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“Por natureza todos os homens desejam conhecer...”
ARISTÓTELES, Frase inicial de Metaphysics

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é apresentar uma metodologia para alcance da previsibilidade do
consumo de recursos de Tecnologia da Informação (TI) para apoiar as empresas nos processos
de governança de Tecnologia da Informação. São abordados os temas pertinentes a questão da
construção e análise de dados, e principalmente, apoio na decisão do que deve ser estudado,
bem como apresenta-se os passos da metodologia proposta com vínculos em referenciais
teóricos. Trata-se neste estudo de uma pesquisa do tipo exploratória, busca-se demonstrar a
aplicação das técnicas estatísticas, mineração de dados e inteligência artificial que podem ser
utilizadas para classificação de tipos de demanda e predição de comportamentos de consumo
de recursos tecnológicos. Sobressai do estudo que é possível atingir controles aceitáveis e
previsões de consumo de equipamentos perante uma caracterização da demanda adequada.
Conclui-se que a metodologia pode ser aplicada inclusive em diversas realidades empresariais.
Palavras-chave: Regressão linear. Inteligência artificial. Mineração de dados. Gerenciamento
de serviços. PRODEMGE.

ABSTRACT
The objective of this research is to present a methodology to reach the predictability of
consumption of IT resources to support businesses in governance processes of Information
Technology. The relevant topics the issue of building and data analysis are discussed, and
mainly support in deciding what should be studied, and presents the steps of the proposed
methodology with ties to theoretical frameworks. Protrudes from the study that it is possible to
achieve acceptable control equipment and consumption forecast before a proper
characterization of demand. It is concluded that the methodology can be applied even in
different business realities. It is this study a survey of exploratory, seeks to demonstrate the
application of statistical techniques, data mining and artificial intelligence can be used for
classification of types of demand and prediction of consumer behavior of technological
resources.
Keywords: Linear Regression, Artificial Intelligence, Data Mining, Service
PRODEMGE.

Management.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente na manutenção das organizações verifica-se a presença do papel
fundamental da Tecnologia da Informação (TI), existindo em diversificados tipos de negócio a
coexistência entre implantação de tecnologias e saúde das organizações, isto refletindo nos
diversos processos organizacionais.
A Tecnologia da Informação influi não só na gestão efetiva dos resultados da empresa,
como na utilização de recursos e serviços por seus usuários. Ela está presente em vários tipos
de negócios inclusive nos negócios de governo, onde os cidadãos têm experimentado e exigido
cada vez mais facilidades em sua interação para com os serviços públicos.
O alcance da TI em soluções de governo é algo praticamente imensurável, mas na maior
parte dos projetos é possível haver uma estimativa de alcance inicial. Segundo Veras (2012) a
medida em que a utilização dos processos de Tecnologia da Informação (TI) foram ganhando
escala, ela se tornou a espinha dorsal para muitos negócios criando também uma opção de
negócio próprio.
Do ponto de vista de Molinaro e Ramos (2011), as organizações a partir da era da
globalização caracterizam-se pela acirrada concorrência dos mercados que são cada vez mais
dinâmicos, instáveis e turbulentos. Os modelos de gestão tradicionais não atendem à
necessidade de rápida ação perante o cenário atual. Neste contexto a TI aparece como facilitador
do fluxo sistêmico de informação da organização. Outrossim, a utilização da TI funciona
efetivamente como suporte às rotinas operacionais. Ainda conforme o pensamento de Molinaro
(2011), um ponto abordado como fundamental, é o alinhamento entre a TI e o modelo de
negócios.
Para alcançar este alinhamento que é definido dentro da implantação da governança, é
necessário apresentar este conceito - o de governança - que, segundo Weill (2006, p. 2), é a
especificação dos direitos decisórios e do framework de responsabilidades para estimular
comportamentos desejáveis na utilização da TI.
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Desta forma, percebe-se que a governança oferece o suporte necessário ao processo de
tomada de decisões referentes às necessidades dos negócios frente aos investimentos
necessários para mantê-los e evoluí-los. Veras (2012), sugere que a estrutura de governança
seja pensada considerando-se o papel estratégico da informação e da tecnologia que a suporta.
Assim constitui-se tema desta pesquisa as técnicas estatísticas, a teoria básica da
computação da governança de TI e da inteligência artificial. Pretende-se neste trabalho
apresentar uma metodologia para prever o consumo de recursos (Planejamento de Capacidade)
em ambientes de infraestrutura de TI. Propõe-se a aplicação de regras estatísticas após aplicação
de critérios para apoiar na caracterização de demandas a partir do acompanhamento do consumo
dos recursos. Para viabilizar esta definição utilizar-se-á uma base de dados com informações
históricas. O objetivo é de se alcançar assertividade nos investimentos em infraestrutura
tecnológica, questões fundamentais que serão tratados neste trabalho.
Delimita-se este estudo à aplicação de técnicas com o objetivo classificar, identificar
demandas e simular, baseado em dados históricos coletados, comportamentos do consumo de
recursos de infraestrutura de TI. Para este estudo utiliza-se as tecnologias presentes no ambiente
computacional da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
(PRODEMGE).
O objetivo geral deste trabalho é apresentar uma metodologia para determinar os
recursos computacionais de infraestrutura tecnológica necessária para atender as necessidades
de negócio. Descrever-se-á o processo executado na construção desta metodologia alcançando
a visão de predição do consumo de recursos computacionais em ambientes de infraestrutura e
da mão de obra a utilizar-se para implantação da solução tecnológica.
No estudo apresenta-se o processo de construção da metodologia e se demonstra a
utilização de técnicas estatísticas em modelos de planejamento de capacidade de recursos de
infraestrutura de Tecnologia da Informação alcançando o objetivo proposto.
São objetivos específicos: reunir e apresentar informações que permitam apresentar uma
metodologia coesa, demonstrando o processo de construção do raciocínio da escolha e
utilização das técnicas mais eficientes para definição de recursos de infraestrutura de TI a serem
disponibilizados para atendimento às demandas.
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Pretende-se também com este trabalho demonstrar as técnicas e conceitos da
inteligência artificial envolvidas na extração e mapeamento do conhecimento de especialistas
viabilizando sua implementação para o processamento de uma máquina. Demonstrar-se-á as
técnicas utilizadas de estatística, mineração de dados e inteligência artificial e gerenciamento
de projetos. As abordagens serão feitas alinhando-se com os conceitos de governança de TI.
Justifica-se este estudo tendo-se em vista que se pretende demonstrar uma linha de
raciocínio onde procura-se de forma eficiente encontrar um caminho que leva à racionalização
de recursos. Busca-se mostrar como atingir os seguintes pontos tais como: (a) viabilizar, com
uma maior agilidade no dimensionamento da infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI),
os projetos; (b) otimizar a utilização de recursos de infraestrutura, (c) dimensionar corretamente
os recursos a serem utilizados, e (d) economizar energia como efeito colateral.
Trata-se neste estudo de uma pesquisa do tipo exploratória, quando buscar-se-á
demonstrar a aplicação das técnicas estatísticas, mineração de dados e inteligência artificial que
podem ser utilizadas para classificação de tipos de demanda e predição de comportamentos de
consumo de recursos tecnológicos.
Como técnica utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A pesquisa
bibliográfica, fontes secundárias, teve como base uma visão teórica das técnicas estatísticas,
mineração de dados, inteligência artificial e suas respectivas correlações.
A pesquisa documental, fontes primárias, teve como base consultas à Lei Federal 8 666
de 21 de junho de 1993, que regulamenta as formas de aquisições de recursos por meio de
licitação. Esta é a forma de contratação a que nos órgãos do Estado de Minas Gerais são regidos.
A pesquisa documental constitui-se de dados coletados em um intervalo de um ano na
Companhia de Tecnologia do Estado de Minas Gerais PRODEMGE.
Para atingir o objetivo geral do estudo adotou-se os seguintes procedimentos
metodológicos:

17

a) Modelo de Planejamento de Capacidade
- Apresentação dos modelos de referência envolvidos na implantação da Governança de
TI e uma abordagem especial no Planejamento de Capacidade segundo o ITIL;
- apresentação dos critérios para classificação e agrupamento das demandas baseandose no alinhamento entre negócios e TI;
- conceituação das técnicas de inteligência artificial utilizadas para construção do
projeto;
- construção da base de dados para aplicação das técnicas estatísticas;
- aplicação de técnica de seleção e agrupamento de dados para estudo estatístico das
curvas de recursos através da mineração de dados;
- apresentação do processo de aquisição de bens em atendimento aos quesitos
especificados na Lei Federal 8 666/1993, que serve como base para as aquisições nos órgãos de
governo.
b) Estudo e aplicação de técnicas estatísticas para utilização dos modelos de
previsão/linhas de tendência a partir das linhas de base criadas na mineração de dados:
- conceituação e demonstração da aplicação de técnicas de

mineração

de

dados para classificação e agrupamento de dados;
- apresentação dos conceitos estatísticos envolvidos no assunto e demonstrar a
aplicação de técnica estatística nos dados
garantia na

armazenados e selecionados para que se alcance

assertividade da projeção de consumos futuros;

- apresentação do desenho do modelo com explicação passo a passo da junção das
técnicas e os processos envolvidos.
- apresentação de um modelo onde consiga-se prever de forma eficaz, a aquisição
(visualizações financeiras) de recursos de infraestrutura tecnológica e o processo aplicado para
obter as previsões de linhas de consumo.
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O trabalho se constitui de sete seções sendo que na primeira seção 1 apresenta-se a
introdução apresentando o tema e os elementos indicativos do estudo; na seção 2 inicia-se a
abordagem teórica dos temas envolvidos no trabalho iniciando com assunto Governança de TI
e em suas subseções, os modelos de melhores práticas que são adotados no objeto estudado; na
seção 3 há um detalhamento técnico da área de tecnologia da informação a abordando a
importância e evolução relativa à mineração de dados; na seção 4 discorre-se sobre inteligência
artificial, e seus conceitos mais importantes nas suas subseções; a seção 5 explana teoricamente
as técnicas estatísticas, com seus conceitos e aplicações;a seção 6, caracteriza a Companhia de
Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (PRODEMGE); a seção 7 mostra a
metodologia para utilização de técnicas para planejamento de capacidade de ambientes de
infraestrutura; a seção 8 discute as evidências que sobressaíram na metodologia proposta; a
seção 9 tece as conclusões do estudo.
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2

GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: ABORDAGEM

TEÓRICA
Nesta seção apresenta-se uma abordagem teórica sobre a governança de TI com forte
interação com a governança corporativa e conceitos básicos da Tecnologia da Informação que
têm relação direta com os conceitos de governança de TI.
2.1 Conceitos de Tecnologia da Informação (TI)
Inicialmente, aborda-se os conceitos básicos de Tecnologia da Informação entre estes o
conceito de transistor, o qual é um componente de circuito elétrico, cujo nome vem do termo
transferresistor (resistor de transferência), que se tornou popular nos anos de 1950, sendo ele o
grande responsável pela revolução da eletrônica.
O transistor, assinala Taenenbaum (2013), é basicamente um substituto das antigas
válvulas eletrônicas que eram utilizadas nos antigos computadores. Sua aplicação é vantajosa,
pois o custo de fabricação é menor e ele gasta menos energia que as antigas válvulas. Sendo
assim, este componente é básico para o processamento computacional.
A partir da evolução destes componentes, prosseguindo na apresentação do raciocínio
de Taenenbaum (2013), observa-se sob a ótica do hardware, uma divisão de tipos de modelos
tecnológicos que têm a capacidade de suportar a informatização dos processos de negócio.
Algumas delas são denominadas Milhões de Instruções por Segundo (MIPS), Reduced
Instruction Set Computer (RISC), e Complex Instructions Set Computer (CISC), segundo o
autor apresenta uma observação que foi feita por Moore1: “Hoje, a lei de Moore costuma ser
expressa dizendo que o número de transistores dobra a cada 18 meses”.
Isto significa que, conforme a lei de Moore, em intervalos específicos permite-se um
aumento da capacidade de processamento apto a ser comercializado e com isto também a
tendência de redução de preços.

1

Até meados de 1965 não havia nenhuma previsão real sobre o futuro do hardware quando o então presidente da
Intel, Gordon E. Moore, fez sua profecia. Essa profecia tornou-se realidade e acabou ganhando o nome de Lei de
Moore.
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Evoluindo-se na análise técnica de transistores e da lei de Moore, criou-se um círculo
virtuoso onde, a evolução tecnológica leva a melhores produtos e menores preços, preços mais
baixos apontam para novas aplicações criando novos mercados e novas empresas. Novas
empresas geram a concorrência e apresentar-se-á demanda por novas tecnologias. Sendo assim,
explica-se o círculo virtuoso conforme Taenenbaum (2013).

2.2

Conceitos de governança de Tecnologia da Informação

A governança corporativa é um tema em evidência. Veras (2012) afirma que a
governança corporativa tem como finalidade a criação de uma estrutura para determinar os
objetivos organizacionais e monitorá-los. Desta forma consegue-se acompanhar o desempenho
e viabilizar a concretização destes objetivos. Assim, conforme este autor, governança de TI, é
um conceito que se deriva da governança corporativa. Observa-se que a governança de TI
reflete a governança corporativa no que se refere a necessidades de controle da informação. Ao
mesmo tempo precisa-se amparar a gestão de TI e a gestão de recursos envolvidos para que se
atinja metas de desempenho obedecendo às normas de regulação.
As firmas administram muitos ativos - pessoas, dinheiro, instalações e o
relacionamento com o cliente-, mas a informação e as tecnologias que
coletam, armazenam e disseminam, talvez sejam ativos que lhe causem mais
perplexidade. (WEILL, ROSS, 2006, p.2)

A governança de TI é definida como a especificação dos direitos decisórios e do
framework de responsabilidades para estimular comportamentos desejáveis na utilização da TI.
(WEILL; ROSS,2006).
Percebe-se a partir da definição de Weill e Ross (2006) que o caminho adotado pelas
organizações mais maduras é determinar as devidas responsabilidades aos respectivos papéis.
Para que se determine com o menor grau de risco para as empresas que estão seguindo nesta
direção, recomenda-se a utilização de guias de práticas já consagradas e consolidadas como as
melhores do mercado.
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No estudo apresentado por Molinaro e Ramos (2011) tem-se como fundamental: o
alinhamento entre a TI e os negócios. Define-se este alinhamento como uma ferramenta de
gestão onde seu objetivo é mitigar as frustrações decorrentes do mau uso dos investimentos em
TI. Realiza-se esta ação, a de alinhamento, tanto no segmento de negócios quanto de TI, de
forma coesa às capacidades operacionais. O desejo na realização deste alinhamento é atingir
metas como a redução de custos, a geração de receitas e a melhoria no desempenho
organizacional.
Neste sentido Molinaro (2011) apresenta o Strategic Alignment Model (SAM) que se
divide em quatro componentes: estratégia de negócios e infraestrutura organizacional, que são
voltados para o negócio e estratégia de TI e infraestrutura de TI, voltados para a TI. Para cada
componente existe a subdivisão como, competências e governança, voltados para o nível
externo à companhia (investidores, por exemplo); infraestrutura, habilidades e processos,
voltados para o nível interno da companhia. A figura 1, demonstra o ciclo de interação entre os
processos e como eles estão alinhados em relação à TI.
Para explanação do tema deste trabalho entende-se que para suportar o alcance
dos objetivos, busca de eficiência, acompanhamento e equilíbrio da saúde dos negócios, existe
um conjunto de infraestrutura tecnológica. Fernandes (2008) indica que não se pode de
considerar a mão de obra dos profissionais envolvidos nas tarefas do projeto para entrega dos
produtos. O conjunto de melhores práticas de gerenciamento de projetos também tem contido
em sua estrutura orientações para melhor gestão da alocação destes recursos de mão de obra
(pessoas).
Sobre este aspecto, se faz necessário pontuar que projetos têm recursos limitados,
principalmente no que se refere à investimentos de forma geral. Investimentos em insumos
pertinentes à infraestrutura de TI, geralmente hardware, software e mão de obra, tem impacto
significativo e definem a viabilidade de se progredir na implantação do projeto. A correlação
entre os componentes pode ser vista na figura 2.
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Figura 1: Tecnologia da Informação (TI) e desempenho empresarial

Fonte: Adaptado de: VERAS, Manoel. Cloud computing: nova arquitetura da TI. Rio de Janeiro: BRASPORT
Livros e Multimídia, 2012. p.12
Nota: Nota-se que há uma sequência de interações entre a sequência de passos até o desenho empresarial e que,
para que se implante corretamente soluções de TI deve-se haver um alinhamento entre todos os
componentes da gestão e técnicos.

Os principais processos deste alinhamento incluem o processo de aprovação dos
investimentos, exceções de arquitetura, os acordos de níveis de serviços o acompanhamento
dos projetos e outros, sob a ótica de Weill (2006).
Em uma abordagem feita por Fernandes (2008) referente aos princípios da TI, este autor
indica que seu papel é contribuir para a realização da estratégia competitiva da empresa. A TI
pode apoiar aprimorando uma arquitetura que reduza o custo de operação do negócio. Dentro
desta vertente, a de otimização da arquitetura, foca-se em questões de padronização de dados e
processos, compartilhamento de infraestrutura e como implantar aplicações considerando-se a
arquitetura de dados e processos padronizados. Evoluindo-se neste foco, um aspecto a se
destacar, é que a arquitetura de TI vai possibilitar de forma mais clara a visualização de como
as demandas são recebidas e implantadas. A figura 3 demonstra esta relação de uma forma mais
completa.
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Figura 2: Alinhamento entre estrutura e projetos

Fonte: MOLINARO, Luís Fernando Ramos; RAMOS Karoll Haussler Carneiro. Gestão de tecnologia da
informação e o negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2011. p11.

