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RESUMO 

 

A emergência dos Cloud services e do modelo de Cloud Computing que os 

suporta é incontornável na realidade económica atual, devendo permitir às Organizações 

a redução dos custos fixos relacionados com a disponibilização de serviços SI/TI. Em 

ambientes tecnológicos mistos, com aplicações desenvolvidas e mantidas in-premise e 

aplicações utilizadas no modelo  Software as a Service (SaaS), a gestão dos dados torna-

se um dos aspetos mais difíceis de gerir. O Master Data Management (MDM) é um 

método emergente de integração de dados que resulta da necessidade de assegurar a 

consistência e exatidão dos dados, nomeadamente dos master data. O estilo de 

implementação ou arquitetura de um sistema de MDM tem de ser o mais adequado 

dependendo das características dos master data a gerir, do método de utilização e do 

ambiente tecnológico de cada situação concreta. Para o modelo experimental 

desenvolvido o estilo de implementação mais adequado foi o hub transacional, pois o 

cenário em estudo é um ambiente tecnológico misto, sendo os master data 

disponibilizados via webservice. O resultado da implementação deste artefacto foi uma 

visão única da entidade de master data. Apesar da solução tecnológica apresentada, será 

sempre necessário a existência de funções de stewardship dos master data para 

manutenção ad-hoc, bem como possíveis alterações aos sistemas já existentes, ligados 

ao sistema de MDM. 

 

Conceitos chave: Master data, Master Data Management, Cloud Computing, Estilo de 

Implementação, Integração de dados  
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ABSTRACT 

 

Cloud services emergence and the model of Cloud Computing that supports it, 

are unavoidable in the present economic reality and should allow Organizations to 

reduce their costs with IS/IT services. In hybrid environments, with applications 

developed and maintained in-premise and applications in Software as a Service (SaaS), 

data becomes one difficult issue to manage. Master Data Management (MDM) is an 

emerging method of data integration that results from the need to ensure consistency 

and accuracy of corporate data, particularly the master data. The implementation style 

or architecture of the MDM system depends on the specifications of the master data 

domain, method of use and technological environment of each unique situation. In the 

experimental model built in this paper, in a hybrid scenario where the source systems 

were both in SaaS and in-premise, the master data available via webservices, the most 

appropriate implementation style is the transactional hub. The result of this artifact was 

a single view of the master data entity. Despite the technological solution presented in 

this paper, it will always be necessary the existence of master data stewardship and 

some changes to the existing systems connected to the MDM system. 

 

 

Keywords: Master data, Master Data Management, Cloud Computing, Implementation 

Style, Data Integration 

 

 

 



PATRÍCIA MARTINS                    MDM EM AMBIENTE DE CLOUD COMPUTING 6 

 

   6 

 

ÍNDICE 

Agradecimentos .................................................................................................... 1 

Acrónimos ............................................................................................................ 2 

Resumo ................................................................................................................. 4 

Abstract ................................................................................................................. 5 

Índice .................................................................................................................... 6 

Índice de Figuras .................................................................................................. 8 

Índice de Tabelas .................................................................................................. 8 

1. Introdução ..................................................................................................... 9 

1.1 Descrição do Problema e Motivação .......................................................... 9 

1.2 Questão de Investigação ........................................................................... 11 

2. Revisão de Literatura .................................................................................. 12 

2.1 Cloud Computing ..................................................................................... 12 

2.2  Master Data Management ........................................................................ 15 

3. Abordagem Metodológica .......................................................................... 20 

4. O Modelo Experimental ............................................................................. 24 

4.1 Enquadramento do problema .................................................................... 24 

4.1.1 A História de um sistema de Organismos ......................................... 24 

4.1.2 O Problema ........................................................................................ 27 

4.1.3 Solução Proposta ............................................................................... 29 

4.2 Arquitetura Lógica do Modelo Experimental de MDM ........................... 30 



PATRÍCIA MARTINS                    MDM EM AMBIENTE DE CLOUD COMPUTING 7 

 

   7 

 

4.3 Master Index Data Management Application .......................................... 31 

4.3.1 Arquitetura Tecnológica .................................................................... 31 

4.3.2 Entidade Master Data Organismo...................................................... 35 

4.3.3 Mapeamento de Entidade .................................................................. 36 

4.3.4 Carregamento de dados ..................................................................... 37 

4.3.5 Regras de Qualidade de Dados .......................................................... 37 

4.3.6 Motor de Padronização ...................................................................... 39 

4.3.7 Blocking Query .................................................................................. 39 

4.3.8 Filtros ................................................................................................. 40 

4.4 Validação do Modelo Experimental ......................................................... 40 

5. Conclusões, Contributos, Limitações e Investigação Futura ...................... 41 

Referências Bibliográficas .................................................................................. 44 

Anexos ................................................................................................................ 50 

I. Tabela resumo dos estilos de implementação......................................... 50 

II. Guidelines de Design Science................................................................. 52 

III. Tabela de métodos de avaliação ............................................................. 53 

IV.  Script de Carregamento de dados de Organismos no MIDM ................. 54 

V. Script de Carregamento de dados dos dados de referência no MIDM ... 56 

 

 

 

 



PATRÍCIA MARTINS                    MDM EM AMBIENTE DE CLOUD COMPUTING 8 

 

   8 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 - Evolução dos sistemas de gestão de dados de Organismos ............... 26 

Figura 2 – Arquitetura tecnológica do modelo experimental ............................. 34 

Figura 3 – Propriedades do MIDM Matching Engine ........................................ 38 

Figura 4 – Definição da blocking rule ................................................................ 40 

 

 

Índice de Tabelas 

Tabela 1 – Atributos da Entidade Organismo .................................................... 36 

  



PATRÍCIA MARTINS                    MDM EM AMBIENTE DE CLOUD COMPUTING 9 

 

   9 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Descrição do Problema e Motivação 

À medida que as Organizações se esforçam para se tornarem mais ágeis, 

implementando sistemas de informação (SI) que suportam e facilitam a mudança dos 

requisitos de negócio (Dreibelbis et al., 2008), os desafios relacionados com os seus SI 

resultam em várias aplicações diferentes (Silvola et al., 2011). Tem sido mais fácil para 

as Organizações criarem uma nova aplicação ou base de dados para tratar novos 

requisitos, do que alterar as aplicações já existentes (Dreibelbis et al., 2008), sendo 

atualmente, a maioria dos sistemas de informação caracterizados por heterogeneidade 

em termos de dados e soluções de configurações (Menet & Lamolle, 2009). Esta 

situação ganha outra dimensão quando se fala em ambientes tecnológicos mistos, ou 

seja, ambientes com aplicações desenvolvidas e mantidas pelas Organizações, in-

premise, e aplicações no paradigma de Cloud Computing, no modelo SaaS, sendo a 

integração entre as aplicações cara e não confiável (Silvola et al., 2011). A emergência 

do fenómeno de Cloud Computing representa uma mudança fundamental na forma 

como os serviços de tecnologia de informação (TI) são desenvolvidos, escalados, 

mantidos e atualizados (Marston et al., 2011). Em ambientes tecnológicos mistos a 

gestão dos dados torna-se um dos aspetos mais difícil de gerir (Govil & Govil, 2008), 

sendo necessário fornecer ao utilizador uma visão unificada dos dados distribuídos por 

diferentes origens (Magnani & Montesi, 2010).  

A gestão de informação core, master data que representam os principais objetos 

de negócio de uma Organização (Otto, 2011), tal como informação sobre clientes ou 

produtos, torna-se cada vez mais importante (Dreibelbis et al., 2008), tendo-se cada vez 
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maior consciência de que os “dados” representam um investimento de tempo e recursos: 

os dados assumem valor e constituem um ativo estratégico (Govil & Govil, 2008), 

devendo como tal ser utilizados de forma inequívoca transversalmente na Organização 

(Otto, 2011). 

O Master Data Management (MDM) é um método emergente de integração de 

dados (Menet & Lamolle, 2009), que pode ser definido como um conjunto de processos 

e ferramentas que, de forma consistente, gerem dados geralmente não-transientes e 

muitas vezes não-transacionais de uma Organização, que definem as entidades de 

negócio core, isto é, são dados que não têm tendência a mudar ao longo do tempo (Han 

et al., 2010). 

A implementação de uma solução MDM é o resultado da necessidade de 

assegurar a consistência e exatidão dos dados, o alinhamento dos recursos de 

informação com a estratégia da Organização, a divulgação correta de informações 

dentro / fora da Organização, garantindo que os dados têm relevância semântica para os 

seus clientes (Andreescu & Mircea, 2008). 

