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Resumo 
 
O permanente aparecimento de novas tecnologias e serviços que necessitam da utilização 

de bancos de dados tem levado as Empresas a adquirirem estes produtos para utilização 

imediata nos seus processos de negócio, sem uma análise apurada dos requisitos que 

deveriam ser atendidos e das restrições que deverão afetar os negócios.  

 

Assim, propomos procedimentos de identificação dos requisitos que minimizam os riscos 

do gasto com a aquisição de sistemas gerenciadores de banco de dados, enfatizando a 

formulação de critérios que atendam às necessidades funcionais, técnicas e mercadológicas.   

 

Enfatizamos, também, a necessidade da análise dos objetivos empresariais com requisitos 

dos serviços buscando diferenciais competitivos considerando os riscos associados às 

incertezas não só de mercado como também de tecnologias emergentes associando ao 

planejamento estratégico empresarial.  

 

Devido à grande quantidade de variáveis envolvidas, este artigo não pretende esgotar o 

assunto, ao contrário, propomos uma guideline para provocar trabalhos futuros e, quem 

sabe, a formatação de uma metodologia. 

Palavras-chaves: Banco de Dados, requisitos, serviços e tecnologias. 
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Abstract 
 
The constant emersion of new technologies and services that call for the use of data base 

has led companies to acquire these products for immediate utilization in their business 

processes, without a thorough analysis of the requirements that should be met and of the 

restrictions that will affect the business. 

 

Thus, we propose requirement identification procedures which minimize the risks of the 

expense with the acquirement of databases manager systems, emphasizing the formulation 

of requirements that meet the functional, technical and market necessities.  

 

The procedures highlight, also, the need to analyze the companies' aims with services 

requirements, seeking competitive differentials considering the risks associated to 

uncertainties not only of market but also of emerging technologies, associating to the 

enterprise strategic planning. 

 

Keywords: Database, requirements, services and technologies. 
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Introdução 
 
O processo de selecionar um sistema gerenciador de banco de dados para utilização por 

uma empresa foi o nosso principal desafio na realização deste artigo, que visa dar uma 

contribuição àqueles profissionais que estejam envolvidos na seleção e aquisição de 

produtos e serviços para a implantação de sistemas de informação que utilizam SGBD de 

forma que obtenham uma espécie de check-list e possam direcionar o seu trabalho ao 

atendimento da efetiva necessidade e dentro do desembolso adequado e com as qualidades 

técnicas que atendam aos critérios estabelecidos pelos gestores destas empresas. 

 

Os problemas relativos ao atendimento das expectativas das empresas na utilização efetiva 

dos recursos da tecnologia de informação tem sido objeto de questionamento constante 

entre os gestores, que gastam verdadeiras fortunas para a automação dos processos 

inerentes ao negócio, e pelos acionistas que questionam constantemente a utilização destes 

recursos nas atividades meio com tecnologias tão avançadas e dispendiosas.  Acrescente a 

isto o fato destas tecnologias serem rapidamente substituídas em razão da velocidade da 

obsolescência das mesmas visto a rapidez da disponibilização de novos produtos com mais 

funcionalidades e refinamento, o que praticamente extingue a utilização da atual. 

 

Um dos principais riscos de gerar maior distância entre o objetivo pretendido e o real 

atendimento às expectativas da empresa é conduzir o processo de planejamento de 

implantação, seleção e aquisição de sistemas de gerenciamento de banco de dados sem uma 

definição clara dos requisitos. Temos observado, que as empresas adquirem os SGBD´s 

sem a devida análise da necessidade de utilização destes cooperativamente com outros 

recursos tecnológicos e sem considerar a evolução necessária para a melhoria da 

performance e segurança dos sistemas de informação. 

 

Para realização deste trabalho foram analisados vários processos e licitações de escolha de 

SGBD´s para utilização nas empresas, bem como foram analisados vários estudos 

bibliográficos e publicações científicas sobre os serviços que envolvem estes softwares. A 
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partir daí, propomos este artigo que poderá ser utilizado como um check-list na aquisição 

de SGBD´s. 

