• A ferramenta (MeGIQ Tool) associada à metodologia mostrou-se relevante na aplicação dos 

três estudos de caso, apresentando as seguintes facilidades: 

o funcionou como um roteiro, evitando que atividades im

ou esquecidas; 

o orientou o desenvo nto das s com  telas d

informações; 

o diminuiu o esforço ecisore uitos oram assu

aplicativo; 
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o gerou uma relação das melhores alternativas/estratégias de ação, o que possibi

aos decisores escolhere

litou 

m entre essas a que melhor se adapte ao problema em 

questão. 
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6. ANÁL S

Neste capítulo é feita um

metodologia MeGIQ sa análise envolve metodologias que enfatizam a geração e exploração 

e data warehouses e metodologias que enfatizam a análise de decisões com múltiplos critérios 

de escolha, já que essas questões não são tratadas de forma integrada .  

6.1 Metodologias selecionadas 

6.1.1 Metodologias que enfatizam a geração e exploração de data warehouses: 

a) Em The Data Warehouse Lifecycle Toolkit, Ralph Kimball [KIO98] apresenta uma 

metodologia voltada para o apoio à decisão. 

 Considerações: é baseada em ferramentas de data warehouse e nela pode-se observar: 

• A ênfase é dada à modelagem dimensional, projeto físico e desenvolvimento do data 

warehouse; 

• O ciclo de vida descrito apresenta um conjunto de atividades inter-relacionadas e 

seqüenciadas, que recebem um input e geram um produto bem definido, assemelhando-se à 

construção de um sistema de informação gerencial (SIG). O apoio à decisão é um processo 

dinâmico, evolutivo e iterativo, onde as atividades não são necessariamente seqüenciadas.;  

• A definição de requisitos, que é uma etapa crítica no processo como um todo, sendo 

responsável por 40% dos erros cometidos no desenvolvimento de software [SOS97], é muito 

pouco enfatizada, sendo apresentada apenas uma relação do que deve ser feito, sem detalhar 

procedimentos, documentos e exemplos; 

• Mesmo sendo uma metodologia voltada para apoio à decisão, não faz referência ao uso de 

modelos de decisão, uma ferramenta indispensável em atividades gerenciais de 

planejamento, simulação, projeção, análise de alternativas, análise mercadológica. 

I E COMPARATIVA ENTRE METODOLOGIAS 

a análise comparativa de algumas metodologias com a 

. Es

d
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b) Em Data Mining, de Pieter Adriaans e Dolf Zantinge [APZ98], é descrita uma metodologia 

 

elhando-se à construção de 

• A atividade de seleção e integração de dados é pouco relevante, considerando que os dados 

já existem na organização em sistemas legados e são facilmente integrados; 

• Também não faz referência ao uso de modelos de decisão. 

c) Em Decision Support System – In The 21st Century, de George M. Marakas [GMM99], a 

metodologia apresenta como relevante o uso de modelos. 

Considerações: 

• Tem-se como aspecto positivo a abordagem dada às técnicas de modelagem, baseadas em 

modelos, utilizados como ferramentas de suporte à tomada de decisão. Os principais modelos 

descritos são: de otimização, programação linear, planejamento financeiro, planejamento da 

produção, regressão linear, análise lógica, séries temporais, modelos de simulação (produção, 

transporte e logística).  

Como deficiência no trabalho de George M. Marakas destaca-se: 

• Os modelos são apresentados de forma descritiva e exemplificados, sem que seja dado um 

tratamento metodológico; 

• As etapas de identificação dos requisitos de decisão e seleção das fontes de informação não 

são abordadas na proposta apresentada, apesar de se enfatizar que o projeto, a 

implementação, e o uso de um DSS não são efetivos sem a participação dos usuários; 

de apoio à decisão com ênfase nas ténicas de mineração de dados.  

Considerações: nela são encontradas as seguintes falhas: 

• Como na metodologia apresentada por Kimball, o ciclo de vida descrito apresenta um

conjunto de atividades inter-relacionadas e seqüenciadas, assem

um SIG; 
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• As demais etapas, como avaliação e integração dos dados, pré-processamento, modelagem 

multi-dimensional, desenvolvimento da aplicação, avaliação do processo decisório, não são 

e são descritas como um conjunto de 

6.1.2 M as que tratam de decisões que envolvem tecnologia da informação (TI): 

a) 

Cab

s benefícios advindos desse 

 Co

I é tratada como um problema de decisão multicritério; 

 sofrendo influência dos demais; 

 constrói as relações de 

; 

