
 

 

 
 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 
 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 
 

 

 

 

 

 

O Papel dos Metadados na 
Implementação de uma Gestão 

Orientada a Processos 
 

 

 

Rute Isabel Alcântara Félix Vendeirinho 

(Licenciada) 

 

 

 

Dissertação para obtenção do grau de mestre em 

Engenharia Informática e de Computadores 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO PROVISÓRIO 

 

 

 

 

 

Outubro de 2007 



O Papel dos Metadados na Implementação de uma Gestão Orientada a Processos 

 
 

 
Rute Félix Vendeirinho – Aluna N. 6514/M                                                                                            Página 2 de 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese realizada sob orientação de: 

 

José Manuel Nunes Salvador Tribolet 

 

Professor Catedrátido do  

Departamento de Engenharia Informática 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 

 



O Papel dos Metadados na Implementação de uma Gestão Orientada a Processos 

 
Rute Félix Vendeirinho – Aluna N. 6514/M                                                                                            Página 1 de 81 

 
 

Resumo 

Uma Organização pode ser definida como um ser complexo e dinâmico que, pelas suas características e 

meio em que se insere, precisa de ser observado, estudado e controlado. 

 

Cada artefacto de uma Organização traduz-se numa parte dela mesma, que a caracteriza enquanto ser que 

incorpora uma dada realidade. Por esta mesma razão, todo e qualquer artefacto e relacionamentos 

existentes têm uma definição que lhes é inerente e caracteriza a razão da sua existência. Para além da 

definição do conceito em si, cada artefacto tem associado um conjunto de metadados, enquanto estruturas 

descritivas, que identificam o seu conteúdo e relacionamento com outros artefactos. 

 

Surge então a Gestão de Metadados, enquanto conceito fundamental que pode alavancar a ‘ponte’ entre o 

que acontece na realidade da empresa e as ferramentas de modelação e/ou conceitos. 

 

Esta mudança de paradigma surge como alicerce da proposta de um modelo de Gestão de Metadados 

integrado com o Método Learn, como forma de contribuir para a resposta a três grandes questões: 

• Promover uma ‘ponte’ entre a realidade da empresa e os conceitos teóricos associados ao desenho 

e engenharia organizacional; 

• Reduzir a barreira conceptual existente na comunicação entre o mundo dos utilizadores do Negócio 

e o mundo dos especialistas de Sistemas de Informação; 

• Implementar uma gestão orientada aos processos na Organização. 

 

Palavras-Chave: Metadados, Gestão Orientada a Processos, Método Learn, Arquitectura Empresarial. 
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Abstract 

An Organization can be defined as a complex and dinamic social entity with such characteristics that 

should be observed, analysed and controlled. 

 

Each Organization’s artifact is part of the organization as a whole and characterizes it as a piece of a given 

reality. So that, each and every artifact, as well as its relationships, have a unique definition which justifies 

the reason of its existence. Besides that, each artefact can be characterized by a set of metadata, as 

descriptive structures which identify its content and relationships with other artifacts. 

 

In consequence, Metadata Management is presented as a fundamental concept that could promote the 

‘bridge’ between what happens in the organization and the modelling and/or concept tools. 

 

This fundamental change emerges as a basis to the proposal of a Metadata Management Model integrated 

with the Learn Method, as a means of contributing to answer the following relevant questions: 

• To promote a ‘bridge’ between the organization’s reality and the theoretical concepts developed 

within design and organizacional engineering; 

• To reduce the conceptual barrier between business people and information systems specialists; 

• To implement a process oriented management within the organization. 

 

Keywords: Metadata, Business Process Management, Learn Method, Enterprise Architecture. 
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1 Introdução 
“I am only one, but still I am one; I cannot do everything, but still I can do something. I 

will not refuse to do something I can do.“,Helen Keller 

 

Uma organização é uma entidade social, uma realidade que ‘acontece’, um ‘ser’ composto por seres vivos, 

sistemas lineares e não lineares, artefactos tangíveis e intangíveis que, através das suas interacções, 

determinam os contextos organizacionais em que actuam. São estes ‘contextos’ que caracterizam o 

‘organismo’ deste ‘ser’. 

 

Da mesma forma que várias ciências estudam o corpo humano, determinando e prevendo a forma como 

este se comporta, torna-se cada vez mais evidente que as engenharias e as ciências sociais têm um desafio 

conjunto a resolver: observar, conhecer e controlar este ser dinâmico e multifacetado, comummente 

designado por ‘Organização’. 

 

 

Figura 1 – Observar, Conhecer e Controlar a Organização 

 

Ao fornecer os mecanismos necessários para observar, conhecer e controlar a organização, bem como 

definir processos que agilizem uma aprendizagem contínua, estaremos a dotar os gestores de uma 

capacidade incrível de saber, a cada momento do tempo, qual a decisão acertada para atingir um 

determinado resultado. 

 

Por esta razão, dia após dia a informação tem vindo a tornar-se cada vez mais um activo crucial para o 

sucesso de uma organização. Tal relação torna-se tanto positiva como negativa, em função da utilização 

adequada ou não dessa mesma informação. 

 

O impacto de uma decisão no negócio de uma organização é tanto mais positivo quanto melhor 

conhecermos cada uma das suas componentes e seus relacionamentos. 

 

Toda e qualquer componente de uma organização, bem como os relacionamentos entre si, pode ser 

definida e gerida num sistema de gestão de metadados corporativo. Este sistema, enquanto peça 
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centralizadora de todas as definições dos activos da organização, assume um papel fundamental na gestão 

de uma organização. 

 

1.1 Contexto 
A presente tese para obtenção do grau de mestre em Engenharia Informática e de Computadores, área de 

Sistemas de Informação, foca a problemática da gestão de metadados enquanto peça fundamental na 

implementação de uma abordagem organizacional orientada a processos. 

 

A experiência profissional na implementação de uma área funcional de ‘Gestão de Dados’ de uma 

entidade financeira nacional, alavancou a possibilidade de analisar o trabalho realizado, com o caso de 

estudo que serviu de base à realização desta tese. 

 

Observando e analisando as definições dos dados da organização numa perspectiva holística, percebemos 

que a gestão de metadados deve ser entendida como uma actividade relevante no contexto organizacional. 

 

Paralelamente, os estudos académicos sobre a Engenharia Organizacional e os últimos três anos a 

trabalhar sobre a vertente de Arquitecturas de Sistemas de Informação permitiu-me pensar em algumas 

questões que poderão ser endereçadas se ‘relacionarmos’ os dois mundos: o da gestão de metadados e o da 

Arquitectura Empresarial.  

 

Na verdade, estes são dois mundos que estão intrinsecamente relacionados, apenas temos de ‘acordar’ essa 

relação e procurar a melhor forma de entendê-la como tal. 

 

Torna-se assim necessário inferir um modelo que, sobre uma plataforma de gestão de metadados, permita 

implementar o conceito de Arquitectura Empresarial cujo alicerce assenta sobre os processos da 

organização. 

 

1.2 Declaração do Problema  
Tradicionalmente, a Gestão de Metadados numa organização é entendida como uma actividade de 

interesse secundário, cujo valor é reduzido ao registo das definições dos elementos de dados que suportam 

a implementação física das várias bases de dados existentes na organização. 

 

Por outras palavras, esta ‘tarefa’ ou ‘serviço’ é tendencialmente inserida no processo de desenvolvimento 

de software de uma organização, enquanto mais uma actividade que ‘atrasa’ todo o processo, produzindo 

um reduzido valor para a organização no seu todo e, como tal, obtendo reduzida visibilidade entre os 
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colaboradores. A questão agrava-se quando transportamos o problema para o momento da definição dos 

requisitos de informação. Se, por um lado, a comunicação entre informáticos e utilizadores é dificultada 

por conflitos de conceitos e linguagens, por outro, a informação é definida de forma orientada à solução 

aplicacional e não ao objecto de negócio que será alvo de tratamento por algum processo. 

 

Ao mesmo tempo, a implementação de uma Arquitectura Empresarial é também ela reduzida muitas vezes 

a inúmeros ‘levantamentos’ do current state dos sistemas de informação da organização e a 

descoordenados planos de transição para um possível future state. Desta forma, a Arquitectura 

Empresarial é reduzida a ‘fotografias’ ou ‘modelações’ da organização e não a uma mudança 

organizacional propriamente dita, que vise garantir o alinhamento estratégico de todos os processos da 

organização. 

 

Ao observarmos estas duas realidades, rapidamente depreendemos que ambas lidam com os artefactos 

organizacionais, e a forma como estes ‘existem’ e se relacionam. Da mesma forma concluímos que ambas 

as abordagens têm como alvo ‘conhecer’ a organização, ou parte desta. 

 

No entanto, ainda que cada uma das realidades, ou mesmo cada um dos actores de uma organização, 

conheça muito bem um conjunto de contextos dessa mesma organização, a soma do conhecimento de cada 

um não se traduz necessariamente numa consciência colectiva, a não ser que exista uma sincronização 

activa das várias realidades. 

 

Assim, pretende-se com este trabalho demostrar que, com uma abordagem científica, é possível 

implementar uma abordagem organizacional orientada à Arquitectura Empresarial através de um ambiente 

de Gestão de Metadados. Tal abordagem visa essencialmente responder às seguintes perguntas: 

• Tendo em vista o actual estado da arte, qual a melhor forma de representar e gerir as definições dos 

artefactos organizacionais? 

• Qual o método ou metodologia que poderá ser utilizado na implementação de um modelo de gestão 

de metadados? 

• De que forma poderão estas definições, ou metadados organizacionais, contribuir para o 

conhecimento organizacional e apoiar a tomada de decisão? 

 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, na procura de respostas para as questões acima referidas, foram 

considerados os seguintes pressupostos: 

• É possível representar e gerir as definições de todos os artefactos organizacionais; 

• A utilização de regras transversais para a nomenclatura das definições agiliza a compreensão dos 

activos organizacionais por parte de todos os colaboradores da organização; 
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• É possível combinar técnicas e métodos de engenharia e das ciências sociais para abordar 

problemas na área das organizações. 

  

1.3 Objectivos e Contributos Originais 
O trabalho realizado visa responder ao problema contextualizado no ponto anterior, de forma independente 

da tecnologia, de modo a que possa ser utilizado não apenas no âmbito da entidade financeira origem do 

caso de estudo, mas também noutras organizações. 

 

Adicionalmente, pretende-se contribuir para a evolução dos estudos académicos relacionados com as 

temáticas da gestão de metadados e da engenharia organizacional. 

 

A análise do caso de estudo face aos elementos de investigação académicos permitiu identificar um 

conjunto de oportunidades de melhoria do cenário analisado, que culminaram com a proposta de 

implementação de um meta-modelo de Arquitectura Empresarial integrada num modelo de gestão de 

metadados. 

 

Antes de mais, o principal contributo que esta tese pretende produzir traduz-se numa mudança de 

paradigma sobre a temática da Gestão de Metadados, no sentido em que se pretende alargar o seu âmbito, 

actualmente confinado aos dados geridos pelas aplicações, para as definições de todos os artefactos de 

uma organização. 

 

Adicionalmente, e de forma resumida, os principais contributos que esta tese produziu, não apenas para o 

meio académico mas também para o meio empresarial, foram os seguintes: 

- Modelo de Gestão de Metadados integrado com o Método Learn, como alicerce da implementação de 

uma Arquitectura Empresarial orientada aos Processos da Organização;  

- Exemplificação do modelo proposto, com base num Processo de Negócio da entidade financeira em 

estudo; 

 

1.4 Metodologia de Investigação Uilizada 
Para atingir os objectivos definidos anteriormente, o presente trabalho é iniciado com uma 

contextualização do problema para o qual se pretende apresentar uma proposta. 

 

O passo seguinte passa por uma análise aos fundamentos teóricos que servem de base à problemática em 

si, construíndo desta forma uma analise crítica fundamentada. 
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A apresentação do caso de estudo e uma reflexão sobre as potenciais oportunidades de melhoria e 

contributos originais alavancam então a conceptualização de um modelo que visa contribuir para a 

resolução do problema identificado na etapa inicial. 

 

Por fim, a instanciação do modelo proposto sobre o caso de estudo enunciado permite uma concretização 

dos objectivos identificados e uma reflexão sobre possíveis trabalhos futuros. 

 

Com a figura seguinte pretende-se ilustrar a metodologia de investigação utilizada: 

 

Contexto do 
Problema

Análise do Estado da 
Arte na Gestão de 

Metadados

Engenharia 
Organizacional

Análise do Caso de 
Estudo

Elaboração de 
Proposta

Instanciação do 
modelo proposto, no 
contexto do caso de 
estudo apresentado

Análise Crítica / Reflexão

 

Figura 2 – Metodologia de Investigação Utilizada 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 
Este documento está estruturado em oito capítulos e um anexo. Os quatro primeiros capítulos dão suporte 

ao capítulo 5, que por sua vez dá suporte ao capítulo 6 e 7. Seguidamente descrevem-se de forma sucinta 

os vários capítulos: 

 

• Capítulo 1 (Introdução) – Neste capítulo faz-se a introdução da presente tese e descreve-se de 

forma sucinta o seu conteúdo. 

• Capítulo 2 (Gestão de Metadados – Estado da Arte) – O segundo capítulo apresenta os 

conceitos que servem de base à gestão de metadados e a sua importância nas organizações. 

• Capítulo 3 (Engenharia Organizacional) – Este capítulo enquadra as organizações no contexto 

na engenharia organizacional, focando a importância da modelação organizacional e de uma gestão 

orientada a processos. 
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• Capítulo 4 (Análise do Caso de Estudo) – O quarto capítulo descreve o caso de estudo que se 

pretende analisar face aos conceitos teóricos introduzidos. 

