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Tipos de dados disponíveis em uma organização 
 
 
OS DADOS DE UMA ORGANIZAÇÃO PODEM SER CLASSIFICADOS EM CINCO TIPOS: 
 
Não estruturados – Dados que não podem ser organizados em uma estrutura identificável. Exemplos:  
e-mails, páginas web, documentos de processadores de textos, etc. 
 
Transacionais – Dados que formam as transações processadoas pelos sistemas operacionais da empresa. 
Tipicamente descreve as atividades ou transações do negócio. Dados que compõem as informações do 
negócio da empresa com vendas, compras, entradas, saídas, clientes, fornecedores, etc. 
 
Metadados – Dados que descrevem as informações contidas na arquitetura de informação da empresa. 
Exemplo: definições de tabelas e colunas no catálogo do sistema de uma base de dados ou entidades e 
atributos em um modelo de dados. 
 
Hierárquicos – Registram as relações entre os dados como a hierarquia organizacional, linhas de produtos, 
etc. 
 
Mestres – Dados mestres são os dados críticos do negócio e são divididos normalmente em quatro grupos: 
pessoas, coisas, lugares e conceitos. Devem ser as únicas fontes confiáveis de dados, que todos na empresa 
devem se basear e usar.  
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Quais dados devem constituir os dados mestres? 
 
 
 

DADOS MESTRES são os elementos essenciais do negócio que são aplicados a várias transações e são 

usados para categorizar, agregar e avaliar os dados da transação. Dados mestres não são dados 

transacionais, mas estão quase sempre envolvidos com os dados transacionais.  

 

Por exemplo, considere uma única transação “João da Silva vendeu em 12 de dezembro de 2015 uma 

impressora a laser por R$ 300,00, o código do produto é MX0315, da família de produtos de Scanners e 

Impressoras”. Os elementos de dados mestres nessa transação são o Vendedor (João da Silva), o Grupo do 

Produto (Scanners e Impressoras), o Produto (Impressora a Laser) e o Código do Produto (MX0315).  

 

Pode-se notar que os dados mestres são sinônimo de Dimensões em um Data Warehouse. 
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O que é Master Data Management (MDM)? 
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MDM é uma metodologia que identifica as informações mais críticas dentro da organização e cria uma fonte 

única e confiável para otimizar processos de negócio. 

Envolve soluções tecnológicas, incluindo integração de dados, qualidade de dados e business process 

management (BPM). O MDM entrega: 

Uma visão única dos dados – Criando uma visão única e confiável dos dados críticos de negócio a partir de 

informações não relacionadas, duplicadas e conflitantes, o MDM permite, por exemplo, descobrir se José da 

Silva e Jose da Silva são a mesma pessoa. 

Uma visão em 360º dos relacionamentos – Regras de negócio permitem você identificar as relações entre os 

dados, de forma a combinar os dados que mostram que José da Silva tem uma motocicleta, com dados que 

mostram que ele a comprou em uma concessionária Honda. 

Uma visão completa de todas as interações – Integrar as transações e interações sociais que ocorreram com 

um produto, cliente, parceiro de canal ou outro elemento de dado permite obter uma visão completa desse 

cliente. 



Principais características de um sistema de Master Data 
Management (MDM) 
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UM SISTEMA DE MDM TIPICAMENTE OFERECE:  

 

Governança dos Dados – Proporciona segurança robusta para os modelos subjacentes, definir políticas de 

governança de dados e procedimentos de apoio aos fluxos de trabalho (workflows),  para implementar 

políticas de governança de dados. 

 

Gerenciamento de Metadados – O sistema de MDM deve ter a habilidade de gerenciar metadados de 

negócios e processos. 

 

Repositório de Dados – O MDM deve possibilitar a modelagem de entidades, atributos, hierarquias 

complexas e relacionamentos entre as entidades.  

 

Integração de Dados – Deve integrar-se tanto com os sistemas fonte quanto os de subscrição, idealmente em 

modos batch e também em real-time. Deve ser compatível com sistemas de entrada e registro de operações.  