• 

tratadas como etapas de uma metodologia. Na verdad

técnicas/ferramentas utilizadas no apoio à decisão: inteligência artificial, sistemas 

especialistas, data mining, data warehouse, Olap. 

etodologi

Seleção Multicritério de Sistemas de Informação, Adiel Teixeira de Almeida e Ana Paula 

ral Seixas Costa [ATC03]. A decisão de investir em sistemas de informação (SI) tem 

apresentado controvérsias pela dificuldade de quantificar o

investimento. As mudanças rápidas e freqüentes aumentam os riscos de investimento. 

nsiderações: Aspectos positivos: 

• A seleção de S

• Considera não apenas a tradicional análise de retorno sobre investimento, mas considera 

as características, objetivos e políticas individuais de cada organização; 

• Utiliza como base o método de função utilidade multiatributo como um método de 

agregação dos vários critérios de decisão, onde os critérios podem ser analisados 

individualmente, não

• Utiliza o método de sobreclassificação ELECTRE I  que

sobreclassificação a partir de índices de concordância e discordância, mediante 

comparação entre pares de projetos

  Aspecto negativo: 

Não faz referência ao tratamento dos dados utilizados no apoio á tomada, considerando 

que os mesmos já sejam de conhecimento de todos.  
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b) 

de 

efet

des

neg sta metodologia visa analisar a forma 

Con

ticado pela comunidade científica; 

 esses não fossem 

c) Des  de Investimentos 

 Consid

intagív entos nesse setor. Utiliza também 

o m

 

• Faz ção, visando colher o maior número possível de 

• 

ajus ses ajustes . 

Decisão Estratégica em TI: um Estudo de Caso. Milton Murakami  [MMU03]. A estratégia 

tecnologia da informação (TI) é um aspecto fundamental para todos os negócios e a sua 

iva implementação requer o domínio do alinhamento estratégico. Um dos grandes 

afios dos executivos de TI é como administrar toda a demanda gerada pelas áreas 

ociais, tendo presente o alinhamento estratégico. E

como a empresa deve promover uma transformação na área de TI, através do alinhamento 

estratégico e como as decisões afetam as áreas negócio. 

siderações: como deficiências identificadas tem-se: 

• A ênfase está na escolha dos critérios de avaliação das alternativas de solução do 

problema;  

• Utiliza o modelo AHP bastante cri

• Não dá tratamento aos dados a serem utilizados na decisão, como se

relevantes para a decisão. 

envolvimento de um Modelo de Análise Multicriterial para Justificativa

em Tecnologia da Informação. P.B.  Betencourt. [PRB00] 

erações: o modelo visa justificar projetos em TI que contemplem aspectos tangíveis e 

eis, a fim de melhorar o processo de decisão de investim

étodo AHP e o software Expert Choise, baseado nesse método.  

Apresenta os seguintes aspectos positivos: 

 uso de um site na etapa de avalia

opiniões de especialistas na área;  

Dá bastante ênfase à atividade análise de sensibilidade, na qual os pesos dos critérios sofrem 

tes e o modelo apresenta as variações decorrentes des
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 Como aspectos negativos tem-se: 

A ênfase está na escolha dos critérios de avaliação das alternativas de solução do problema;  

Utiliza o modelo AHP bastante criticado pela comunidade científica; 

Não dá tratamento aos dados a serem utilizados na decisão, como que isso não fosse 

relevante. 

 Elementos de comparação entre as metodologias 

Na análise comparativa, foram utilizados os seguintes

• 

• 

• 

6.2

  elementos de comparação: 

cisão exitente, descrevendo os objetivos a 

m 

deta rnativas/estratégias de ação. Muitas metodologias não fazem referência a esta 

• m 

conjunto de atributos desejados para os dados a serem selecionados, incluindo atributos de 

• tégias de ação devem ser avaliadas 

is 

nálise das fontes de informação, 

seleção de dados, projeto e form ma de transformação e da base de apoio à 

so 

os de sistemas legados; 

de 

 relacionamentos entre as 

• Estruturação da decisão (ED) - visa estruturar a de

serem alçados, seu escopo, fontes de informação e requisitos a serem atendidos, descrevendo e

lhes as alte

etapa; 

Qualidade dos dados (QD) - a construção da base de apoio à decisão deve considerar u

qualidade e atributos de acessibilidade; 

Modelagem de avaliação (MA) – as alternativas/estra

segundo um modelo que considere critérios qualitativos e quantitativos. Nas tradiciona

metodologias de apoio à decisão não são utilizados modelos de avaliação; 