• Capítulo 5 (Proposta) – Neste capítulo são agregados os conceitos teóricos apresentados nos 

capítulos anteriores e é conceptualizada a proposta de um Modelo de Gestão de Metadados 

integrado com o Método Learn. 

• Capítulo 6 (Instanciação do Modelo de Implementação Proposto) – Neste capítulo é 

instanciada a proposta apresentada no sobre o caso de estudo ennciado no capítulo 4, tendo como 

base uma abordagem do tipo middle-down, a partir de um processo de negócio da organização. 

• Capítulo 7 (Conclusões e Trabalho Futuro) – O sétimo capítulo apresenta as principais 

conclusões obtidas a partir dos capítulos anteriores, bem como possíveis trabalhos futuros. 

• Catítulo 8 (Referências Bibliográficas) – Neste último capítulo são enunciadas as várias 

referências bibliográficas que serviram de base à presente tese. 
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2 Gestão de Metadados: Estado da Arte 

2.1 Contexto 
Toda e qualquer organização é composta por um conjunto de artefactos que, no seu todo, formam a 

organização. 

 

Por sua vez, a existência desses mesmos artefactos organizacionais supõe o conhecimento de cada um em 

particular e da forma como todos se relacionam, contribuindo para alcançar os objectivos da organização. 

 

Ora, tal conhecimento traduz-se num conjunto de definições que devem ser geridas de alguma forma e 

disseminadas para ‘quem’ ou ‘o que’ delas necessite. A estas definições damos o nome de ‘metadados’, 

conforme será detalhado na secção 2.2. 

 

Assim, podemos indagar que todas as organizações possuem, pelo menos, um conjunto de ‘ilhas’ de 

metadados, cujo valor só pode ser calculado se tais ‘ilhas’ comunicarem entre si e estiverem de alguma 

forma ‘alinhadas’. [Marco, 2004] 

 

Surge então o contexto da Gestão de Metadados, enquanto algo inerente a cada organização. Um ambiente 

de Gestão de Metadados deve ser entendido como um ‘orgão’ vital do ser vivo ‘Organização’ e, como tal, 

deve ser estudado e cuidado, acompanhando todo o processo de ‘crescimento’ do ‘corpo’ ao qual pertence. 

 

2.2 Definições 
 

2.2.1 Dados, Informação, Conhecimento e Sabedoria 

 

“Where is the Life we have lost in Living? 

Where is the wisdom we have lost in knowledge, 

Where is the knowledge we have lost in information?” 

 

T.S. Elliot, “The Rock”, Faber & Faber, 1934 

 

É difícil acreditar que há quase um século atrás, já T. S. Elliot antecipava uma discussão relevante nos dias 

de hoje. 
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Os termos ‘Dados’, ‘Informação’, ‘Conhecimento’ e ‘Sabedoria’ assumem especial relevo devido à 

influência que assumem no carácter competitivo de uma organização. No entanto, estes termos são 

frequentemente confundidos dada a aparente proximidade do seu significado. 

 

 

Figura 3 – Dados, Informação, Conhecimento e Sabedoria 

 

A hierarquia apresentada na figura anterior tem sido alvo de vários estudos ao longo dos últimos anos 

[Zeleny 1987, Ackoff 1989], e é comum apontar a sua origem aos domínios da gestão do conhecimento e 

da informação. 

 

2.2.1.1 Dados 

Dependendo do contexto da sua utilização, poderemos encontrar diferentes definições para o conceito 

‘Dados’. No entanto, é comum definir ‘Dados’ como a representação de factos subjacentes a alguma 

realidade, de forma objectiva e sem qualquer tipo de processamento. Por outras palavras, podemos afirmar 

que os dados são a ‘matéria-prima’ de um quaquer conjunto de informação. 

2.2.1.2 Informação 

A par da definição do conceito de ‘Dados’, também o conceito de ‘Informação’ pode ser alvo de 

discussão. No entanto, para o contexto deste trabalho, foi adoptada a seguinte definição: “Informação 

traduz-se em dados contextualizados, categorizados, calculados, corrigidos e condensados”, [Davenport 

1998]. 
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2.2.1.3 Conhecimento 

A definição de ‘Conhecimento’ surge com uma fronteira um pouco mais clara, relativamente a Informação 

e Dados. O Conhecimento é algo interiorizado pelo seu ‘conhecedor’ e, como tal, é moldado à sua 

percepção da realidade, às suas ‘existências’. Como tal, o conceito de ‘Conhecimento’ pode ser entendido 

como a interpretação de um conjunto de informação, de acordo com o carácter subjectivo e pessoal 

inerente ao detentor desse mesmo conhecimento. 

2.2.1.4 Sabedoria 

Sabedoria pode ser definida como algo associado à investigação filosófica sobre determinado conceito, e 

sobre o qual o ‘sabedor’ possui um entendimento profundo, questionando a sua própria essência. 

[Bellinger et al, 2004] 

 

2.2.2 Metadados 

“How can we manage it if we don’t know what it is?", Michael Bracket 

 

Usualmente define-se Metadados como ‘Dados sobre os dados’. No entanto, esta definição torna-se 

simplista demais quando se pretende compreender o conceito em si mesmo. 

 

Eis algumas das definições apresentadas por alguns dos ‘gurus’ da Gestão de Metadados: 

 

• Metadado é todo e qualquer dado físico (guardado em software aplicacional) e  conhecimento 

(existente em cada colaborador ou sistema) sobre aspectos internos ou externos à organização, 

incluíndo informação sobre processos de negócio, regras e restrições sobre os dados, e as estruturas 

de dados existentes na organização. [Marco, 2000] 

• O termo ‘Metadado’ refere-se ao conceito de dado que é, em si mesmo, algo relacionado com o 

comportamento de outro dado. Este conceito engloba toda a informação necessária à gestão dos 

dados de uma organização. [Tozer, 1999] 

• Os Metadados traduzem-se nos dados que descrevem todos os aspectos dos activos de informação 

de uma empresa, permitindo-lhe utilizar e gerir de forma efectiva esses mesmos activos. 

[Chisholm, 2006] 

 

No contexto desta tese, iremos adoptar a definição apresentada por Blechar [Blechar, 2005] que nos diz 

que ‘Metadado consiste em informação sobre as características de um qualquer artefacto organizacional, 

tal como o seu nome, localização, importância atribuída, qualidade ou valor para a organização, assim 

como os seus relacionamentos com outros artefactos da organização’. 
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Seguidamente apresenta-se um exemplo ilustrativo deste conceito, que será certamente mais esclarecedor 

sobre o que devemos entender por Metadados. 

 

Figura 4 – Metadados versus Dados 

 

A figura acima representa a implementação física de uma tabela de uma base de dados de clientes de uma 

organização. Este exemplo permite ilustrar de uma forma simples, mas muito clara, a diferença entre 

Metadados e Dados. Ao  considerarmos os nomes das colunas da tabela (‘Número de BI’, ‘Nome do 

Cliente’, ‘Endereço’, ‘Telefone’ e ‘Tipo de Cliente’), estamos perante Metadados, uma vez que definem os 

Dados inseridos em cada registo da tabela (por exemplo, ‘123456’ e ‘Luis Pinto’). Adicionalmente, 

também poderíamos considerar o formato dos dados (por exemplo, o nome do cliente é um elemento do 

tipo alfanumérico com 40 posições), o que nos daria também informação sobre os registos, pelo que 

também seria um Metadado. 

 

2.3 Importância dos Metadados numa Organização 
Para descrever a importância dos Metadados numa Organização, nada melhor do que começar por ilustrar 

um exemplo prático. 

 

Imaginemos que estamos perante um livro. Em primeiro lugar, um livro é apresentado por uma capa, onde 

estão indicadas algumas informações que identificam o livro perante o leitor, como o título, o autor e a 

editora. Para além disso, ao abrir o livro, o leitor depara-se com um outro instrumento que auxilia a 

consulta do seu conteúdo: o índice. Se perguntarmos ao leitor se identificaria e consultaria facilmente o 

seu livro se por alguma razão tivesse perdido a capa e o índice, certamente que a resposta seria afirmativa, 
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caso o contexto da acção estivesse reduzida, por exemplo, à sua biblioteca pessoal. No entanto, se 

projectarmos esta situação a uma biblioteca pública, com alguma dimensão, a procura e identificação seria 

bem mais complexa, senão mesmo impossível em tempo útil. 

 

Fazendo o paralelo com os dados de uma organização, poderemos perceber o quão importante se torna a 

existência de um ponto único de referência com todas as definições de dados, onde seja possível 

determinar não apenas a existência de determinada informação, mas também a sua localização, os seus 

relacionamentos com outros artefactos da organização e ainda outros elementos definidos. 

 

2.4 Metadados de Negócio e Metadados Técnicos 
Um Repositório de Metadados pode conter dois tipos de metadados: Metadados de Negócio e Metadados 

Técnicos. 

 

2.4.1 Metadados de Negócio 

Os Metadados de Negócio descrevem o significado dos dados para o utilizador final, no contexto do 

negócio da organização. Guardam informação sobre as definições e áreas de negócio, a estrutura e a 

hierarquia dos dados, para além das regras de negócio que condicionam a utilização desses mesmos dados. 

 

Neste sentido, os Metadados de Negócio auxiliam os utilizadores de negócio a lidar com os dados 

envolvidos nas suas tarefas do dia-a-dia. Por exemplo, consideremos que o responsável pela gestão 

comercial de uma entidade financeira pretende saber qual o produto mais vendido, durante o ano de 2006, 

nos vários balcões e escritórios de representação em todo o mundo. Neste caso, os Metadados de Negócio 

constituem uma ajuda fundamental ao identificar todos os sistemas, utilizados em Portugal e no resto do 

mundo, que gerem a venda desse mesmo produto. 

 

Na figura seguinte são ilustrados alguns exemplos de Metadados de Negócio: 

 

Exemplos de Metadados de Negócio 

Agrupamento de dados por área de negócio ou ‘assunto’ (Vendas, Produtos, Clientes,...) 

Estatísticas relacionadas com a qualidade dos dados 

Nome das tabelas tal como são conhecidas pelos utilizadores de negócio 

Nomes dos atributos tal como são conhecidos pelos utilizadores de negócio 

Nome do responsável pelos dados (departamento, área de negócio,...) 

Localização dos dados (sistema que os gerem) 

Figura 5 – Exemplos de Metadados de Negócio 
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2.4.2 Metadados Técnicos 

Os Metadados Técnicos providenciam aos especialistas de SI/TI informação sobre os sistemas cuja gestão 

se encontra sob a sua responsabilidade. Neste sentido, este tipo de metadados descreve os locais físicos, os 

formatos e os tipos dos elementos de dados, estruturas de ficheiros, tabelas, índices e outras características 

relacionadas com a forma como os dados são guardados numa base de dados ou outro suporte físico. 

 

A título de exemplo, suponhamos que uma determinada empresa necessita de redefinir o modelo de 

vendas de determinado produto. Os profissionais de SI/TI podem utilizar os metadados técnicos para 

identificar a lista de todas as aplicações e tabelas que utilizam informação sobre esse mesmo produto. Esta 

informação assume especial relevância ao potenciar a redução de esforço na identificação dos requisitos 

técnicos sobre a necessidade de negócio identificada. 

 

Outros exemplos de Metadados Técnicos são ilustrados na figura seguinte: 

 

Exemplos de Metadados Técnicos 

Identificação do sistema que representa a fonte dos dados 

Formato físico dos dados (alfanumérico, numérico, data,...) 

Domínio de valores que os dados podem assumir 

Modelo de dados (lógico e físico) 

Estrutura de uma tabela (nome da tabela, colunas, chaves, índices,...) 

Atributos de controlo dos dados (quem definiu, quando é que foi definido,...) 

Figura 6 – Exemplos de Metadados Técnicos 

 

2.5 Repositório de Metadados 

2.5.1 Conceito 

A gestão dos metadados de uma organização supõe um conjunto de aspectos, desde os papéis 

desempenhados pelas pessoas da organização até à ferramenta utilizada para gerir esses mesmos 

metadados. 

 

O conceito de repositório de metadados, enquanto suporte à gestão de metadados, tem subjacente um 

conjunto de modelos de representação dos vários níveis de abstracção de metadados que deve gerir. 

 



O Papel dos Metadados na Implementação de uma Gestão Orientada a Processos 

 
 

 
Rute Félix Vendeirinho – Aluna N. 6514/M                                                                                            Página 13 de 81 

 

Assim, um Repositório de Metadados traduz-se numa ferramenta que define e gere as definições de dados 

de uma organização, assim como as suas relações com outras definições de dados. Segundo Tannenbaum 

[Tannenbaum, 2001], os requisitos mínimos para a implementação de um repositório de metadados são: 

• Base de dados; 

• Meta-modelo; 

• Software de acesso e integração. 

 

Peter Mimno [Mimno] refere-se muitas vezes ao conceito de Repositório de Dados como ‘The Single 

Version of the Truth” de todas as definições dos dados da empresa. Como tal, podemos afirmar que se 

trata de um instrumento de apoio à gestão do conhecimento. 

 

2.5.2 Fontes de Metadados 

Na secção anterior foi definido o conceito inerente a ‘Repositório de Metadados’e, como tal, à gestão das 

definições de dados dos vários sistemas de informação da empresa. 

 

Desta forma, um Repositório de Metadados deve possuir funcionalidades que agilizem a importação e a 

sincronização das definições de dados desses outros sistemas, fazendo as conversões necessárias. 