Investimentos em tecnologia, principalmente na vertente de infraestrutura tecnológica
de hardware estão diretamente relacionados (fig. 3). Eles têm como objetivo garantir
desempenho e disponibilidade dos serviços e, neste último aspecto abordado, existe uma
relevância considerável em projetos. Atualmente há dificuldade em dimensionar a
infraestrutura tecnológica visando otimização de investimentos e aproveitamento pleno de
recursos. Além disto, é necessário que se garanta no início dos projetos que a infraestrutura terá
a capacidade necessária para suportar o funcionamento do serviço no seu pico de utilização.
Com todos estes requisitos, existe uma grande exigência na atuação dos gestores e, estas
metodologias, frameworks, guias e bibliotecas de melhores práticas são tipos de ferramentas
que os atuantes na gestão podem se apoiar.
[...] no meio desta tempestade de mudanças, os gerentes têm que tomar
decisões críticas que afetarão não só a posição presente na organização, mas
também o seu sucesso ou fracasso futuro. Para ajudá-lo no processo de tomada
de decisão existem inúmeros instrumentos que variam desde melhores práticas
tais como PMBOK® Guide para gerenciamento de projetos, CMMI® para
desenvolvimento de software, ITIL® para gerenciamento de serviços ISO
27002® para segurança, COBIT® para governança e auditoria, BSC para
planejamento estratégico e dinâmica de sistema como ferramenta matemática
de suporte à decisão, entre outros. (MOLINARO: RAMOS, 2011, p.90)
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Figura 3: Relação entre as camadas de infraestrutura.

Fonte: Adaptado de MOLINARO, Luís Fernando Ramos; RAMOS, Karoll Haussler Carneiro. Gestão de
tecnologia da informação e o negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2011, p21.

Na próxima seção abordar-se-á as questões pertinentes às melhores práticas do
gerenciamento de serviços de Tecnologia da informação. Este assunto tem relação direta com
o sucesso de implantação da governança de TI e corporativa.

2.2

Melhores práticas no gerenciamento de serviços

Nas corporações existe uma necessidade de garantias de viabilidade para a execução de
um projeto, entre eles os que envolvem investimentos em infraestrutura de TI. Percebe-se que
na maior parte das vezes este investimento traz benefícios que superam as expectativas na
vertente de evolução de ganhos, tanto financeiros como de conhecimento nas organizações.
Complementando, há que se prever nos projetos - e de forma eficaz - a aquisição (visualizações
financeiras na visão de projetos) de recursos de infraestrutura tecnológica.
O termo técnico utilizado na área de computação pertinente à esta vertente é
Planejamento de Capacidade de recursos. Este termo técnico está diretamente ligado ao
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conceito da disciplina Planejamento de Capacidade presente no framework Information
Technology Infrastructure Lybrary (ITIL). O ITIL, segundo Molinaro e Ramos (2011), é um
conjunto de melhores práticas para gerenciamento de serviços de TI que surgiu no final dos
anos 80 por necessidade do governo britânico. O objetivo inicial da demanda era melhorar a
qualidade dos serviços de TI prestados ao governo. Assim sendo, foi solicitado o
desenvolvimento de uma abordagem de melhores práticas para gerenciamento dos recursos de
TI independente dos negócios e dos fornecedores envolvidos. (FERNANDES 2008).
Nesta biblioteca de melhores práticas, orienta-se o provisionamento de serviços de TI
de qualidade, descrevendo os processos necessários para suportá-los e entregá-los. Presume-se
que na implantação desta disciplina, Planejamento de Capacidade, deve-se garantir que o
investimento feito na infraestrutura será na proporção adequada evitando o seu
superdimensionamento, e, por conseguinte, que não haja investimentos desnecessários em
projetos, viabilizando-os e garantindo-se os níveis de serviços esperados pelo usuário.
O principal objetivo da ITIL é prover um conjunto de práticas que já foram testadas e
comprovadas por empresas do mercado, para gerenciamento de serviços de TI. A aplicação
destas práticas pode ser executada em empresas que estão com suas operações em andamento
ou para a criação de novas operações, utilizando-as como balizadoras.
Para atingir eficiência e eficácia na utilização de recursos, atingindo um grau de
maturidade e qualidade em níveis de classificação elevados, recomenda-se adotar as práticas
ITIL. Foca-se sempre na manutenção do alinhamento e na integração entre clientes e usuários,
tendo em vista as etapas de desenho, operação e transição de serviço sempre sob supervisão da
etapa de melhoria continuada.
Assim é possível fazer a medição dos indicadores e comprovar a eficiência dos
processos implantados. O ciclo dever ser observado pois há realimentação das informações
baseando-se no desempenho de cada uma das atividades implantadas e, de uma forma sistêmica
há a integração entre todas as atividades, pessoas e processos estabelecidos. A integração entre
os níveis hierárquicos da empresa é ponto importante para o sucesso da implantação sendo que,
quando abastecidos com as melhores informações para tomada de decisão, os gestores têm
tendência a apoiar a implantação de mais processos. Atualmente a ITIL encontra-se na versão
3 e sua estrutura está ilustrada conforme a figura 4.
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Figura 4: Diagrama de integração do Information
Technology Infrastructure Lybrary (ITIL)

Fonte: KOLB, Juliana Jenny. Fundamentos
ITIL. [S. l.]: Compartilhando, 2013

Trata-se neste trabalho, para esclarecimento e entendimento conceitual, apenas os
processos de Gerenciamento de Capacidade, Gerenciamento de Nível de Serviço e
Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço. Complementar-se-á com a abordagem
conceitual sobre a Melhoria de Serviço Continuada. Conforme Fernandes (2008) conceitua-se
os gerenciamentos como:
a) Gerenciamento de nível de serviço
Visa manter e melhorar a qualidade dos serviços de TI, através de um ciclo
contínuo de atividades envolvendo o planejamento, coordenação, elaboração, estabelecimento
de acordos de metas de desempenho e responsabilidades mútuas. Além destas questões o
gerenciamento de nível de serviço engloba também o monitoramento e divulgação da medição
dos níveis de serviço acordados (em relação aos clientes) e de níveis de serviço operacionais
(em relação a fornecedores internos). Os níveis de serviço operacionais são uma medida de
acompanhamento da eficiência de operação definida internamente entre a equipes para
atendimento às demandas internas. É necessário ainda, apresentar a divulgação dos contratos
de apoio com fornecedores de serviços externos.
b) Gerenciamento de configuração e ativo de serviço

Abrange a identificação, o registro o controle e a verificação de ativos de serviço e itens
de configuração. Itens de configuração (IC) são definidos como componentes de TI tais como
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hardware, softwares, documentações (contratos e outros) além de itens que estão presentes no
ambiente de infraestrutura e suportam de alguma forma o funcionamento do ambiente. Incluise em um repositório centralizado, que se chama Banco de Dados de Gerenciamento de
Configuração (BDGC), as versões, os componentes e interface de software. No escopo deste
processo estão inclusos também a proteção da integridade dos ativos e itens de configuração ao
longo do ciclo de vida do serviço contra mudanças não autorizadas e o estabelecimento e
manutenção de um Sistema de Gerenciamento da Configuração completo e preciso. O BDGC
deve conter o registro de toda a infraestrutura (itens de configuração) e suas correlações (fig.
5).
Figura 5: Diagrama de correlação da gestão de configuração

Fonte: BEZERRA, Luis. Gerenciamento de configuração: você está
fazendo isso errado. [S.l.: s.n.], 2013

c) Gerenciamento de capacidade
Assegura que a capacidade da infraestrutura de TI absorva novas demandas evolutivas
do negócio eficiente e eficazmente considerando o custo previsto inicialmente. O processo é
responsável complementarmente por balancear a oferta de serviços em relação à demanda e
otimizando infraestrutura necessária à prestação dos serviços de TI.
d) Melhoria de serviço continuada
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O objetivo principal deste processo é manter o alinhamento entre os serviços de TI e o
negócio. Esta relação é dinâmica por natureza. Para se alcançar este objetivo, é necessário
identificar as ações de melhoria para o suporte aos processos de negócio. São apresentadas
atividades que almejam suportar o planejamento da melhoria de processos. Orienta-se assim,
em atividades básicas como análise de informações gerenciais e das tendências quanto ao
alcance dos níveis de serviço em consonância com seu resultado desejado. De forma
complementar a estas atividades, cita-se as avaliações de maturidade auditorias internas,
pesquisa de satisfação com o cliente além do gerenciamento do plano de melhorias de serviço.
Abordando-se a aplicabilidade do modelo, Fernandes e Abreu (2008) destacam que, as
práticas ITIL são compatíveis com várias modalidades de prestação de serviços de TI. O ITIL
possibilitou uma ampliação no leque de implantações possíveis nas organizações, que podem
ser de diversos portes, independentemente dos níveis de maturidade de seus processos. Como
benefícios do modelo cita-se a redução nos custos operacionais, custos de suporte, e na
indisponibilidade de sistemas, que foram informados por várias organizações. Além destes
resultados quantitativos, existem também alguns resultados qualitativos listados como: a
melhoria da satisfação dos clientes, melhoria na produtividade das equipes de serviços, redução
de custos e melhoria na utilização dos recursos de TI.
Independente dos itens de infraestrutura alocados nos projetos, pessoas participam em
um ou vários momentos da construção, implementação e operação dos serviços executando
atividades. Elas também representam custos e dificuldades de implantação na implantação de
projetos quando não organizadas da forma mais adequada.
A próxima seção nos mostra as melhores recomendadas pelas empresas de mercado para
alcançarmos uma boa gestão de recursos e as pessoas que participam dos projetos.

2.3 Melhores práticas de gerenciamento de projetos

Avaliando-se as questões postas nas metodologias de gerenciamento de projetos,
conforme explanado por Fernandes e Abreu (2008), existe um apontamento efetivo onde as
questões relativas a controle de custos são fundamentais. A governança de TI indica a
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importância de se utilizar conjunto de melhores práticas reconhecidas no mercado. O Project
Management Institute (PMI) é uma organização não governamental mais respeitada no mundo
referente a este assunto e autora do Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).
Segundo Molinaro e Ramos (2011) para o guia PMBOK®, um projeto é um esforço temporário
empreendido para criar um produto, serviço ou resultado.
[...]uma compilação de um conjunto de conhecimentos, técnicas e práticas
intrínsecas à profissão de gerenciamento de projeto. É um guia que possui uma
grande adoção pelo mercado, sendo constantemente atualizado.
(MOLINARO: RAMOS, 2011, p.105)

O principal objetivo do PMBOK®, o qual é um guia de orientação, é a identificação do
subconjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é reconhecido pelo mercado
como boas práticas. O PMBOK®, conforme Fernandes e Abreu (2008), não fornece uma
descrição detalhada do conjunto de conhecimentos. Sendo assim, destaca-se que o PMBOK®
não é uma metodologia de gerenciamento de projetos. Na orientação contida nele, se fornece
apenas uma visão geral de modelo a ser seguido onde ferramentas e técnicas podem aumentar
o sucesso de vários tipos de projetos.
Neste contexto é necessário fazer uma abordagem sobre análise de investimentos. A
grande dificuldade, na maior parte das vezes, é a escassez de recursos financeiros para que se
viabilize projetos que envolvam investimentos em recursos de infraestrutura de TI. Fato é que
para projetos que envolvam vertentes da área de tecnologia da informação, há uma forte
dependência com a infraestrutura de TI que, geralmente, possui um alto custo. Esta informação
é fundamental para que se possa analisar a viabilidade financeira de execução de um projeto.
Em projetos de que envolvam utilização de infraestrutura tecnológica, além dos custos
com equipamentos de hardware deve-se também apontar custos dos softwares dito básicos que,
segundo Taenenbaum (2013), são quaisquer softwares essenciais para o funcionamento do
computador.

Ademais possui-se também os softwares denominados utilitários que são

conceituados como não obrigatórios para o funcionamento do computador, que possuem
funções especializadas. (TAENENBAUM 2013)
É necessário em todos os momentos se focar na necessidade do cliente fazendo com que
se traga para o negócio satisfação em ambos os lados, o do cliente e o dos gestores.
Torna-se necessária uma sincronização entre o Negócio e a TI e, em
consequência, uma administração dos recursos de TI, principalmente devido
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aos altos investimentos, à dificuldade de mensurá-los e definir como e quem
são os atores do processo decisório. (FERNANDES; ABREU, ,2008, p. 14).

O modelo, para Fernandes e Abreu (2008), é representado por nove (9) áreas de
conhecimento (fig. 6).
Essas nove áreas de conhecimento do PMBOK® são definidas por Molinaro e Ramos
(2011).
a) Gerenciamento de integração do projeto
Identifica, define, combina, unifica e coordena de forma adequada todos os elementos
do gerenciamento que sejam identificados.
b) Gerenciamento de escopo do projeto
Assegura que o projeto complete todo e somente o trabalho necessário para que seja
concluído com sucesso.
c) Gerenciamento de tempo do projeto
Esta área de conhecimento trata-se de assegurar que o projeto termine no prazo acordado
e correto.
d) Gerenciamento de custos do projeto
Procura-se garantir que exista planejamento, estimativa e orçamento controlados
diminuindo o risco de extrapolar o orçamento aprovado;
e) Gerenciamento da qualidade do projeto
Garante-se a qualidade do escopo planejado com a satisfação dos objetivos do projeto para os
quais o projeto foi realizado.
f) Gerenciamento de riscos do projeto
Tem como objetivo alcançar a correta identificação, análise e o controle de riscos no
projeto.
g) Gerenciamento de aquisições do projeto
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Procura-se garantir controle e adequação não só nas compras e aquisições, bem como
nos contratos e serviços.
Figura 6: Nove áreas de conhecimento do Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)

Fonte: FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando a governança de TI: da
estratégia à gestão dos processos e serviços. 2. ed.. Rio de Janeiro: BRASPORT, 2008.

Processo é definido por Molinaro e Abreu (2011) como um conjunto de ações e
atividades inter-relacionadas realizadas para obter um conjunto especificado de produtos,
resultados ou serviços (fig. 7). Explanando-se os conceitos, conforme apresentado na figura 7,
entende-se:

32

a) entrada: insumos (pré-requisitos), que são necessários para a realização das atividades
visando o atendimento ao processo obrigatoriamente tendo que possuir origem definida.
b) ferramentas e técnicas: meios e formas para a realização das atividades que são
definidas a partir de um estudo bem estruturado.
c) saídas: resultados produzidos por meio da realização de atividades.

Figura 7: Diagrama explicativo do conceito de processos.

Fonte: D'ÁVILA, Márcio. PMBOK e gerenciamento de projetos. [S, l.: s, n, ], 2015.