• Construção da base de apoio (BA) – este processo envolve a a

atação da platafor

decisão, integração, pré-processamento e enriquecimento dos dados. É um proces

indispensável no tratamento de dad

• Exploração OLAP (EO) – visa explorar a base de apoio à decisão por meio da utilização 

técnicas OLAP. Começa com a geração de hipóteses de padrões e
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var m o resultado do processamento das rotinas OLAP. É uma 

ão com a da utilização de 

e 

var ando pela seleção dos modelos de mineração e processamento dos algorítmos 

o pouco utilizado; 

 Mú r múltiplos 

• 

os avaliadores; 

• ão (RD) – manter uma base de decisões e modelos, com 

 ologias de apoio à 

 

 

 

 

iáveis, as quais são confrontadas co

técnica bastante utilizada; 

• Mineração de dados (MD) - visa explorar a base de apoio à decis

técnicas de mineração de dados. Tem início com a análise dos objetivos da decisão e seleção d

iáveis, pass

selecionados, análise e validação dos resultados. Ainda é muit

• ltiplos avaliadores (MU) - os critérios qualitativos devem ser avaliados po

avaliadores com o objetivo colher diferentes visões sobre o mesmo problema, daí a sua 

importância; 

Análise de dispersão (AD) – objetiva eliminar valores extremos na avaliação qualitativa por 

múltipl

• Análise de sensibilidade (AS) - visa evitar que uma pequena variação nos pesos dos critérios, 

para cima ou para baixo, possa gerar uma nova classificação das alternativas de ação; 

Reuso de decisões e modelos de avaliaç

todas as informações relevantes sobre a decisão, tem por objetivo prover subsídios para decisões 

futuras de mesma natureza. 

O resultado da comparação entre a metodologia MeGIQ e outras metod

decisão são apresentados no quadro 6.1: 
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M d

                       Quadro 6.1 – Análise comparativa: MeGIQ   x   Outras-metodologias 

eto ologia ED QD MA BA EO MD MU AD AS RD 

MeGIQ   S   S    S    S   S    S    S    S    S     S 

Kimball   S   N    N    S   S    N    N    N   N    N 

Adr   N   N iaans   N   N    N    S   S     S   N    N 

Ma akas  S   N    N    S  S     N   N    N   N   N r

Teixeira/Costa N N  S   N N  N N  N N  N 

Mur   N   N   S    N   N     N   S    N   S   N akami 

B nete court   N   N   S    N   N     N   N    N   N   N 

 

con

• rehouse a metodologia descrita por Kimball é detalhada e uma 

refe

a das primeiras a tratar a utilização de técnicas de 

mineração de dados no apoio à tomada de decisão;       

 Na metodologia apresentada por Marakas, além da construção e exploração de base de apoio à 

decisão, ele introduz o conceito de modelo baseado em pesquisa operacional; 

 Na metodologia proposta por Teixeira/Costa é utilizado uma combinação de modelos de 

decisão.  Um tem como base uma função utilidade multiatributo, como um método de 

PROCESSOS / TÉCNICAS 

Análise dos resultados da comparação – a partir da análise comparativa entre as metodologias, 

siderando os elementos de comparação definidos, pode-se concluir:  

• Apesar de a metodologia MeGIQ atender a todos os elementos comparitivos definidos, não 

significa que ela tenha uma qualidade superior às demais; 

Na construção de data wa

rência na área; 

• A metodologia descrita por Adriaans é um

•

•
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agregação dos vários critérios de decisão, onde os critérios podem ser analisados 

individualm tiliza o método de 

ssific EL E e rói as relações de sobreclas ção arti

s de con ânc isc cia

ente, não sofrendo influência dos de ais. O outro um

sobrecla ação ECTR I,  qu const sifica  a p r de 

índice cord ia e d ordân . 
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7. Conclusões 

 
 Considerações finais 

A necessidade de tomada de decisão exec

7.1
 

utiva em tempo cada vez menor e com qualidade exige 

o decisor um suporte metodológico adequado e uma base de decisões que lhe permita, a partir de 

ecisões já vivenciadas, adequar modelos de decisão e avaliar de forma consistente as novas 

ecisões a serem tomadas. 

O suporte metodológico tem início com a estruturação da decisão, que é um processo-chave e 

quase sempre relegado a segundo plano, sob a alegação de que as informações já são conhecidas, o 

que muitas vezes constata-se que não é verdade, limitando a identificação e o conhecimento das 

alternativas/estratégias de ação. 

No processo de modelagem, o reuso de decisões é de grande importância, já que muitos critérios 

de avaliação podem ser reutilizados em decisões de mesma natureza. O reuso permite que essas 

decisões possam ser utilizadas, o que proporciona ganho de tempo e experiência acumulada, já que 

todos os procedimentos realizados são registrados na “base de decisões e modelos”. 