 

Repositório 
de 

Metadados

 

Figura 7 – Fontes de Metadados 
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2.5.3 Meta-modelos 

Um Repositório de Metadados, pelas suas necessidades de interoperabilidade, deve ser suportado num 

conjunto de metamodelos flexíveis e ‘configuráveis’, de modo a poderem incorporar as adaptações 

inerentes à organização onde está inserido. 

 

Além disso, e pelo facto de representar definições de dados de vários contextos de uma organização, os 

seus modelos de representação dos dados são organizados em vários níveis de abstracção, conforme se 

ilustra na figura seguinte. 

Meta – Meta – Modelo 

Meta – Modelo 
1

Modelo 
1

Dados

Meta – Modelo 
...

Meta – Modelo 
n

Modelo 
...

Modelo 
n

Modelo 
1

Modelo 
...

Modelo 
n

Modelo 
1

Modelo 
...

Modelo 
n

 

Figura 8 – Hierarquia de Modelos de Dados 

 

Este modelo organiza a informação em quatro camadas: 

• Dados: Representação de factos, ou seja, observações sobre determinado objecto ou entidade 

observável; 

• Modelos: Representação de objectos relacionados que, em conjunto, representam um determinado 

conceito; 

• Meta-Modelos: Modelo que descreve as representações dos modelos; 

• Meta-Meta-Modelos: Modelo de representação de meta-modelos; 

 

O Modelo de Metadados (Meta-Meta-Modelo) define todas as estruturas de dados de uma organização e 

de que forma essas estruturas de dados se relacionam entre si. Considerando que todos os objectos de uma 

organização estão definidos num repositório, o Modelo de Metadados irá conter todas as definições de 

todos os objectos da organização. 
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2.5.4 Arquitecturas de Implementação de Repositórios de Metadados 

A implementação de Repositórios de Metadados pressupõe a definição de uma arquitectura que identifique 

claramente a resposta às seguintes questões:  

• Onde são guardados os metadados? 

• Quais as regras subjacentes à criação/alteração/eliminação de metadados? 

Ao longo dos anos foram criados e desenvolvidos vários tipos de arquitecturas de suporte a repositórios de 

metadados [Marco, 2000], conforme se pode observar na figura seguinte: 
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Figura 9 – Arquitecturas de Implementação de Repositórios de Metadados 

 

A Arquitectura Centralizada é muito comum em pequenas e médias empresas, consegue agregar e tratar 

num único repositório os metadados resultantes dos vários contextos da organização. É utilizada há várias 

décadas, sendo a prática mais antiga na implementação de respositórios de metadados. Segundo Marco, 
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esta arquitectura tem como ponto forte a integração e armazenamento de todos os metadados num 

metamodelo facilmente acessível. 

 

A Arquitectura Descentralizada é utilizada por empresas de grande dimensão para armazenar os seus 

metadados. Marco defende que são necessários vários repositórios para armazenar os metadados referentes 

a cada área de negócio da organização. Este tipo de arquitectura permite uma  administração local e uma 

gestão descentralizada. 

 

A Arquitectura Bidireccional permite que a alteração dos metadados no repositório seja 

automaticamente reflectida na sua fonte. A Arquitectura bidireccional mostra um valor acrescentado no 

que respeita à partilha de informação entre ferramentas de metadados. 

 

A Arquitectura Closed-Loop permite a partilha de informação entre vários sistemas (Sistemas de Apoio 

à Decisão, Sistemas Operacionais,...). A diferença entre este tipo de arquitectura e a anterior é que a 

closed-loop permite alterar um metadado num sistema e automaticamente todos os outros são actualizados. 

 

A escolha da arquitectura de implementação de um repositório de metadados não é linear, uma vez que 

depende de inúmeros factores, nomeadamente a visão da empresa sobre a gestão dos metadados, a sua 

dimensão e recursos existentes. 

 

2.6 Função Organizacional ‘Gestão de Metadados’ 
A introdução das funções inerentes à gestão de metadados numa empresa requer a criação de uma equipa 

com a missão de desenvolver e manter o repositório de metadados. Os elementos desta equipa devem ser 

multidisciplinares e provenientes de áreas técnicas e de negócio. 

 

Esta equipa deve definir os procedimentos standard que se devem seguir na organização para definir 

dados, de modo a garantir a definição de metadados com qualidade. Algumas das responsabilidades desta 

equipa, segundo Marco [Marco, 2000], são: 

 

• Desenvolvimento e manutenção do Repositório de Metadados; 

• Escolha de ferramentas de integração e acesso aos Metadados; 

• Trabalhar em ‘parceria’ com os utilzadores de negócio, de modo a definir os Metadados de 

Negócio; 

• Definir, administrar e disponibilizar os procedimentos e regras existentes sbre a definição dos 

Metadados. 
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2.7 Reflexão 
No âmbito da análise efectuada neste capítulo, verificámos que os Metadados traduzem-se na informação 

sobre as características que definem um qualquer artefacto numa organização. Por outro lado, um 

Repositório de Metadados traduz-se numa ferramenta que, com base num meta-meta-modelo, fontes de 

origem dos metadados e software base de acesso e integração dos metadados, é responsável pela gestão 

transversal desses mesmos metadados. 
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Figura 10 – Relação entre Artefactos e Metadados 

 

Tendo como base a figura anterior, podemos observar a relação entre os artefactos propriamente ditos e os 

respectivos metadados, enquanto estruturas descritivas, no que respeita ao seu significado, conteúdo e 

relacionamento com outros artefactos. 

 

Toda e qualquer organização é caracterizada por um conjunto de artefactos que, no seu todo, caracterizam 

a organização. Ao mesmo tempo, a cada artefacto está associada uma definição que é inerente à sua 

existência e à sua razão de ser na organização (metadados). 

 

Neste sentido, apesar de tradicionalmente a gestão de metadados estar circunscrita ao suporte tecnológico 

das definições dos dados geridos pelas aplicações informáticas; identifica-se aqui uma oportunidade de 

colocar este desafio aos restantes artefactos das organizações. 
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3 Engenharia Organizacional 

3.1 Contexto 
A Engenharia Organizacional consiste em aplicar conceitos de engenharia, métodos e tecnologia ao 

contexto organizacional, de modo a compreender, comunicar, desenvolver e analisar os vários aspectos 

que caracterizam a empresa. [CEO] 

 

Por outras palavras, a Engenharia Organizacional deve ser entendida como uma disciplina que procura 

desenvolver novas formas de ‘olhar’ para as organizações e determinar soluções inovadoras para os 

problemas existentes. 

 

Ao longo deste capítulo serão abordados os principais conceitos relevantes na Engenharia Organizacional. 

 

3.2 Organizações 
Uma Organização traduz-se numa entidade social cujo funcionamento envolve coordenação contínua, 

tendo em vista a realização de objectivos. Por outras palavras, a organização pode ser entendida como um 

instrumento utilizado por um determinado conjunto de indivíduos (owners) para alcançar um conjunto de 

metas e resultados. Assim, este instrumento não é estático, é construído a partir da interacção entre os 

actores de uma organização. 

 

Como tal, uma Organização é um ‘ser’ dinâmico, para o qual apenas conseguimos identificar um conjunto 

finito de estados observáveis e previsíveis. No entanto, um dos membros vitais desse ‘ser’ traduz-se num 

agregado de características racionais e emocionais, contribuindo para que o ‘ser’ organização se traduza 

num sistema não-linear. 

 

Sendo assim, factos não lineares podem ocorrer no sistema Organização, de uma forma quase aleatória, 

dadas as características intrínsecas dos seus membros. Não apenas factos derivados de intervenção 

humana, mas também de uma outra variável vital, o tempo. 

 

Desta forma, no paradigma da Engenharia Organizacional, a Organização é entendida como um sistema 

complexo de processos sobre os quais se pode fazer engenharia para atingir objectivos organizacionais 

específicos, tendo como base a sua natureza dinâmica. [Liles, 1996]  
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A Engenharia Organizacional “contribui para uma nova postura perante o “fazer”, o “ser” e o “devir” da 

organização, permitindo a construção de uma sólida base humanístico/cibernética para o desenvolvimento 

de formas inovadoras de analisar, intervir e mudar organizações”. [Magalhães e Tribolet, 2006] 

 

3.3 Modelação Organizacional 
A Modelação das Organizações tem vindo a tornar-se um instrumento cada vez mais poderoso, na medida 

em que fornece um meio de conhecer a Organização como um todo e cada um dos seus artefactos em 

particular. 

 

Um Modelo pode ser entendido como uma descrição contextualizada de determinada entidade. Para além 

disso, serve de base para justificar oportunidades de melhoria sobre essa mesma entidade. Assim, a 

Modelação Organizacional permite à organização documentar, entender e comunicar o seu negócio e a 

sua razão de ser no ambiente em que está inserida. 

 

Um aspecto crucial da Modelação Organizacional é o desenho da Arquitectura Empresarial que 

contextualiza os vários artefactos de uma Organização. O objectivo base de uma Arquitectura consiste em 

organizar ideias e artefactos, de forma orientada à entidade que se pretende representar, neste caso uma 

Empresa. 

 

3.3.1 Framework de Zachman 

Das várias frameworks que surgiram ao longo dos últimos anos para representar a Arquitectura de uma 

Empresa, a mais relevante foi proposta inicialmente por John Zachman, com o objectivo primordial de 

representar as Arquitecturas de Sistemas de informação [Zachman, 1987], e mais tarde adoptada para 

representar a Arquitectura de uma Organização. 

 

A Framework de Zachman classifica e organiza em ‘modelos primitivos’ os múltiplos artefactos que 

caracterizam uma organização, conforme se pode observar na figura que se segue. 

 



O Papel dos Metadados na Implementação de uma Gestão Orientada a Processos 

 
 

 
Rute Félix Vendeirinho – Aluna N. 6514/M                                                                                            Página 21 de 81 

 

 

Figura 11 – Framework de Zachman 

Esta framework está organizada sob a forma de uma matriz cujas colunas cobrem as questões ‘Quem?’, ‘O 

Quê?’, ‘Onde?’, ‘Quando?’, ‘Porquê?’ e ‘Como?’ de uma organização, e seis perspectivas, desde o mais 

alto nível de abstracção até à implementação. Uma descrição sucinta de cada perspectiva e dimensões 

(questões) é apresentada seguidamente. [Sousa et al, 2007] 

 

As seis perspectivas apresentadas pela Framework de Zachman são as seguintes: 

• Âmbito: apresenta a perspectiva de quem planeia a estratégia da organização; 

• Modelo de Negócio: refere-se à perspectiva do owner, no que respeita a forma como o negócio 

produz valor para a organização; 

• Modelo de Sistemas: apresenta a perspectiva de quem desenha os sistemas, de modo a cumprir as 

expectativas do owner; 

• Modelo de Tecnologias: representa a perspectiva de quem implementa as tecnologias que suportam 

os sistemas da organização; 

• Representações Detalhadas: traduz as especificações definidas no modelo de tecnologias. 

 

Por outro lado, podemos descrever as seis colunas apresentadas pela Framework de Zachman: 

• Dados (‘What’): refere-se à definição da informação organizacional; 

• Funções (‘How’): Traduz a missão da organização nos processos que a implementam; 

• Rede (‘Where’): representa a distribuição geográfica dos artefactos da organização; 

• Pessoas (‘Who’): descreve quem está relacionado com cada artefacto; 

• Tempo (‘When’): descreve os momentos temporais associados a cada artefacto; 

• Motivação (‘Why’): traduz os objectivos organizacionais em acções. 
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3.3.2 Framework CEO 

Em 2001, e de modo a responder à evolução do contexto das organizações, o Centro de Engenharia 

Organizacional (CEO) propôs uma framework que permite descrever e associar conceitos organizacionais 

sob vários níveis de abstracção: Objectivos e Estratégia, Processos de Negócio e Sistemas de Informação. 

[Caetano et al, 2001] 

 

Designada por Framework CEO (FCEO), apresenta como mais valia estar suportada nos mecanismos de 

extensão de linguagem de modelação standard orientada a objectos: a UML (Unified Modeling Language), 

conforme podemos observar na figura 10. 

 

A FCEO propõe a modelação da organização através de cinco vistas arquitecturais (Arquitectura 

Organizacional, Arquitectura de Negócio, Arquitectura Informacional, Arquitectura de Aplicações e 

Arquitectura Tecnológica), conforme se pode observar na figura que se segue. 

 

 

Figura 12 – Vistas Arquitecturais da Framework CEO 

 

A representação sob o ponto de vista das diferentes arquitecturas permite-nos obter as várias perspectivas 

da organização, ao construirmos uma Arquitectura Empresarial.  

 

Todas as vistas arquitecturais propostas na Framework CEO assentam sobre três conceitos fundamentais: 

‘Entidades’, ‘Papéis’ e ‘Actividades’. [Sousa et al, 2006] 
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Figura 13 – Relação Fundamental da Framework CEO 

 

Entidades são traduzidas em ‘substantivos’ que caracterizam qualquer coisa que existe numa organização. 

Pode ser uma pessoa, um lugar, uma máquina, um conceito ou um evento que tenha algum significado no 

contexto do negócio da organização. 

 

Por outro lado, um Papel traduz-se num comportamento observável de uma dada entidade no domínio de 

um contexto de colaboração. Desta forma, uma entidade pode desempenhar vários papéis em várias 

actividades. 

 

Por último, as Actividades traduzem a maneira como várias entidades colaboram através de dterminados 

papéis, de modo a atingir um dado resultado. 