A motivação para este trabalho surgiu da necessidade real de acesso a dados de 

uma entidade de negócio, por parte de um cliente aplicacional num Organismo da 

Administração Pública (AP). Um sistema aplicacional central, disponibilizado a outros 

Organismos em modelo de Cloud Computing implica a integração desse sistema com os 

sistemas in-premise dos Organismos cliente. Dada a atual conjuntura, a necessidade de 

racionalização dos recursos disponíveis é premente e passa pela adoção de algumas 

medidas num contexto de redução de custos e de melhoria da qualidade de serviço, 

proporcionando uma maior agilidade aos Organismos, políticos e líderes de TI (Grupo 

de Projeto para as Tecnologias de Informação e Comunicação, 2011). 
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 O MDM como forma de integração de dados neste contexto é uma oportunidade 

de disponibilizar informação credível aos gestores públicos e outros utilizadores, com 

custos reduzidos, recorrendo a um ambiente tecnológico misto, isto é, a gestão dos 

master data de aplicações já desenvolvidas e residentes in-premise nos Organismos em 

conjunto com aplicações SaaS disponibilizadas centralmente.  

Por outro lado, a falta de conhecimento académico neste tipo de contexto 

tecnológico e no fenómeno recente de MDM foi outra das motivações deste trabalho, 

esperando-se que contribua para aumentar essa base de conhecimento. 

Este trabalho divide-se em cinco capítulos, a introdução, a revisão de literatura 

relacionada com o paradigma de Cloud Computing e com MDM, seguindo-se a 

abordagem metodológica seguida no trabalho, uma descrição do modelo experimental 

implementado e as respetivas etapas executadas. Por fim as conclusões, contributos, 

limitações e propostas de investigação futura. 

1.2 Questão de Investigação  

A questão de investigação a que este trabalho se propõe responder é: "Como 

assegurar um ambiente de MDM num contexto de Cloud Computing?". Mais 

concretamente, como assegurar a integração e coerência dos master data quando se 

utilizam aplicações na modalidade SaaS conjuntamente com aplicações desenvolvidas e 

residentes in-premise? 

Como o âmbito desta questão de investigação é muito abrangente, decidiu-se, 

após um estudo detalhado do ambiente de MDM, dar particular atenção aos diferentes 

estilos de implementação por se considerar que este é um dos fatores mais 

influenciadores para assegurar a integração dos master data, tendo em conta o contexto 

tecnológico misto descrito anteriormente. 
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Assim os objectivos deste trabalho são descrever e comparar as características 

dos vários estilos de implementação de MDM, analisar a aplicabilidade dos diferentes 

estilos de implementação de MDM em ambiente tecnológicos mistos e identificar os 

fatores que possam influenciar a integração e coerência dos master data em ambientes 

tecnológicos mistos. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura efetuada teve como primeiro alvo artigos académicos 

com relevância científica. Alguns livros de referência na área foram uma mais-valia 

para este trabalho, que para além de serem fonte para a revisão da literatura também 

foram base de acompanhamento durante o decorrer do trabalho prático. Analisaram-se 

practitioner journals e white papers de relevância, de fornecedores e Instituições de 

relevo na área, tais como o TDWI (The Data Warehousing Institute). Em virtude de se 

tratar de uma área tecnológica, também existem muitos artigos provenientes de 

conferências e congressos, onde existe muita informação recente sobre o tema. 

2.1 Cloud Computing  

Uma Cloud de computação é um conjunto de serviços de rede, que fornecem 

infraestruturas de computação sob pedido, escaláveis, com quality of service (QoS) 

garantida, normalmente personalizadas, de baixo custo (Wang et al., 2010), para que os 

utilizadores possam aceder quando e onde necessitem (Kim et al., 2012). 

conceptualmente, os utilizadores adquirem plataformas de computação ou 

infraestruturas de TI, de Clouds de computação onde correm as suas aplicações (Wang 

et al., 2010). 
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Mell & Grance (2009) definem as cinco principais características da Cloud 

Computing como on-demand self-service, onde um cliente pode unilateralmente 

aprovisionar recursos de computação, à medida que necessita, sem ser necessária 

interação humana com o fornecedor de serviços; broad network access em que os 

recursos de computação estão disponíveis na rede e são acedíveis através dos 

mecanismos padrão, por plataformas cliente “magras” e/ou “pesadas”; resource pooling 

que são recursos de computação do fornecedor, agrupados para servir múltiplos clientes, 

usando um modelo multitenant, que permite consolidar vários negócios (aplicações) no 

mesmo sistema operativo (Aulbach et al., 2008); rapid elasticity onde os recursos são 

fornecidos e libertados flexivelmente, em alguns casos automaticamente, para escalar 

rapidamente, de acordo com os pedidos; e measured service em que os sistemas Cloud 

controlam e otimizam a utilização dos recursos automaticamente, alavancando a 

capacidade de medição, a um nível de abstração apropriada ao tipo de serviço.  

Os principais modelos de serviço são Platform as a Service (PaaS), 

Infrastructure as a Service (IaaS) e Software as a Service (SaaS).  PaaS é uma 

plataforma de desenvolvimento que suporta o ciclo de vida de software e permite aos 

consumidores de Cloud desenvolver Cloud services e aplicações (Dillon et al., 2010).  

IaaS é um modelo de serviço de Cloud, em que os recursos fornecidos ao 

consumidor são: aprovisionar o processamento, armazenamento, redes e outros recursos 

de computação fundamentais, onde o cliente pode instalar e correr sistemas operativos e 

software próprio (Mell & Grance, 2009).  

SaaS é um modelo de serviço no qual os clientes podem adquirir serviços on-

demand, comprando e recebendo vários tipos de serviços aplicacionais de software via 

Internet (Kim et al., 2012). As aplicações são acessíveis de vários dispositivos cliente 
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(Mell & Grance, 2009), sendo os serviços normalmente expostos como web services, 

que seguem o padrão da indústria como Web Services Description Language 

(WSDL)(Wang et al., 2010) e o protocolo REpresentational State Transfer (REST), que 

são duas linguagens de interface muito utilizadas para descrever os web services (Dillon 

et al., 2010). As Organizações começam a adotar SaaS (Hai & Sakoda, 2009), o que 

levanta questões de integração com as aplicações in-premise já existentes.  

A integração é crítica para o sucesso de qualquer aplicação, principalmente entre 

Organizações (Hai & Sakoda, 2009). Neste ambiente tecnológico misto, para além da 

questão de integração, a falta de controlo de integridade ao nível dos dados é outro 

problema importante (Subashini & Kavitha, 2011).  

A duplicação e a falta de integridade dos dados são as maiores questões com que 

as aplicações de TI se confrontam atualmente (Piprani & Dham, 2010), sendo 

facilmente obtidas em sistemas autónomos com uma única base de dados (Subashini & 

Kavitha, 2011). Quando a realidade é um ambiente tecnológico com aplicações in-

premise e em SaaS existe muita dificuldade para garantir que estas questões não 

ocorram, porque os dados devem ser sincronizados ou migrados dos serviços SaaS para 

as aplicações in-premise e/ou vice-versa (Sun et al., 2007). Existem vários modelos de 

integração como a sincronização de dados em batch com funções Create, Read, Update 

e Delete (CRUD); mashups, que são aplicações simples, por vezes apenas com uma 

página e com navegação limitada (Torres et al., 2011)  utilizadas para partilha, 

enriquecimento da informação e colaboração; e outros serviços de integração que 

oferecem serviços adicionais como replicação de dados, sincronização de dados, 

avaliação da qualidade de dados e integração customizada (Hai & Sakoda, 2009).  
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Uma solução de MDM como serviço de integração de dados, resolve conflitos 

que não podem ser resolvidos pelas tecnologias de integração, eliminando a redundância 

e inconsistência dos dados (Andreescu & Mircea, 2008), sendo esta a opção adotada 

para solução deste problema neste trabalho. 

2.2  Master Data Management 

Sun et al. (2007) identificaram que num serviço SaaS existem dois tipos de 

dados, os dados transacionais e os master data. Loshin (2009) identifica ainda reference 

data como outro tipo de dados que, embora em alguns casos possam parecer o mesmo 

que os master data, são distintos. Reference data são classes de entidades que contêm 

termos de referência utilizados por outras classes, que podem ser os valores dos códigos 

postais, estado civil, etc., e ser definidos pela Organização ou exteriormente, se forem 

fornecidos por Organizações regulatórias (Hay, 2006). 

Master data são dados que representam os objetos core de negócio de uma 

Organização, em conjunto com os seus meta dados associados, atributos, definições, 

perfis, ligações e taxonomias (Loshin, 2009), que necessitam de ser acordados e 

partilhados transversalmente através de uma Organização e representam um dos 

recursos chave e mais valioso que uma Organização possui (Cleven & Wortmann, 

2010). 