Estrutura-se, a partir da divisão de nove áreas do conhecimento, cinco (5) conjuntos de
processos de gerenciamento que estão agrupados, segundo Molinaro e Abreu (2011) da seguinte
forma:
1º) Grupo de processos de iniciação
Definem, autorizam e descrevem o projeto ou uma fase do projeto produzindo, o Termo
de Abertura do Projeto e a Declaração de Escopo do Projeto.
2º) Grupo de planejamento
Este conjunto exerce duas funções que são:
a) planejamento do trabalho dos processos - plano de comunicação, plano de medições,
orçamentação e agendamento, e
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b) planejamento do produto resultante do projeto - plano dos requisitos do produto e
plano da verificação do produto- assim, estes planos são desenvolvidos para subsidiar a
implementação. Afirma-se que o plano é um documento para ser utilizado ao longo do projeto
e, a cada mudança que ocorrer, necessita-se de atualizá-lo.
3º) Grupo de execução
Integram-se as pessoas e outros recursos para execução das atividades de acordo com o
plano.
4º) Grupo de monitoramento e controle
Neste grupo apresentam-se duas funções:
a) monitoração e análise do trabalho, que avalia as variações de desempenho
significativas entre os valores planejados e executados, e
b) avaliação que tem como objetivo avaliar a linha do tempo em passado, presente e
futuro, buscando identificar tendências. A avaliação de tendências passadas do projeto,
combinada com a tendência presente, subsidia o gerente do projeto a tomar decisões e formular
ações futuras.
5º) Grupo de encerramento
Este grupo de processos envolve o desenvolvimento e apresentação de um relatório
descritivo sobre a experiência do projeto.
O conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos recomendado pelo
PMBOK®, pode ser aplicado em projetos de qualquer natureza, conforme Fernandes e Abreu
(2008), inclusive em projetos de TI. O PMBOK®, para ser utilizado de forma consistente em
uma organização de TI, necessita de adaptações em função dos riscos, tipos e portes dos
projetos.
A ênfase do modelo é sobre a gestão de projetos e não sobre a engenharia de
desenvolvimento do produto resultante do projeto sendo assim aplicável a qualquer situação.
Como benefício de implantação são apontadas melhorias na estimativa de prazo, de esforço e
custo e de qualidade, além de uma maior assertividade nas estimativas. Efeitos colaterais destas
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melhorias são uma maior satisfação do cliente, do alinhamento dos projetos com as estratégias
de negócios, da entrega dos projetos dentro do orçamento e, principalmente, melhoria da
produtividade dos recursos humanos envolvidos no projeto, tanto financeiros quanto humanos
(FERNANDES; ABREU, 2008)
A seção 3 apresenta uma abordagem teórica pertinente as técnicas de descoberta de
conhecimento em base de dados.
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3 DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BASES DE DADOS

Esta seção tem como objetivo apresentar os conceitos pertinentes a descoberta do
conhecimento e, além disto, demonstrar as técnicas que são utilizadas para construção da
informação.
Como estudo norteador, devido às técnicas de agrupamento de dados e, principalmente
à aplicação das técnicas estatísticas e almejando-se proporcionar um esclarecimento total sobre
todos os conceitos envolvidos na construção deste trabalho, iniciar-se-á esta seção com os
conceitos básicos dos componentes da mineração de dados.
Dados, conforme definição de Goldschmidt e Bezerra (2015), são cadeias de símbolos
e não possuem significado no seu propósito, expressam fatos do mundo real de forma a serem
tratados no contexto computacional. Informações são representações dos dados processados,
com significados e contextos bem definidos.
Conforme hierarquia demonstrada na figura 8, o nível mais alto é o do conhecimento
que, ainda segundo Goldschmidt e Bezerra (2015), corresponde a um padrão cuja formulação
pode envolver e relacionar dados e informações. Informação e conhecimento são a base,
geralmente, para tomada de decisão.
A expressão Mineração de dados (Data Mining) é uma das etapas da descoberta de
conhecimento em base de dados. A figura 8 apresenta um exemplo de aplicação desta
hierarquia. A partir dos dados gera-se uma informação originada de uma regra calculada
(GOLDSCHMIDT; BEZERRA, 2015).
Já no nível do conhecimento existe uma regra condicional que o representa (SE
<CONDIÇÕES> ENTÃO <CONCLUSÕES>). Esta é apenas uma das formas de representação
do conhecimento expressadas por uma linguagem formal. Os dois conceitos, representação do
conhecimento e linguagem formal, serão apresentados na seção 4, que abordará o assunto
inteligência artificial.
O valor dos dados armazenados, afirma Goldschmidt e Bezerra (2015) que está
tipicamente ligado à capacidade de se extrair conhecimento do mais alto nível. Estas
informações extraídas devem servir para apoio a tomada de decisão sendo que, na análise destes
dados pode-se descobrir padrões ou tendências úteis e interessantes.
36

As descobertas possuem potencial para otimizar os procedimentos da empresa, ajudar
na compreensão dos resultados obtidos e auxiliar na interpretação de comportamentos que
foram alterados, citando alguns exemplos. Para Goldschmidt e Bezerra (2015, p. 4), Knowledge
Discovery in Database (KDD) é um processo não trivial, interativo e iterativo, para
identificação de padrões compreensíveis, válidos, novos e potencialmente úteis a partir de
grandes conjuntos de dados.
Figura 8: Hierarquia entre dados informação e conhecimento

Fonte: ZELADA Gian. Pirâmide DICS. [São Paulo: Clever Corp], 2015.
Nota: A hierarquia é fundamento para se entender que não é possível a extração do
conhecimento sem termos um tipo de tratamento do dado baseando-se em algumas
regras com aplicação previamente conhecidas.

Para se atender a esse contexto, existe a área de Descoberta de Conhecimento em Base
de Dados, Knowledge Discovery in Database (KDD). Conforme apresentação de Goldschmidt
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e Bezerra (2015), nos últimos anos essa área vem despertando interesse não só da área
industrial, mas também da científica.
Descobrir informações úteis em grandes depósitos de dados é o conceito apresentado
por Tan, Kumar e Steinbach (2009), sobre mineração de dados. Os autores ainda
complementam que esta técnica é organizada para agir sobre grandes volumes de informação
para descobrir padrões que, na maioria das vezes passaria desapercebido ou seriam ignorados
em uma análise tradicional. No entanto, nem todas as tarefas de descobertas de informação são
consideradas mineração de dados. Um exemplo são consultas pontuais em um Sistema
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) que estão mais relacionadas ao conceito de
recuperação de dados.
A partir da evolução das tecnologias e das técnicas que envolvem a TI, percebe-se que
a viabilidade no armazenamento de grandes volumes de dados vem sendo cada vez mais
facilitada. Utilizou-se de técnicas de armazenamento, classificação e agrupamento de dados
além da aplicação de algoritmos estatísticos para que se tenha a previsão do comportamento do
consumo de recursos de algumas tecnologias.
As aplicações de soluções de TI são diversas. Para cada conjunto de características que
compõem uma demanda, é necessário a implantação de uma infraestrutura de TI para atendêla. É através dela, a infraestrutura de TI, que se tem eficiência no processamento de construção
e apresentação das informações. A técnica computacional que pode estar presente no auxílio
destas análises de caracterização das demandas é o Data Mining.
Mineração de dados é uma das técnicas que pode ser muito útil para este tipo de análise,
principalmente no que se tange a análise de agrupamentos e modelagem preditiva. Este tema
tem sido muito abordado não só no mercado como no meio científico onde tem-se a necessidade
de construção de trabalhos com um viés cada vez mais preditivos, para que se otimize a
utilização recursos computacionais, humanos e, por conseguinte, financeiros.
Data Mining é uma expressão inglesa ligada à informática cuja tradução é
mineração de dados. Consiste em uma funcionalidade que agrega e organiza
dados, encontrando neles padrões, associações, mudanças e anomalias
relevantes. (TAN; KUMAR; STEINBACH 2013, p. 34)

Assim, conforme Tan, Kumar e Steinbach (2013), mineração de dados é o processo de
descoberta de informação útil em bancos de dados. A técnica descobre padrões úteis e recentes

38

que, caso não sejam acompanhados, passam despercebidos. As técnicas de mineração de dados
atraem algumas ideias inseridas nas teorias estatísticas e da inteligência artificial.

3.1

Etapas operacionais do processo de Descoberta do Conhecimento em Base de dados

Para atingir os objetivos propostos no KDD, deve-se iniciar um processo composto por
várias etapas operacionais que é um ponto comum nas apresentações de Tan, Kumar e
Steinbach (2009) e Goldschmidt e Bezerra (2015). A figura 9 demonstra as etapas e a interação
entre elas.
Figura 9: Etapas operacionais do processo de KDD

Fonte: GOLDSCHMIDT, Ronaldo; BEZERRA, Eduardo. Data mining: conceitos, técnicas, algoritmos,
orientações e aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 22

Pré-processamento é definido por Goldschmidt e Bezerra (2015), como a compreensão
de todas as funções relacionadas com a captação, a organização e o tratamento dos dados.
Segundo Tan, Kumar e Steinbach (2009) o propósito do pré-processamento é transformar os
dados de entrada brutos em um formato mais apropriado para as análises nas etapas
subsequentes. Goldschmidt e Bezerra (2015), complementam as funções da etapa de préprocessamento:
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a) Seleção de dados
É também conhecida como redução de dados. Essencialmente, compreende na
identificação do subconjunto das bases de dados existentes que deve ser considerado no
processo de KDD. A seleção foca-se em duas vertentes distintas: a seleção de atributos ou a
seleção de registros que devem ser submetidos ao processo de KDD.
b) Limpeza de dados
A função abrange a realização de qualquer tratamento realizado sobre o dado
selecionado. Deve-se garantir a qualidade (completude, veracidade e integridade) dos fatos
representados. Nesta etapa recomenda-se a correção de informações ausentes, erradas e
inconsistentes para que não se comprometa a qualidade do modelo e, por conseguinte, o alcance
dos resultados esperados.
c) Codificação de dados
Esta função tem como responsabilidade o processo de codificação de dados, quando
necessário. A codificação pode ser do tipo Numérica - Categórica, que transforma valores reais
em categorias ou intervalos ou Categórica - Numérica, que representa numericamente valores
de atributos categóricos;
d) Enriquecimento de dados
Completando o conceito das funções, esta consiste em conseguir, de alguma maneira,
mais informações que possam ser agregadas aos registros existentes tornando-os mais ricos para
o processo de KDD.
Já na etapa de mineração de dados, ainda segundo Goldschmidt e Bezerra (2015),
existem uma coleção de tarefas. Apresenta-se, as definições fundamentais que permitem
compreender a etapa de mineração de dados:
a) Descoberta de associações
A tarefa define transação como cada registro do conjunto de dados que é composto por
um conjunto de itens. Compreende-se em buscar por itens que ocorram de forma simultânea
em transações de conjunto de dados.
b) Classificação
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Os atributos do conjunto de dados dividem-se em outros dois grupos atributos previsor
e atributo alvo. Na existência de cada valor distinto do atributo-alvo, tem uma classe
correspondente a uma categoria de um conjunto pré-definido. Consiste-se então, nesta tarefa,
descobrir uma função que mapeie um conjunto de registro em um conjunto de classes e uma
vez descoberta, esta função pode ser aplicada a novos registros de forma a prever em qual classe
ele se enquadra
c) Regressão
Compreende-se na busca de uma função que mapeie os registros de um banco de dados
em um intervalo de valores reais e é similar à tarefa de classificação. A diferença é que o
atributo-alvo assume valores numéricos.
d) Agrupamento
É também conhecida como clusterização- é comum utilizar-se o termo clusterização
como sinônimo de agrupamento. Adota-se para determinar os subconjuntos de uma base de
dados de tal forma que as propriedades sejam compartilhadas entre os elementos os tornem
distintos de outros elementos dos demais subconjuntos (clusters).
e) Detecção de desvios
Identificar registros do conjunto de dados cujas características não atendam aos padrões
considerados normais no contexto. Os registros encontrados são ditos valores atípicos.
Algumas destas tarefas, complementam Goldschmidt e Bezerra (2015), podem ser
adaptadas, originando novas tarefas, o que torna o modelo bem flexível.
A etapa de pós-processamento, abrange o tratamento do conhecimento obtido no Data
Mining que, segundo Goldschmidt e Bezerra (2015), muitas vezes é desnecessário. Ele tem
como objetivo facilitar a interpretação e a avaliação por especialistas do domínio da aplicação
referente à utilidade do conhecimento.

3.2

Técnicas de Mineração de Dados
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O desafio motivador, do ponto de vista de Tan, Kumar e Steinbach (2009), é que as
técnicas tradicionais de análise de dados encontravam dificuldades para tratar questões
específicas referentes a desafios com novos conjuntos de dados. Para resolver estes desafios, a
mineração de dados atrai ideias que utilizam os conceitos de: (a) amostragem, estimativa e teste
de hipóteses a partir de estatísticas e (b) algoritmos de busca, técnicas de modelagem e teorias
de aprendizagem de inteligência artificial unindo reconhecimento de padrões e aprendizado de
máquina.
Os conjuntos de dados diferem de diversas formas. Existem atributos que podem ser de
diferentes tipos, basicamente quantitativos ou qualitativos, além dos conjuntos que podem ter
características especiais como séries de tempo ou objetos com relacionamento entre si. Tan,
Kumar e Steinbach (2009) ainda tratam a qualidade dos dados como a questão fundamental
para melhorar efetivamente a qualidade das análises. As etapas de pré-processamento, segundo
estes autores, tornam os dados mais apropriados para a mineração fazendo transformações de
atributos contínuos em categorias discretas. Um exemplo prático é um atributo que represente
comprimento que pode ser transformado em três faixas curto, médio ou longo.
Pode ser feita também, em congruência com a etapa de pré-processamento uma análise
de dados em termos de seus relacionamentos. Pode-se por exemplo calcular a semelhança ou
diferença entre pares de objetos e então executar as análises. Estas análises podem ser de
agrupamento classificação ou detecção de anomalias (TAN; KUMAR; STEINBACH, 2009)
Conforme definição de Goldschmidt e Bezerra (2015), conjunto de dados corresponde
aos dados medidos acerca de determinadas entidades- algo do mundo real com existência
independente como por exemplo clientes, alunos, documentos e outros - e que serão analisados
no processo de KDD.
Ainda segundo Goldschmidt e Bezerra (2015), pressupõe-se para o processo de KDD,
que os dados sejam organizados em uma única estrutura tabular bidimensional contendo casos
e características do problema a ser analisado. Além do conjunto de dados o processo é
constituído de mais dois componentes: os especialistas de domínio, que são os conhecedores
do assunto e do ambiente onde as técnicas serão aplicadas e os objetivos da aplicação, onde
estão contidas as tarefas de KDD a serem realizadas e as características esperadas quanto à
produção do modelo de conhecimento a ser produzido com a aplicação das técnicas.
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Para Tan, Kumar e Steinbach (2009) os conjuntos de dados podem ser vistos como uma
coleção de objetos de dados. Os atributos destes objetos capturam a as características básicas
de cada um deles. Atributo também é conhecido como variável, característica, campo, recurso
ou ainda dimensão.
Tabela 1: Exemplo de conjunto de dados
Ano

Média GPA

Segundo

3,51

1082246

Primeiro

3,62

...

1052663

...

3,24

...

Terceiro

...

...

...

...
1034262

...

ID aluno

Fonte: TAN Pang-Ning; KUMAR, Vipin; STEINBACH, Michael. Introdução ao Data
Mining: Mineração de dados. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009, p.27

Ainda conforme definição de Tan, Kumar e Steinbach (2009) existem duas categorias
para principais para tarefas de mineração de dados: (a) tarefas descritivas e (b) tarefas de
Previsão.
Iniciar-se-á com a conceituação de um atributo que é uma propriedade ou característica
de um objeto que pode variar seja de um objeto para outro ou de um tempo para outro. (TAN;
KUMAR; STEINBACH, 2009 p.28)
Como exemplo compreensível Tan, Kumar e Steinbach (2009) cita a cor dos olhos, onde
pode haver uma variação de pessoa para pessoa ou da temperatura de um objeto que varia no
decorrer do tempo. Evoluindo no conceito de atributo, os autores explicitam que os atributos
não estão relacionados a números ou símbolos mas para garantir precisão faz-se esta atribuição.
Nesta atribuição é definida, necessariamente, uma escala para garantir uma forma bem
definida que ele conceitua como uma escala de medição que é uma regra (função) que associa
um valor numérico ou simbólico a um atributo de objeto. (TAN; KUMAR; STEINBACH, 2009,
p.28)
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Sendo assim, pode-se retornar aos conceitos das categorias em que se dividem as tarefas
de mineração de dados:
a) Tarefas descritivas

São tarefas que tem como objetivo derivar padrões (correlações, tendências, grupos,
trajetórias e anomalias) que demonstrem de forma resumida os relacionamentos subjacentes
nos dados. Geralmente estas tarefas são exploratórias em sua natureza e requerem uma etapa
de pós processamento para validar e explicar os seus resultados.

b) Tarefas de previsão

São tarefas que tem como objetivo prever o valor de um atributo baseado nos valores de
outros atributos. O atributo alvo de previsão é conhecido como variável dependente ou alvo
enquanto os atributos usados para fazer a previsão são conhecidos como variáveis
independentes ou explicativas.