 

Ao reunir, de forma estruturada, todas as entidades, papéis e actividades da organização, obtemos as cinco 

vistas arquitecturais identificadas na figura 12. Seguidamente apresenta-se uma descrição de cada uma 

delas. [Vasconcelos, 2003] [Sousa et al, 2006] 

 

A Arquitectura Organizacional descreve aspectos da organização que não estão directamente 

relacionados com a forma como a organização conduz o seu negócio, mas sim com os aspectos base da 

organização em si mesma. O aspectos mais importantes da Arquitectura Organizacional são a Missão, a 

Visão, a Estratégia e as Unidades Organizacionais. A Missão descreve a razão de ser da organização, 

definindo o objectivo final das actividades desempenhadas pelos seus actores. Por outro lado, a Visão 

explicita o que a organização pretende alcançar no futuro, através da estratégia definida e dos objectivos a 

médio e longo prazo. A Estratégia define as decisões e as acções consideradas cruciais para alcançar a sua 

Visão e descreve a forma como pretende criar valor para os seus accionistas e para os seus clientes. No 

que se refere às Unidades Organizacionais, esta vista arquitectural preocupa-se com aspectos relacionados 

com as competências e papéis que cada pessoa desempenha na organização. 

 

A Arquitectura de Negócio explicita a forma como o negócio é conduzido e produz valor para o cliente, 

através da modelação dos seus Processos de Negócio. Um Processo de Negócio é traduzido num conjunto 

coordenado de actividades que produz algum valor para o cliente. Uma Actividade descreve um conjunto 

de papéis (‘Recurso’, ‘Estado Observável’ e ‘Actor’) desempenhados por entidades da organização para 

realizar uma dada operação. 
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A Arquitectura de Informação descreve a informação de negócio de forma independente dos sistemas e 

tecnologias. A Informação de Negócio é traduzida em entidades informacionais que descrevem os 

artefactos da organização e são caracterizados por um conjunto de atributos. 

 

A Arquitectura de Aplicações descreve as aplicações necessárias para suportar os processos de negócio e 

gerir a informação envolvida. Esta vista arquitectural é caracterizada por Blocos Aplicacionais e Serviços 

Aplicacionais. Os Blocos Aplicacionais traduzem-se em colecções de mecanismos e operações 

organizados de forma a manipular os dados. Cada Bloco Aplicacional providencia um determinado 

conjunto de Serviços de Negócio destinados a suportar determinado um (ou vários) processo(s) de negócio 

e um conjunto de Serviços Aplicacionais destinados a fornecer operações a outros Blocos Aplicacionais.  

 

Por último, a Arquitectura Tecnológica representa as tecnologias que suportam a implementação dos 

blocos aplicacionais. Deste modo, e analogamente à Arquitectura Aplicacional, teremos neste ponto os 

Blocos Tecnológicos e os Serviços Tecnológicos. Os Blocos Tecnológicos traduzem-se na infra-estrutura, 

plataforma aplicacional e/ou componente tecnológico/software que realiza (ou implementa) um (ou vários) 

blocos Aplicacionais. Um Serviço Tecnológico representa um conjunto de serviços disponibilizados aos 

Blocos Aplicacionais. 

 

3.4 Método Learn 
A gestão orientada ao processo, mais conhecida por abordagem BPM (Business Process Management), 

tem por base uma visão end-to-end das actividades que o compõem, dos recursos envolvidos e do valor 

produzido para o cliente. E é neste ponto que a evolução das tecnologias de informação dá o seu 

contributo crucial, no sentido de agilizar todo o processo, providenciando as ferramentas necessárias, não 

só à modelação propriamente dita, como também à capacidade de simular e optimizar. 

 

A abordagem por processos surge como uma nova oportunidade para resolver os problemas das 

organizações, sendo o resultado de mais um patamar na evolução para a qual várias outras teorias 

contribuíram ao longo do tempo: desde o Total Quality Management [Goetsch, 2002], passando pelo 

Balanced Scorecard [Kaplan, 1996] e a Learning Organization [Senge, 1990], até à Enterprise Architecture 

[Zachman, 1987], entre muitas outras. 

 

Esta abordagem tem vindo a evoluir, como resultado da investigação e contribuição de comunidades aos 

vários níveis de uma organização, onde se destaca uma forte influência dos profissionais de Sistemas de 

Informação, Qualidade e Re-engenharia de Processos. [Coelho, 2005] 
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No entanto, esta convergência ainda não atingiu um nível de maturidade que se possa afirmar ‘alinhada’. 

Por outras palavras, os esforços de evolução para uma gestão orientada ao processo demonstram ainda 

alguma deficiência ao nível sintáctico e semântico. Nomeadamente, os profissionais de Sistemas de 

Informação insistem em modelar processos sob a forma de serviços tecnológicos, quando os utilizadores 

de negócio necessitam que os processos implementem a estratégia definida, respondendo aos requisitos de 

negócio existente, independentemente da tecnologia que os suporte. Tal facto demonstra uma 

oportunidade de investigação, de modo a aproximar estes dois mundos que em tudo se complementam. 

 

Como consequência das motivações existentes, o Método Learn surge como um método que auxilia a 

implementação de abordagens BPM centradas em arquitecturas de processos. [Coelho, 2005]  

 

O Método Learn está organizado de acordo com a macro-estrutura ilustrada na próxima figura. 

Etapa 1 – Clarificação da Estratégia do Negócio

Etapa 2 – Definição da Arquitectura dos Processos de Negócio

Etapa 3 – Modelação dos Processos Elementares

Etapa 4 – Diagnóstico das Actividades

Etapa 5 – Planeamento e Controlo da Implementação do Modelo de Melhoria Contínua

Etapa 6 – Planeamento dos Sistemas de Informação

Etapa 7 – Controlo da Implementação de Aplicações Informáticas

Etapa 8 – Recursos Humanos

Etapa 9 – Referenciais de Qualidade e Risco
 

Figura 14 – Macro-estrutura do Método Learn 

 

O ponto crucial do Método Learn traduz-se no facto de especificar as necessidades de informação 

associadas aos objectivos dos processos, para só depois dar início ao planeamento dos sistemas de 

informação. Desta forma é assegurada a construção de um modelo de melhoria contínua, em que os 

sistemas de informação são entendidos como componentes associados aos processos e à estratégia da 

organização. 
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3.5 Reflexão 
No âmbito do estudo e análise dos conceitos, métodos e ferramentas que auxiliam a engenharia 

organizacional a produzir valor para as organizações, podemos verificar que: 

• A investigação ao nível da engenharia organizacional está em constante evolução e adaptação às 

necessidades reais das organizações; 

• O contributo consolidado das ciências sociais e da engenharia é fundamental para um 

conhecimento efectivo do ser ‘Organização’; 

• A framework CEO, enquanto resultado de investigações académicas e aplicação em casos de 

estudo, fornece um meta-modelo de suporte à modelação da organização, tendo em conta vários 

níveis de abstracção; 

• O Método Learn constitui uma orientação metodológica para a construção de uma base de 

conhecimento organizacional que permita implementar uma gestão orientada aos processos; 

• Existe ainda algum trabalho de investigação a fazer de modo a reduzir a barreira sintáctica e 

semântica entre os utilizadores de negócio e os especialistas de sistemas de informação; 

• Existe ainda algum trabalho de investigação a fazer que reduza a barreira entre o que é ‘modelação’ 

e o que é a ‘realidade’ do que acontece na organização. 
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4 Análise do Caso de Estudo 

4.1 Contexto Histórico 
Diversas aplicações informáticas foram surgindo ao longo do tempo como elemento crucial à evolução dos 

serviços bancários, sector onde se insere a entidade financeira em estudo.  

 

Desta forma, a necessidade de automatizar as actividades dos processos de negócio da empresa 

determinou o aparecimento de aplicações, desenvolvidas à medida das necessidades pontualmente 

identificadas por cada uma das suas áreas de negócio. 

 

Tal facto despoletou ao longo do tempo a replicação de dados análogos em aplicações distintas, 

processados de forma adaptada à realidade de áreas de negócio isoladas, e sem garantia de integridade 

entre os mesmos dados sobre aplicações diferentes. 

 

Esta situação começou a suscitar preocupações ao nível da gestão, logo que surgiram casos em que se 

comprovou que um determinado conjunto de dados não estava coerente nem actualizado nas diferentes 

aplicações em que era necessário. Adicionalmente, verificou-se a complexidade de gestão dos mesmos 

dados em todas as aplicações em que estes estavam replicados. 

 

A figura que se segue procura ilustar de forma sucinta a situação descrita anteriormente. 
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Aplicação de 
Crédito

Dados de: 
Clientes, Contas, Créditos

Colaborador de Agência Bancária

Abrir nova proposta de 
crédito

Aplicação de 
Clientes

Dados pessoais de 
Clientes

Aplicação de 
Contas

Dados de: 
Clientes, Contas

Criar nova conta

Consultar dados de cliente

Colaborador de Direcção de Marketing

Aplicação de 
Marketing

Analisar o tipo de crédito 
preferencial dos clientes do 

segmento ‘gama alta’

Dados de: 
Clientes, Contas, Créditos

 Figura 15 – Aplicações Isoladas por área de negócio 

 

Surgiu assim a necessidade de criar uma nova área na empresa, responsável pela gestão dos dados. No 

entanto, traduzindo-se numa questão com grande complexidade, foi definido um âmbito que, embora mais 

reduzido, fosse significativo para resolver os problemas mais evidentes. 

 

Todas as aplicações que suportavam as operações de negócio do dia-a-dia da empresa tinham (e ainda 

têm) algo em comum – estavam implementadas sobre sistemas mainframe. Sobre estes sistemas eram 

geridos ficheiros e bases de dados relacionais, sendo que os ficheiros representavam uma ínfima parte dos 

dados operacionais, e na sua maior parte apenas com dados históricos. 

 

Assim, a orientação da empresa sobre a criação desta nova área, delimitou o âmbito inicial às definições 

dos dados envolvidos nas bases de dados das aplicações que suportavam as operações de negócio do dia-a-

dia, ou seja, as bases de dados residentes em sistemas mainframe. Estas operações traduziam-se em cada 
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uma das actividades dos processos de negócio ‘core’ da entidade financeira, como por exemplo: ‘Gestão 

de Operações sobre o Estrangeiro’, ‘Gestão de Activos Financeiros’, ‘Gestão de Operações Activas’, 

‘Gestão de Operações Passivas’,... 

 

A criação desta nova área funcional, bem como a implementação do repositório de metadados, tiveram 

como base os fundamentos teóricos defendidos por Marco [Marco, 2000] apresentados no capítulo 2. Para 

além disso, foi implementada uma regra de nomenclatura baseada no algoritmo IBM Naming Convention. 

 

4.2 A Gestão de Metadados na Empresa 

4.2.1 Enquadramento Organizacional 

A entidade financeira em questão possui todos os serviços informáticos a cargo de uma empresa de 

sistemas de informação que gere os sistemas das várias empresas que pertencem ao mesmo Grupo 

Financeiro. 

 

Por esta razão, o Grupo Financeiro definiu o ownership do Serviço ‘Gestão de Dados’ na empresa de 

sistemas de informação, com a intervenção das áreas de negócio em actividades chave do serviço. 
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Área de Negócio Área Funcional de 
Projectos

Área Funcional de 
Gestão de Dados

Área Funcional de 
Gestão de Bases de 

Dados

Entidade Financeira Empresa de SI/TI

Enquadra Dados no 
Modelo Corporativo de 

Metadados

Identifica Dados 
Envolvidos

Analisa RequisitosEfectua Pedido

Define Novos 
Elementos de Dados e 

Reutiliza Dados Já 
Existentes

Gera Nova Base de 
Dados a partir do Novo 

Modelo de Dados

Desenvolve Aplicação 
(ou Altera Aplicação 

Existente)

Disponibiliza 
Aplicação

Encerra Pedido

 

Figura 16 – Enquadramento Organizacional Genérico do Serviço ‘Gestão de Dados’ 

 

A figura anterior ilustra, em termos genéricos, o enquadramento organizacional do serviço ‘Gestão de 

Dados’. 

 

Uma vez identificado um novo requisito de negócio, a área de negócio ‘afectada’ analisa a questão e, caso 

se traduza numa nova aplicação ou na alteração a uma aplicação já existente, despoleta um pedido à 

empresa de SI/TI. 

 

Com base nos requisitos identificados, a área funcional de projecto assignada ao tratamento do pedido 

analisa os requisitos técnicos e funcionais da aplicação a desenvolver e identifica os dados envolvidos. 

Recebendo esta informação, a área funcional de Gestão de Dados analisa os dados e verifica se estes já 

existem ou não no Modelo Corporativo de Metadados. Nesta tarefa, a verificação da existência dos dados 

no modelo assume um papel muito importante, na medida em deve assegurar a reutilização dos dados, 

garantir a sua integridade referencial e aplicar as regras de nomenclatura definidos na empresa. 
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Só após a definição dos dados estar concluída, a área funcional de Gestão de Bases de Dados cria a nova 

base de dados (e/ou a alteração a uma base de dados já existente) a partir das referidas definições do novo 

modelo de dados, colocando-a à disposição da área funcional de projecto. 

 

Chegada esta fase, a área funcional de projectos pode desenvolver a aplicação (ou fazer as alterações 

necessárias a uma aplicação já existente), utilizando o modelo de dados definido e a base de dados criada 

para o efeito. Finalizada a aplicação, e cumpridos os requisitos, o pedido será então encerrado. 

 

4.2.2 Papéis e Responsabilidades 

O Serviço ‘Gestão de Dados’ é caracterizado pelas seguintes responsabilidades: 

• Gestão do Modelo Corporativo de Metadados; 

• Definição dos Elementos de Dados no Repositório Corporativo de Metadados; 

• Análise da Qualidade dos Dados; 

• Suporte na Análise e Modelação de Dados; 

• Administração da Ferramenta que suporta o Repositório de Metadados. 