Situação Atual 
 

Temos constatado, na nossa experiência em empresas e pela observação pessoal que os 

critérios de seleção de SGBD´s não estão sendo conduzidos por métodos que permitam a 

identificação dos requisitos e priorização destes para que se possa definir entre um ou outro 

produto. 

 

As empresas têm feito um esforço muito grande para migrar os dados legados dos 

mainframes para ambientes distribuídos e, neste esforço, esbarram em algumas 

características dos SGBD´s que facilitam a programação, mas em contrapartida trazem 

outras dores de cabeça como as questões de portabilidade, robustez, necessidade de 

treinamento para os profissionais antigos (que conhecem o negócio dos sistemas legados e 

não adquiriram a habilidade de trabalhar com novas tecnologias).  

 

A escassez de tempo, presente em todas as empresas de qualquer porte ou segmento, a 

pressão dos fornecedores, a falta de conhecimento, têm levado a algumas decisões 

estratégicas erradas. Estes erros, geralmente, custam caro. Mesmo na urgência em que 

vivemos, o planejamento cuidadoso de onde e como vamos armazenar nossos dados sempre 

sairá mais barato.  

     

O Estado da Arte 
  

Há muitas definições para sistemas de bancos de dados. Cada autor costuma dar uma 

definição: 

− Segundo Date, o sistema de banco de dados consiste em um sistema de manutenção de 

informações por computador que tem por objetivo manter as informações e disponibilizá-

las aos seus usuários quando solicitadas. 

 

Vamos definir algumas regras básicas:  
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Regra 1: Auto-Contenção - Um SGBD não contém apenas os dados em si, mas armazena 

completamente toda a descrição dos dados, seus relacionamentos e formas de acesso. 

Normalmente esta regra é chamada de Meta-Base de Dados.  

Regra 2: Independência dos Dados- Quando as aplicações estiverem realmente imunes a 

mudanças na estrutura de armazenamento ou na estratégia de acesso aos dados, podemos 

dizer que esta regra foi atingida. Portanto, nenhuma definição dos dados deverá estar 

contida nos programas da aplicação.  

Regra 3: Abstração dos Dados- Em um SGBD real é fornecida ao usuário somente uma 

representação conceitual dos dados, o que não inclui maiores detalhes sobre sua forma de 

armazenamento. O chamado Modelo de Dados é um tipo de abstração utilizada para 

fornecer esta representação conceitual. Neste modelo, um esquema das tabelas, seus 

relacionamentos e suas chaves de acesso são exibidas ao usuário, porém nada é afirmado 

sobre a criação dos índices, ou como serão mantidos, ou qual a relação existente entre as 

tabelas que deverão ser mantidas íntegras.  

Regra 4: Visões- Um SGBD deve permitir que cada usuário visualize os dados de forma 

diferente daquela existente previamente no Banco de Dados. Uma visão consiste de um 

subconjunto de dados do Banco de Dados, necessariamente derivados dos existentes no 

Banco de Dados, porém estes não deverão estar explicitamente armazenados.  

Regra 5: Transações- Um SGBD deve gerenciar completamente a integridade referencial 

definida em seu esquema, sem precisar em tempo algum, do auxílio do programa 

aplicativo. Desta forma exige-se que o banco de dados tenha ao menos uma instrução que 

permita a gravação de uma série de modificações simultâneas e uma instrução capaz de 

cancelar uma série de modificações.  

Regra 6: Acesso Automático- Um SGDB deve evitar uma situação chamada Dead-Lock. 

Esta situação ocorre quando duas transações dependem uma da outra para serem 

concluídas. Assim ambas ficam esperando pela outra, o que ocasiona uma situação de 

impasse. 