Padrões identificados em tarefas descritivas, para Goldschmidt e Bezerra (2015), são
mais difíceis de avaliar que padrões identificados nas tarefas preditivas.
Abordando-se as quatro tarefas centrais da mineração de dados, temos as seguintes
conceituações segundo Tan, Kumar e Steinbach (2009):
1ª) Análise de associação
Apresenta a descoberta de padrões que descrevam características altamente associadas
dentro dos dados. Estas características são apresentadas na forma de regras de implicação ou
subconjuntos de características. O objetivo desta análise é extrair os padrões mais interessantes
de uma forma mais eficiente.
2ª) Análise de grupo
Procura encontrar grupos de observações que tem uma correlação forte de modo que
observações que pertençam ao mesmo grupo sejam mais semelhantes entre si do que com as
que pertençam a outros grupos.
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3ª) Detecção de anomalias
Nesta tarefa identifica-se observações onde as características sejam significativamente
diferentes do restante dos dados.
4ª) Modelagem de previsão
Que se refere basicamente à tarefa de construir um modelo para a variável alvo como
uma função das variáveis explicativas. Esta tarefa pode ser qualificada em (a) a classificação
que é utilizada para variáveis alvo discretas e (b) a regressão que é utilizada para variáveis
contínuas. O objetivo de ambos os tipos é aprender um modelo que minimize o erro entre os
valores previsto e real da variável alvo; Explanar-se-á estes conceitos de uma forma mais
abrangente na seção 5 que abordará as técnicas estatísticas.
Esta seção apresentou uma revisão teórica sobre os conceitos envolvido em descoberta
do conhecimento. O tema abordado remeteu a conceitos de estatística e inteligência artificial
que serão abordados na seção 4 e 5 respectivamente.
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4

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
Esta seção apresenta os conceitos referentes a inteligência artificial e suas variações para

implantação dos projetos. Eles e a aplicação dos procedimentos serão explicitados a seguir.
A inteligência humana, conforme Fernandes (2005), está aliada à sua capacidade de
interagir com o meio através de habilidades cognitivas (sentidos), e conotativas (ações), que
podem ser movimentos, reconhecimento de falas, imagens e expressões dentre outras
possibilidades. Esta autora apresenta que com base nos diversos campos de estudo, são
apontadas duas abordagens para a IA, a cognitiva (descendente ou simbolista) e a conexionista
(ascendente ou biológica). A primeira dá ênfase a forma de raciocínio do ser humano (processo
cognitivo) e na segunda foca-se no modelo de funcionamento dos neurônios e suas conexões
neurais.
Algoritmos e técnicas de inteligência artificial também são teorias uteis para aplicação
não só na mineração de dados, bem como na transcrição do conhecimento possuído por
especialistas em algum assunto para a máquina. A palavra inteligência vem do latim inter
(entre) elegere (escolher). Inteligência significa tudo aquilo que permite ao ser humano escolher
entre uma coisa e outra (FERNANDES, 2005).
A palavra artificial vem do latim artificiale que significa algo não natural que pode ser
produzido pelo homem. Portanto, Fernandes (2005, p. 2) afirma que inteligência artificial é um
tipo de inteligência produzida pelo homem para dotar as máquinas de algum tipo de habilidade
que simula a inteligência do homem.
Abordando-se os conceitos pertinentes à formação de inteligência, Fernandes (2005)
indica que, para alcançar melhor compreensão de uma ação inteligente, é necessário que, os
aspetos relativos ao conhecimento, sua aquisição e desenvolvimento, sejam analisados.
Verifica-se desta forma, a necessidade de arguir-se o conhecimento de forma a alcançar uma
organização estruturada viabilizando a sua programação.
Devem ser analisadas algumas características sobre o conhecimento, se é volumoso
(muitos detalhes) ou se é de difícil caracterização (não se explica sua origem de aquisição).
Avalia-se de forma complementar, segundo Fernandes (2005) se o conhecimento não é
simplesmente um dado e ainda se é individual (dois indivíduos não possuem um conhecimento
idêntico) pois, a principal característica é a que o conhecimento está sempre em constante
mudança.
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Sob outra ótica, a de se utilizar o conhecimento em um sistema computacional, há a
necessidade de se estruturar o que será utilizado pelo sistema utilizando uma representação do
conhecimento. As duas preocupações fundamentais dos pesquisadores em IA são a
representação do conhecimento e a busca. (LUGER,2013)
A manifestação inteligente pressupõe aquisição, armazenamento e inferência de
conhecimento e, para que o conhecimento possa ser armazenado, torna-se essencial representálo. Desta forma, representação do conhecimento pode ser definida como um conjunto de
convenções sintáticas e semânticas que tornam possível descrever coisas. (FERNANDES,
2005)
A representação do conhecimento conforme indica Luger (2013) trata do problema de
capturar, em uma linguagem adequada o conhecimento para que possa ser manipulada em um
computador, toda a extensão do conhecimento que é necessário para um comportamento
inteligente. A busca é uma técnica de solução de problemas que explora todos os estágios,
sucessivos e alternativos, no processo de solução de problemas.
A representação do conhecimento, conforme Fernandes (2005), tem algumas
características:
a) é generalizável: antagônico à abordagem do conhecimento propriamente dito que é
individual;
b) possui conhecimento utilizável: deve-se avaliar mesmo sendo incompleto e impreciso
e esta característica permite utilização do conhecimento mesmo que não aborde todas as
situações possíveis;
c) possui representação passível de atualização/correção onde, o conhecimento não é
estático, e habilitar-se-á uma forma de atualizá-lo e corrigi-lo;
d) é compreensível: que deve oferecer fácil entendimento ao ser humano;
Existem vários paradigmas de representação do conhecimento, definir-se-á somente os
de interesse para entendimento deste trabalho, entre eles árvore de decisão, que segundo
Fernandes (2005), é uma estrutura onde os conceitos são organizados em forma de árvores.

47

Regras, são sistemas de produção para viabilizar a codificação de regras de
condição/ação. No paradigma de casos há a utilização de experiência passada acumulada
tentando descobrir, por analogia, soluções para outros problemas. (FERNANDES, 2005)
Busca heurística, é uma das técnicas de Inteligência Artificial. A palavra heurística vem
do grego heuriskene significa descobrir. Esta técnica apoia na resolução de problemas
complexos de uma forma intuitiva, geralmente racional, até se chegar a conseguir alcançar uma
solução razoável. Fernandes (2005) complementa apresentando o conceito de heurística.
Heurísticas são critérios, métodos ou princípios para decidir entre vários cursos de ação
alternativos, aquele que parece mais efetivo para atingir algum objetivo. (FERNANDES, 2005)

4.1

Sistemas Especialistas

Nas informações contidas nos trabalhos de Luger (2013), apresenta-se a importância do
conhecimento do especialista de domínio que também pode ser chamado de conhecimento
especifico de domínio. Este domínio pode ser médico, da engenharia, da informática, da
estatística ou de quaisquer outras áreas do conhecimento. Para a Inteligência artificial esta
capacidade de conhecimento de um certo assunto (domínio) é o fator essencial.
O conhecimento especialista de domínio, combina entendimento teórico do problema
com uma coleção de regras heurísticas para resolver problemas cuja experiência no domínio
demonstrou ser efetiva. A partir destes conceitos básicos apresenta-se os sistemas especialistas,
que são construídos a partir da extração do conhecimento de um especialista humano, após anos
de experiência, codificando-o de uma forma que um computador possa aplicá-lo a problemas
similares.
Além disso, afirma Luger (2013), os sistemas especialistas têm uma característica onde,
a estratégia para se resolver problemas depende do conhecimento de um especialista humano
no domínio. Assim sendo, o produto será sempre uma colaboração entre o especialista de
domínio (um médico, geólogo ou um arquiteto de sistemas) e um engenheiro do conhecimento
(como são chamados os especialistas em IA).
O engenheiro do conhecimento é responsável por traduzir este conhecimento do
especialista de domínio em um programa de computador que seja efetivo e aparentemente
inteligente sob a ótica comportamental. A partir da escrita, este programa deve ser refinado a
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partir da visão crítica (supervisão) do especialista de domínio, de forma a habilitá-lo para
receber alterações no conhecimento do programa. O processo é repetido até que o programa
atinja o nível desejado de desempenho. Ainda segundo Luger (2013), observa-se que a maioria
dos sistemas especialistas foi escrita para domínios com nível de perícia especializados. Nestes
casos já existe estratégia de resolução do problema claramente definida.
Do ponto de vista de Fernandes (2005), um sistema especialista fornece conselhos e
assistência para resolução de problemas semiestruturados aplicando técnicas de raciocínio a fim
de prestar consultoria, dar recomendações ou diagnosticar problemas. Esta autora ressalta que,
para alcançar estes objetivos, o sistema especialista processa dados de entrada, e faz uma
comparação com a base de conhecimento, esta, composta por um conjunto de regras.
Demonstra-se o esquema de funcionamento na figura 10. O sistema especialista codifica o
conhecimento que o ser humano levaria muito tempo para aprender, mas não tem a mesma
capacidade de um especialista humano.
Figura 10: Componentes básicos do sistema especialista

Fonte: Adaptado de: FERNANDES, Ana Maria da Rocha. Inteligência artificial:
noções gerais. Florianópolis: VISUALBOOKS, 2005. p16.
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Esclarecendo-se questões pertinentes à programação do conhecimento em máquinas,
utilizando-se de sistemas especialistas Fernandes (2005), apresenta a necessidade de se buscar
a perfeição na implementação de sistemas.
A partir desta busca pela perfeição, etapa fundamental do processo é a de análise de
requisitos e, após algumas análises de viabilidade, adentra-se na fase de aquisição do
conhecimento. Esta etapa é, crucial no processo e está sob responsabilidade do engenheiro do
conhecimento. Sua função é adquirir e estruturar em um banco de dados todo o conhecimento
que é necessário a respeito de um determinado assunto especializado (FERNANDES, 2005).
Assim, o engenheiro geralmente enfrenta uma certa resistência por parte do especialista,
uma vez que muitos deles encaram a criação de um sistema especialista como uma criação de
um adversário poderoso que ameaça o seu emprego (FERNANDES, 2005)
Ainda segundo Fernandes (2005), são raros os casos onde o especialista vê o sistema
como um aliado. Além desta questão existe um problema adicional que o engenheiro pode
enfrentar que é a dificuldade do especialista em expressar seu conhecimento. A recomendação
da autora é conscientizar o especialista escolhido que o sistema será seu auxiliar, liberando-o
para execução de tarefas mais elaboradas.

4.2

Sistemas baseados em casos

Apresenta-se a técnica de Raciocínio Baseado em Casos (RBC) a qual possui etapas que
são características de seu processo: identificação do problema atual, busca da experiência mais
semelhante na memória e aplicação desta experiência passada no problema atual. Assim, a
filosofia desta técnica é a de buscar a solução para uma situação atual através da comparação
com uma experiência passada semelhante. (FERNANDAES, 2005)
O processo é baseado na forma como a inteligência humana se comporta pois, ela nos
permite, aos seres humanos, tomar a decisão mais correta. Na maior parte das vezes utilizamse experiências vividas anteriormente. Os problemas se repetem e, caso não haja nenhum
indicativo do que é correto, já se sabe o modo como não deve ser feito.
Como descrito por Fernandes (2005), utiliza-se o conhecimento específico para
situações onde são apresentados problemas concretos (casos), ao invés de somente se considerar
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de forma generalista o conhecimento de domínio de problema ou problemas descritos e suas
conclusões.
Seres humanos são grandes resolvedores de problemas e, além disso, a medida que sua
experiência aumenta sua performance também. Estas são qualidades fundamentais para o
mundo real para que sejam utilizadas por um sistema de IA. Algumas vantagens deste tipo de
abordagem são que o conhecimento fica armazenado na própria base de casos além da
facilidade de liberar um usuário para adicionar novos casos na base sem a intervenção do
especialista. Além destas duas questões tem-se também a garantia de eficiência crescente na
resolução de problemas, que será garantida pela reutilização de soluções anteriores (fig. 11).
Utilizando esta técnica, se garante que pelo menos as tentativas que falharam –
insucessos repetidos – não se repetirão, já que todos ficam armazenados na base de casos. Há
que se abordar também, a melhora natural nas soluções dos problemas colocados pois, quando
os princípios de um domínio não são bem conhecidos, utilizar-se na técnica de regras, não é a
melhor opção. Avaliando-se mais assertivamente os casos tem-se que eles irão refletir o que
aconteceu em determinada circunstância. A figura 11 explana de forma esquemática o
funcionamento de um sistema que utiliza a técnica RBC.
Figura 11: Técnica de raciocínio baseado em casos

Fonte: Adaptado de: FERNANDES, Ana Maria da Rocha. Inteligência
artificial: noções gerais. Florianópolis: VISUALBOOKS, 2005.
p31.
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Para todo o software que é implementado, a aceitação do usuário é fundamental e parte
que é essencialmente difícil na Tecnologia da Informação é esclarecer ao usuário o que e o
como está sendo feito. É isto que transforma a técnica de sistemas baseado em regras
diferenciada pois, os sistemas RBC podem comprovar seu raciocínio apenas demonstrando os
casos armazenados em sua base.
Observa-se até o momento desta revisão que a parte referente a inferência de
pensamento e decisões é ponto fundamental. Em ponto comum entre os assuntos KDD e IA
aponta-se a utilização das técnicas estatísticas. Os conceitos referentes a esta ciência serão
apresentados na seção 5.
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5

TÉCNICAS ESTATISTICAS

Apresenta-se nesta seção conceitos básicos da estatística descritiva e de estatística de
previsão. Aborda-se a técnica utilizada neste trabalho para fazer a inferência da linha de
consumo buscando-se explanar as questões essenciais da análise.
A palavra estatística é utilizada, conforme Freund (2004), para denotar a simples
tabulação de dados numéricos, bem como relatórios de transações na bolsa de valores. As várias
maneiras de se utilizar a palavra estatística servem também como norteamento para a palavra
estatístico, que pode se referir tanto àqueles que simplesmente coletam a informação bem como
aos que preparam análises ou interpretações.
Em um ponto mais avançado o nome pode ser aplicado a estudiosos que desenvolvem
as teorias matemáticas e probabilísticas que fundamentam estudos. Para Freund (2004) a
estatística pode denotar ainda uma medida ou fórmula específica como uma média, um intervalo
de valores, uma taxa de crescimento ou uma medida da relação ou correlação entre variáveis.
Com a disponibilidade e aumento dos computadores, possibilitou-se que pequenas
empresas e alunos de escolas e faculdades tivessem sua capacidade de trabalhar com
informações numéricas aumentada. Destaca-se então que fundamental para se ter uma boa
estatística é o planejamento preliminar. Esta etapa auxilia a se fazer uma pergunta bem
formulada e externá-la da melhor forma fazendo com que ela não fique ambígua evitando erros
que podem invalidar pesquisas e descartar investimentos.
As estatísticas mais comuns que são publicadas nos jornais e em outras publicações
apresentam dados sintetizados e apresentados – em gráficos ou tabelas por exemplo – de forma
que o leitor tenha fácil entendimento. Este é um exemplo de aplicação da estatística descritiva
que reúne um conjunto de métodos adequados para resumir e descrever em poucas medidas
grandes volumes de dados. Muitas situações requerem informações sobre um grupo amplo de
elementos (empresas, indivíduos, consumidores entre outros). Define-se população como o
conjunto de todos os elementos de interesse de um determinado estudo e amostra o subconjunto
de elementos selecionados para representar a população. (SWEENEY; WILLIAMS;
ANDERSON, 2015)
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A estatística, considerada por Sweeney, Williams e Anderson (2015) como uma de suas
maiores contribuições, utiliza dados de uma amostra para testar hipóteses e fazer estimativas a
respeito de características de uma população. Nomeia-se este processo de inferência estatística.
A mineração lida com métodos para desenvolver tomadas de decisão úteis a partir de
grandes bancos de dados. Utilizando uma combinação de procedimentos de
estatística, matemática e ciência da computação os analistas coletam os dados
armazenados, afim de convertê-los em informações úteis, por isto o nome
mineração.(SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2015, p.17)

A mineração, afirmam Sweeney, Williams e Anderson (2015), é uma tecnologia que
depende de metodologia estatística. É necessário, no entanto, termos uma integração entre os
métodos estatísticos, a ciência da computação e a inteligência artificial e o aprendizado de
máquina para se tornar a mineração efetiva. Os modelos estatísticos representam um papel
fundamental no desenvolvimento de modelos preditivos.
Uma das discussões em comum entre a mineração e a estatística é a confiabilidade do
modelo. Sweeney, Williams e Anderson (2015), apresentam uma abordagem comum da
estatística para avaliar a confiabilidade de um modelo que é a divisão do conjunto de dados de
amostra em duas partes: (1º) conjunto de dados de aprendizagem: que são os dados preditos; e
(2º) conjunto de dados de validação: correspondente aos dados reais armazenados. Se os dados
de validação forem alcançados utilizando-se os dados de aprendizagem se diz que o modelo é
confiável.
Observa-se nos conjuntos de dados utilizados no processo de descoberta do
conhecimento, tamanhos muito grandes. Isto é um dos problemas na visualização destes dados.
A próxima seção nos demonstra como melhorar este ponto.
5.1 Distribuição de frequência

Devido ao alto volume de dados estatísticos e a necessidade de se pré-digerir as
informações para os leitores, a condensação dos dados tornou-se muito importante. Pode-se,
por exemplo, como forma de organização, agrupar os dados numa quantidade de classes,
intervalos ou categorias (FREUND, 2004)
Os dados podem ser classificados como categorizados ou quantitativos. Dados
categorizados utilizam rótulos ou nomes para identificar categorias de itens semelhantes
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enquanto dados quantitativos são valores numéricos que indicam quantidade ou quantificação.
(FREUND, 2004, p. 33)
Nas distribuições de frequência, quando os dados estão agrupados segundo o tamanho
numérico (tab. 2) dizemos que a tabela resultante é uma distribuição quantitativa categorizada.
Quando os dados estão agrupados em categorias que não são numéricas, conforme tabela 3,
afirma-se que a tabela resultante é uma distribuição categórica ou qualitativa (FREUND, 2004,
p.34).
As distribuições de frequência apresentam dados de forma que se possibilite uma boa
visualização global para alguns propósitos, porém, existe alguma perda de informação. No
entanto, apesar de haver esta perda de informação a conveniência na apresentação das
informações, utilizando as distribuições de frequência são vantajosas (FREUND, 2004).
Especificamente na visão de Sweeney, Williams e Anderson (2015), existem três etapas
necessárias para definir uma distribuição de frequência com dados quantitativos:
1ª) Determinar o número de classes não sobrepostas
Classes são formadas especificando-se os intervalos que serão empregados para agrupar
os dados.
Tabela 2: Exemplo de distribuição numérica ou quantitativa
Movimento total

Número de escritórios de advocacia

Menos que 300.000 unidades monetárias

2 405

300.000 a 499.000 unidades monetárias

1 088

500.000 a 749.000 unidades monetárias

271

750.000 a 999.9999 unidades monetárias

315

Mais do que 1.000.000 unidades monetárias

678

Total

4757

Fonte: FREUND, Jonh E. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade. 11 ed. , Porto Alegre:
Artmed, 2004 p.33.
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Tabela 3: Exemplo de distribuição categórica ou qualitativa
Tipo de queixa
Cancelamento de atrasos de voo

Número de queixas
1 586

Atendimento ao cliente

805

Problemas com bagagem

761

Outras

468

Total

3 620

Fonte: FREUND, Jonh E. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade. 11 ed. , Porto Alegre:
Artmed, 2004. p.33.