 

A utilização deste serviço assume um carácter obrigatório sobre todas as aplicações que residem em 

sistemas mainframe, cujas bases de dados residem no sistema de gestão de bases de dados DB2 for z/OS. 

 

Toda e qualquer aplicação nas condições anteriores apenas pode ser gerada a partir do documento DDL 

(Data Definition Language) que, por sua vez, apenas pode ser gerado a partir do modelo de metadados 

definido no repositório. 

 

As definições dos dados têm por base um conjunto de regras de nomenclatura que regulam os nomes 

atribuídos, bem como os formatos físicos dos dados (por exemplo, os dados relativos a ‘Montantes’ 

envolvidos em transferências bancárias assumem o formato decimal com comprimento de 17 algarismos, 

dos quais 2 correspondem a casas decimais). 

 

Existem também regras relativas aos valores que cada elemento de dados pode assumir, quando 

implementado numa determinada base de dados. Normalmente tais valores são impostos por entidades 

reguladoras (como por exemplo, o Banco de Portugal), ou por normas que regulam a troca/envio de dados 

para determinada entidade (por exemplo, a SIBS ou a SWIFT). 

 

O cumprimento de todas estas regras é verificado regularmente através de ferramentas que permitem 

avaliar a qualidade dos dados, através da comparação das definições guardadas no repositório face aos 

valores realmente assumidos pelos elementos de dados na base de dados em que estão implementados. A 
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partir desta acção são gerados relatórios com as situações que deverão ser verificadas pela área de negócio 

responsável pelos dados da aplicação em causa. 

 

É importante sublinhar que o carácter de obrigatoriedade de cumprimento das regras existentes (definido 

por regulamento interno à empresa) foi crucial na implementação e adopção do Repositório de Metadados. 

Esta situação foi também reforçada pelas orientações teóricas seguidas [Marco, 2000]. 

 

4.2.3 Repositório de Metadados 

As responsabilidades associadas ao serviço‘Gestão dos Metadados’ são suportadas no Repositório de 

Metadados (suportado na tecnologia CA Allfusion Repository). Esta ferramenta assegura a gestão de todas 

as definições dos dados, nomeadamente no que respeita aos modelos relacionais aos quais estão 

associados, para além das regras de nomenclatura que lhes estão associadas. 

 

Para suportar a diversidade de modelos e fontes de dados, o repositório assenta num meta-meta-modelo 

flexível e ‘customizável’, conforme se ilustra na figura seguinte: 

 

 

Figura 17 – Meta-Meta-Modelo do Repositório de Metadados 

 

Conforme se pode observar na figura anterior, o meta-meta-modelo é caracterizado por três entidades 

principais: ‘Diálogo’, ‘Entidade’ e ‘Atributo’. Um Diálogo representa o meta-modelo do sistema ‘fonte’ 

de dados que se pretende representar, uma Entidade corresponde a uma componente desse mesmo meta-

modelo e, por fim, um Atributo representa uma característica de uma entidade. A título ilustrativo, 

observe-se a seguinte figura: 

 

Meta-Meta-Modelo Meta-Modelo 

Diálogo DB2 for z/OS 

Entidade 
Base de Dados, Tabela, Chave, Coluna, 

Elemento 
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Atributo 

[da entidade ‘Tabela’] Nome, Descrição, Número 

de Colunas, Número de Índices, Data de Criação, 

Data da Última Modificação 

Figura 18 – Exemplo de instanciação do Meta-Meta-Modelo do Repositório de Metadados 

 

Para além do Repositório de Metadados existe também uma ferramenta web-based que permite aos 

utilizadores de negócio consultar as definições dos dados existentes no repositório, sem necessidade de 

conhecer o detalhe técnico da sua implementação. 

 

4.3 Conclusões e Oportunidades de Melhoria 
Existe um Processo de Gestão de Metadados embebido nos processos da organização que, apesar de não 

abranger as definições de todos os artefactos da organização, é entendido como um conjunto de 

actividades que ‘fazem parte’ do funcionamento da empresa. Por outras palavras, o facto de existir um 

mecanismo de ‘enforcement’ que obriga à definição de todos os elementos de dados (dos sistemas 

operacionais) no repositório de metadados, traduz-se num factor determinante que pode alavancar a 

implementação transversal da gestão dos metadados da empresa. 

 

Quando a empresa que suporta os sistemas de informação recebe um novo pedido, deve ser entendido que 

não é pretendida apenas uma nova aplicação, mas sim melhores condições para cumprir a estratégia de 

negócio da empresa. Desta forma, poderia não existir o conceito de projectos de implementação de novas 

aplicações informáticas, mas apenas projectos de melhoria dos processos da organização, com suporte em 

aplicações informáticas. [Coelho, 2005] Para tal, é necessária uma mudança de paradigma no que respeita 

à orientação estratégica da empresa, para uma gestão orientada a processos. 

 

Adicionalmente, a identificação de requisitos de uma “área funcional”, deveria ser entendida (e executada) 

de forma orientada aos requisitos assignados aos processos de negócio, uma vez que são os processos que 

nos indicam o que se faz e como se faz. 

 

Numa gestão de dados empresarial é necessário considerar todos os artefactos de uma organização, e não 

apenas os dados que existem nalguma base de dados. Tendo em conta que ‘tudo’ são dados numa 

organização, então ‘todas’ as definições de artefactos deveriam ser consideradas, de acordo com a forma 

como estão implementadas em algum sistema de informação. 
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5 Proposta 
“Sê a mudança que queres ver no mundo”, Mahatma Gandhi 

 

5.1 Introdução 
Jorge Coelho [Coelho, 2005] defende a existência de um ‘Repositório de Conhecimento Organizacional 

Único’, como factor determinante do sucesso de um modelo de melhoria contínua da empresa. 

 

Existem já alguns resultados de investigação em Engenharia Organizacional que vão de encontro à criação 

de ferramentas de modelação da Arquitectura Empresarial, que alavancam a criação de repositórios de 

artefactos e modelos organizacionais. 

 

Paralemente aos esforços de modelação propriamente dita, existe toda uma realidade da empresa que 

acontece a cada minuto no plano real, e que não é necessáriamente igual à que está representada nas 

ferramentas de modelação. Este é o cerne da questão sobre o qual esta tese incidiu, partindo do caso de 

estudo apresentado no capítulo 4. Observe-se a seguinte figura: 

 

A ‘Realidade’ da 
Empresa  a acontecer...

A ‘visão’ do desenho e 
engenharia organizacional...

Framework de Zachman

Framework de CEO

Metadados Ontologias

Linguagem Organizacional

 

Figura 19 – Relação entre a ‘Realidade’ e a ‘Visão’ 

Os esforços de investigação académica, conjuntamente com a experiência resultante do dia-a-dia 

empresarial, têm proporcionado um estado de melhoria contínua das organizações, no sentido destas 



O Papel dos Metadados na Implementação de uma Gestão Orientada a Processos 

 
 

 
Rute Félix Vendeirinho – Aluna N. 6514/M                                                                                            Página 35 de 81 

 

caminharem cada vez mais para um mundo de boas práticas proporcionado pelos resultados do desenho e 

engenharia organizacional. 

 

No entanto, é importante estabelecer uma ‘ponte’ entre estes dois mundos, para que tal travessia seja 

efectuada gradualmente, e com sucesso. 

 

5.2 Repositório de Gestão de Metadados 
O caso de estudo analisado permitiu verificar que é possível aplicar um conjunto de regras e 

procedimentos que assegurem que toda a informação utilizada nas operações diárias da empresa é definida 

e estruturada de forma controlada e transversal. 

 

Para tal, foi criada a função organizacional ‘Gestão de Metadados’, cujo âmbito abrange a definição e 

controlo das definições de todos os dados geridos nos sistemas operacionais residentes em sistemas 

mainframe. Este conjunto de tarefas é suportado numa ferramenta designada por ‘Repositório de 

Metadados’. 

 

Apesar da Gestão dos Metadados da entidade financeira em estudo estar neste momento restringida à 

definição de alguns conjuntos de artefactos da organização, representados fisicamente por ‘dados’, é um 

facto que os sistemas utilizados pelo negócio apenas são implementados a partir dessas mesmas definições 

(e nomenclaturas associadas) criadas no repositório de metadados. Deste modo, e neste âmbito, cada 

artefacto, quando traduzido em instâncias de dados, tem apenas uma única definição associada. 

 

Da mesma forma, podemos projectar o conceito de metadados às definições dos restantes artefactos da 

organização, alavancando desta forma uma relação entre o que existe e acontece na realidade da empresa e 

as ferramentas de modelação e/ou conceitos. 

 

Projectando o repositório a todos os metadados organizacionais e utilizando uma analogia às ‘questões’ 

colocadas na Framework de Zachman [Zachman, 1987], no contexto da ‘Informação’, obteremos uma 

ferramenta capaz de responder às seguintes questões: 

 

Questão Descrição 

‘What’ Que informação é importante para o funcionamento da organização? 

‘How’ De que forma a informação é utilizada? 

‘Where’ Onde é a informação criada e onde é gerida? 

‘Who’ Quem cria a informação e quem a utiliza? 
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‘When’ Durante quanto tempo a informação é necessária? 

‘Why’ Porque deve ser gerida a informação? 

Figura 20 – Razão pela qual toda a informação deve ser gerida num Repositório de Conhecimento 

 

As várias questões colocadas na figura anterior providenciam à organização um instrumento que, com 

base nos modelos produzidos pela engenharia organizacional, produz respostas essenciais sobre o que é a 

empresa e de que forma ‘existe’ e ‘acontece’. 

 

Deste modo, um Repositório de Metadados não se sobrepõe a ferramentas de gestão de conhecimento. 

Pelo contrário, complementa-as, na medida em que lhes proporciona uma ‘ponte’ entre dois mundos. No 

entanto, pela proximidade lógica entre os dois repositórios, podemos ter no limite apenas um único 

repositório que implemente as funções de suporte à definição de metadados e as funções de suporte à 

modelação organizacional. A próxima figura visa representar este conjunto de ideias: 

 

 

Figura 21 – Relação entre um Repositório de Metadados e um Repositório de Conhecimento Organizacional 

 

É importante ainda referir que a proposta aqui apresentada foi concebida de forma a tornar-se  

independente da tecnologia a adoptar. Como tal, poderá ser implementada sobre qualquer ferramenta de 

gestão de metadados, desde que esta permita a ‘costumização’ dos seus modelos ‘base’. 

 

5.3 Meta-Modelo de Arquitectura Empresarial 
Para guardar definições de dados num Repositório de Metadados, é fundamental a existência de um 

conjunto de modelos que as suporte. 

 

Neste sentido, é proposta a utilização da Hierarquia de Modelos de dados apresentada na figura 8. Na 

figura seguinte relaciona-se essa Hierarquia com as instâncias propriamente ditas de cada modelo: 



O Papel dos Metadados na Implementação de uma Gestão Orientada a Processos 

 
 

 
Rute Félix Vendeirinho – Aluna N. 6514/M                                                                                            Página 37 de 81 

 

 

Figura 22 – Relação entre a Hierarquia de Modelos e respectiva instanciação 

 

O Meta-Meta-Modelo do Repositório de Metadados deverá servir de base à definição de todas as meta-

entidades e todas as meta-relações que irão suportar a instanciação dos meta-modelos, ou seja, deverá ser 

independente do meta-modelo a instanciar. 

 

Tendo como base uma analogia os conceitos básicos que suportam a Teoria de Grafos, é possível 

desenhar um Meta-Meta-Modelo genérico de suporte às necessidades identificadas. 

 

 

Figura 23 – Meta-Meta-Modelo Proposto 

 

Como se pode observar na figura anterior, o Meta-Meta-Modelo proposto tem por base três conceitos 

fundamentais: ‘Nó’, ‘Arco’ e ‘Atributo’. Um Nó representa um qualquer artefacto que se pretende 

representar, tendo em conta os Atributos que caracterizam esse mesmo artefacto. Por outro lado, um Arco 

representa uma relação entre dois ‘Nós’ distintos o qual, por sua vez, poderá também possuir ‘Atributos’ 

que determinam as suas características. Pela generalidade dos conceitos, deverá ser possível desenhar 

quaisquer meta-modelos sobre o meta-meta-modelo apresentado.  
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Surge então a necessidade de passar ao segundo nível da Hierarquia dos Modelos que irá suportar a 

definição dos artefactos da organização, consoante a sua fonte origem, comprovando a ‘usabilidade’ do 

meta-meta-modelo ilustrado. 

 

Conforme referido no capítulo 3 (Engenharia Organizacional), serão utilizados os meta-modelos propostos 

pela Framework CEO, como ponto de partida. Isto porque se pretende que a realidade da organização seja 

definida de acordo com os modelos e resultados de investigação da engenharia organizacional.  

 

Mais precisamente, serão usados os seus vários meta-modelos, tendo em conta as diferentes ‘perspectivas’ 

da Arquitectura Empresarial, de acordo com a figura 12. 

 

Para demonstrar a forma como se implementam as definições dos meta-modelos no meta-meta-modelo 

proposto, observem-se as figuras seguintes. 