Na literatura encontraram-se algumas definições de MDM mas a que se 

considerou mais completa é a apresentada por Loshin (2009), que define Master Data 

Management como um conjunto de melhores práticas que conjugam stakeholders 

chave, participantes e clientes na integração das aplicações de negócio, métodos de 

gestão da informação, ferramentas de gestão de dados que implementam políticas, 
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procedimentos, serviços e infraestrutura, e suportam a captura, integração e partilha de 

master data precisos, oportunos, consistentes e completos. 

Um sistema de MDM é constituído por três dimensões primárias, domínios de 

master data, métodos de utilização e estilos de implementação.  

O tipo de informação tratada como master data varia de indústria para indústria 

e de Organização para Organização (Dreibelbis et al., 2008). Os domínios de master 

data, a primeira dimensão primária do sistema de MDM, são o tipo de informação a ser 

gerida pelo sistema MDM, cada um dos domínios representando uma classe de 

entidades, como por exemplo, o domínio Parceiro para uma Organização pode 

representar pessoas ou Organizações.  

A visão única de um domínio de MDM vai amadurecendo e aumentando 

exigindo informação de outros domínios (Russom, n.d.). Um sistema de MDM suporta 

um ou mais domínios de master data (Dreibelbis et al., 2008), sendo uma das mudanças 

mais comuns e desafiantes atualmente, a mudança de práticas single-data-domain para 

multi-datadomain numa única plataforma (Russom, 2012).  

Como segunda dimensão primária tem-se os métodos de utilização que se 

referem ao tipo de uso que se vai fazer dos master data, ou seja, o papel que os master 

data desempenham dentro de uma Organização (Dreibelbis et al., 2008). Na literatura 

identificaram-se quatro métodos de utilização dos master data: a gestão de informação 

de referência, onde o foco é a importação de dados para o ambiente de master data e a 

forma como os dados são reforçados e modificados para suportar as aplicações 

dependentes, garantindo a qualidade dos dados à entrada (Loshin, 2009); o método de 

uso colaborativo, onde o sistema de MDM coordena um grupo de utilizadores e 

sistemas, a fim de chegar a acordo sobre um conjunto de master data, sendo o papel de 
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data steward, que é o ou a equipa de colaboradores responsável por assegurar a 

qualidade e a gestão dos dados (Dreibelbis et al., 2008), um papel-chave que cuida da 

qualidade e gestão dos dados; o método de uso operacional, onde o sistema de MDM 

participa das transações operacionais e processos de negócio da empresa, interagindo 

com outros sistemas aplicacionais e pessoas; e o método de uso analítico, onde o 

sistema MDM é uma fonte de informação oficial para sistemas analíticos, business 

intelligence e análise integrada de apoio à decisão, sendo às vezes uma fonte de 

conhecimento em si (Dreibelbis et al., 2008). 

A terceira dimensão primária de MDM são os estilos de implementação, que são 

a forma como se arquiteta a solução de MDM. A arquitetura dos master data controla o 

acesso partilhado, replicação e fluxo dos dados de forma a garantir a qualidade (Otto, 

2011). Tipicamente uma arquitetura ou estilo de implementação de MDM consiste em 

dois tipos de sistemas essenciais: os sistemas fonte que são sistemas de informação já 

existentes, que gerem dados de uma dada entidade de negócio de forma dispersa, e o 

sistema de MDM (Galhardas et al., 2010). Na literatura identificaram-se quatro estilos 

de implementação de MDM: consolidação, registo, coexistência e hub transacional. 

O estilo de implementação consolidação junta master data de vários sistemas 

fonte existentes, bases de dados e sistemas aplicacionais num hub de MDM único 

(Dreibelbis et al., 2008). Neste tipo de arquitetura é utilizado um fluxo de dados 

unidirecional, dos dados das fontes para o golden record (Otto, 2011), que é um registo 

que serve como fonte única, confiável para os sistemas dependentes (Dreibelbis et al., 

2008), usando processos de Extract, Transform e Load (ETL) antes da importação dos 

dados. Normalmente é utilizado para suportar cenários de negócio que requerem 

garantia de qualidade de dados e uma visão geral de master data distribuídos e 
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heterogéneos em determinado domínio (Otto, 2011), como preparação de projetos de 

migração ou aplicações analíticas. As principais limitações deste estilo de 

implementação são: como é um sistema só de leitura, todos os dados da entidade master 

data já devem estar presentes nos sistemas que alimentam o sistema de MDM; pode não 

conter a informação mais atualizada se o seu processo de sincronização só ocorrer uma 

vez por dia; e pode exigir alterações aos sistemas fonte se for necessário informação 

adicional, isto é, é pouco flexível (Dreibelbis et al., 2008). 

O estilo de implementação registo fornece uma fonte leitura do master data 

como uma referência a sistemas dependentes com o mínimo de redundância de dados 

(Dreibelbis et al., 2008). Os dados pertencem e são mantidos nos sistemas fonte, 

sistemas aplicacionais ao nível das linhas de negócio, o que faz com que não seja 

necessário que os dados estejam no formato normalizado (Schumacher, n.d.). Loshin 

(2009) refere que as características básicas deste estilo são: uma tabela pequena é 

indexada por identificação dos atributos associados com cada entidade única; cada 

entidade representada localiza-se no índice de registo por correspondência dos valores 

dos atributos identificados; e o mapeamento dos índices dos registos de cada referência 

a uma entidade única, para uma ou mais localizações das fontes (Loshin, 2009). Este 

tipo de arquitetura funciona com o repositório master a guardar apenas os atributos 

suficientes para identificar a entidade, e quando um cliente solicita o master data, o 

sistema MDM, utiliza o método de federação para retornar os dados solicitados, isto é, 

procura e devolve a informação adicional dispersa nos sistemas fonte, à medida que é 

necessária. A maior desvantagem deste estilo de implementação é ser pouco útil a 

corrigir problemas de qualidade de dados nos atributos da entidade, porque é muito 

complexo atualizar informação federada (Dreibelbis et al., 2008). 
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O hub transacional é um estilo de implementação oposto ao de registo 

(Schumacher, n.d.), é uma arquitetura centralizada, um conjunto completo de master 

data para um ou mais domínios (Dreibelbis et al., 2008). O hub transacional gere uma 

visão única dos master data e assume a manutenção global dos seus atributos (Otto, 

2011), integrando-se dados de múltiplas fontes e armazenando-os num hub centralizado 

de forma a criar uma visão master dos dados para a Organização(Schumacher, n.d.). 

Loshin (2009) identifica as principais características do hub transacional como: todos os 

atributos são geridos dentro do repositório master; todo o acesso aos master data é 

gerido por uma camada de serviços; todos os aspetos do ciclo de vida de instância dos 

dados são geridos através de interfaces de transação instalados na camada de serviços, e 

as funções transacionais do hub providenciam a única versão dos dados na Organização. 

Os principais benefícios deste estilo são o suporte a novas aplicações e aplicações 

transacionais já existentes (Dreibelbis et al., 2008), e a faculdade de disponibilizar sem 

latência os dados a todos os utilizadores de negócio (Schumacher, n.d.). As principais 

desvantagens são o custo e a complexidade (Dreibelbis et al., 2008). Frequentemente a 

implementação deste estilo implica a alteração dos sistemas existentes e dos processos 

de negócio porque o hub transacional torna-se o único ponto de atualização. 

A coexistência é uma combinação dos estilos consolidação e hub transacional 

(Otto, 2011), envolve master data que podem ser criados e armazenados em inúmeras 

localizações e isso implica uma instanciação física do golden record no sistema de 

MDM, que está sincronizado com os sistemas fonte (Dreibelbis et al., 2008). Não é um 

sistema de referência pois os dados não estão localizados onde os master data são 

criados e atualizados. Algumas das características básicas deste estilo de implementação 

são: os atributos comuns são geridos num repositório central; as aplicações mantêm a 
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sua cópia local completa dos master data; as instâncias no master central são as 

representações normalizadas; um identificador único é utilizado para mapear os dados 

do repositório central para as réplicas nas aplicações (Loshin, 2009). A principal 

vantagem deste estilo é que fornece um conjunto de capacidades de MDM sem causar 

alterações significativas no ambiente existente (Dreibelbis et al., 2008). A principal 

desvantagem é que os master data não estão num local único e podem ser criados e 

alterados não ficando atualizados no sistema MDM (Dreibelbis et al., 2008). 

No anexo I está um quadro resumo dos quatro estilos de implementação 

descritos. 

 

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Para a obtenção da resposta à questão em investigação, após a revisão de 

literatura, o trabalho seguiu os princípios da metodologia de investigação Design 

Science. A metodologia Design Science envolve a construção e avaliação de artefactos 

de TI, constructos, modelos, métodos e instanciações, pelos quais problemas 

organizacionais de TI podem ser resolvidos (Adomavicius et al., 2008). O seu objetivo é 

gerar conhecimento para os profissionais da área e não para leigos (Van Aken, 2004). 