2ª) Determinar a amplitude de cada classe
Para determinarmos uma amplitude de classe começamos identificando o maior e o
menor valor de dados. Como diretriz geral recomenda-se que a amplitude seja a mesma para
cada classe.
3ª) Determinar os limites de classe
Devem ser definidos limites para cada classe de forma que cada item do conjunto de
dados pertença a uma, e somente uma classe. Deve-se definir então os limites inferior e superior
de cada classe de forma a identificar o menor e o maior valor de dados possível atribuído à
classe.
Utilizando-se a fórmula de cálculo – Fórmula 1 – se chega aos valores ideais de
amplitude, segundo Sweeney, Williams e Anderson (2015), e definir as classes com a mesma
amplitude reduz as chances de interpretações inadequadas pelo usuário.
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Fórmula 1: Formula de cálculo para amplitude de classes.
Amplitude aproximada de classe = Maior valor de dados – Menor valor de dados
Número de classes
Fonte: SWEENEY, Dennis J. WILLIAMS, Thomas A. ANDERSON, David R., Estatística Aplicada: à
administração e economia. 6ª edição. São Paulo: Cengage Learning, 2015, p. 43.

A propósito Freund (2004) recomenda utilizar um número de classes entre cinco e
quinze. Reforça-se a certeza que cada item pertença a uma classe apenas garantindo que o
menor e o maior número que estejam dentro da dentro da classificação. Além disto, nenhum
valor pode cair no intervalo entre classes sucessivas e finalmente, as classes não podem ter valor
em comum – exemplo apresentado na tabela 4.
Tabela 4- Exemplo de distribuição de frequência em faixas com e sem arredondamento

Peso em quilogramas

Peso em quilogramas (sem

(arredondados)

arredondamentos)

10 – 14

10,00 – 14,99

15 – 19

15,00 – 19,99

20 – 24

20,00 – 24,99

25 – 29

25,00 – 29,99

30 – 34

30,00 – 34,99

Fonte: FREUND, Jonh E. Estatística aplicada: economia, administração e contabilidade. 11 ed. ,
Porto Alegre: Artmed, 2004. p.35.

Há muitas formas de se fazer inferência utilizando-se de técnicas estatísticas. A
regressão linear é a recomendada pelos estudiosos que trabalham com técnicas de mineração
de dados conforme visto na seção 3. Assim, a partir deste apontamento a próxima seção
apresentará os conceitos desta técnica.
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5.2 Correlação e Regressão linear

A Análise de Correlação e a Análise de Regressão são métodos estatísticos
amplamente utilizados para estudar o grau de relacionamento entre variáveis. Em muitas
pesquisas estatísticas, de acordo com Freund (2004, p. 398), o objetivo é estabelecer relações
que possibilitem prever uma ou mais variáveis em função de outras. Raramente, é possível
prever-se exatamente valores em termos de outros e, segundo o autor, deve-se contentar com a
previsão de médias ou valores esperados. Este problema de previsão de valor médio de uma
variável em termos do valor conhecido de outra é denominado problema da regressão.
A Análise de Correlação fornece um número, indicando como duas variáveis variam
conjuntamente, segundo Sweeney, Williams e Anderson (2015). Segundo Lira (2004), ela mede
a intensidade e a direção da relação linear ou não linear entre duas variáveis e é um indicador
que atende à necessidade de se estabelecer a existência ou não de uma relação entre essas
variáveis sem que, para isso, seja preciso o ajuste de uma função matemática. Não existe a
distinção entre a variável explicativa e a variável resposta, ou seja, o grau de variação conjunta
entre x e y é igual ao grau de variação entre y e x.
Conforme apresentação de Lira (2004) a análise de regressão, além de medir a
associação entre uma variável resposta y e um conjunto de variáveis independentes (x1, x2,...,
xn), estima os parâmetros do comportamento sistemático entre estas variáveis. Necessita-se
especificar a forma funcional que relaciona a variável resposta às outras covariáveis.
Quando o objetivo é estudar a relação entre as variáveis, nem sempre é necessário um
detalhamento como o da Análise de Regressão, mas apenas determinar o grau de
relacionamento entre as variáveis analisadas.
“O estabelecimento da existência de uma correlação entre duas variáveis pode
constituir o objetivo precípuo de uma pesquisa (...). Mas também representar
apenas um passo, ou estágio, de uma pesquisa com outros objetivos, como,
por exemplo, quando empregamos medidas de correlação para comprovar a
confiabilidade de nossas observações". (SIEGEL, 1975, p. 220)

Prosseguindo na apresentação de Lira (2004) diferentes formas de correlação podem
existir entre as variáveis. Correlação simples, envolvendo duas variáveis, x e y, este o caso mais
simples e mais conhecido. Quando o valor de uma variável pode ser obtido aproximadamente
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por meio da equação da reta, relação entre duas variáveis é dita linear. (LIRA, 2004, p. 14).
Assim, é possível ajustar uma reta aos dados. Neste caso, a correlação é linear simples.
Entretanto, quando não for possível o ajuste da equação anterior, não significa que não
existe correlação entre elas. Poderá haver correlação não linear entre as mesmas.
Para se iniciar a explanação deste método definir-se-á primeiramente o conceito de
diagramas de dispersão que segundo Sweeney, Williams e Anderson (2015) é uma
representação gráfica da relação entre duas variáveis quantitativas onde cada ponto traçado no
gráfico representa o par de informações das variáveis x e y de um elemento da população.
Segundo Lira (2004), esta é uma forma simples de verificar o tipo de correlação existente entre
duas variáveis já que o gráfico de dispersão apresenta os pares (xi, yi), i = 1,...,n, onde n =
número total de observações. Os gráficos 1, 2, 3 e 4 exibem exemplos do diagrama de dispersão
demonstrando a relação entre as variáveis x e y.

Gráfico 1: Correlação linear positiva perfeita entre x e y

Fonte: LIRA, Sachiko Araki. Análise de correlação: abordagem teórica e
de construção dos coeficientes com aplicações. 2004. Disponível
em:

<

http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/dissertacao_sachiko.p
df>. Acessado em: 03 jul. 2016, p.31.

O método que permite estudar as relações ou associações é conhecido como Análise de
Correlação. Esta análise mostra o grau de relacionamento entre as variáveis, fornecendo um
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número, indicando como as variáveis variam conjuntamente. Não há a necessidade de definir
as relações de causa e efeito, ou seja, qual é a variável dependente e a independente.
Gráfico 2: Correlação linear nula entre x e y

Fonte: LIRA, Sachiko Araki. Análise de correlação: abordagem teórica e
de construção dos coeficientes com aplicações. 2004. Disponível
em:

<

http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/dissertacao_sachiko.p
df>. Acessado em: 03 jul. 2016, p.31.
Gráfico 3: Correlação linear negativa perfeita entre x e y

Fonte: LIRA, Sachiko Araki. Análise de correlação: abordagem teórica e
de construção dos coeficientes com aplicações. 2004. Disponível
em:

<

http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/dissertacao_sachiko.p
df>. Acessado em: 03 jul. 2016, p.31.

Gráfico 4: Correlação não linear entre x e y
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Fonte: LIRA, Sachiko Araki. Análise de correlação: abordagem teórica e
de construção dos coeficientes com aplicações. 2004. Disponível
em:

<

http://www.ipardes.gov.br/biblioteca/docs/dissertacao_sachiko.p
df>. Acessado em: 03 jul. 2016, p.32.

A terminologia da análise de regressão nomeia os dois tipos de variáveis: (1º) variáveis
independentes (explicativas): que são as variáveis utilizadas para prever o valor das variáveis
dependentes, na notação estatística designada x, e as (2º) variáveis dependentes (resposta): que
são as que se deseja prever, na notação estatística designada y. (SWEENEY WILLIAMS;
ANDERSON, 2015)
Segundo Freund (2004), para se trabalhar com a regressão linear, cujo objetivo é
determinar os coeficientes a e b, para a construção de uma reta, deve-se definir primeiramente
a fórmula da equação linear (Fórmula 2), onde a é o corte no eixo y (o valor de y para x=0) e b
é a inclinação da reta (variação de y que acompanha um aumento de uma unidade em x). A
função de regressão linear calcula os coeficientes (a e b), utilizando o método de mínimos
quadrados, para determinar a reta que melhor se ajusta aos seus dados. A equação para a reta
de regressão é:
Formula 2 – Equação linear
Y = a + bx
A equação demonstrada na fórmula 2, é chamada de linear pelo fato de que o
desenho gerado pela função, no plano cartesiano, é uma reta. Na prática os valores de a e b são
estimados com base em dados observados e, uma vez determinados, podemos substituir valores
de x na equação e calcular os correspondentes valores preditos ou esperados para y. (FREUND,
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2004) O valor do coeficiente linear a é constante e pode ser interpretado como o valor esperado
de y quando x é igual a 0. Este valor nem sempre tem sentido prático por exemplo, quando a
variável x não assume valor 0.
O modelo de regressão linear simples é dado por uma função de 1º grau em que os
coeficientes (a e b) do modelo são estimados através do método de mínimos quadrados. O
método de mínimos quadrados é um procedimento que usa dados amostrais para encontrar a
equação de regressão estimada (SWEENEY WILLIAMS; ANDERSON 2015). Este método
determina os coeficientes a e b do modelo de tal forma que a distância dos pontos observados
em relação à reta de regressão seja mínima, mais precisamente, o método de mínimos quadrados
é assim denominado pois gera a reta de regressão cuja a soma dos quadrados das distâncias, dos
pontos observados à reta, seja mínima.
O gráfico 5, mostra um exemplo de construção do gráfico de dispersão e reta de
regressão linear originados a partir de dados amostrais gerados aleatoriamente
Gráfico 5: Exemplo de gráfico de dispersão com reta de regressão

Fonte: SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A.; ANDERSON,
David R. Estatística aplicada: à administração e economia. 6. ed..
São Paulo: Cengage Learning, 2015.p. 63

A precisão da reta calculada pela função dependerá do grau de dispersão dos seus dados
amostrais. Quanto mais lineares forem os dados, mais preciso será o modelo de regressão linear,
conforme Freund (2004).
Os estimadores de mínimos quadrados para a e b serão baseados nas fórmulas a seguir:
Fórmula 3: Estimador de mínimos quadrados
para o coeficiente de inclinação b
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Fonte: VIALI, Lorí. Série Estatística Básica:
Texto V - Correlação e Regressão.
2016. Disponível em: <
http://www.pucrs.br/famat/viali/gradu
acao/engenharias/material/apostilas/A
postila_5.pdf >. Acessado em 03 jul.
2016..

Fórmula 4: Estimador de mínimos
quadrados para o coeficiente linear a
(intercepto)

Fonte: VIALI, Lorí. Série Estatística Básica:
Texto V - Correlação e Regressão.
2016. Disponível em: <
http://www.pucrs.br/famat/viali/gradu
acao/engenharias/material/apostilas/A
postila_5.pdf >. Acessado em 03 jul.
2016..

Onde 𝑥̅ e 𝑦̅ são as médias, ou seja, 𝑥̅ = MÉDIA (valores observados de x) e 𝑦̅ = MÉDIA (valores
observados de y).

Uma forma de avaliar a qualidade do ajuste de um modelo de regressão é em termos de
R2, denominado Coeficiente de Determinação ou de Explicação. Quando multiplicado por 100,
o R2 fornece a porcentagem da variação em y (variável dependente), que pode ser explicada
pela variação em x (variável independente). Por exemplo, R² = 0,85 significa que 85% do
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aumento de y é justificado pelo aumento de x e os outros 15% por outros fatores não mensurados
no modelo. (VIALI, 2016)
Se finaliza nesta seção a abordagem teórica sobre os fundamentos necessários para
entendimento deste trabalho. A próxima seção caracteriza o objeto de estudo apresentando-se
os fatores pertinentes à empresa e os processos avaliados.
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6

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS (PRODEMGE)
A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (PRODEMGE)
é caracterizada por ter como opção de negócio a oferta de produtos e serviços da área de TI,
para atender às demandas específicas das várias linhas de negócio do governo do Estado como
segurança pública, educação, saúde, entre outros. Uma questão principal no atendimento a estas
demandas é a capacidade dos ambientes que suportam as soluções propostas.
Deve-se ter prioridade e uma atenção especial neste aspecto pois, conforme mencionase neste trabalho nas seções 2 e 3, se a infraestrutura não for dimensionada da melhor forma, a
facilidade potencial que uma solução de TI pode proporcionar aos usuários, pode se tornar um
grande problema e, que no caso do Estado de Minas Gerais é de ordem social.
A Prodemge é a empresa de tecnologia da informação do Governo de Minas Gerais,
com uma trajetória na modernização do setor público. Um compromisso que se reflete no
engajamento permanente de seu capital intelectual e de sua infraestrutura tecnológica na
informatização da administração pública estadual.
Através de seus produtos e serviços, a Prodemge apoia órgãos e entidades do Governo
de Minas a prestarem serviços cada vez mais eficientes aos cidadãos mineiros, nas áreas de
saúde, educação, segurança, trânsito, meio ambiente, gestão, finanças, cultura, turismo,
agricultura, desenvolvimento econômico, justiça e quaisquer outras que estivem sob a
administração do Estado de Minas Gerais.
O Governo do Estado de Minas Gerais tem atualmente a PRODEMGE o grande detentor
e guardião dos dados corporativos.
Assumindo este posicionamento, considera estratégico pelo o Estado, a PRODEMGE
oferece não só a garantia de disponibilidade e desempenho na hospedagem de aplicações, mas,
um serviço continuado de qualidade, atendendo os clientes durante 24 horas por dia e 7 dias por
semana. Além disto é responsável pela guarda dos dados respeitando os mais criteriosos padrões
de segurança.
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6.1

Histórico normativo da PRODEMGE

A PRODEMGE foi criada pela Lei Estadual 6 003, de 12 de outubro de 1972, que
autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar sociedade sob o controle acionário do
Estado, dispõe sobre o sistema Estadual de Processamento de Dados e dá outras providências.
A título de histórico a lei de criação inicial refere-se ao Escritório Técnico de Racionalização
Administrativa (ETRA), criado pela Lei Estadual 5 036, de 22.de novembro de 1968, que
autoriza o Poder Executivo a instituir, sob a forma de fundação, o Escritório Técnico de
Racionalização Administrativa e dá outras providências. (MINAS GERAIS, 1968)
Em 2015, através de resolução, a Secretaria de Planejamento e Gestão, dispõe sobre o
regimento interno do Comitê de Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação e
Comunicação (CGTIC) e do Comitê Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação
(CETIC) no âmbito da Administração Pública Estadual. Está definida a coordenação técnica
dos comitês sob responsabilidade da PRODEMGE. (MINAS GERAIS,2015)
Ainda em 2015, o Decreto Estadual 46 765, de 26 de maio de 2015, institui a Política
de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Governo do Estado de Minas
Gerais e cria o Comitê de Gestão Estratégica e o Comitê Executivo de Tecnologia da
Informação e Comunicação no âmbito da Administração Pública Estadual. Destaca-se que no
art.11 fica definido:
Art. 11. Compete à PRODEMGE promover, em consonância com a SEPLAG,
o apoio técnico e operacional para Governança de Tecnologia da informação
e Comunicação no Estado.
Parágrafo único. Compete diretamente à PRODEMGE prestar assessoramento
técnico aos grupos de trabalho criados pelo CGTIC e pelo CETIC. (MINAS
GERAIS, 2015)

Com o objetivo de padronizar os produtos da PRODEMGE e esclarecer o entendimento
dos clientes à prestação de serviço, além de definir os níveis de serviço referenciais para cada
tipo de serviço a ser contratado, o Decreto Estadual 45 443, de 6 de agosto de 2010, cria o
Comitê Executivo de Gestão Estratégica de Suprimentos da família de serviços PRODEMGE
(CEGESPE), no âmbito do poder executivo e torna obrigatório o uso do caderno de serviços
PRODEMGE, que dispõe sobre diretrizes para contratação de serviços da PRODEMGE. A
figura 12 exibe o caderno de serviços com a linha de produtos e serviços ofertada pela
PRODEMGE.
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O Caderno de Serviços PRODEMGE está em vigor desde junho de 2010, conforme
evidencia o histórico de normatizações do Estado de Minas Gerais. O principal objetivo do
Caderno é a busca pela eficiência do gasto público por parte do Governo de Minas Gerais, que
prioriza fatores como produtividade, qualidade, transparência, sustentabilidade e padronização
nos processos de aquisição (MINAS GERAIS,2016).
Para órgãos e entidades do Executivo mineiro, o Caderno é base das contratações dos
serviços da Prodemge. É uma trilha que orienta e dá maior transparência às negociações com
os clientes, possibilitando uma visão mais detalhada e o melhor entendimento dos serviços
fornecidos. Com o Caderno, a Prodemge se alinha de comercialização de serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação (MINAS GERAIS,2016).
Figura 12: Linha de produtos e serviços da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
(PRODEMGE)