 

META-MODELO DA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL 

“NÓ” “ARCO” “ATRIBUTO do Nó” (Exemplos) 

Missão Missão <> Visão Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Visão Visão <> Estratégia Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Estratégia Estratégia <> Objectivo 

Organizacional 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Objectivo 

Organizacional 

Objectivo Organizacional <> 

Arquitectura de 

Negócio{Objectivo de Negócio} 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Unidade 

Organizacional 

Unidade Organizacional <> 

Arquitectura 

Informacional{Recurso, Estado 

Observável, Actor}  

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Figura 24 – Implementação do Meta-Modelo da Arquitectura Organizacional 
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META-MODELO DA ARQUITECTURA DE NEGÓCIO 

“NÓ” “ARCO” “ATRIBUTO do Nó” (Exemplos) 

Processo de Negócio Processo de Negócio <> 

Arquitectura Informacional 

{Actividade} 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Objectivo de Negócio Objectivo de Negócio <> 

Arquitectura Organizacional 

{Objectivo Organizacional} 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Figura 25 – Implementação do Meta-Modelo da Arquitectura de Negócio 

 

META-MODELO DA ARQUITECTURA DE INFORMAÇÃO 

“NÓ” “ARCO” “ATRIBUTO do Nó” (Exemplos) 

Recurso Recurso <> Actividade, 

Arquitectura Organizacional 

{Unidade Organizacional} 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Actividade Actividade <> Recurso, Estado 

Observável, Actor, Arquitectura 

de Negócio {Processo de 

Negócio} 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Estado Observável Estado Observável <> 

Actividade, Arquitectura 

Organizacional {Unidade 

Organizacional} 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Actor Actor <> Actividade, 

Arquitectura Organizacional 

{Unidade Organizacional}, 

Arquitectura Aplicacional 

{Serviço} 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Figura 26 – Implementação do Meta-Modelo da Arquitectura de Informação 
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META-MODELO DA ARQUITECTURA APLICACIONAL 

“NÓ” “ARCO” “ATRIBUTO do Nó” (Exemplos) 

Bloco Aplicacional Bloco Aplicacional <> Serviço 

Aplicacional, Arquitectura 

Tecnológica {Serviço 

Tecnológico} 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Serviço Aplicacional Serviço Aplicacional <> Bloco 

Aplicacional, Arquitectura de 

Informação {Actor} 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Figura 27 – Implementação do Meta-Modelo da Arquitectura Aplicacional 

 

META-MODELO DA ARQUITECTURA TECNOLÓGICA 

“NÓ” “ARCO” “ATRIBUTO do Nó” (Exemplos) 

Bloco Tecnológico Bloco Tecnológico <> Serviço 

Tecnológico 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Serviço Tecnológico Serviço Tecnológico <> Bloco 

Tecnológico, Arquitectura 

Aplicacional {Bloco 

Aplicacional} 

Nome; Descrição; Formato; 

Comprimento; User Definição; Data 

Definição; User Modificação; Data 

Modificação 

Figura 28 – Implementação do Meta-Modelo da Arquitectura Tecnológica 

 

Como se pode observar nas figuras anteriores, é possível fazer a implementação conceptual dos meta-

modelos sobre o meta-meta-modelo proposto, obtendo assim um primeiro conjunto de metadados da 

organização (isto é, as definições dos dados guardados sobre o conjunto de entidades ‘Nó’, ‘Arco’ e 

‘Atributo’). 

 

Foram assinaladas a sombreado as relações (‘Arcos’) entre entidades de meta-modelos logicamente 

distintos. Assim, é possível observar a forma como as definições subjacentes a cada um dos meta-modelos 

da organização estão inter-relacionadas. 
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5.4 Implementação dos Modelos sobre o Repositório de 

Metadados 

5.4.1 Regras de Nomenclatura 

As bases teóricas sobre a temática dos Metadados, juntamente com a análise do caso de estudo, permitiu-

nos verificar que a adopção de regras de nomenclatura sobre a definição dos metadados constitui uma peça 

chave na construção de um repositório transversal dos metadados da organização. 

 

Neste sentido, esta proposta apresenta um algoritmo simples que pode ser aplicado através de um 

mecanismo computacional desenvolvido no repositório de metadados de uma empresa. 

 

 

Figura 29 – Algoritmo de Nomenclatura de Elementos de Dados proposto 

Note-se que, por ‘classe’, entende-se a natureza do elemento de dados que se está a analisar. A 

aplicabilidade do algoritmo proposto será demonstrada no próximo capítulo. 



O Papel dos Metadados na Implementação de uma Gestão Orientada a Processos 

 
 

 
Rute Félix Vendeirinho – Aluna N. 6514/M                                                                                            Página 42 de 81 

 

 

5.4.2 Adopção do Método Learn 

De acordo com [Coelho, 2005], a criação de uma arquitectura orientada a processos em toda a 

organização, pode ser conduzida de dois modos: ‘top-down’ ou ‘middle-down’. Segundo o mesmo autor, o 

melhor método (top-down) traduz-se na concepção da arquitectura a partir da clarificação da estratégia da 

empresa. Caso tal não seja possível, podemos iniciar a concepção da arquitectura a partir de um modelo 

aproximado dos níveis de processo que se pretende analisar. 

 

No contexto desta tese, propõe-se uma abordagem mista, obtendo maiores sinergias das duas possíveis 

abordagens, mediante as condicionantes impostas pela empresa em estudo. 

 

Assim, a cada etapa do Método Learn (Figura 14), estará associada uma etapa paralela, que consistirá em 

definir os metadados associados aos artefactos identificados, no Repositório de Metadados.  

 

Tendo em conta os conceitos utilizados pelo Método Learn e pela framework CEO, propões-se o meta-

modelo lógico de entidades e relacionamentos ilustrado na próxima figura (para representação no 

Repositório de Metadados). 
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Missão

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Visão

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Estratégia

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Unidade Organizacional

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Objectivo Organizacional

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Objectivo de Negócio

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Processo de Negócio

Nome Processo Negócio
Data Definição
Data Última Modificação

Bloco Tecnológico

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Serviço Tecnológico

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Actividade

Nome
Descrição
Ponto de Controlo
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Actor

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Bloco Aplicacional

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Serviço

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

1 1

*

*

1

1

1

1

*

1

*

1

*
*

Indicador

Nome
Descrição
Medida
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Valor

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Tarefa

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Estímulo

Nome
Descrição
Tipo de Estímulo
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Entidade Externa

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

*
*

*

0..1

1
*

Objecto de Negócio

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

Objecto de SI

Nome
Descrição
Formato
Comprimento
Elementos de Controlo

*

*

1

*

*

0..1

*

*

*

1

*

*

*

*

*

*

*

*

< Pertence a

Invoca >

Relacionado 
com >

Relacionado 
com >

Invoca >

Composta
por >

Composta
por >

Traduzido
em >

< Envia / Recebe

Envia / Recebe >

< Contribui
oara

< Contribui
oara

Medido por >

Gere >

Contribui
para >

< Contribui
oara

< Contribui
oara

*

*
Usado por >

*
*

Medido por >

*

*

 

Figura 30 – Meta-Modelo Lógico Proposto 
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A partir da figura anterior podemos identificar os metadados que deverão ser definidos nos ‘Nós’, ‘Arcos’ 

e ‘Atributos’ do meta-meta-modelo do Repositório de Metadados Proposto. A instanciação propriamente 

dita destas definições no repositório, e respectiva aplicação do algoritmo proposto, está ilustrada no Anexo 

A (Metadados associados ao meta-meta-modelo proposto). 

 

5.4.3 Papéis e Responsabilidades 

Propõe-se que aos papéis e responsabilidades apresentados pelo Método Learn, seja acrescentado o 

‘Gestor de Metadados’ enquanto papel complementar aos já existentes. 

 

A introdução do Gestor de Metadados ao longo das várias etapas do Método Learn permite garantir que 

todos os metadados são capturados, armazenados e actualizados, tendo em conta as regras de 

nomenclatura pré-definidas, permitindo assim que os metadados sejam efectivamente representativos do 

ser ‘Organização’, uma vez que é garantida a sua unicidade e consequente transversalidade. Isto significa 

que a introdução e o enforcement deste papel permite suavizar o gap normalmente existente entre o mundo 

da modelação e o mundo da realidade que existe e acontece nas organizações. 

 

5.5 Interacção com outras ferramentas 
Por último, no que respeita à proposta conceptualizada, resta ilustrar a forma como a Gestão de Metadados 

deve ser enquadrada no seio da organização, no que respeita à interacção com outras ferramentas cruciais 

numa gestão orientada a processos. 

 

Conforme foi reforçado várias vezes ao longo desta tese, todos os artefactos de uma organização e os 

relacionamentos que lhes estão inerentes possuem de algum modo uma definição que define a sua 

essência, ou o seu papel nessa mesma organização.  

 

Da mesma forma, toda e qualquer ferramenta da organização, ao lidar com algum tipo de informação e a 

utilizar algum tipo de artefacto, está por si só a produzir um conjunto de definições sobre essa mesma 

informação e esses mesmos artefactos. E por esta razão podemos afirmar que qualquer organização tem 

um conjunto de ‘ilhas de definições’ que apenas não podem ser formalmente designadas por ‘repositórios 

de metadados’ porque não implementam este conceito de forma contextualizada e standardizada na 

organização. 

 

Foi também verificado que, ainda que a definição do que cada artefacto ‘é’ seja representada em 

repositórios de conhecimento ou em ferramentas de modelação ou noutros suportes, podemos associar a 
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cada um desses mesmos artefactos os metadados que o identificam na organização como um componente 

único. 

 

Ao ser implementado um Repositório de Metadados (ou um conjunto de Repositórios integrados, de 

acordo com a arquitectura escolhida), a organização torna-se dotada de um suporte de definições dos seus 

artefactos, que deve ser entendido como transversal e, como tal, reutilizado pelas várias ferramentas da 

organização. A figura seguinte procura ilustrar este conceito: 

 

 

Figura 31 – Repositório de Metadados Transversal à Organização 
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6 Instanciação do Modelo de Implementação Proposto 
“Seria impossível produzir algo, se não existisse nada antes”, Aristóteles 

 

Para demonstrar a proposta apresentada no capítulo anterior, foi utilizado um Processo de Negócio da 

entidade financeira em estudo e, partindo do pressuposto que a estratégia e os processos de primeiro nível 

estão já identificados no repositório de metadados, foram definidos os metadados associados às restantes 

etapas do Método Learn (tendo como base, neste caso, o modo middle-down). 

 

É importante realçar que, no decorrer da instanciação do modelo aqui apresentada, foram utilizados os 

dados tal como disponibilizados pela entidade financeira em estudo, não fazendo uma análise crítica ao 

seu conteúdo, mas apenas face à instanciação sobre o modelo proposto. 

 

Suponhamos que estamos perante o Processo de Negócio ‘Suporte ao Serviço a Cliente’. Este processo, 

perante a empresa, é caracterizado pelos seguintes sete sub-processos: 

• Identificação de necessidades de clientes; 

• Dúvidas de clientes; 

• Manutenção de dados sobre clientes; 

• Abertura e gestão de contas; 

• Cobrança manual de comissões e encargos; 

• Documentação relativa a contratos; 

• Gestão de fraude e chargeback; 

 

A instanciação aqui efectuada partiu do processo ‘Dúvidas de Clientes’. Neste sentido, foram definidos 

todos os metadados que identificam e caracterizam os artefactos associados a ‘Dúvidas de Clientes’, desde 

o nível de processos até ao nível tecnológico. 

 

Para tal, foi utilizado um ‘protótipo’ ilustrativo de um Repositório de Metadados, tendo como base o 

modelo de entidades e relacionamentos proposto, bem como as regras de nomenclatura apresentadas no 

capítulo anterior. Todas as definições efectuadas estão representadas em detalhe no Anexo B. 

 

Como se pode verificar, cada artefacto tem um conjunto de metadados que o identificam univocamente na 

organização, nomeadamente a partir do nome que lhe é atribuído aplicando o algoritmo de nomenclatura. 

Isto quer dizer que, supondo que o gestor do processo ‘Abertura e Gestão de Contas’ pretende reformular 

alguns aspectos do mesmo. Assumindo que este processo, através das suas tarefas, utiliza o serviço 

‘Consultar dados de clientes’. Ora, caso o gestor do processo pretenda fazer uma alteração especificamente 
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ao nível deste serviço, terá de analisar o impacto nos restantes processos que também utilizam este mesmo 

serviço (em especial, o processo analisado – ‘Dúvidas de Clientes’). 

 

Por outro lado, também podemos verificar que, assumindo que a ‘utilização’ de qualquer artefacto da 

organização pressupõe a utilização dos metadados definidos primeiramente no Repositório de Metadados, 

adquirindo uma caracterização única, conseguimos evitar situações como por exemplo existirem duas 

representações análogas em sistemas distintos: Processo ‘Gerir Abertura e Gestão de Contas’ e o Processo 

‘Gestão de Contas’. 

 

Por último, é importante ter em contar que, na instanciação do modelo proposto, estamos a representar os 

metadados associados a todos os artefactos relacionados com um Processo de Negócio já 

identificado/documentado na Organização. Caso estivessemos perante a identificação de um novo 

processo, teríamos de percorrer todas as etapas do Método Learn e identificar os metadados em falta. 
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7 Conclusões e Trabalho Futuro 
“Sometimes we feel that things we do are just a drop in a big ocean. However, the ocean 

would be less if there was a missing drop.”, Madre Theresa 

7.1 Conclusões 
Neste capítulo descrevem-se as conclusões do trabalho realizado, bem como os resultados obtidos e as 

contribuições fundamentais daí decorrentes, culminando com algumas sugestões sobre trabalhos futuros a 

desenvolver. 