Esta abordagem metodológica foi considerada a mais adequada pois permite a 

resolução de um ou vários problemas reais existentes, podendo uma nova ideia ou 

artefacto fornecer oportunidades totalmente novas, para melhorar a prática, muito antes 

do problema ser reconhecido pelas partes (Iivari, 2007). Embora como resultado tenha 

uma solução tecnológica que pode ser utilizada como uma forma instrumental de 

resolver o problema, não é uma fórmula específica para um caso específico (Van Aken, 

2004), podendo ser aplicada noutras situações. 
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No problema em estudo, considerou-se que a construção e implementação de um 

artefacto, como um modelo de efeito experimental, permitiria um tipo de resposta mais 

efetiva ao problema especificado. A construção de um modelo experimental de uma 

master índex application com dados concretos de uma situação real da AP, que espelha 

o problema descrito, foi o método seguido para encontrar a solução para o problema 

central desta investigação. Assim desenvolveu-se e avaliou-se o modelo experimental, 

num cenário de investigação com um ambiente tecnológico misto, isto é, com um 

sistema de MDM central com fontes de dados híbridas, ou seja, uma fonte de uma 

aplicação in-premise e outra em Cloud computing, sendo disponibilizados os master 

data aos clientes aplicacionais com um interface de Cloud Computing.  

Com este modelo experimental ou protótipo consegue-se avaliar a real dimensão 

do problema com uma análise mais consistente aos master data, o tipo de estilo de 

implementação de master data mais ajustado à realidade em questão, possíveis 

implicações deste tipo de solução em ambiente de Cloud Computing para sistemas já em 

produção e o provável esforço e impacto de implementação da solução num cenário 

real. Outras abordagens metodológicas como estudo de caso ou questionário, por 

exemplo, apenas dariam indícios teóricos sobre a resolução da questão em investigação, 

com base num conhecimento empírico de alguns profissionais ou gestores de TI que 

trabalhassem na área, o que no caso particular da AP são recursos escassos pois este tipo 

de tecnologia não está disseminado. 

As orientações metodológicas seguidas neste trabalho são as propostas por 

Hevner et al. (2004), sendo o anexo II uma tabela com as linhas orientadoras propostas. 

A metodologia Design Science deve fornecer um artefacto viável na forma de um 

constructo, modelo, método ou instanciação que enderece um importante problema 
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organizacional, deve ser descrita de forma eficaz, possibilitando a sua implementação e 

aplicação num domínio adequado (Hevner et al., 2004). O modelo experimental 

construído neste trabalho foi uma aplicação de MDM, uma master index application 

contextualizada num ambiente de Cloud Computing, consumindo os dados de um 

serviço disponibilizado via web, e disponibilizando os master data já tratados também 

num serviço via web. Esta aplicação também disponibiliza os dados e os seus métodos 

de análise e tratamento num website para administração dos master data.  

O objetivo da pesquisa em sistemas de informação é a aquisição de 

conhecimento e compreensão, que permite o desenvolvimento e implementação de 

soluções baseadas em tecnologia para a resolução de importantes problemas de negócio 

(Hevner et al., 2004). O problema em causa neste trabalho, descrito na introdução e 

aplicado à situação real que motivou este tema de investigação, torna-se uma questão de 

bastante relevância que necessita de ser ultrapassada como foi descrito anteriormente, 

podendo posteriormente ser alargado a outros domínios de master data na AP. A 

utilidade, qualidade e eficácia de um artefacto deve ser demonstrada rigorosamente 

através de métodos de avaliação bem executados. Os artefactos de TI podem ser 

avaliados em termos de funcionalidade, integridade, consistência, precisão, 

desempenho, confiabilidade, usabilidade, ajuste à Organização e outros atributos de 

qualidade relevantes (Hevner et al., 2004). No ponto III do anexo está uma tabela onde 

estão descritos os métodos de avaliação ao artefacto indicados pelos autores destas 

linhas orientadoras. O protótipo implementado foi avaliado essencialmente através de 

teste e experimentação. Testes funcionais (black box) executados aos vários interfaces 

do artefacto, à consola de administração dos master data, onde a equipa de data steward 

poderá executar as operações aos dados inerentes às suas atribuições, e os serviços web 
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onde são disponibilizados os master data às restantes aplicações, e uma simulação 

experimental com alguns dados reais das duas aplicações fonte. Uma investigação 

Design Science eficaz deve fornecer contribuições claras e verificáveis nas áreas da 

conceção do artefacto, construção de conhecimento (ou seja, bases de conhecimento) 

e/ou metodologias de avaliação do conhecimento (Hevner et al., 2004). A expectativa 

relativamente a este modelo de efeito experimental é que venha a responder à questão 

de investigação e, simultaneamente, responder às necessidades que a AP tem deste tipo 

de SI. Nomeadamente, a agregação de dados que se encontram disseminados por várias 

fontes, que tem como principais consequências uma fraca qualidade dos dados e uma 

difícil integração dos vários sistemas, contribuindo para uma maior interoperabilidade 

entre os mesmos, e expectando-se que possa ser alargado a outros domínios de master 

data. Ao nível académico pretende-se complementar o trabalho já existente na área de 

MDM, de forma a enriquecer esta área de investigação, relacionando-o com o 

paradigma da Cloud Computing cada vez mais utilizado, dando a perspetiva de uma 

realidade mais específica como a área da AP. A metodologia Design Science apoia-se 

na aplicação de métodos rigorosos, quer na construção como na avaliação do artefacto 

(Hevner et al., 2004). Os métodos de construção aplicados ao artefacto implementado 

seguiram a metodologia de desenvolvimento de SI, onde foram realizadas as tarefas de 

análise funcional, definição de uma arquitetura tecnológica adequada, codificação do 

protótipo e os respetivos testes para validação do protótipo. A pesquisa por um artefacto 

eficaz requer utilizar os meios disponíveis para alcançar o fim desejado, satisfazendo as 

leis no ambiente do problema. O método Design Science é inerentemente iterativo. A 

procura de um modelo melhor ou ótimo é muitas vezes intratável para os problemas 

reais dos sistemas de informação (Hevner et al., 2004). Sob esta perspetiva, o protótipo 
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implementado foi sendo ajustado iterativamente, à medida que ia sendo desenhado com 

a finalidade de constante melhoria, nunca perdendo de vista a sua adequabilidade à 

realidade do problema. A investigação utilizando o método Design Science deve ser 

divulgada a audiências orientadas a tecnologia bem como orientadas ao negócio 

(Hevner et al., 2004). Pretende-se com esta investigação trazer um novo contributo para 

solucionar o problema em análise, designadamente, com uma nova abordagem 

tecnológica que permita solucionar muitas das questões de negócio associadas. Assim 

espera-se divulgar este trabalho a audiências técnicas e de negócio no âmbito da AP e 

noutros. 

 

4. O MODELO EXPERIMENTAL 

4.1 Enquadramento do problema  

4.1.1 A História de um sistema de Organismos 

No início dos anos 2000, começaram a desenvolver-se aplicações web no âmbito 

dos Recursos Humanos (RH) na AP, exemplo disso são sistemas como a Base de Dados 

da Administração Pública para recenseamento dos funcionários públicos, a Bolsa de 

Emprego Público para publicitação de concursos de acesso à AP, entre outros. À 

medida que estas aplicações foram crescendo começou a sentir-se a necessidade de 

existência de informação coerente comum a todos estes sistemas. Assim em 2003, 

criou-se o Sistema de Tabelas Gerais (STG), uma base de dados comum a estas 

aplicações que continha dados sobre Organismos e carreiras de pessoal entre outros. 

Para além da base de dados, foi criado um interface web para a manutenção dos dados 

de Organismos do STG. O dono destas aplicações de RH e do STG, sendo também o 
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Organismo responsável pela implementação e manutenção dos dados, da base de dados 

criada por esta Lei-quadro, era a Direção-Geral da Administração e Emprego Público 

(DGAEP). Os sistemas informáticos referidos foram desenvolvidos e mantidos 

tecnologicamente pelo Instituto de Informática do Ministério das Finanças e 

Administração Pública (II/MFAP), atualmente Entidade de Serviços Partilhados da 

Administração Pública, I. P. (eSPap). 

 Em 2004, é publicada a Lei-quadro dos Institutos Públicos onde se legisla a 

criação de uma base de dados dos serviços da Administração Pública e sua permanente 

atualização, estruturação por ministérios e divulgação através dos meios mais eficazes, 

designadamente o Portal do Cidadão (“Lei n.
o
 3/2004 de 15 de janeiro - Lei-quadro dos 

Institutos Públicos”).  

Entretanto o STG vai evoluindo tecnologicamente, passando a disponibilizar os 

seus dados às suas aplicações cliente, com um conjunto de webservices desenvolvidos 

para o efeito.  