Fonte: MINAS GERAIS. Secretaria de Planejamento e Gestão Caderno de serviços PRODEMGE. Belo
Horizonte, 2016. Disponível em:
<http://planejamento.mg.gov.br/images/phocadownload/tecnologia_da_informacao/Caderno_Servi%C3%
A7os_Prodemge_-_v.2.0.pdf>. Acesso em: 26 jun.2016, Seção B, p. 15.
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O Caderno, padroniza a contratação e a formalização dos serviços prestados pela
Companhia, estabelece indicadores (mas não as metas alvo) de nível de serviço e, em um anexo,
detalha as condições comerciais vigentes. Seu uso é obrigatório para os órgãos e entidades do
Executivo mineiro. A aquisição de serviços fora do Caderno ou que parta de parâmetros
diferentes dos ali registrados deve ser levada à apreciação do Comitê Executivo de Gestão
Estratégica de Suprimentos da Família de Serviços (CEGESPE) PRODEMGE. São vistos como
benefícios para os clientes com a oferta do caderno:
a) melhor planejamento das demandas de TIC.
b) Alinhamento mais claro de papéis e responsabilidades entre clientes e
PRODEMGE.
c) Melhor entendimento, pelos clientes, dos produtos e serviços de TIC da
PRODEMGE – escopo, níveis de serviço e condições comerciais.
E para a PRODEMGE:
a) mais segurança para os executivos de negócios, que contam com uma
ferramenta de trabalho importante, capaz de ajudar a reduzir pontos de conflito
com os clientes.
b) Referência para as áreas executoras, construída de forma coletiva e passível
de aperfeiçoamento contínuo.
c) Padronização da linguagem e dos processos, em busca de mais agilidade na
contratação e prestação dos serviços.
d) Melhoria na qualidade dos serviços prestados. (MINAS GERAIS, 2016)

6.2

Perfil em dados estatísticos

A PRODEMGE possui um Datacenter de aproximadamente 900 metros quadrados que
teve o seguinte inventário em 2015, conforme publicado no relatório de gestão
(PRODEMGE,2015):
a) total de equipamentos no DC PRODEMGE, em operação 1167;

b) 740 servidores de plataforma baixa, de propriedade da PRODEMGE, em
operação;
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c) 427 equipamentos de clientes entre hardware de diversos tipos;

d) 1150 servidores virtuais, sendo que 924 administrados pela Prodemge e 226 com
administração de clientes;

e) 384 Sistemas web e sítios eletrônicos em produção na plataforma baixa;

f) 79 sistemas em produção em Plataforma Alta;

g)1131 Tb brutos de capacidade de armazenamento em Storage de Plataforma Baixa;

h) 500 Tb brutos de capacidade de armazenamento em Storage de Plataforma Alta;

i)1849 Tb de capacidade de armazenamento em backup em Plataforma Baixa;

j) 200 TB de capacidade de armazenamento em backup em Plataforma Alta;

6.3

Contextualização de cenário de prospecção de serviços

Acerca da evolução dos mercados e, principalmente da qualidade dos serviços ofertados
pelos prestadores de serviço de TI, é natural que se adapte a forma de trabalho da PRODEMGE.
Verificam-se alguns problemas atualmente no provimento de serviços de TIC que são globais
no mercado, e outros que são internos à PRODEMGE.
Os problemas globais a que se refere o parágrafo anterior, são basicamente os problemas
elencados na introdução deste trabalho como superestimava de recursos computacionais e
economia de energia elétrica. Os internos à Companhia, são uma falta de padronização na
definição dos esforços para produção e entrega dos e serviços conforme Caderno de Serviços.
Este fato causa um alto tempo de resposta das definições de implantação destes serviços para
os clientes.
A estrutura interna da PRODEMGE é organizada da forma apresentada no Anexo A
(PRODEMGE,2016) deste trabalho. Conforme definido no Caderno de Serviços da
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PRODEMGE (MINAS GERAIS,2016), responsável por cada serviço, existe uma área
conforme consta no organograma (Anexo A).
Trata-se neste trabalho apenas as questões pertinentes à serviços que estão sob
responsabilidade da Diretoria de Produção (DPR), conforme definido no Caderno de Serviços
da PRODEMGE (MINAS GERAIS,2016), em congruência com o organograma apresentado
no Anexo A.
Desde 2008 a PRODEMGE tem feito diversas ações relativas a monitoramento de
consumo de recursos de ativos. O objetivo era não só de fornecer uma resposta rápida a
possíveis incidentes ocorridos no ambiente de produção, mas também a possibilidade de
fornecer subsídios para aplicação de algoritmos estatísticos para possibilitar inferências e
previsibilidade de comportamentos.
O foco das ações foi nos serviços de Hospedagem – dedicada e compartilhada -, de
servidores e hospedagem mainframe. Idealizou-se assim, acompanhar os níveis de ocupação de
armazenamento, processadores e memória baseando-se no volume de usuários que utilizaram
os ambientes no decorrer do tempo. O horizonte de visualização dos dados inicialmente foi de
60 meses, mas, a capacidade e o custo do parque tecnológico modificam-se muito rápido
conforme citado na seção 2.1. Viabilizou-se então a análise para os últimos 12 meses.
Ressalta-se também que a PRODEMGE segue efetivamente as recomendações da Lei
Federal 8 666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.
A questão legal é fundamental no processo de aquisição pois existem prazos a serem cumpridos
no processo que demoram um certo tempo.
Além desta frente, foi estudada, apresentada e implantada a ferramenta de
gerenciamento de configuração – baseando-se no modelo de gerenciamento de configuração
ITIL - que, atualmente, é a fonte de informação oficial da empresa relativa a todos os ativos de
TI. Inclusa nesta base de dados estão todas as informações mapeadas da prestação de serviços
para os clientes, desde a linha de energia externa até o provimento do serviço que consta no
contrato refletindo o especificado no Caderno de Serviços (MINAS GERAIS, 2016). Com esta
informação é possível mapear os dados de infraestrutura - software, hardware e rede – e os
respectivos consumos de recursos.
Para melhor esclarecimento do problema apresentado, apresentar-se-á a partir de agora
as questões problema que determinaram a busca dos objetivos:
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a) Demora no tempo de resposta na formatação dos desenhos de implantação dos
produtos.
Estes desenhos envolvem três entregas, (1ª) a lista de insumos de hardware, (2ª)
licenciamento de software e (3ª) dimensionamento de mão de obra, englobando a lista de
atividades para disponibilizá-los.
b) Dificuldade de dimensionamento do ambiente
Para a entrega da lista de insumos de hardware é necessário definir uma configuração
inicial de equipamentos que serão utilizados. Importante nesta entrega são o tamanho
(configuração) de cada equipamento, a quantidade de equipamentos e suas respectivas funções
no ambiente. Interfere-se diretamente no licenciamento de software e no dimensionamento de
mão de obra a definição desta lista de insumos de hardware.
c) Definição das linhas de alerta para solicitação de ampliação dos recursos
Como ponto principal deste trabalho, esta definição é fundamental conforme as regras
orientadas na Lei Federal 8666/1993 e o processo interno da Companhia. Além disto, há que se
avaliar o crescimento vegetativo - crescimento natural sem aumento no escopo dos projetos da linha de consumo de recursos que, com um histórico razoável de dados espera-se observar.
Elencou-se então os principais pontos que são visualizados como causa destes
problemas utilizando a metodologia de ISHICAWA2 com representação no diagrama de
causa/efeito. Após levantamentos que foram feitos identificou-se uma relação de causas que
deveriam ser "atacadas" conforme figura 13.
A partir deste indicativo, tem-se quais problemas "atacar" para atingir o objetivo. A
seção 7 indica então uma metodologia para solucionar os indicativos apresentados e outros.

2

O Diagrama de Ishikawa foi proposto pelo japonês Kaoru Ishikawa, que foi um engenheiro de controle de
qualidade, é uma ferramenta gráfica que ajuda a gerenciar e fazer o Controle da Qualidade (CQ) em diferentes
processos cujo principal objetivo é identificar quais são as causas para um efeito ou problema.
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Figura 13: Diagrama de causa-efeito

Fonte: Produzido pelo autor.
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7

METODOLOLGIA PARA PREVISÃO DE CARGAS DE TRABALHO

UTILIZANDO TÉCNICAS ESTATÍSTICAS

Conforme demonstrado na seção 6.4, sobre cenário de prospecção de serviços,
descobriu-se que, para resolver o problema principal - falta de previsibilidade de consumo
de recursos de TI -, dever-se-ia resolver todas as questões apontadas como causa conforme
demonstra-se no diagrama da figura 13. Desenvolveu-se então uma metodologia para
resolução destas questões.
A metodologia leva em conta organizar os dados para a construção de mecanismos
que se integrem, mapeiem as regras de funcionamento deste assunto alcançando no final
duas entregas principais:
a) entrega do Desenho da Solução que é um documento que contém o toda a
caracterização do ambiente com as informações pertinentes a lista de hardware e software
e seu desenho com suas respectivas dependências;
b) cronograma com estimativa de prazo e recursos envolvidos para produzir o
produto.
O modelo se baseia em algumas premissas:
a) tornar a qualificação dos serviços elencados mais simples, alinhando as
expectativas da área de negócios com as necessidades e regras definidas pelas áreas
técnicas (TI) garantindo fácil entendimento;

b) facilitar o processo de definição de dimensionamento da infraestrutura nos
desenhos de solução;

c) definir os padrões de arquitetura de funcionamento dos serviços de forma a
reduzir o esforço das implantações padronizando-as e criar um padrão de classificação para
os tipos de demandas identificados a partir da necessidade do cliente;

d) acompanhar através da linha de base definida a evolução do consumo de recursos
dos serviços instalados dentro das novas classificações avaliando e reclassificando quando
necessário cada um deles.
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7.1

Definição de critérios de agrupamento

Baseando-se nestas premissas, processo de classificação precisou ser decomposto.
O estudo fez um levantamento sobre todas as tecnologias que estão presentes no ambiente
de produção da PRODEMGE. Na continuação do trabalho houve ainda o levantamento de
todas as configurações, existentes nos ambientes que armazenam os serviços no datacenter
da PRODEMGE, para facilitar a classificação dos conjuntos conforme determinam as
técnicas de KDD.
Para que se definisse os critérios de agrupamento das informações, levou-se em
consideração os requisitos principais de negócios. De acordo com a metodologia ITIL,
disponibilidade é o requisito principal da maior parte dos usuários e, geralmente, está
presente nas cláusulas contratuais onde incide quaisquer tipos de descontos em caso de
descumprimento dos níveis de serviço.
No entanto, avaliando-se a realidade de cada usuário, para ele o sistema que ele tem
domínio de utilização será sempre prioritário e necessita da mais alta disponibilidade e,
neste momento identificamos a necessidade de melhorar o processo de coleta de
necessidades do cliente. A atuação se deu diretamente na criação de perguntas, alinhadas
ao negócio, que permitissem fazer uma inferência traduzindo requisitos de negócio para
implantação de soluções técnicas.
Esta melhoria no processo de identificação de necessidades - que será nomeado
neste trabalho como qualificação da demanda - se deu com a criação de um questionário
(anexo B) com questões específicas que apoiam a qualificação dos serviços a que se
pretende contratar. A junção das questões técnicas (tecnologias de software básico
envolvidas e linguagens de programação) com as questões de negócio (necessidades de
disponibilidade, importância do serviço para o órgão) foram consideradas neste
questionário.
Para a aplicação dos critérios foram selecionados todos os registros da base de
dados de gerenciamento configuração (BDGC). Demonstra-se nesta seção os critérios,
iniciando-se da parte técnica, para construção da metodologia. A figura 16, mostra a ordem
de aplicação dos critérios:
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Figura 14: Definição dos critérios de agrupamento dos dados

Fonte: Produzido pelo autor

Cada etapa tem um objetivo específico, baseando-se nas regras definidas que são:
a) análise quantitativa (F1): é a análise de quantos equipamentos que possuímos na
camada de balanceamento de carga pois é ela quem vai nos definir os níveis de
disponibilidade e desempenho dos atendimentos às demandas;
Para sistemas que funcionam em plataforma baixa (definição deste termo na seção
2) existe uma recomendação de desenho e arquitetura que envolve basicamente 3 camadas
que são interconectadas, conforme figura 15.
A presença da camada de balanceamento de carga no desenho é que define um nível
maior nível de disponibilidade. A quantidade de máquina disponibilizadas nas outras duas
camadas serão responsáveis por definir seus respectivos níveis.
O resultado desta etapa foi traduzido em 9 - numeradas de 1 a 9 - (nove) perguntas
voltadas para a necessidade de negócio dos clientes conforme questionário Anexo B;
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Figura 15: Modelo de funcionamento em 3 camadas

Camada de balanceamento de carga

Camada de Aplicação

Camada de banco de dados
Fonte: Produzido pelo autor.

b) análise qualitativa (F2): é a análise da tecnologia de banco de dados envolvida
na especificação da solução que deverá ser instalada. Elencou-se nesta etapa as tecnologias
de banco de dados presentes no inventário. Este fato tem interferência direta no custo do
ambiente, tanto em valor de licenciamento (insumo de software), quanto em aplicação de
mão de obra. Esta etapa definiu uma pergunta - numerada em 10 - conforme questionário
do Anexo B;
c) análise qualitativa (F3): é a análise da tecnologia da linguagem de programação
envolvida na especificação do serviço que deverá ser instalado. Extraiu-se do inventário
BDGC, as linguagens de programação e tecnologias da camada de aplicação envolvidas
nos serviços. O apontamento feito no agrupamento dos dados apontou a necessidade de 3
perguntas no questionário do Anexo B.
d) análise quantitativa (F4): é análise da volumetria de usuários informada pelo
demandante no formulário de qualificação da demanda. Agrupou-se nesta etapa os volumes
de usuários pertinente a cada um dos serviços inventariados e, a partir daí uma
discriminação dos equipamentos por configuração. A partir da conclusão desta fase, foi
possível determinar a pergunta do volume de usuário, organizado em faixas, aplicando-se
as técnicas estatísticas apontadas na seção 5.
Estes critérios de seleção de dados foram aplicados com o objetivo de se minerar
os dados e descobrir o agrupamento entre as características comuns, sob a ótica da figura
15 (divisão por camadas). Eles possibilitaram a criação e definição das perguntas do
questionário que retrata a necessidade dos clientes.
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O questionário (anexo B) se resume em dois objetivos principais. O primeiro é
atender à necessidade de alinhamento entre a TI e o negócio - atacando principalmente a
linguagem - das necessidades que são arguidas dos usuários. A partir daí se faz uma
tradução para os requisitos técnicos. O segundo é fomentar entrada para aplicação de
técnicas de inteligência artificial - alimentação das árvores de decisão - para agilizar a
classificação dos ambientes que já são de conhecimento dos analistas mais experientes da
Companhia.
Junto à estas questões há também a medição dos dados que foram arguidos no
processo de qualificação da demanda para que possamos acompanhar a medida de
desempenho, ou seja, se o que foi dimensionado está de acordo com o que está sendo
consumido. O diagrama na figura 22 demonstra de forma gráfica como as etapas são feitas
e a divisão das árvores de decisão em fases.
Figura 16: Etapas do processo de qualificação da demanda no questionário.

Fonte: Produzido pelo autor
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Em paralelo com este estudo foram desenvolvidos relatórios com a apresentação
automática da leitura de consumos, para cada um dos grupos definidos, necessários para
efetuar-se os cálculos de consumo estimado, conforme apontamento das técnicas
estatísticas da seção 5.
A seção 7.2 mostra o critério utilizado e apresenta as classes que foram definidas a
partir do resultado da mineração de dados aplicada na base de dados configuração da
PRODEMGE, suas características e objetivos.

7.2 Modelo de classificação

O modelo de classificação foi pensado de forma a evoluir, de acordo com a
navegação, a uma definição clara da infraestrutura a ser utilizada (desenho da solução) e
seu grau de complexidade de implantação (cronograma de implantação).
A definição das classes, que foi feita a partir das necessidades de negócio conforme
demonstrado na seção 7.1, inicia-se com o objetivo de se prover maior garantia de
disponibilidade e o menor tempo de resposta para as aplicações, caminhando para a redução
dos índices de superdimensionamento de infraestrutura.
A garantia do maior índice de disponibilidade e a melhora do tempo de resposta
quer dizer que, no desenho da arquitetura que se dispõe necessariamente da camada de
balanceamento (fig. 15) com as tecnologias disponíveis na PRODEMGE. O modelo de
classificação é composto por um código de quatro posições que deverá ser único para cada
um dos tipos de desenho de solução apresentados. A figura 16 mostra a padronização que
será utilizada no código com os respectivos elementos que foram levados em consideração:
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Figura 17: Critérios para definição do código identificador das classificações

Fonte: Produzido pelo autor.
Nota: O alinhamento das necessidades deve ser feito em conjunto com o cliente. Estes critérios devem ser
representados , como foram, em perguntas na qualificação da demanda conforme informado na seção
7.1.