 

A necessidade de aumento da eficácia e eficiência, bem como a capacidade de resposta rápida e adaptação 

constante às mudanças tecnológicas e da envolvente de negócio, são alguns dos factores que influenciam 

cada vez mais a forma como as empresas são geridas. Torna-se por isso claro que uma estrutura flexível 

permite mais facilmente mobilizar os recursos consoante as necessidades da organização. Tal facto tem 

influenciado uma mudança de paradigma na gestão das organizações, em que a ênfase da gestão coloca-se 

ao nível dos processos de negócio. 

 

Toda e qualquer Organização ‘vive’ através da concretização dos seus processos que, por sua vez, 

‘existem’ através de um conjunto de artefactos que, no seu todo, caracterizam o ‘ser’ Organização. 

 

Cada uma das ‘coisas’ que fazem a Organização existir têm uma identidade, algo que as define no 

contexto em que se inserem. A essa ‘identidade’ designamos por metadados. 

 

Se, tradicionalmente, a Gestão de Metadados estava circunscrita aos dados geridos nas aplicações 

informáticas, esta tese apresenta a oportunidade de uma mudança de paradigma que, pelos factos 

apresentados anteriormente, existe e apenas precisa de ser alavancada. 

 

É proposta a construção de um Repositório de Metadados Corporativo, pela complexidade do processo, 

deve ser incremental ao longo do tempo. Trata-se de um investimento justificado a médio ou longo prazo, 

através da análise da qualidade dos dados e do conhecimento adquirido pelos actores da Organização. 

 

Este Repositório surge como o alicerce crucial na proposta de um modelo de Gestão de Metadados 

integrado com o Método Learn. Desta forma, propõe-se uma projecção do conceito ‘metadados’ às 

definições de todos os artefactos da organização, no sentido de alavancar uma relação entre o que existe e 

acontece na realidade da empresa e as ferramentas de modelação e/ou conceitos. Para tal, é também 

proposto um modelo de entidades e relações, partindo do meta-modelo proposto pela Framework CEO e 

dos conceitos associados ao Método Learn. 
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A existência de um repositório de conhecimento transversal, construído por todos, ao longo das várias 

etapas do Método Learn, e mediado por um Gestor de Metadados, contribuirá também certamente para 

uma redução da barreira conceptual existente entre os utilizadores de negócio e os especialistas de 

sistemas de informação. Para tal, é proposto um algoritmo para implementar um conjunto de regras de 

nomenclatura para gerar definições que identifiquem univocamente cada artefacto organizacional. 

 

A introdução gradual de uma gestão de metadados, reforçada por mecanismos de enforcement da própria 

organização e aliada a uma estratégia de implementação do Método Learn, permitirá alavancar uma gestão 

orientada aos processos da própria organização. 

 

Por fim, é importante ainda referir que, à data da conclusão desta tese, a entidade financeira referida no 

caso de estudo encontrava-se em fase inicial de implementação de um mecanismo que permitirá 

‘exportar’, a partir do Repositório de Metadados, os metadados associados às regras de negócio de um 

conjunto de processos da organização, para depois serem implementadas num Sistema de Gestão de 

Processos de Negócio. Trata-se portanto de algo que pode ser entendido como um primeiro passo no 

sentido da proposta apresentada. 

 

7.2 Trabalho Futuro 
O trabalho de investigação efectuado permite sugerir algumas orientações para trabalhos futuros que 

poderão, desta forma, dar continuidade ao trabalho realizado. 

 

Uma importante linha de orientação centra-se no facto de ainda existir algum trabalho a desenvolver no 

que respeita a mecanismos de automatização na definição dos metadados. O esforço envolvido nesta tarefa 

está ainda muito dependente das pessoas, o que tende a tornar-se um ponto fraco, pela constante e 

crescente mudança das organizações. 

 

É também relevante apostar na construção de mecanismos que permitam integrar diferentes sistemas com 

o Repositório de Metadados, de modo a minimizar, por um lado,  a existência de ‘ilhas’ de metadados não 

sincronizadas e, por outro, a não aderência à definição centralizada dos metadados. 

 

Por último, uma outra proposta de trabalho futuro passará pela conceptualização de métricas que permitam 

avaliar mais eficazmente a qualidade dos metadados existentes no Repositório de Metadados. 
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Anexo A - Metadados associados ao Meta-Meta-Modelo Prosposto 
O seguinte conjunto de figuras ilustra a instanciação propriamente dita dos metadados associados ao meta-

meta-modelo proposto. Por outras palavras, é aqui representado um ‘protótipo’ de todas as definições de 

dados associadas ao meta-modelo de representação da Arquitectura Empresarial. 

 

Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Meta-Modelo Entidade: Nó

Nome: D_Estrategia
Descrição: Descrição Estratégia
Formato: Varchar
Comprimento: 256
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Nó’

Nome: D_Visao
Descrição: Descrição Visão
Formato: Varchar
Comprimento: 256
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: D_Missao
Descrição: Descrição Missão
Formato: Varchar
Comprimento: 256
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: D_Objectivo_Organizacional
Descrição: Descrição do Objectivo Organizacional
Formato: Varchar
Comprimento: 256
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: D_Objectivo_Negocio
Descrição: Descrição do Objectivo de Negócio
Formato: Varchar
Comprimento: 256
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: NM_Indicador
Descrição: Nome do Indicador Medida: Indica a medida a aplicar ao indicador
Formato: Varchar
Comprimento: 100
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: NM_Processo_Negocio
Descrição: Nome do Processo de Negócio
Formato: Varchar
Comprimento: 100
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: M_Valor_Indicador
Descrição: Montante do Valor do Indicador
Formato: Varchar
Comprimento: 100
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
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Nome: NM_Objecto_Negocio
Descrição: Nome do Objecto de Negócio
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: NM_Objecto_Sistemas_Informacao
Descrição: Nome do Objecto de Sistemas de Informação
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: NM_Bloco_Aplicacional
Descrição: Nome do Bloco Aplicacional
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: NM_Bloco_Tecnologico
Descrição: Nome do Bloco Tecnológico
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: NM_Actor
Descrição: Nome do Actor
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: NM_Unidade_Organizacional
Descrição: Nome da Unidade Organizacional
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: NM_Tarefa
Descrição: Nome da Tarefa
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: NM_Actividade
Descrição: Nome da Actividade
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: NM_Estimulo
Descrição: Nome do Estímulo
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001  
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Nome: NM_Servico
Descrição: Nome do Serviço
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: NM_Servico_Tecnologico
Descrição: Nome do Servico Tecnologico
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
Nome: NM_Entidade_Externa
Descrição: Nome da Entidade Externa
Formato: Varchar
Comprimento: 80
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001  

Figura 32 – Definição dos Metadados associados aos elementos ‘Nó’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Meta-Modelo Entidade: Arco

Nome: Relação Objectivo Organizacional – Indicador
Tipo Relação: Muitos-Para-Muitos
Elemento Origem: D_Objectivo_Organizacional
Elemento Destino: NM_Indicador
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Arco’

Nome: Relação Objectivo Organizacional – Objectivo de Negócio
Tipo Relação: Um-Para-Muitos
Elemento Origem: D_Objectivo_Organizacional
Elemento Destino: D_Objectivo_Negocio
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Missão - Visão
Tipo Relação: Um-Para-Um
Elemento Origem: D_Missão
Elemento Destino: D_Visão
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Visão - Estratégia
Tipo Relação: Um-Para-Um
Elemento Origem: D_Visão
Elemento Destino: D_Estratégia
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Estratégia – Objectivo Organizacional
Tipo Relação: Um-Para-Muitos
Elemento Origem: D_Estratégia
Elemento Destino: D_Objectivo_Organizacional
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
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Nome: Relação Processo de Negócio - Estímulo
Tipo Relação: Muitos-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Processo_Negocio
Elemento Destino: NM_Estimulo
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Objectivo de Negócio – Indicador
Tipo Relação: Muitos-Para-Muitos
Elemento Origem: D_Objectivo_Negocio
Elemento Intermédio: M_Valor_Indicador
Elemento Destino: NM_Indicador
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Objectivo de Negócio – Processo de Negócio
Tipo Relação: Um-Para-Muitos
Elemento Origem: D_Objectivo_Negocio
Elemento Destino: NM_Processo_Negocio
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Processo de Negócio – Processo de Negócio
Tipo Relação: Um-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Processo_Negócio
Elemento Destino: NM_Processo_Negocio
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Processo de Negócio – Objecto de Negócio
Tipo Relação: Muitos-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Processo_Negocio
Elemento Destino: NM_Objecto_Negocio
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Objecto de Negócio – Objecto de SI
Tipo Relação: Um-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Objecto_Negocio
Elemento Destino: NM_Objecto_Sistemas_Informacao
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Actor – Unidade Organizacional
Tipo Relação: Muitos-Para-Um
Elemento Origem: NM_Actor
Elemento Destino: NM_Unidade_Organizacional
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Unidade Organizacional - Estímulo
Tipo Relação: ZeroUm-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Unidade_Organizacional
Elemento Destino: NM_Estimulo
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001
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Nome: Relação Tarefa – Serviço
Tipo Relação: Muitos-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Tarefa
Elemento Intermédio: NM_Actor
Elemento Destino: NM_Servico
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Bloco Aplicacional – Bloco Aplicacional
Tipo Relação: Muitos-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Bloco_Aplicacional
Elemento Destino: NM_Bloco_Aplicacional
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Serviço – Bloco Aplicacional
Tipo Relação: Muitos-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Servico
Elemento Destino: NM_Bloco Aplicacional
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Objecto SI – Servico
Tipo Relação: Muitos-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Objecto_Sistemas_Informacao
Elemento Destino: NM_Servico
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Bloco Aplicacional – Servico Tecnológico
Tipo Relação: Muitos-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Bloco_Aplicacional
Elemento Destino: NM_Servico_Tecnologico
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Servico Tecnológico – Bloco Tecnológico
Tipo Relação: Muitos-Para-Muitos
Elemento Origem: NM_Servico_Tecnologico
Elemento Destino: NM_Bloco_Tecnologico
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

Nome: Relação Estímulo – Entidade Externa
Tipo Relação: Muitos-Para-ZeroUm
Elemento Origem: NM_Estimulo
Elemento Destino: NM_Entidade_Externa
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor001
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor001

 

Figura 33 – Definição dos Metadados associados aos elementos ‘Arco’ 
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Anexo B - Metadados associados à Instanciação do Modelo Proposto 
O seguinte conjunto de figuras ilustra a definição dos metadados associados ao conjunto de artefactos 

utilizados na instanciação do modelo proposto. 

 

Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Processo de Negócio

Nome Processo: Proc_Suporte_Serviço_Clientes
Descrição Processo: Processo Suporte ao Serviço a Clientes
Nome Macro Processo: Proc_Suporte_Serviço_Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Processo de Negócio’ Where ‘Macro 
Processo’ is ‘Proc_Suporte_Servico_Clientes’

Nome Processo: Proc_Identificacao_Necessidades_Clientes
Descrição Processo: Identificação de Necessidades de Clientes
Nome Macro Processo: Proc_Suporte_Servico_Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Processo: Proc_Duvidas_Clientes
Descrição Processo: Processo Dúvidas de Clientes
Nome Macro Processo: Proc_Suporte_Servico_Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Processo: Proc_Manutenção_Dados_Clientes
Descrição Processo: Processo Manutenção de Dados sobre Clientes
Nome Macro Processo: Proc_Suporte_Servico_Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Processo: Proc_Abertura_Gestao_Contas
Descrição Processo: Processo Abertura e Gestão de Contas
Nome Macro Processo: Proc_Suporte_Servico_Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Processo: Proc_Cobranca_Manual_Comissões_Encargos
Descrição Processo: Processo Cobrança Manual de Comissões e Encargos
Nome Macro Processo: Proc_Suporte_Servico_Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Processo: Proc_Documentacao_Contratos
Descrição Processo: Processo Documentação relativa a Contratos
Nome Macro Processo: Proc_Suporte_Servico_Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Processo: Gestão de Fraude e Chargeback
Nome Macro Processo: Suporte ao Serviço a Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

 

Figura 34 – Definição dos Metadados associados a ‘Processo de Negócio’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Actividade

Nome Actividade: ACTV_Recepcionar_Decidir_Duvidas_Clientes
Descrição Actividade: Actividade Recepcionar e Decidir sobre as dúvidas dos clientes
Nome Processo: Proc_Duvidas_Clientes Ponto de Controlo: Resposta encontrada
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Actividade’ Where ‘Processo’ is
‘Proc_Duvidas_Clientes’

Nome Actividade: ACTV_Informar_Cliente
Descrição Actividade: Actividade Informar o Cliente
Nome Processo: Proc_Duvidas_Clientes Ponto de Controlo: Cliente informado
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002  

Figura 35 – Definição dos Metadados associados a ‘Actividade’ 

 

Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Objecto de Negócio

Nome Objecto Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Descrição Objecto de Negócio: Objecto Negócio Dúvida de Cliente
Nome Processo: Proc_Duvidas_Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Objecto de Negócio’ Where ‘Processo’ is
‘Proc_Duvidas_Clientes’

 

Figura 36 – Definição dos Metadados associados a ‘Objecto de Negócio’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Tarefa

Nome Tarefa: TARF_Analisar_Duvida_Cliente_Informação_Existente
Descrição Tarefa: Tarefa Analisar Duvida de Cliente face à Informação Existente
Actividade: ACTV_Recepcionar_Decidir_Duvidas_Clientes
Nº Ordem Tarefa: 1.1
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Tarefa’ Where ‘Actividade’ is
‘Actv_Recepcionar_Decidir_Duvidas_Clientes’