A construção da “base de apoio à decisão” considera técnicas já consagradas de construção de 

data warehouse, tendo como destaque a inclusão de parâmetros de qualidade de dados voltados 

para a tomada de decisão, o que diferencia a MeGIQ  de outras metodologias existentes. 

No processo de exploração, além das técnicas tradicionais de exploração OLAP, a metodologia 

MeGIQ incorpora a exploração por meio de técnicas de mineração de dados, o que constitui um 

avanço em relação a outras metodologias, em relação à exploração da base de apoio à decisão. 

Na avaliação do modelo, são considerados de forma diferenciada os critérios qualitativos e 

quantitativos. A avaliação dos critérios qualitativos permite que vários avaliadores expressem suas 

d

d

d
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diferentes visões do problema. Para ev , é realizado um estudo de análise de 

dispersão com base no escore Z. 

e de decisões e modelos” os três estudos de caso referenciados no 

cap

ortante também destacar o papel dos diferentes grupos de pessoas 

env

metodologia de apoio à decisão executiva aborda procedimentos e 

téc

• 

       A 

sensibilid

itar valores extremos

Foram alimentados na “bas

ítulo 5 (Experimentação), sendo importante que novos estudos sejam carregados na base, de 

forma a enriquecer esse suporte metodológico.    

     Na tomada de decisão executiva, além da importância de uma metodologia que defina os passos 

a serem seguidos, é imp

olvidos, tais como: o Grupo de Decisão, responsável pelo juízo de valor, formado por agentes 

decisores e avaliadores, e o Grupo de Análise, que atua como consultor, formado por analistas de TI 

e analistas de decisão. 

      Dessa forma, a proposta de 

nicas não encontrados em outras metodologias, tais como: 

• Reuso de decisões de mesma natureza; 

• Reuso de modelos de avaliação; 

• Qualidade de dados na tomada de decisão executiva; 

Mineração de dados na tomada de decisão executiva; 

• Múltiplos avaliadores em critérios qualitativos com análise de dispersão das avaliações.  

7.2 Dificuldades enfrentadas 

diversidade de assuntos envolvidos com a metodologia, tais como: estruturação de uma 

decisão, modelagem multicriterial, qualidade de dados, construção de data warehouse, exploração 

OLAP e mineração de dados, alternativas eficientes e dominadas, análise de dispersão, análise de 

ade, constituiu-se na principal dificuldade deste projeto. 
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       Outra dificuldade enfrentada, que é inerente ao processo de pesquisa, quando envolve uma 

grande quantidade de pessoas e dados, ocorreu no desenvolvimento do estudo de caso sobre 

eva

exploração da base de apoio, com rotinas OLAP e 

 trabalhos futuros: 

trução de uma “base de decisões e modelos” na WEB, a 

om diferentes modelos de experiências práticas, de modo a 

atureza; 

eGIQ de forma a permitir: 

aliar a 

 

s no início da pesquisa. Muito se 

tem pesquisado na área de suporte à decisão e muito mais será feito com a integração de diferentes 

são/retenção no curso de Engenharia de Produção, com a aplicação de questionários de 

avaliação a alunos e professores, no tratamento matemático (análise de dispersão) dos questionários,  

na coleta de dados do SIGA e da COVEST,  e na 

a exploração, utilizando o software de mineração de dados Weka. 

7.3 Sugestões para trabalhos futuros 

     O desenvolvimento desta tese na área de apoio à decisão não tem como objetivo esgotar o tema, 

mas visa abrir caminho para outros trabalhos em que se possam aprofundar os assuntos aqui 

tratados. Sugestões para

• Incorporar e desenvolver modelos de mineração de dados para o tratamento da qualidade 

dos dados na tomada de decisão executiva; 

• Ampliar a abrangência do uso e cons

qual possa ser enriquecida c

servir de referência a futuras decisões de mesma n

• Construção de módulos adicionais à ferramenta M

a) O acompanhamento da implantação da alternativa de ação escolhida de maneira a av

sua eficiência; 

b) A automação do re-uso de decisões existentes na base de decisões de modo a facilitar a 

documentação de novas decisões. 

       Esses novos trabalhos ratificam a importância do projeto desenvolvido no área de suporte à 

decisão.Os resultados obtidos correspondem aos objetivos traçado
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áreas do conhecimento, tais como TI e Pesquisa Operacional. A metodologia MeGIQ  se propõe a 

ser uma referência no apoio à decisão executiva.   
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