Para se navegar neste modelo - definir a utilização da nomenclatura de códigos (A,
B, C e D) - necessitou-se a construção de uma árvore de decisão (conceito apresentado na
seção 4) onde, a partir dos códigos definidos, identifica-se não só os insumos de hardware
e software, bem como a mão de obra que será empenhada na execução das atividades de
implantação e administração.

7.2.1 Definição das classes globais

Selecionou-se os conjuntos os dados a partir da organização, citada na seção 7.1 e
dos critérios apresentados na seção 7.2, que são de regras de negócio implantadas na
organização. Os mapeamentos necessários para se fazer a implantação do modelo passam
por todas as etapas de formatação dos desenhos das soluções que são propostos e devem
constar nos projetos.
Visualizando-se a aplicação dos processos de governança e a aplicação das
melhores práticas no gerenciamento de serviços, foram listadas informações, que são
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básicas para que estes processos sejam aplicados. Para alcançar o objetivo que se pretende,
é necessário separar cada um dos produtos - utilizar-se-á este nome para o conjunto de
desenho de solução com o cronograma de implantação incorporado - de acordo com a
seguinte linha de raciocínio para construção do modelo:
a) Definição de disponibilidade / criticidade
Avaliação de criticidade nos informará a quantidade de equipamentos que cada
camada deve possuir a fim de nos oferecer um maior nível de disponibilidade - entenda
como disponibilidade neste contexto redução do risco de interrupções.
b) definição de tecnologias envolvidas na camada de aplicação
O ambiente operacional depende de um software básico que deve ser

definido

para trabalhar com o servidor de aplicações onde será disponibilizado o sistema.
c) Definição de tecnologias envolvidas na camada de banco de dados
Da mesma forma que a camada de aplicação, o ambiente operacional
de um software básico que deve ser definido para trabalhar

com

o

depende

servidor

de

banco de dados onde serão disponibilizadas as bases de dados.
d) Definição do volume de usuários
A informação mais preciosa é a da quantidade de usuários envolvidos no projeto
- pergunta numero 10 do questionário Anexo B- onde estes usuários são os efetivos
utilizadores do serviço como clientes finais (por exemplo os cidadãos). Esta informação
nos possibilitará saber a dimensão de utilização de recursos de hardware de acordo com as
classificações de tecnologia citadas nas alíneas (b) e (c).
A partir destes critérios, definem-se as variações e, em conjunto o mapeamento e
associação de todos os custos envolvidos em cada tipo de necessidade, seja ele insumo de
hardware ou software ou de mão de obra.
Para a construção do modelo assumiu-se, conforme regra corporativa que, os grupos
serão divididos em dois tipos: (1º) administração do ambiente com mão de obra da
PRODEMGE e licenciamento adquirido pela PRODEMGE - código de classes 1, 2 e 3
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(fig.18) - e (2º) administração do ambiente com administração de terceiros - código de
classe 4 (fig.18) - e licenciamento pode ou não ser adquirido pela PRODEMGE.
Nesta classificação determina-se também a responsabilidade por disponibilizar
licenciamento dos softwares contidos no ambiente onde na primeira situação a
responsabilidade é da PRODEMGE e na segunda não.
A figura 18 demonstra o resultado de classificação do agrupamento dos dados no
nível macro - apenas critério F1 -, definido na figura 17 e baseando-se, principalmente
nas características de organização das camadas - figura 15 que deve atender ao requisito de
disponibilidade - e criticidade. Após seguir os critérios de agrupamentos, identificou-se 4
(quatro) grandes grupos, onde o nosso norteador é a necessidade de disponibilidade, e a
partir deles serão determinados os demais códigos.
Figura 18: Modelo de classificação e agrupamento dos serviços

Fonte: Produzido pelo autor
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As classes estão definidas para serem utilizadas para atender às seguintes
características:
a) Alta disponibilidade com balanceamento:
Recomenda-se a primeira classificação para aplicações que têm uma necessidade
alta de criticidade, levando primeiramente em consideração o atendimento ao cidadão, no
caso de serem disponibilizadas com este objetivo.
Outra situação elencada como crítica é a atividade vital para o funcionamento do
órgão como um todo, que necessitam de alto desempenho e que devem possuir um tempo
de resposta muito baixo para atender os anseios não só dos administradores como dos
usuários. Nesta classificação estarão disponíveis nas camadas de arquitetura uma
quantidade de servidores sempre maior que um, onde se garante, baseado nos softwares
que possibilitam balanceamento de carga e, na documentação dos fornecedores destes
softwares e dos equipamentos de hardware, uma disponibilidade de infraestrutura superior
a 99%. A figura 19 demonstra o desenho típico desta classificação podendo ocorrer
algumas variações:
Figura 19: Desenho típico de solução na classificação: Alta disponibilidade com
balanceamento.

Fonte: Produzido pelo autor
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b) Média disponibilidade sem balanceamento
Neste conjunto de classificação se indica disponibilizar aplicações onde a
disponibilidade é crítica, mas o tempo de resposta não é tão crucial para o bom andamento
dos trabalhos. Estará disponível nas camadas de arquitetura desta classificação apenas um
equipamento por camada e, de acordo com os fornecedores, a garantia de disponibilidade
da infraestrutura destes ambientes é superior a 98%, porém menor que os 99% apontamos
como referenciais na primeira classe. A figura 20 mostra o desenho típico desta
classificação podendo ocorrer algumas variações.
Figura 20: Desenho típico de solução na classificação: Media
disponibilidade sem balanceamento

Fonte: Produzido pelo próprio autor

c) Média Disponibilidade com Redundância
Figurar-se-á nesta classificação as aplicações que não são de missão crítica para o
órgão e nem para o cidadão. Observando as características de funcionamento do órgão, não
se deve ter nenhum impacto no funcionamento vital de suas atividades se por ventura
ocorrer algum problema de interrupção no funcionamento da infraestrutura ocasionando
interrupção no acesso ao sistema. Os recursos de infraestrutura das camadas das aplicações
nesta classificação estarão disponíveis sem qualquer tipo de reserva e, sendo assim, não
têm uma garantia de alta disponibilidade. Trabalha-se com técnica de redundância se trata
de recuperação com substituição de equipamentos. Em um momento de crise percebe-se
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um maior intervalo de tempo até reestabelecimento do serviço. Pela experiência da
PRODEMGE a garantia mínima deste quadrante deve ser 96,5%de disponibilidade da
infraestrutura. A figura 21 mostra o desenho típico desta classificação podendo ocorrer
algumas variações.
Para estas três primeiras classes, a aquisição das licenças e dos hardwares será feita
necessariamente pela PRODEMGE.
Figura 21: Desenho típico de solução na classificação: disponibilidade padrão com redundância

Fonte: Produzido pelo autor.

d) Disponibilidade de infraestrutura
O diferencial desta classificação é que nela não haverá a administração da
PRODEMGE no ambiente de provimento de serviços e, por este motivo, o conceito de
infraestrutura será composto somente pelo item disponibilidade do servidor. Recomendase esta classificação para aplicações onde existe algum responsável, representando o
cliente, com capacidade para operar e administrá-lo bem como responder por possíveis
paradas. Assim sendo, a função da PRODEMGE é manter o equipamento com alimentação
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elétrica e com a conectividade física de rede necessária ao acesso. Nesta classe não há
desenho definido pois como as soluções são de administração de terceiros os desenhos
podem variar de acordo com a demanda.
e) Projetos especiais
Para todas as classes, conforme observa-se na figura 18, temos uma situação que
deve ser considerada que é um projeto especial. Projetos especiais são projetos que a
companhia não tem domínio sobre a tecnologia a ser implantada, ou seja, não houve
classificação a partir do questionário. Esta classificação proposta, cobre o que não se
conhece e cria uma possibilidade de entrada na base de dados de conhecimento definindo
então, para o que não se conhecia, o que se deve fazer. Esta explicação não é alvo desta
pesquisa sendo recomendada para estudos futuros, mas é importante de ser citada pois
prepara o desenho a atuar como um sistema utilizando a técnica de RBC conforme
definição na seção 4.
A administração do ambiente disponibilizado para o acesso e utilização do cliente
é de sua responsabilidade, bem como das aplicações que serão disponibilizadas pelo
mesmo. O licenciamento poderá ser opcional com licenças adquiridas pelo responsável
pela administração do ambiente operacional. Neste caso, como a demanda é do usuário não
há que se projetar desenho pois ele é entregue pelo solicitante.
Esta característica determina a primeira posição no código de identificação do
desenho da solução.
Finalizando a apresentação das classes globais, elas representam a necessidade de
disponibilidade do sistema de um usuário. É necessário entender que sistemas de missão
crítica, como o de saúde, segurança pública, e/ou quaisquer outros serviços imediatos ao
cidadão deverão necessariamente ser considerados com necessidade de alta
disponibilidade.

7.2.2 Definição das subclasses

Para se definir as subclasses do modelo - parte B, conforme figura 17, foi necessário
levantamento de quais as tecnologias estão presentes no parque da PRODEMGE.
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Levantou-se os dados a partir da base de dados de configuração, que possui o inventário
das tecnologias. O Caderno de Serviços (CADERNOMINAS GERAIS,2016) também
possui a relação das possíveis tecnologias, mas, caso ainda não se tenha tido a experiência
de implantação conhecida - conhecimento do domínio -, provavelmente a classificação não
será determinada em sua completude.
Ressalta-se que as camadas são conjuntos de equipamentos e tecnologias que
funcionam de forma interligada fazendo com que a dependência e a compatibilidade sejam
fator relevante na definição das classificações. A partir das avaliações feitas nos itens acima
citados, deve-se também apontar com clareza o mapeamento das atividades específicas
para implantação de cada uma das camadas.
Sendo assim, possibilita-se visualizar de forma completa as informações
necessárias para visibilidade completa do ciclo de vida de um projeto baseando-se na
necessidade do negócio informada. A figura 22 demonstra as etapas, indicando como foi
feita a seleção dos dados, ou seja, o que foi necessário ser avaliado e a sequência em que
foi feito para que se pudesse elaborar o padrão de classificação completo.
Construiu-se estas etapas baseando-se na análise das informações presentes na base de
dados de configuração que é o repositório oficial de informações sobre os serviços
prestados na PRODEMGE. A partir desta pesquisa, agrupou-se os dados com os seguintes
critérios conforme a etapa de definição dos insumos de software e hardware: (a)
necessidade de disponibilidade, (b) tecnologias presentes na camada de banco de dados,
(c) tecnologias presentes na camada de aplicação e (d) configurações de máquinas a serem
implementadas a partir da volumetria de usuários.
Para cada uma destas variações, levantou-se com os envolvidos as atividades
correlatas para a construção de cada um dos conjuntos. Com todas estas informações em
mãos foi possível apresentar o desenho da solução que contém todos os dados para que a
infraestrutura seja implantada com o custo calculado.
Estas duas características nos informam os valores nas posições de acordo com a
classificação de cada etapa (fig. 16) código de identificação do desenho da solução.
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Figura 22: Etapas do processo de construção da metodologia

Fonte: Produzido pelo autor.
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Definir os insumos de hardware significa listar e agrupar os conjuntos de
equipamentos, suas configurações, fornecedores e disponibilidade em estoque ou com os
fornecedores, que tem aquisição prevista pela Companhia. Existem particularidades a
serem observadas nos insumos de hardware e nos insumos de software. Nos insumos de
hardware devem ser consideradas:
a) a capacidade de processamento; e
b) sua capacidade de expansão de recursos - memória ou processador-; no caso dos
insumos de software devem ser considerados
- suas funcionalidades, e
- a quantidade de equipamentos em cada camada pois, no caso do software existem
modalidades de licenciamento que tem custos totalmente diferentes de acordo com a
necessidade.
Finalizando as questões determinadas para codificação, tratar-se-á a partir de agora
a definição da capacidade dos equipamentos. Esta é a atividade fundamental para a
definição dos custos pois o custo dos hardwares é maior que a mão de obra e que o
software. O hardware é necessário para suportar o serviço e deve garantir a disponibilidade
requisitada pelo usuário. O desenho da solução é composto então por dois componentes
básicos:
1º) diagrama de distribuição dos equipamentos por camada;
2º) cronograma de atividades a serem executadas conforme padrão PMBOK®, que
contém a lista de insumos e estimativa de horas a serem gastas por executor. Exemplos de
geração dos documentos podem ser vistos no anexo C.
A capacidade de armazenamento contratada na infraestrutura da PRODEMGE será
considerada a parte pois possui um valor fixo para cada unidade consumida. Após a
apresentação do que será feito apresentaremos então o como. Quais os critérios foram
levados em consideração, como fizemos a análise e como o sistema resolve as questões.
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7.3 Entrada de dados e árvore de decisão

Para se conseguir o entendimento necessário a implantação de metodologia, é
prudente esclarecer novamente conceito da inteligência artificial. A metodologia, em
resumo, agrupou os dados e identificou os padrões e a partir deles especificou, baseandose no conhecimento dos especialistas de domínio - que no nosso caso são analistas de
sistema - especificou-se as necessidades (requisitos) e as atividades necessárias para a
construção de cada tipo de conjunto - parte A, B, C e D, conforme figura 17.
Vislumbrando-se obter os resultados esperados definiu-se uma entrada de dados
consolidada conforme argumentos apresentados na seção de inteligência artificial (seção
4). A entrada consolidada foi gerada em formato de questionário onde, foram elaboradas
perguntas que atendam as seguintes necessidades básicas:
a) alinhamento da linguagem entre a áreas técnicas de TI e a área de negócios conforme recomendado nas melhores práticas de gerenciamento de serviços do ITIL e de
governança de TI;
b) transcrição do conhecimento dos especialistas em tecnologia - analistas das áreas
de produção - e do parque tecnológico existente na Companhia para um programa de
computador;
c) padronização das ações, identificação e mapeamento das relações de dependência
entre conjuntos de tecnologia - com seus respectivos requisitos - e esforço para produzilos;
No entanto, foi necessário, digerir todas as dificuldades apontadas na seção 4, para
transcrição do conhecimento em uma linguagem formal. Utilizou-se em congruência a
aplicação das técnicas de estatística com o objetivo de discretizar as faixas de respostas,
baseados nos dados de monitoramento histórico - para que se conseguisse mapear uma
informação tanto quanto, incerta. Exemplo de árvore de decisão que foi produzida consta
no anexo C deste trabalho.
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Como resultado da aplicação destes conhecimentos, produziu-se um questionário
para proporcionar a entrada dos dados que atendesse às necessidades básicas apontadas
nesta seção, que está disponível no anexo B deste trabalho.
Conforme demonstrado na figura 22, uma das etapas é a definição da árvore de
decisão para que se pudesse apontar a classificação mais correta. As etapas para construção
do questionário se deram com as técnicas de inteligência artificial no papel do engenheiro
do conhecimento. Iniciando o processo foi necessário extrair da base de dados de
configuração o inventário de todos sistemas e classificar as tecnologias de banco de dados,
e de servidores de aplicação (Parte B e Parte C da construção do código como demonstrado
na seção 7.2.2) para que os caminhos fossem definidos na árvore de decisão.
A árvore de decisão que se criou (exemplo no anexo C) exibe o mapa de navegação
entre as respostas e a necessidade do usuário culminando em um código de classificação
completo. Para cada etapa demonstrada na seção 7.2.1, foram definidas as respectivas
perguntas correspondentes no processo de qualificação e, assim possibilitou-se que as
árvores de decisão dessem o suporte para fundamentar a decisão final.

7.4 Processos de acompanhamento

Fundamental para a manutenção do funcionamento desta metodologia, é acompanhar
o funcionamento dos ambientes. Desta forma pode-se verificar a eficiência do que foi
definido pelo algoritmo e a inserção de novas entradas no modelo de classificação com
mapeamento na árvore de decisão implementada.
O ciclo de vida da metodologia está demonstrado no diagrama da figura 23 com o
apontamento dos devidos pontos de controle.

90

Figura 23: Etapas do ciclo de acompanhamento da execução

Fonte: Elaborado pelo autor
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Ponto especial a ser tratado é o de monitoramento da execução onde, para garantir
de forma assertiva a previsão de consumo de recursos é necessário se aplicar técnicas
estatísticas. As literaturas de Mineração de dados apontam que a técnica mais utilizada é a
de regressão linear.
Mostrou-se na seção 5, que é necessário se calcular o coeficiente de correlação para
indicar a relação entre as variáveis. A partir das leituras feitas no decorrer dos últimos 12
meses e, baseando-se na experiência da Companhia nos tempos de aquisição, foram eleitas
as 3 variáveis principais: (1ª) Unidade Central de processamento (CPU), (2ª) memória e
(3ª) espaço de armazenamento, para que se fizesse a projeção. A variável explicativa será
o tempo. Partindo desta definição conseguir-se-á perceber a taxa de crescimento dos
recursos no decorrer da linha do tempo.
Para os sistemas das diversas tecnologias analisou-se a correlação entre as variáveis
conforme os pares demonstrados no quadro 1:
Quadro 1: Análise dos pares de variáveis para a melhor escolha de aplicação do método de
regressão linear
Variável alvo

Variável explicativa

Correlação linear (r)

Páginas

Memória

0,54

Páginas

CPU (%)

0,99

Páginas

Hits

1,00

Páginas

Bytes

0,58

Hits

Memoria

0,53

Hits

CPU (%)

1,00

Hits

Bytes trafegados

0,57

Bytes trafegados

Memoria

0,26

Memória

CPU (%)

0,50

Visitantes

Hits

0,65

Fonte: Elaborado pelo autor

Diante das necessidades e dos resultados encontrados ficou definido que a regressão
linear será calculada entre as medidas de CPU e o tempo. A origem dos dados da medida
hits é uma ferramenta de estatística descritiva. Ela registra todos os acessos de cada um dos
usuários e registra os hits que são acessos a cada uma das páginas que estão armazenadas
no servidor. Este processo de recuperação e exibição das páginas gasta recurso de CPU
assim explica-se a relação perfeita apontada pelo teste estatístico.
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7.4.1 Simulação da aplicação da estatística
O objetivo deste processo é acompanhar a utilização de recursos na linha do tempo.
Conforme apontado na seção anterior, a ferramenta de apoio é o Awstats3 que nos informa
toda a volumetria de acesso ao serviço.
Será demonstrado os cálculos de regressão feitos para uma aplicação onde os dados
levantados foram:
Tabela 5: Leitura dos dados de acesso de um sistema

2015

2014

Ano

Mês

Páginas

Hits

CPU (%)

set.