Nome Tarefa: TARF_Verificar_Questao_Resposta_Rapida
Descrição Tarefa: Verifica se é uma questão de resposta rápida
Actividade: ACTV_Recepcionar_Decidir_Duvidas_Clientes
Nº Ordem Tarefa: 1.2
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Tarefa: TARF_Submeter_Pedido_Aplicacao_GReclam
Descrição Tarefa: Submete pedido na aplicação GReclam
Actividade: ACTV_Recepcionar_Decidir_Duvidas_Clientes
Nº Ordem Tarefa: 1.3.1 - Não
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Tarefa: TARF_Consulta_Pedido_Cliente
Descrição Tarefa: Consulta pedido de Cliente
Actividade: ACTV_Recepcionar_Decidir_Duvidas_Clientes
Nº Ordem Tarefa: 1.3.2 - Não
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Tarefa: TARF_Submeter_Resposta_Pedido
Descrição Tarefa: Submete resposta ao pedido
Actividade: ACTV_Recepcionar_Decidir_Duvidas_Clientes
Nº Ordem Tarefa: 1.3.3 – Não
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Tarefa: TARF_Informar_Cliente_Resposta_Duvida
Descrição Tarefa: Informa Cliente sobre a resposta à dúvida
Actividade: ACTV_Recepcionar_Decidir_Duvidas_Clientes
Nº Ordem Tarefa: 1.4 
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002  

Figura 37 – Definição dos Metadados associados a ‘Tarefa’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Serviço

Nome Serviço: SERV_Consultar_Dados_Cliente
Descrição Serviço: Serviço Consultar Dados de Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Serviço’

Nome Serviço: SERV_Inserir_Reclamacao
Descrição Serviço: Serviço Inserir Reclamação
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Serviço: SERV_Ler_Reclamacao
Descrição Serviço: Serviço Ler Reclamação
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Serviço: SERV_Fechar_Reclamacao
Descrição Serviço: Serviço Fechar Reclamação
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

 

Figura 38 – Definição dos Metadados associados a ‘Serviço’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Objecto de SI

Nome Objecto de SI: NM_Cliente
Descrição Objecto de SI: Nome de Cliente
Nome Objecto em DB2: NM_CLIENTE
Nome Objecto em SQL Server: NOMECLIENTE
Formato: Alfanumérico Comprimento: 100
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Objecto de SI’

Nome Objecto de SI: D_Morada_Cliente
Descrição Objecto de SI: Descrição Morada de Cliente
Nome Objecto em DB2: D_MRDA_CLI
Nome Objecto em SQL Server: DESCRICAOMORADACLIENTE
Formato: Alfanumérico Comprimento: 200
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Objecto de SI: N_Telefone_Cliente
Descrição Objecto de SI: Número de Telefone de Cliente
Nome Objecto em DB2: N_TLFE_CLI
Nome Objecto em SQL Server: NUMEROTELEFONECLIENTE
Formato: Alfanumérico Comprimento: 200
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Objecto de SI: N_Conta_Ordem_Cliente
Descrição Objecto de SI: Número de Conta à Ordem de Cliente
Nome Objecto em DB2: N_CNTA_ORDM_CLI
Nome Objecto em SQL Server: NUMEROCONTAORDEMCLIENTE
Formato: Numérico Comprimento: 13
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Objecto de SI: N_Credito_Pessoal_Cliente
Descrição Objecto de SI: Número de Crédito Pessoal de Cliente
Nome Objecto em DB2: N_CRED_PESS_CLI
Nome Objecto em SQL Server: NUMEROCREDITOPESSOALCLIENTE
Formato: Numérico Comprimento: 20
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Objecto de SI: D_Duvida_Cliente
Descrição Objecto de SI: Descrição da Dúvida de Cliente
Nome Objecto em DB2: D_DUVD_CLI
Nome Objecto em SQL Server: DESCRICAODUVIDACLIENTE
Formato: Alfanumérico Comprimento: 200
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002  
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Nome Objecto de SI: DT_Duvida_Cliente
Descrição Objecto de SI: Data da Dúvida de Cliente
Nome Objecto em DB2: Z_DUVD_CLI
Nome Objecto em SQL Server: DATADUVIDACLIENTE
Formato: Data Comprimento: 10
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Objecto de SI: DT_Resposta_Duvida_Cliente
Descrição Objecto de SI: Data Resposta Dúvida de Cliente
Nome Objecto em DB2: Z_RSPT_DUVD_CLI
Nome Objecto em SQL Server: DATARESPOSTADUVIDACLIENTE
Formato: Data Comprimento: 10
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Objecto de SI: D_Resposta_Duvida_Cliente
Descrição Objecto de SI: Descrição da Resposta à Dúvida de Cliente
Nome Objecto em DB2: D_RSPT_DUVD_CLI
Nome Objecto em SQL Server: DESCRICAORESPOSTADUVIDACLIENTE
Formato: Alfanumérico Comprimento: 200
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002  

Figura 39 – Definição dos Metadados associados a ‘Objecto de SI’ 

 

Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Bloco Aplicacional

Nome Bloco Aplicacional: BAPL_Aplicacao_Balcao
Descrição Bloco Aplicacional: Bloco Aplicacional Aplicação de Balcão
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Bloco Aplicacional’

Nome Bloco Aplicacional: BAPL_GReclam
Descrição Bloco Aplicacional: GReclam
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

 

Figura 40 – Definição dos Metadados associados a ‘Bloco Aplicacional’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Serviço Tecnológico

Nome Serviço Tecnológico: STEC_Bases_Dados_DB2
Descrição Serviço Tecnológico: Serviço Tecnológico Bases Dados DB2
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Serviço Tecnológico’

Nome Serviço Tecnológico: STEC_Bases_Dados_SQLServer
Descrição Serviço Tecnológico: Serviço Tecnológico Bases Dados SQL Server
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Suporte_Canal_Balcao
Descrição Serviço Tecnológico: Serviço Tecnológico Suporte Canal Balcão
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Workflow
Descrição Serviço Tecnológico: Serviço ecnológico Workflow
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Gestao_Transaccional
Descrição Serviço Tecnológico: Serviço Tecnológico Gestão Transaccional
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Serviço Tecnológico: STEC_Gestao_Aplicacional
Descrição Serviço Tecnológico: Serviço Tecnológico Gestão Aplicacional
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002  

Figura 41 – Definição dos Metadados associados a ‘Serviço Tecnológico’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Bloco Tecnológico

Nome Bloco Tecnológico: BTEC_IBMDB2
Descrição Bloco Tecnológico: Bloco Tecnológico IBMDB2
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Bloco Tecnológico’

Nome Bloco Tecnológico: BTEC_SQLServer
Descrição Bloco Tecnológico: Bloco Tecnológico SQLServer
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Bloco Tecnológico: BTEC_OBF_Platform
Descrição Bloco Tecnológico: Bloco Tecnológico OBFPlatform
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Bloco Tecnológico: BTEC_MQWorkflow
Descrição Bloco Tecnológico: Bloco Tecnológico MQWorkflow
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Bloco Tecnológico: BTEC_CICSTransaction Server
Descrição Bloco Tecnológico: Bloco Tecnológico CICSTransactionServer
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Bloco Tecnológico: BTEC_WebsphereApplicationServer
Descrição Bloco Tecnológico: Bloco Tecnológico WebsphereApplicationServer
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002  

Figura 42 – Definição dos Metadados associados a ‘Bloco Tecnológico’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Relação Serviço 
Tecnológico – Bloco Tecnológico

Nome Serviço Tecnológico: STEC_Bases_Dados_DB2
Nome Bloco Tecnológico: BTEC_IBMDB2
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Relação Serviço Tecnológico – Bloco 
Tecnológico’

Nome Serviço Tecnológico: STEC_Bases_Dados_SQLServer
Nome Bloco Tecnológico: BTEC_SQLServer
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Suporte_Canal_Balcao
Nome Bloco Tecnológico: BTEC_OBFPlatform
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Workflow
Nome Bloco Tecnológico: BTEC_MQWorkflow
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Gestao_Transaccional
Nome Bloco Tecnológico: BTEC_CICSTransaction Server
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Gestao_Aplicacional
Nome Bloco Tecnológico: BTEC_WebsphereApplicationServer
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002  

Figura 43 – Definição dos Metadados associados a ‘Relação Serviço Tecnológico - Bloco Tecnológico’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Relação Bloco 
Aplicacional – Serviço Tecnológico

Nome Bloco Aplicacional: BAPL_Aplicacao_Balcao
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Bases_Dados_DB2
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Relação Bloco Aplicacional – Serviço 
Tecnológico’

Nome Bloco Aplicacional: BAPL_Aplicacao_Balcao
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Suporte_Canal_Balcao
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Bloco Aplicacional: BAPL_Aplicacao_Balcao
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Gestao_Transaccional
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Bloco Aplicacional: BAPL_GReclam
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Bases _Dados_SQLServer
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Bloco Aplicacional: BAPL_GReclam
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Workflow
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Bloco Aplicacional: BAPL_GReclam
Nome Serviço Tecnológico: STEC_Gestao_Aplicacional
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

 

Figura 44 – Definição dos Metadados associados a ‘Relação Bloco Aplicacional - Serviço Tecnológico’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Relação Objecto SI -
Serviço

Nome Objecto SI: NM_Cliente
Nome Serviço: SERV_Consultar_Dados_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Relação Objecto SI - Serviço’

Nome Objecto de SI: D_Morada_Cliente
Nome Serviço: SERV_Consultar_Dados_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de SI: D_Duvida_Cliente
Nome Serviço: SERV_Inserir_Duvida_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de SI: DT_Duvida_Cliente
Nome Serviço: SERV_Inserir_Duvida_Cliente 
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de SI: DT_ Resposta_Duvida_Cliente
Nome Serviço: SERV_Fechar_Duvida_Cliente 
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de SI: D_Resposta_Duvida_Cliente
Nome Serviço: SERV_Fechar_Duvida_Cliente 
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de SI: N_Telefone_Cliente
Nome Serviço: SERV_Consultar_Dados_Clientes 
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de SI: N_Conta_Ordem_Cliente
Nome Serviço: SERV_Consultar_Dados_Clientes 
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de SI: N_Credito_Pessoal_Cliente
Nome Serviço: SERV_Consultar_Dados_Clientes 
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de SI: D_Duvida_Cliente
Nome Serviço: SERV_Ler_Duvida_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de SI: DT_Duvida_Cliente
Nome Serviço: SERV_Ler_Duvida_Cliente 
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

 

Figura 45 – Definição dos Metadados associados a ‘Relação Objecto SI – Serviço’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Actor

Nome Actor: ACTR_Tecnico_Primeira_Linha
Descrição Actor: Actor Técnico de Primeira Linha
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Actor’

Nome Actor: ACTR_Tecnico_Segunda_Linha
Descrição Actor: Actor Técnico de Segunda Linha
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

 

Figura 46 – Definição dos Metadados associados a ‘Actor’ 

 

Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Relação Tarefa - Serviço

Nome Tarefa: TARF_Analisar_Duvida_Apresentada_Cliente_Informacao_Existente
Descrição Tarefa: Tarefa analisar dúvida apresentada pelo Cliente face à informação 
existente
Nome Serviço: SERV_Consultar_Dados_Cliente
Nome Actor: ACTR_Tecnico_Primeira_Linha
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Relação Tarefa - Serviço Aplicacional’

Nome Tarefa: TARF_Submeter_Pedido_Aplicacao_GReclam
Descrição Tarefa: Tarefa submeter pedido na aplicação GReclam
Nome Serviço: SERV_Inserir_Reclamacao
Nome Actor: ACTR_Tecnico_Primeira_Linha
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Tarefa: TARF_Consultar_Pedido_Cliente
Descrição Tarefa: Tarefa consultar pedido de Cliente
Nome Serviço: SERV_Ler_Reclamacao
Nome Actor: ACTR_Tecnico_Segunda_Linha
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Tarefa: TARF_Submeter_Resposta_Pedido
Descrição Tarefa: Tarefa submeter resposta ao pedido
Nome Serviço: SERV_Fechar_Reclamacao
Nome Actor: ACTR_Tecnico_Segunda_Linha
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002  

Figura 47 – Definição dos Metadados associados a ‘Relação Tarefa – Serviço’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Relação Objecto de 
Negócio – Objecto de SI

Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Objecto de SI: NM_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Relação Objecto de Negócio - Objecto de 
SI’

Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Objecto de SI: D_Morada_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Objecto de SI: N_Telefone_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Objecto de SI: N_Conta_Ordem_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Objecto de SI: N_Credito_Pessoal_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Objecto de SI: D_Duvida_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Objecto de SI: DT_Duvida_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Objecto de SI: DT_Resposta_Duvida_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002
Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Objecto de SI: D_Resposta_Duvida_Cliente
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002  

Figura 48 – Definição dos Metadados associados a ‘Relação Objecto de Negócio – Objecto de SI’ 
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Repositório de Metadados

Diálogo: Meta-Modelo Entidade: Relação Processo Negócio –
Objecto Negócio

Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Estado Observável: Dúvida por responder
Data Estado Observável: Data em que foi registado o estado
Nome Processo: PROC_Duvidas_Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002

Critério de Pesquisa: Select * From ‘Relação Processo Negócio – Objecto 
Negócio’ Where ‘Processo’ is ‘Proc_Duvidas_Clientes’

Nome Objecto de Negócio: OBNE_Duvida_Cliente
Nome Estado Observável: Dúvida respondida
Data Estado Observável: Data em que foi registado o estado
Nome Processo: PROC_Duvidas_Clientes
Data Definição: 2007/10/14 User Definição: Gestor002
Data Modificação: 2007/10/14 User Modificação: Gestor002  

Figura 49 – Definição dos Metadados associados a ‘Relação Processo de Negócio – Objecto de Negócio’ 

 