 

Qualidade de Dados – Deve ter processos de dados de alta qualidade, compatíveis com normalização, 

deduplicação, correspondência e fusão (merge). 



O que é um Hub de MDM? 
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UM HUB DE MDM é um banco de dados com software capaz de gerenciar os dados mestres que estão 
armazenados no banco de dados e mantê-los sincronizados com os sistemas transacionais e analíticos 
que usam os dados mestres. A figura abaixo mostra uma visão funcional de um hub de MDM: 
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Estilos de arquitetura de hubs de um sistema de Master Data 
Management (MDM) 
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EXISTEM 3 ARQUITETURAS BÁSICAS:  

 

Modelo de repositório 
 
Os dados mestres de uma organização são armazenados em uma única base de dados. O modelo de 
repositório de dados deve incluir todos os atributos necessários por todos os sistemas que usem os dados 
mestres. As aplicações que consomem, criam ou mantêm dados mestres são todas modificadas para usar 
os dados mestres no hub, ao invés dos dados mestres  previamente mantidos no aplicativo de banco de 
dados.  
 
Por exemplo, as aplicações de entrada de pedidos e CRM deveriam ser modificadas para usar o mesmo 
conjunto de tabelas de clientes do hub de dados mestres, ao invés daqueles nos seus próprios bancos de 
dados.  



Estilos de arquitetura de hubs de um sistema de Master Data 
Management (MDM) 
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Modelo de registros 

 

O modelo de registros é o oposto do modelo de repositório. Os dados mestres são mantidos nas bases de 

dados das aplicações e o hub de MDM contém listas de chaves que podem ser usadas para localizar todos 

os registros relacionados com um item particular. Nenhum dos registros de dados mestres é armazenado 

no hub de MDM. Por exemplo: se existem registros sobre um cliente específico no CRM, entrada de 

pedidos e as bases de dados de Serviços de Atendimento ao  Cliente, o hub de MDM conterá um 

mapeamento das chaves para esses três registros em uma chave comum.   

 

Modelo híbrido 

 

Como o nome já descreve, o modelo híbrido inclui funcionalidades dos modelos de repositório e de 

registros. O modelo híbrido deixa os registros de dados mestres nas bases de dados dos aplicativos e 

mantém chaves no hub de MDM, como o modelo de registro faz. Além disso, replica os atributos mais 

importantes para cada entidade mestre no hub de MDM, de forma que um número significativo de 

queries de MDM podem ser atendidas diretamente da base de dados do hub e somente as queries que 

referenciam atributos menos comuns têm que se referir à base de dados do aplicativo.  



Estilos de arquitetura de hubs de um sistema de Master Data 
Management (MDM) 
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O Gartner identificou quatro estilos diferentes de implantação para o MDM, baseados em critérios como 
fonte de autoria, persistência de dados, latência de dados, etc. Veja a figura abaixo: 



Benefícios da implantação de um sistema de Master Data 
Management (MDM) 
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AS EMPRESAS PODEM ALCANÇAR INÚMEROS BENEFÍCIOS, INCLUINDO: 

• Melhora a reutilização e o compartilhamento de dados. 

• Elimina o gerenciamento redundante de dados e atividades de integração. 

• Melhora a gestão de produtos e clientes. 

• Promove o uso consistente de dados. 

• Reduz os custos de aquisição de fornecedores.  

• Melhora a eficiência operacional devido a alavancagem de processos de negócio e uma boa 

qualidade de dados. 

• Refina a prevenção de fraudes. 

• Melhora a tomada de decisão. 

• Melhora a qualidade e as conformidades. 



Diferenças entre Data Warehouse e Master Data Management (MDM) 
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Apesar de parecerem similares e serem complementares por definição, na verdade não são. As diferenças 
fundamentais entre data warehouse e MDM são: 

Características Data Warehouse MDM 

Meta Oferece funcionalidades analíticas para 
análise dos dados através de dimensões. 

Cria e mantém uma versão única e 
consistente somente dos dados de referência.  

Dados Data warehouse contém dados 
transacionais e dimensionais, incluindo 
todas as hierarquias associadas. 