1001311

2853631

1,18206525

out.

936482

3505871

1,07041919

nov.

809874

3635851

0,95625834

dez.

848259

3878266

0,92635781

jan.

1477403

6772813

1,02996747

fev.

2283739

8900396

1,06436622

mar.

2994682

10101320

1,07860672

abr.

3732437

12430455

2,40995453

mai.

3751050

12352613

1,79542758

jun.

3485219

11335789

1,05699354

jul.

4094711

13125638

0,99238779

ago.

4205085

13498361

1,28270087

set.

4532077

15150249

1,34899827

Fonte: Produzido pelo autor.

Conforme determina a regra estatística iremos demonstrar o calculo da regra de
regressão. A figura 24 demonstra a geração do gráfico de dispersão e da reta de regressão.

______________________________________
3

Ferramenta disponível para download em http://www.awstats.org
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Figura 24: Reta de regressão dos dados coletados na tabela 5.
3,00
2,50
2,00
Dispersão CPU X Tempo

1,50

Reta de Regressao
1,00
0,50
0,00
0

5

10

15

Fonte: Produzido pelo autor.

Conforme o processo representado na figura 23, os processos de medição e
acompanhamento e ajuste de contratos serão feitos baseando-se na demonstração feita
nesta seção.
A regra a ser feita para a avaliação é se estimar o consumo nos próximos 12 (doze)
meses e, caso a reta não ultrapasse o limiar de 80% (oitenta por cento) dos recursos
alocados não há nenhuma ação de recalculo de insumos a ser feita.
Caso este limiar seja alcançado, se fará uma nova qualificação e novas definições.
A apresentação desta metodologia se encerra finalizando a explicação do ciclo. A
partir de agora iremos iniciar as discussões sobre este estudo.
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8
PARA

DISCUSSÃO METODOLOGIA PARA UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS
PLANEJAMENTO

DE

CAPACIDADE

DE

AMBIENTES

DE

INFRAESTRUTURA

Inicia-se este estudo com a revisão bibliográfica de alguns temas que são
fundamentais para o entendimento da metodologia proposta. Consegue-se observar que o
norteador do estudo parte da área de gestão com os conceitos de governança que foram
apresentados na seção 2. Envolve-se as questões técnicas no sentido de produção de
subsídios para alcançar os controles necessário para a construção da metodologia.
Desta forma, o que se busca em qualquer fornecimento de produto é satisfação do
cliente final (conforme conceitos da área de marketing), e nesta metodologia propõe-se
exatamente isto, de duas formas: a) tornando a abordagem ao cliente mais amigável
elaborando as perguntas de necessidade do cliente com um viés comercial e b) reduzindo
o tempo de resposta para estimativa de preços.
Entende-se com a explanação teórica feita neste estudo que, fundamental para a
construção de um sistema inteligente, é a entrada de dados e a forma como estas entradas
são coletadas. Espera-se alcançar uma forma em que se produza o alinhamento estratégico
entre as áreas técnicas (neste caso a abordagem é feita para as áreas de tecnologia) e as
áreas de negócio (que são quem efetivamente se relacionam com os clientes).
Se aborda na sequência, os assuntos técnicos referentes a este suporte na construção
da metodologia e os pontos de análise para discussão e definição de padrões. Utiliza-se a
mineração de dados como norteador para descoberta de informações, estratégicas que
geralmente estão ocultas meio a imensidão de dados que existem nas companhias. Este
processo de não investigação de dados na maior parte das vezes leva a decisões
equivocadas que no caso da delimitação do tema deste estudo, é o de
superdimensionamento dos ambientes de infraestrutura.
A técnica de mineração de dados é bastante útil pois remete a análises críticas com
relação ao resumo e agrupamento das informações, foi a partir dela que se chegou a
conclusão que os grupos deveriam ser definidos por critérios de disponibilidade.
Avançando-se neste sentido, conseguimos identificar no agrupamento dos dados que a
melhor utilização seria a segregação por tecnologia em um segundo passo. Cita-se na seção
7 que os comportamentos de consumo variam de infraestrutura variam entre tecnologias.
Seguindo-se mais um caminho teórico, a opção de utilização de árvore de decisão,
conceito da IA apresentado na seção 4, foi fundamental para que se conseguisse descrever
os conhecimentos de todos os especialistas de domínio (nomenclatura que a teoria dá aos
especialistas técnicos conhecedores da informação). Neste método foi possível representar
de forma simples os caminhos da linha de raciocínio dos especialistas para cada nova
situação, mapear todas as variações conhecidas e apresentar todas as soluções. A técnica
dos sistemas RBC (Registro Baseado em Casos) já foi aplicada quando se pensa em
95

determinar códigos para estes caminhos de forma a possibilitar-se um registro em banco
de dados. Utilizando-se das orientações desta técnica registra-se no banco de dados todas
o mapa das entradas, o caminho percorrido, a identificação da resposta sendo positiva
(conseguiu determinar o que estava se pensando) ou negativa (conseguiu determinar
somente parte do que estava se pensando).
A abordagem de sistema especialista é bastante interessante pois se possibilita uma
forma de alimentação do modelo a cada nova abordagem desconhecida. Verifica-se que
por mais experiência que se tenha o especialista não haverá um mapeamento de todos os
casos específicos. Nesta identificação a responsabilidade do engenheiro do conhecimento
é a de agregar as informações e alimentar o modelo com novas entradas. Se vai um pouco
além disto quando há a questão de adequação e de acordo com o processo de
acompanhamento, se propõe um tipo de configuração onde no processo de medição
identifica-se possibilidade de algum tipo de modificação. O processo de revalidação da
árvore de decisão é crucial pois o requisito pode ter se modificado. Demonstrou-se de
fundamental importância as revisões teóricas na demonstração dos principais problemas
que se enfrentaria no levantamento dos conhecimentos em conjunto com os especialistas
de domínio.
Após o mapeamento e registro do conhecimento, se apresentou uma nova questão
que indicou nova revisão e tratamento que foi a de mapeamento de mão de obra. Observouse, no momento do levantamento com os especialistas de domínio, que independente do
mapeamento de situações e conhecimentos existe necessariamente o esforço de pessoas
que se empenham em entregar os resultados. Seja entregando aquisição de equipamentos
ou instalação e configuração de ambientes. A essencial parte de organização de
documentos e registro de informações nas bases de dados também geram esforço das
pessoas. Avançando-se nesta questão, na previsibilidade dos recursos tem dependência
com o tempo em que iremos disponibilizá-lo. Vislumbrando-se conseguir uma
previsibilidade completa dos determinantes da capacidade de implantação de um projeto
incluiu-se também esta abordagem.
Demonstrou-se também a correlação entre as metodologias de gerenciamento de
projetos, que nos permitiu controlar a mão de obra dos especialistas fazendo parte de um
conjunto de insumos, e a metodologia de gerenciamento de serviços ITIL que recomenda
a utilização do guia PMBOK para gestão de recursos de mão de obra. Apresentou-se as
disciplinas do ITIL, gerenciamento níveis de serviço e de capacidade, que possibilitam as
empresas oferecer aos clientes (internos e externos) uma visão clara de todo o processo que
acontece na prestação do serviço. Aplicando-se estas melhores práticas um dos objetivos
para alcance da satisfação dos clientes
Trata-se na sequencia questões referentes à estatística, com seus métodos de
inferência onde se permitiu construir as linhas de tendência possibilitando a predição
fazendo inferências, mas fato importante é que se deve possuir de forma organizada um
histórico de dados. Verificar-se as correlações entre as variáveis apresentadas (dados
coletados), conforme abordado na seção 5, com o objetivo de alcançar-se maior
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assertividade nos valores. Percebe-se no estudo que o número de usuários tem correlação
com o número de hits que tem relação com os consumos de processador e memória que
são alvo da nossa previsibilidade. A teoria estatística nos indica que é possível fazermos a
predição com um grau de acerto aceitável.
Ao apresentar-se este estudo e analisar a realidade da PRODEMGE, percebeu-se
que era necessário resolver questões fundamentais antes de passar para a aplicação da
metodologia em si. Gerar dados estatísticos, desde que se tenha um histórico, não é tarefa
complexa mas definir processos e a forma como utilizar estes dados tem sim alta
complexidade.
Finalizando as discussões entende-se que a aplicação desta metodologia possibilita
um ganho enorme no mapeamento de atividades, registro do conhecimento, mapeamento
de regras e acompanhamentos estatísticos sendo possível prever comportamentos de linhas
de consumo de aplicação na linha do tempo. Utilizar-se desta metodologia pode trazer
diversos benefícios para empresas e projetos de ramos de negócio.
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9

CONCLUSÃO

Conclui-se com este estudo que é possível atingir o objetivo de previsibilidade de
cargas de trabalho, utilizando as técnicas estatísticas. Ficou evidenciado que o modelo
apresentado é adaptável a qualquer tipo de tecnologia possibilitando que se registrem e
tratem todas as adaptações que o mercado possa vir a passar.
Para a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
(PRODEMGE), podemos listar alguns benefícios:
a) melhora no tempo de resposta dos projetos de dimensionamento de infraestrutura
para hospedagem de sistemas.
b) definição de um processo de acompanhamento das informações geradas a partir
de um acompanhamento histórico e mapeamento das possíveis decisões que podem ser
tomadas.
c) criação de um mecanismo (árvores de decisão) que documente através de
representação gráfica, de fácil entendimento o conhecimento dos especialistas das áreas da
empresa mediante situações especializadas.
Os benefícios apontados, em uma análise mais abrangente, afetam diretamente o
cidadão do Estado de Minas Gerais. Com a agilidade de se dimensionar a infraestrutura e
a preocupação de se garantir os níveis de serviço e, por conseguinte, a satisfação dos
clientes de Governo, esta metodologia apoia no acompanhamento da qualidade dos
serviços prestados. Neste processo estão definidos todos os passos de entrada de dados,
análise de possibilidades dentro das realidades da Companhia e, principalmente uma
proposta de registro do know-how e da experiência de 50 anos de existência da
PRODEMGE.
A utilização de técnicas de inteligência artificial para confecção da árvore de
decisão pode ser adaptável se utilizando a técnica de raciocínio baseado em casos.
Demonstrou-se nesta metodologia que esta possibilidade está sendo contemplada. Sendo
assim, já se propõe como próximo passo, fazer com que o sistema implemente o mecanismo
de aprendizado de máquina.
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ANEXO A: ORGANOGRAMA FUNCIONAL PRODEMGE

Fonte:
PRODEMGE
Organograma
funcional
com
titulares.
Belo
Horizonte,
http://www.prodemge.mg.gov.br/images/organograma_com_titulares_2016_1_4.pdf>. Acesso em 03 jul. 2016.

2016

Disponível

em:

<
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ANEXO B: QUESTIONARIO ELABORADO PARA QUALIFICAÇÃO DA
DEMANDA
1. Qual a natureza do sistema?
A) Sistema Transacional
B) Site
C) Armazém (Relatório e Histórico)
D) Geoprocessamento
2. De quem é a responsabilidade da administração do ambiente de aplicação?
A) Prodemge;
B) Cliente;
3. De quem é a responsabilidade da administração do ambiente de banco de dados?
A) Prodemge;
B) Cliente;
C) A solução não tem banco de dados.
4. De quem é a responsabilidade de desenvolvimento e manutenção do sistema?
A) Ambos Prodemge;
B) Ambos Cliente;
C) Somente o desenvolvimento do sistema é de responsabilidade da Prodemge;
D) A solução não tem banco de dados;
E) Somente a manutenção do sistema é de responsabilidade da Prodemge.
5. Qual é domínio de utilização do sistema?
A) Uso somente para o Órgão (Departamental ou Corporativo);
B) Uso compartilhado entre vários órgãos (Corporativo para o Estado);
C) Uso aberto para INTERNET(Inclusive para o cidadão).
6. O Sistema é essencial para as atividades diárias?
A) Sim;
B) Não.
7. Onde se concentra o maior volume de utilização do sistema?
A) Durante todo o tempo, inclusive fora do horário comercial (08:00 ás 18:00), madrugada e final
de semana;
B) Somente de Segunda a Sexta de 8:00h as 18:00h.
8. Qual é o impacto da interrupção do sistema nas suas atividades?
A) Nenhum;
B) Baixo ou nenhum para o órgão, mas gera um impacto significativo para o cidadão;
C) Baixo (Paralisação viável em qualquer momento no final de semana)
D) Baixo (Apenas algumas atividades paralisadas, mas atividades não essenciais);
E) Moderado (Apenas algumas atividades paralisadas, mas atividades essenciais);
F) Alto (Paralisa totalmente a atividade).
9. No caso de falha do sistema, existe um plano de contingência no qual os processos possam ser
executados manualmente?
A) Sim;
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B) Não.

10. Qual o tempo máximo de operação manual caso ocorra falha no sistema?
A) Menos de 1 Hora;
B) Entre 1 e 4 horas;
C) Entre 4 horas e 1 dia;
D) Entre 1 e 2 dias;
E) Mais de 2 dias.
11. Qual é a quantidade máxima de usuários estimada que deverão utilizar a aplicação durante o
dia?
A) Até 100 usuários por dia;
B) De 101 a 200 usuários por dia;
C) De 201 a 300 usuários por dia;
D) De 301 a 500 usuários por dia;
E) De 501 a 700 usuários por dia;
F) De 701 a 1000 usuários por dia;
G) De 1001 a 1500 usuários por dia;
H) De 1501 a 2000 usuários por dia;
I) Mais de 2000 usuários por dia.

12. Qual será o SGBD (Banco de dados) da Aplicação?
A) Sem Banco de Dados;
B) MySQL;
C) PostgreSQL;
D) SQLServer;
E) Oracle.
F) DB2
G) Existe banco de dados mas o mesmo não fara parte do ambiente de hospedagem.
H) O Sistema utilizará um banco de dados já existente:(Nome do esquema)

13. Qual é a linguagem prevista para o desenvolvimento da aplicação?
A) PHP
B) JAVA
C) Natural
D) ASP, C# ou VB - com .Net
E) ASP, C# ou VB - sem .Net
F) Outra

14. Existe algum gerenciador de conteúdo, framewok ou servidor de aplicação especifico?
A) Sem Framework ou Gerenciador de Conteudo
B) JOOMLA - PHP
C) WORDPRESS - PHP
D) CAKE - PHP
E) Jcompany - Java - Tomcat 5
F) Jcompany - Java - Tomcat 6
G) Apache Tomcat 5
H) Apache Tomcat 6
I) Apache Tomcat 7
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J) JBOSS 6 - EAP
L) JBOSS - OPEN
M) Oracle Aplication Server - OAS
N) IIS - Sem .Net
O) IIS - Com .Net
P) OUTRO: Qual?
15. O sistema vai fazer download ou upload de arquivos?
A) Sim, Streaming (fluxo de mídia)
B) Sim, o sistema disponibiliza apenas arquivos para download;
C) Sim , o sistema possibilita apenas o upload de arquivos
D) Sim , o sistema possibilita upload e download de arquivos
E) Não haverá fluxo de arquivos no sistema.
16. O sistema vai acessar o Mainframe?
A) Sim
B) Não
17. Qual é a área de Storage que será utilizada? (GB)
A) Até 50 GB;
B) 51 a 100 GB;
C) 101 a 200 GB;
D) 201 a 300 GB;
E) 301 a 500 GB;
F) 501 a 700 GB;
G) 701 a 1000 GB;
H) A área exata em GB 1000
18. Existe data prevista para a primeira entrega?
A) Sim: Qual? 2016-08-16
B) Não
19. Este sistema já existe e será migrado?
A) Sim, já hospedado na PRODEMGE: Código do sistema
B) Sim, hospedado fora da PRODEMGE
C) Não
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ANEXO C: EXEMPLO DE ÁRVORE DE DECISÃO GERADA
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ANEXO D: EXEMPLO DE TRECHO DO PRODUTO GERADO COM A ORGANIZAÇÃO DOS DADOS - CORNOGRAMA
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