Em 2008, a DGAEP cria o Sistema de Informação da Organização do Estado 

(SIOE), estando a informação que consta do SIOE em permanente atualização, sendo da 

responsabilidade das entidades a que respeita, sem prejuízo da responsabilidade da 

Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) enquanto Entidade 

Gestora do SIOE (“SIOE - Sistema de Informação da Organização do Estado,” n.d.). 

Este sistema disponibiliza os dados do SIOE numa plataforma de Cloud Computing 

com o SIOE-E, que é caracterizado como sendo um sistema que pretende interagir com 

os mais variados tipo de sistemas, promovendo a interoperabilidade. Para além do 

interface aplicacional via website, disponibiliza dois webservices, um de acesso público, 
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outro privado que requer autenticação, com um conjunto de métodos sobre os dados 

constantes no SIOE-E (DGAEP, 2009).  

 

Figura 1 - Evolução dos sistemas de gestão de dados de Organismos 

 

Em 2010, a tecnologia no qual o STG foi construído torna-se obsoleta e o 

II/MFAP evolui o STG para uma nova versão tecnológica.  

Em maio de 2011, é criado legislativamente o registo nacional dos serviços do 

Estado de todo o setor público administrativo, integrado na Direção-Geral do 

Orçamento (DGO). O registo nacional dos serviços do Estado (RNSE) tem por função 

organizar e gerir o registo central dos serviços do setor público administrativo, bem 

como divulgar publicamente todas as informações através de um sítio na Internet (sítio 

dos serviços do Estado) (“Lei n.
o
 20/2011 de 20 de maio RNE - Registo Nacional dos 

serviços do Estado”). O RNSE, para além da informação sobre a vida dos serviços 

públicos, também deveria conter informação de natureza orçamental e patrimonial.  

Em novembro desse ano, 6 meses depois da criação do RNSE, é publicada a Lei 

que institui e regula o funcionamento do SIOE, sendo revogada a criação do RNSE. 
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4.1.2 O Problema 

Atualmente, a informação sobre Organismos está disseminada por vários 

sistemas aplicacionais em vários Organismos do Ministério das Finanças. A eSPap 

necessita de dados sobre os Organismos nos sistemas partilhados financeiros (Gerfip) e 

de RH (Gerhup), entre outros; a ADSE utiliza dados sobre os serviços processadores. 

Estes Organismos ou entidades, na qualidade de serviços processadores de 

remunerações, asseguram a interação da ADSE com os beneficiários no ativo e 

respetivos familiares, desempenhando um papel fundamental na atualização do sistema 

de informação da ADSE (“ADSE (Ministério das Finanças),” n.d.). A DGO, como 

descrito na perspetiva histórica, é outro Organismo com esta informação associada à 

componente orçamental e das Contas Públicas. Estes três Organismos descritos são 

apenas exemplificativos da duplicação de informação e com informação referente à 

entidade de negócio Organismo. 

As tentativas legislativas e as necessidades dos sistemas aplicacionais de 

construção de um sistema de informação de Organismos central com informação 

integrada, coerente, atualizada e precisa, resultaram na situação atual, representada pela 

figura 2, para além dos dados aplicacionais próprios em sistemas dos Organismos 

referidos anteriormente. 
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Figura 2 - Arquitetura tecnológica do modelo experimental 

 

Atualmente, existem dois sistemas com dados de Organismos, disponibilizados 

por entidades diferentes, com arquiteturas tecnológicas e de informação distintas e sem 

integração. A manutenção dos dados é complexa. As consequências desta situação são a 

desatualização dos dados, o que gera entropia e reclamações dos clientes nos sistemas 

de RH que consomem estes dados. A duplicação de dados, informação da entidade 

Organismo incompleta e sem qualidade acontece porque num sistema (STG) a 

responsabilidade da manutenção dos dados é de um Organismo oficial (DGAEP) e no 

outro sistema (SIOE) é dos próprios Organismos, à qual se refere a informação. Assim 

não é dada uma visão única e oficial da entidade Organismo, que possa ser usada como 

referência. 
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Descrito o problema, considerou-se que este cenário se enquadrava no âmbito do 

tema deste estudo, pois temos um problema real de integração e coerência de dados de 

uma entidade de negócio, Organismo, num ambiente tecnológico misto, onde coexistem 

aplicações desenvolvidas e residentes in-premise, STG e aplicações em ambiente de 

Cloud Computing no modelo SaaS, SIOE. 

 

4.1.3 Solução Proposta 

Os problemas descritos anteriormente e a dificuldade real para a resolução da 

situação requerem uma solução alternativa que consiga integrar os vários dados dos 

sistemas. Existem várias soluções possíveis, passando todas pela integração de dados, 

considerando-se integração de dados como o processo de fornecer ao utilizador uma 

visão unificada dos dados existentes em várias fontes (Magnani & Montesi, 2010). Esta 

solução deve suportar a definição de um esquema de dados integrado. Mais, deve 

fornecer um módulo de controlo de qualidade de dados para resolver problemas de 

qualidade de dados existentes. Também deve ter mecanismos de transmissão para 

manter o repositório de dados, sincronizado com as fontes (Galhardas et al., 2010). 

Perante este cenário, a solução proposta por este trabalho consiste num sistema 

de MDM. A razão da adoção desta solução prende-se com o facto de que um sistema de 

MDM fornece uma compreensão consistente e confiança nas entidades master data, 

disponibiliza mecanismos para um uso transversal na Organização e é desenhado para 

acomodar e gerir a mudança (Dreibelbis et al., 2008). Essencialmente, esta solução foi a 

escolhida como resolução para este problema porque fornece um módulo de integração 

e qualidade de dados, que se considerou fundamental, dado o cenário descrito.  
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As características mais relevantes do domínio Organismo é que os master data 

que não requerem muitas atualizações estruturantes, excecionalmente em períodos de 

alterações Governamentais ou de reestruturação da AP, têm muitas aplicações e 

Organismos cliente e estão muito replicados pelos Organismos, que implementam 

soluções informáticas na AP. O método de utilização do MDM é o operacional e optou-

se por um estilo de implementação de hub transacional, pois fornece o acesso aos 

master data via serviços, o que se adequa ao tipo de ambiente tecnológico em estudo. 

 

4.2 Arquitetura Lógica do Modelo Experimental de MDM 

A arquitetura do modelo experimental que se implementou neste trabalho é 

constituída por cinco módulos: fontes de dados, carregamento de dados, qualidade de 

dados e integração, disseminação dos dados e sincronização de dados.  

A camada de fontes de dados é constituída pelas fontes de dados que alimentam 

o sistema de MDM. Quando se começou a desenhar a definição da entidade Organismo, 

surgiu a necessidade de implementar um sistema que contivesse os dados de referência 

para esta entidade, pelo que se criou o sistema de Data Reference Table System (DRTS), 

que contém os dados de referência, tais como o tipo de entidade, tipo de contacto, etc. 

para a entidade Organismo. As outras fontes de dados do modelo são o sistema de fonte 

de dados in-premise STG, que forneceu os dados de carregamento iniciais para o 

sistema de MDM e o sistema disponibilizado via SaaS, com um interface de webservice 

público SIOE-E.  

O módulo de carregamento de dados é a camada onde é efetuado o carregamento 

dos dados no repositório do sistema de MDM, no caso do sistema in-premise STG 

através de um procedimento batch onde é executado um script que acede à base de 
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dados STG e copia os dados para o repositório de MDM. No caso do sistema SIOE os 

dados são lidos do webservice, validados pelo módulo de qualidade de dados e 

integração e só se estiverem nas condições pretendidas são carregados no repositório.  

O módulo de qualidade de dados e integração valida as regras definidas para se 

considerarem os dados como aceitáveis.  

O módulo de disseminação de dados é a camada responsável por disponibilizar 

os master data quer aos clientes, através de webservices, quer à equipa responsável, 

data stewards, pela manutenção da informação, através de um portal de administração 

do sistema MDM.  

O módulo de sincronização de dados é a camada que garante que os dados se 

mantêm em consonância entre o repositório MDM e as aplicações clientes, pelo menos 

no que respeita ao sistema STG. Não é possível implementar a sincronização com o 

SIOE pois este sistema não tem webservices ou outro tipo de mecanismo para receber 

dados de outros sistemas. 

 

4.3 Master Index Data Management Application 

4.3.1 Arquitetura Tecnológica 

A ferramenta utilizada na implementação da solução MDM foi o Mural 2.0, uma 

ferramenta open source da Sun Microsystems atualmente Oracle. O Mural está 

implementado em Java e utiliza como Integrated Development Environment (IDE) o 

NetBeans 7.2 e como servidor para correr a solução o GlassFish Server 3.1. O gestor de 

base de dados utilizado foi o SQL Server Express 2008.  
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A arquitetura tecnológica do protótipo está conceptualmente dividida em três 

partes. A primeira parte respeita às fontes de dados que irão alimentar o sistema MDM, 

a master data index application (MIDM) e o output dos master data. 