MDM contém somente dados de referência 
junto com hierarquias ou relacionamentos 
associados, tipicamente correspondendo a 
dimensões em um data warehouse. 

Apresentação ao usuário 
final / Pontos de atenção 
com usuários de negócios 

Relatórios e dashboards são primariamente 
usados para apresentar dados a usuários 
finais. 

Os pontos de contato com os usuários de 
negócios giram em torno de governança de 
dados. A ênfase é na manutenção da 
qualidade de dados, governança e na 
conformidade. 

Data write back Data write back para o sistema de origem 
não é suportado. 

O MDM pode fazer data write back / copiar os 
dados para o sistema de origem para garantir 
a consistência.  



Como os sistemas de Data Warehouse alavancam o MDM? 
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Gerenciar uma tabela dimensional se torna mais fácil se as dimensões em um datawarehouse são modeladas 
com base em dados mestres. Devido ao seu desenho, os dados mestres consistem de entidades de negócios 
que não  são nada além de dimensões em linguagem de datawarehouse.   
 
O trabalho  de ETL (Extract Transform Load), ou seja, Extração Transformação Carga, para carregar dados de 
dimensão é muito reduzido se forem extraídos dos dados mestres. Também, os dados entram no sistema de 
MDM  somente se todas as regras de negócio forem atendidas. Isso assegura que os dados de dimensão são 
de alta qualidade no data warehouse. 



Quais são os desafios na implantação do MDM? 
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ALGUNS DOS DESAFIOS EM SE IMPLANTAR UM SISTEMA DE MASTER DATA MANAGEMENT SÃO: 

 

• Como um sistema de MDM requer mudanças nos processos atuais e na implementação de novos 

processos de governança de dados, um desafio é ganhar a aceitação e o apoio à metodologia, que podem 

ser conseguidos com um eficiente programa de mudança.  

 

• Um sistema de MDM não é limitado somente às atividades de sua implantação. Ele necessita ser 

conduzido como uma atividade contínua, para assegurar que os processos de governança de dados 

continuem relevantes e eficientes com o passar do tempo e que os dados mestres são usados de forma 

consistente  por aplicativos existentes  e também por novos aplicativos. Isso requer um comprometimento 

da direção da organização.  

 

• A integração com aplicativos existentes pode ser um desafio, a menos que formatos comuns sejam 

definidos para compartilhamento de dados em aplicativos diferentes.  

 

• Diferenciar os conjuntos de código e identificadores para os dados mestres em todos os sistemas 

representa um desafio em definir um identificador único, a menos que um padrão global apropriado exista 

para ser adotado.  



Quais são os desafios na implantação do MDM? 
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• Processos de negócio existentes e  cronogramas para a criação de dados de referência podem ser 

diferentes através de sistemas e baseados nas necessidades desses sistemas. Isso pode ser um desafio 

quando se implementar um processo centralizado para a governança dos dados se o hub de MDM é usado 

para a autoria de dados mestres, pois podem aparecer problemas de sincronização de dados. 



Conclusão 
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MDM é um assunto amplo que se relaciona com muitos conceitos da arquitetura de informação da 

organização. O MDM colabora em muito para desembaraçar e simplificar os complexos sistemas que 

evoluíram para gerenciar as informações críticas do negócio, consolidando logicamente essas informações. 

Atuando como um sistema de repositório, de registro ou híbrido, os sistemas de MDM podem fornecer dados 

com autoridade para todos os aplicativos corporativos.  

 

Como ressaltamos ao longo deste texto, os sistemas bem-sucedidos de MDM: 

 

• Fornecem um entendimento consistente e confiável de entidades de dados mestres 

• Fornecem mecanismos para o uso consistente de dados mestres ao longo de toda a organização 

• São projetados para acomodar e gerir a mudança 

 

Qual a importância que sua empresa dá aos seus dados críticos? 

 



SOMOS UMA EMPRESA COM MAIS DE 25 ANOS, 
ESPECIALIZADA EM BPM (GESTÃO DE PROCESSOS 
DE NEGÓCIO), INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS E 
BUSINESS ANALYTICS. 
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