As fontes de dados deste modelo experimental são a base de dados do STG em 

SQL Server 2008 Express e o webservice SIOE-E. Criou-se o DRTS já referido no 

ponto anterior, que contém uma base de dados com um webservice do tipo RESTful para 

disponibilização destes dados. Para consumir os dados do SIOE-E, trata-los no sistema 

de MDM e confrontá-los com os já existentes no sistema MDM, implementou-se uma 

Java Web Application, ReadSIOEData 

 Implementou-se uma master data index application (MIDM) no Mural, 

configurando-se o motor de correspondência, que contém a lógica de correspondência 

para cada campo e onde a correspondência é efetuada (“Sun Match Engine 

(Understanding the Sun Match Engine),” n.d.), com os atributos definidos na 

composição para o Single Best Record (SBR) na especificação da entidade Organismo. 

O SBR representa a informação determinada pela MIDM, como sendo a mais fiável e 

atual de todos os registos fonte no perfil do objeto (“Single Best Record (Master Index 

Data Manager User’s Guide)”, 2012). Antes dos registos serem comparados, para se 

avaliar a possibilidade de uma correspondência, devem ser normalizados e em alguns 

casos convertidos ou codificados foneticamente, o motor de padronização  transforma 

os dados de entrada em representações comuns de valores para dar uma visão única e 

consistente dos dados armazenados (“Sun Standardization Engine (Sun Master Data 

Management Suite Primer)”, 2012). Quando o MIDM avalia possíveis correspondências 

de registos, o índice faz um conjunto de queries de SQL predefinidas (blocking queries) 

que retornam um subconjunto de correspondências possíveis. O algoritmo de 
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correspondência processa o registo de entrada contra os registos retornados pela 

blocking query e atribui os pesos probabilísticos correspondentes (“Blocking Queries in 

a Master Index (Sun Master Index Configuration Reference)”, 2012). Quando os dados 

entram no MIDM frequentemente contêm valores default que são utilizados quando o 

valor real é desconhecido. Retornar todos esses valores numa blocking query e fazer a 

correspondência subsequente em todos esses valores consome muitos recursos 

computacionais. Assim, definem-se filtros para remover valores inválidos ou sem 

utilização dos processos chave pode melhorar o desempenho da MIDM (“Master Index 

Field Filters (Sun Master Index Configuration Reference)”, 2012). 

Depois de definidos os motores principais do MIDM, a ferramenta Mural 

implementou uma java web application, Master Index Data Manager, que se 

denominou consola MIDM, para se gerirem os master data e os seus possíveis 

problemas, como duplicações, etc. No âmbito deste protótipo, esta consola deverá ser 

disponibilizada apenas aos administradores dos master data de cada Organismo, se 

possível integrados numa equipa de data stewards.  

Para se disponibilizarem estes master data já tratados às aplicações cliente, 

output do MIDM, implementou-se um webservice do tipo RESTful com o método GET 

para a entidade master data Organismo. No caso particular do STG, dado que é a fonte 

primária deste sistema de MDM, considera-se o consumo deste webservice como uma 

operação de sincronização dos seus dados, planeada no módulo sincronização de dados. 

O consumo destes master data pelo STG não faz parte do âmbito de implementação 

deste trabalho.  

Na figura 3, documenta-se esquematicamente a arquitetura descrita. 
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Figura 3 – Arquitetura tecnológica do modelo experimental
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4.3.2 Entidade Master Data Organismo 

A entidade Organismo define-se pelos seguintes atributos: 

Atributo Descrição 

Código de 

Organismo 

Código único, identificador do Organismo 

Designação Designação do Organismo 

Sigla Sigla do Organismo 

Tipo de Entidade Tipo de Entidade, classificação das entidades na AP, 

subentidade composta por tipo de entidade (Organismo, 

serviço e agregado) 

Missão Missão do Organismo publicada na legislação onde é 

criado o Organismo 

NIPC Número de Identificação de Pessoa Coletiva 

Data Criação Data de Criação do Organismo 

Morada Morada do Organismo, subentidade composta por 

endereço, localidade, código postal e localidade do CP 

Localização Localização do Organismo, subentidade composta por 

distrito, concelho, freguesia, NUTS e dados de 

referenciação geográfica 

Contacto Contactos do Organismo, subentidade composta por tipo 

de contacto (telefone, url, fax e email) e o valor 

Categoria Categoria do Organismo 

Entidade Pai Entidade da qual o Organismo depende hierarquicamente, 

a entidade pai de um Serviço é um Organismo. 

Origem Organismo de origem de um Organismo quando este 

resulta de um processo de fusão ou reestruturação, 

subentidade composta por tipo de origem, entidade de 

origem, data do processo e data da efetivação do processo 

Governo 

Constitucional 

Governo Constitucional ao qual pertence o Organismo 

Nível Orgânico Nível Orgânico/Orgânica ao qual pertence o Organismo, 

Ministério, Câmara Municipal, etc. 

Âmbito Âmbito de um Organismo, tipo de Órgão 

Âmbito Territorial Âmbito Territorial do Organismo, campo de ação de um 

Organismo, serviço central, nacional, regional. 

CAE Classificação Portuguesa de Atividades Económicas 

Tipo Estrutura 

Interna 

Tipo de Estrutura Interna, matricial, hierarquizada e mista 



PATRÍCIA MARTINS                    MDM EM AMBIENTE DE CLOUD COMPUTING 36 

 

   36 

 

Legislação Legislação que regulamenta um Organismo, subentidade 

composta por tipo de instrumento legislativo, número, 

data da publicação, data de entrada em vigor, url e 

descrição 

Data Extinção Data de Extinção de um Organismo 

Data Efetivação 

Extinção 

Data Efetiva de Extinção de um Organismo 

Tabela 1 – Atributos da Entidade Organismo 

A determinação da entidade Organismo com estes atributos resulta de estudo das 

necessidades de informação dos sistemas cliente dos dados dos vários sistemas de 

Organismo com os sistemas de gestão de Organismos atuais.  

 

4.3.3 Mapeamento de Entidade 

 O mapeamento entre a entidade Organismo definida por este trabalho e os 

dados dos sistemas fonte do protótipo, foi efetuado aquando da execução do módulo de 

carregamento de dados. No caso do sistema in-premise STG quando se construiu o 

script de SQL que alimentou o sistema de MDM, e no sistema SIOE quando foi 

implementada a web application de leitura de dados no SIOE. 

Em ambas as situações apenas se detetou  uma situação em que o mapeamento 

não foi direto, no SIOE as entidades de tipo agregado apenas tem como atributos,  

código, designação e entidade pai, enquanto no sistema STG a informação dos locais de 

trabalho correspondente aos agregados está mais completa. Ao nível dos dados de 

referência agregaram-se dados de ambos os sistemas e em alguns casos converteram-se 

alguns códigos como, por exemplo, a categoria de organismo. O schema dos dados em 

ambos os sistemas é bastante semelhante não se registando problemas a referir. 
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4.3.4 Carregamento de dados 

No início do sistema não existem dados na base de dados do sistema MDM, 

tendo-se efetuado um procedimento de carregamento dos dados de Organismos 

existentes no STG para a base de dados do sistema MDM, com o respetivo 

mapeamento, através de um script de SQL. Dada a dimensão do script apenas é possível 

colocar uma parte no anexo IV. O carregamento do sistema MDM com os dados de 

referência do DRTS foi efetuado através de um script SQL (ver anexo VI). 

Não foi possível efetuar o processamento de consumo e validação dos dados do 

SIOE-E por falta de capacidade do hardware onde o protótipo foi implementado.  

 

4.3.5 Regras de Qualidade de Dados 

O módulo de qualidade de dados e integração é o módulo onde são definidas as 

regras a aplicar aos master data para serem conformes, e os requisitos que se 

consideram necessários para que um registo seja considerado o SBR, isto é, o registo 

mais fiável e atual. 

Como já descrito, uma das ferramentas de qualidade de dados da MIDM é o 

motor de correspondência, que compara os campos de correspondência entre dois 

registos e calcula o peso probabilístico de correspondência para cada um desses campos, 

depois calcula um peso total, de todos os campos entre os dois registos. Este peso indica 

a probabilidade dos dois registos serem a mesma entidade. 

 Os campos de correspondência considerados neste trabalho para a entidade 

Organismo foram designação, NIPC, nível orgânico, Governo, âmbito e categoria.  

Os tipos de correspondência para cada campo foram os mostrados na figura 

seguinte, retirada do motor de configuração do Mural: 
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Figura 4 – Propriedades do MIDM Matching Engine  

As funções utilizadas no motor de correspondência foram a função Condensed 

AlphaNumeric SSN Comparator e a Condensed String Comparator. A função 

Condensed AlphaNumeric SSN Comparator é desenhada especificamente para matching 

em strings numéricas, conseguindo comparar valores numéricos e alfanuméricos, tem 

em conta fatores como o tamanho da string, transposições, tipo de carateres, valores 

inválidos e erros de memória visual, sendo bastante útil para identificadores únicos 

como o número de segurança social ou número de identificação fiscal (“Condensed 

AlphaNumeric SSN Comparator (nS) (Master Index Match Engine Reference)”, 2012).  

A função Condensed String Comparator é um comparador de strings similares 

customizado, que tem em conta fatores de incerteza como tamanho da string, 

transposições e carateres em comum (“The Master Index Match Engine Match 

Configuration File (Master Index Match Engine Reference)”, 2012). 

O agreement weight é o peso atribuído a um campo, dado que os campos têm 

correspondência entre dois registos, isto é, o peso máximo para um campo. O 

disagreement  weight é o peso atribuído a um campo, dado que os campos não têm 

correspondência entre dois registos, isto é, o peso mínimo para um campo. 
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Os valores utilizados para as regras de correspondência foram: 

Tipo Tamanho Campo 

Nulo 

Função Agreement 

Weight 

Disagreement  

Weight 

NIPC 9 Zero 

weight 

Condensed 

AlphaNumeric 

SSN 

Comparator (nS) 

5 -18 

String 25 Zero 

weight 

Condensed 

String 

Comparator 

10 -10 

PrimaryName 30 Zero 

weight 

Condensed 

String 

Comparator 

13 -2 

Tabela 2 – Características das regras de correspondência 

 

4.3.6 Motor de Padronização 

Não se implementaram as regras de padronização, normalização e campos 

fonéticos, por que os defaults disponíveis na ferramenta de MDM não tinham as 

variantes de normalização para Portugal. 

 

4.3.7 Blocking Query 

A query utilizada para selecionar um conjunto de registos para serem utilizados 

como comparação tem como principais campos a designação e o NIPC da entidade 

Organismo, ou seja, a blocking query vai retornar todos os registos existentes no sistema 

que tenham a mesma designação e NIPC, que se considerou ao nível da análise 

funcional serem os campos com mais relevância na entidade. 
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Figura 5 – Definição da blocking rule  

4.3.8 Filtros 

Não se achou  necessário filtrar os registos retornados pela blocking query pois 

não se espera que esta retorne muitos registos. 

 

4.4 Validação do Modelo Experimental 

Os testes funcionais (black box) executados ao interface do artefacto para 

detetar  erros e falhas e identificar defeitos, revelaram que a qualidade dos dados nas 

fontes de dados implica a redefinição de alguns campos da entidade Organismo, isto é, 

foi necessário ajustar os matching fields e dos argumentos da search block query. O 

atributo NIPC considerado nas regras de qualidade de dados pertencente ao conjunto de 

campos de referência para o master data Organismo deveria ser retirado deste conjunto. 

O valor atribuído a este campo pode ser o mesmo nos vários tipos de entidade, ou seja, 
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pode ser o mesmo em vários Organismo e está null em bastantes casos não contribuindo 

para o resto do conjunto. 

A simulação experimental com os dados reais das duas aplicações implicou o 

carregamento pelo processo de load de 22166 registos de Organismos e moradas, 16164 

registos de referentes à localização dos Organismos, 32192 registos de contactos (cada 

Organismo pode ter mais que um tipo de contacto) e não existem dados de Organismos 

de origem nem de legislação.  

Não foi possível correr o processo de consumo dos dados do SIOE-E porque a 

disponibilização dos webservices do SIOE-E não é estável não sendo possível integrá-

los com o sistema de MDM. Por este motivo obtiveram-se alguns dados de Organismos 

deste sistema e efetuaram-se alguns testes manualmente na consola de administração 

numa amostra de casos selecionados do SIOE. Os testes resultaram em casos de 

duplicados, e nestes casos efetuou-se o merge de que resultou um master data de 

Organismo mais completo, exato e atual. No caso das entidades de tipo Agregado, a 

informação do SIOE é bastante reduzida, sendo aqui não efetuado o merge dos dados e 

mantidos os dados do STG.  

 

5. CONCLUSÕES, CONTRIBUTOS, LIMITAÇÕES E 

INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Este trabalho fornece uma possível solução viável para um problema real 

existente, sendo essa a maior contribuição para a AP. A solução apresentada é uma 

alternativa às tentativas realizadas, sem sucesso, para resolver o problema em questão, 

passando por uma opção diferente da integração por via direta dos sistemas envolvidos 
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que já se mostrou não ser de fácil implementação. Ao nível académico contribui para 

aumentar a literatura académica disponível que é escassa neste tema de MDM. 

Esta solução oferece uma visão única dos master data de Organismos, com 

informação mais completa, coerente, integrada e atual. A disponibilização destes dados 

via serviços implica que o seu consumo poderá requerer alterações aos sistemas em 

exploração. O consumo de aplicações disponibilizadas SaaS, como sistema fonte do 

sistema de MDM, implica uma dependência das condições de disponibilização dos 

serviços web, sendo necessário garantir os níveis de serviço necessários. A manutenção 

dos master data, para além dos processos batch que decorrerão de acordo com o 

agendamento adequado, também passa por funções de stewardship pois quando um 

Organismo cliente necessitar de alterações ad-hoc terá de recorrer aos administradores 

dos dados para estes analisarem as suas implicações. O sistema de MDM deve estar 

inserido num plano empresarial de Data Governance pois será bastante mais eficaz e os 

seus resultados mais transversais.  

As principais limitações que aconteceram foram em primeiro a falta de tempo 

disponível, que condicionou algumas das opções tomadas ao longo do trabalho como a 

redução do seu âmbito. A literatura académica disponível para a investigação inerente 

no trabalho é reduzida, não existindo muitos artigos publicados em journals e revistas 

científicas, por outro lado ao nível do mercado e de grupos e organizações profissionais 

da área existem muitos white papers e artigos disponíveis. Os recursos computacionais 

disponíveis para a implementação do protótipo não foram os ideias, não se podendo 

testar o consumo e validação de um webservice obrigando a uma adaptação dos testes 

efetuados, nomeadamente a simulação com os dados reais. A ferramenta tecnológica 
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escolhida para implementar este protótipo não tinha os variantes de normalização 

portugueses, o que implicou uma não implementação desse módulo. 

Durante o decorrer deste trabalho de investigação surgiram novos tópicos para 

estudar e investigar. Uma das conclusões a que se chegou é que um sistema de MDM 

deve ser integrado num plano de Data Governance na Organização, pois envolve 

sempre um conjunto de domínios de Data Governance como data quality, stewardship, 

data architecture, entre outros, sendo a existência de um plano de Data Governance 

considerado um fator crítico de sucesso para o MDM (Trillium Software, 2012). 

Transpondo o cenário para a AP, investigar um plano de Data Governance transversal, 

às entidades que são responsáveis por gerir e manter dados comuns a muitas outras, com 

ambiente tecnológicos mistos como ocorre atualmente, é um tema interessante. No 

âmbito do MDM seria interessante estender esta investigação ao multidomain MDM, 

tendo em conta que multi-datadomain MDM numa única plataforma é tecnicamente 

possível atualmente (Russom, 2012). 
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ANEXOS 

I. Tabela resumo dos estilos de implementação 

(Dreibelbis et al., 2008) 

 

Estilo O quê? Benefícios Drawbacks Métodos de 

Uso 

Sistema 

de 

 

 

Consolidação 

Agrega os 

master data 

num 

repositório 

comum 

para 

relatórios e 

referencia 

Bom para 

preparar os 

dados para 

alimentar 

sistemas 

downstream 

 

Leitura; nem 

sempre 

atualizado 

com os 

sistemas 

operacionais 

 

 

 

Analítico 

 

 

Referência 

 

 

 

Registo 

Mantém 

registos 

pequenos 

de sistema 

com 

ligações a 

dados mais 

completos 

espalhados 

noutros 

sistemas; 

útil para 

referências 

em tempo 

real 

A visão 

completa é 

construída à 

medida que 

é 

necessário; 

rápida de  

construir 

Leitura; 

pode ser 

mais 

complexo de 

gerir 

 

 

 

Operacional 

 

 

Referência 

 

 

Coexistência 

Gere uma 

única visão 

dos master 

data, 

sincroniza 

alterações 

com os 

outros 

sistemas 

Assume 

que os 

sistemas 

existentes 

não se 

alteram, no 

entanto 

fornece 

uma gestão 

leitura-

escrita 

 

Nem sempre 

consistente 

com outros 

sistemas 

 

 

Colaborativo, 

Analítico, 

Operacional 

 

 

Referência 

 

Hub 

Transacional 

Gere uma 

única visão 

dos master 

 

 

 

Pode 

requerer 

 

Colaborativo, 

Analítico, 

 

 

Registo 
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data, 

fornece 

acesso via 

serviços  

alterações a 

sistemas em 

exploração já 

existentes 

Operacional 
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II. Guidelines de Design Science 

(Hevner et al., 2004)  

 

Guideline Descrição 

1. Modelo como 

um Artefacto 

A investigação Design Science deve fornecer um artefacto viável 

na forma de um constructo, modelo, método ou instanciação. 

2. Relevância do 

Problema 

O objetivo da investigação Design Science é desenvolver 

soluções technology-based para problemas de negócio 

importantes e relevantes. 

3. Avaliação do 

Modelo  

A utilidade, qualidade e eficácia de um modelo de artefacto deve 

ser demonstrado rigorosamente através de métodos de avaliação 

bem-executados. 

4. Contribuições 

para a 

Investigação 

A investigação Design Science efetiva deve fornecer 

contribuições claras e verificáveis nas áreas do modelo de 

artefacto, fundações de modelos e/ou metodologias de modelos. 

5. Rigor da 

Investigação  

A investigação Design Science apoia-se na aplicação de métodos 

rigorosos na construção e avaliação do modelo de artefacto. 

6. Modelo como 

um Processo de 

Pesquisa 

A pesquisa por um artefacto efetivo requere utilizar meios 

disponíveis para alcançar o fim desejado enquanto satisfaz leis 

no ambiente do problema. 

7. Comunicação da 

investigação 

A investigação Design Science deve ser divulgada a audiências 

technology-oriented bem como management-oriented. 
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III. Tabela de métodos de avaliação  

(Hevner et al., 2004)  

Métodos de Avaliação do Artefacto 

Observacional Estudo de Caso: Estudo do artefacto em profundo ambiente de negócio 

Estudo de Campo: Monitorizar a utilização do artefacto em múltiplos 

projetos. 

Analítico Análise Estatística: Examinar as qualidades estatísticas da estrutura do 

artefacto (p. ex. complexidade) 

 Análise da Arquitetura: Estudo da adequabilidade da arquitetura 

tecnológica do artefacto  

Otimização: Demonstrar as propriedades inerentes do artefacto ótimas ou 

fornecer limites ótimos ao comportamento do artefacto 

Análise Dinâmica: Estudar qualidades dinâmicas (p. ex. performance) do 

artefacto em utilização  

Experimental Controlo Experimental: Estudo das qualidades do artefacto em ambiente 

controlado (p. ex. usabilidade) 

Simulação: Executar o artefacto com dados artificiais  

Teste Testes Funcionais (Black Box): Executar os interfaces do artefacto para 

detetar erros e falhas e identificar defeitos  

Testes Estruturais (White Box): Realizar testes de cobertura de algumas 

métricas (p. ex. caminhos de execução) na implementação do artefacto    

Descritivo Argumentação Informada: Uso da informação da base de conhecimento 

(p. ex. investigação relevante) parar construir um argumento convincente 

da utilidade do artefacto  

Cenários: Construção de cenários detalhados com o artefacto para 

demonstrar a sua utilidade  
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IV. Script de Carregamento de dados de Organismos no MIDM 

 

DECLARE @LadSTG TABLE  

( 

 SYSTEMCODE  VARCHAR(20), 

 LID  VARCHAR(25), 

 EUID   VARCHAR(20), 

 ORGANISMOID   VARCHAR(20), 

 CODIGO   NUMERIC(18,0), 

 DESIGNACAO   VARCHAR(250), 

 SIGLA   VARCHAR(20), 

 TIPOENTIDADE   VARCHAR(32), 

 MISSAO   VARCHAR(500), 

 NIPC   VARCHAR(9), 

 CATEGORIA   VARCHAR(32), 

 ENTIDADEPAI   VARCHAR(32), 

 DATAEXTINCAO   DATETIME, 

 DATAEFECTIVAEXTINCAO   DATETIME, 

 GOVERNO   VARCHAR(32), 

 NIVELORGANICO   VARCHAR(32), 

 AMBITO   VARCHAR(32), 

 AMBITOTERRITORIAL   VARCHAR(32), 

 CAE   VARCHAR(32),  

 TIPOESTRUTURAINTERNA   VARCHAR(32), 

 MORADAID VARCHAR(20), 

 ENDERECO VARCHAR(200), 

 LOCALIDADE VARCHAR(100), 

 CODIGOPOSTAL VARCHAR(8), 

 LOCALIDADEPOSTAL VARCHAR(100) 

) 

 

INSERT INTO @LoadSTG ( 

 SYSTEMCODE , 

 LID  , 

 EUID , 

 ORGANISMOID , 

 CODIGO , 

 DESIGNACAO  , 

 SIGLA    , 

 TIPOENTIDADE    , 

 MISSAO    , 

 NIPC    , 

 CATEGORIA    , 

 ENTIDADEPAI    , 

 DATAEXTINCAO    , 

 DATAEFECTIVAEXTINCAO    , 

 GOVERNO    , 

 NIVELORGANICO    , 

 AMBITO    , 

 AMBITOTERRITORIAL    , 

 CAE    ,  

 TIPOESTRUTURAINTERNA, 

 MORADAID , 

 ENDERECO, 
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 LOCALIDADE, 

 CODIGOPOSTAL, 

 LOCALIDADEPOSTAL 

) 

SELECT 'STG' AS SYSTEMCODE 

,RIGHT('000000000' + CAST(ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY 

lt.COD_ORGANISMO)AS VARCHAR),10) as LID 

,RIGHT('000000000' + CAST(ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY 

lt.COD_ORGANISMO)AS VARCHAR),10)  as EUID 

,RIGHT('0000000000000000000' + CAST(ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY 

lt.COD_ORGANISMO)AS VARCHAR),20) as ORGANISMOID 

,cast (RIGHT('0000' + CAST(lt.COD_ORGANISMO AS VARCHAR),5)+ RIGHT('00' 

+ CAST(lt.COD_SERVICO AS VARCHAR),3)+ RIGHT('00'+ 

CAST(lt.COD_LOCAL_TRABALHO AS VARCHAR),3) as NUMERIC) AS CODIGO 

,lt.DES_LOCAL_TRABALHO AS DESIGNACAO 

,  SIGLA  = 

CASE  

  WHEN (lt.COD_ORGANISMO <> 0 AND lt.COD_SERVICO = 0 AND  

lt.COD_LOCAL_TRABALHO = 0 ) THEN org.Sigla_Organismo  

 END 

, TIPOENTIDADE = 

     CASE  

       WHEN (lt.COD_ORGANISMO <> 0 AND lt.COD_SERVICO = 0 AND  

lt.COD_LOCAL_TRABALHO = 0 ) THEN 'TE1' 

  WHEN (lt.COD_ORGANISMO <> 0 AND lt.COD_SERVICO <> 0 AND  

lt.COD_LOCAL_TRABALHO = 0 ) THEN 'TE2' 

  WHEN (lt.COD_ORGANISMO <> 0 AND lt.COD_SERVICO <> 0 AND  

lt.COD_LOCAL_TRABALHO <> 0 )  THEN 'TE3'        

   END 

 (…)   



PATRÍCIA MARTINS                    MDM EM AMBIENTE DE CLOUD COMPUTING 56 

 

   56 

 

V. Script de Carregamento de dados dos dados de referência no 

MIDM  

-- declare table variable to hold  

-- user specified code list 

declare @codelist table( 

    objtype varchar(10) not null,  

    code varchar(100) not null, 

    descr varchar(500) not null 

) 

-- declare cursor to loop 

-- through the code list 

declare c1 cursor 

for 

select * from @codelist 

-- temporary variables 

declare @v_objtype varchar(1), 

              @v_code varchar(100), 

              @v_descr varchar(500), 

              @v_appl_id int, 

              @v_header_seq int, 

              @v_detail_seq int, 

              @v_date datetime 

begin 

 --   -- **** AMBITO   **** 

    insert into @codelist values('L', 'AMBITO', 'AMBITO') 

    insert into @codelist (objtype, code, descr)   

 select 'V','AM'+CAST(codigo AS VARCHAR),designacao 

 from DRTSystem.dbo.Ambito; 

 

 --   -- **** AMBITOTERRITORIAL   **** 

    insert into @codelist values('L', 'AMBITOTERRITORIAL', 

'AMBITOTERRITORIAL') 

 insert into @codelist (objtype, code, descr)   

 select 'V','AT'+CAST(codigo AS VARCHAR),designacao 

 from DRTSystem.dbo.AmbitoTerritorial; 

 --   ---- **** CAE   **** 

    insert into @codelist values('L', 'CAE', 'CAE') 

    insert into @codelist (objtype, code, descr)   

 select 'V','CA'+CAST(codigo AS VARCHAR),designacao 

 from DRTSystem.dbo.CAE; 

(…) 

 

 

 

 

 

 