Conclusão: Um SGBD deve obedecer INTEGRALMENTE às seis regras acima. Em caso 

contrário estaremos diante de um Gerenciador de Arquivos ou de um "quase" SGBD. 
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O mercado atual está dominado por Bancos de Dados Relacionais (SGBDR), mas os 

produtos Objeto-Relacionais (SGBDOR) indicam que vieram para ficar. 

 

No modelo relacional, a informação é representada na base de dados como uma coleção de 

relações. Cada relação pode ser vista como uma tabela. As linhas representam coleções de 

valores relacionados entre si. Na verdade, uma linha pode ser interpretada como 

representando uma entidade, através das suas características relevantes, ou uma ligação 

entre entidades. Os valores numa coluna correspondem todos à mesma característica nas 

várias linhas. Às colunas está associada uma designação.  O nome da tabela e os nomes das 

colunas exibem habitualmente alguma riqueza semântica, no sentido de auxiliarem na 

interpretação do respectivo conteúdo. Na terminologia do modelo relacional, cada linha é 

designada por n-tuplo, o nome de uma coluna é designado por atributo, a tabela por relação 

e o conjunto de valores que pode aparecer numa dada coluna é designado por domínio. 

 

Em sistemas orientados por objetos, todas as entidades são modeladas como objetos. Um 

objeto é composto por uma parte estrutural (atributos, dados) e por um comportamento 

(métodos, código). São conhecidas as vantagens do ponto de vista de modularidade, 

localidade e expressividade deste paradigma. Daí que seja apelativo para os programadores 

adicionar persistência às suas aplicações, tornando-as capazes de armazenar e recuperar 

objetos, tal como eles são usados, sem terem que passar por um processo de conversão para 

outro formato, por exemplo, relacional. Esta é a primeira função que se espera que um 

SGBD desempenhe. O esforço suplementar de memorizar estruturas mais complexas que os 

simples dados dos sistemas relacionais é claramente compensado pelas vantagens referidas. 

 

Comparado com um SGBD relacional convencional, um SGBDOO típico geralmente difere 

pelo menos nos seguintes aspectos:  

• Um SGBDOO permite que o utilizador defina estruturas de dados e operações nelas 

definidas (classes e métodos), em vez de restringir os utilizadores a instâncias do tipo 

relação e um conjunto limitado de operações (operadores relacionais);  
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• Um SGBDOO suporta o conceito de identidade de um objeto. Isto significa que um objeto 

tem uma identidade independente dos valores dos seus atributos (esta identidade pode ser 

usada para referir o objeto a partir de outros objetos);  

• Um SGBDOO suporta relações diretas entre objetos. Os objetos relacionados com um 

dado objeto X podem ser acessados por invocação de um método em X que exija os 

identificadores (oid’s) existentes nas variáveis de instância de X. Logo, objetos 

relacionados podem ser tratados como se fizessem parte da estrutura interna do objeto, em 

vez de ser sempre necessário proceder-se a uma operação de junção em atributos do objeto 

(embora também sejam possíveis em SGBDOO operações de junção de atributos baseados 

em valores).  

 

Um SGBD orientado por objetos deve satisfazer essencialmente, dois critérios: ser um 

sistema de gerenciamento de banco de dados; e ser um sistema orientado por objetos, 

consistente o mais possível com o conjunto de linguagens de programação orientadas por 

objetos atuais. 

 

Requisitos para seleção de um SGBD 
 

Os requisitos para seleção de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) deverão 

ser identificados prioritariamente e irão representar os anseios e restrições do projeto, de 

forma a delinear os caminhos que serão seguidos para a escolha dos produtos e serviços a 

serem disponibilizados na Empresa.   

 

Observar as características se faz necessário, pois não faz sentido usar o Oracle onde o 

MySQL resolve o problema. Não é necessário conhecer em profundidade os detalhes de 

cada SGBD existente, mas verificar as características referentes aos requisitos do projeto. 

Precisa-se também atentar as habilidades. Considerar o conhecimento que se possui frente 

às características dos sistemas. De que adianta escolher um sistema OO ou OR quando se 

tem apenas domínio dos sistemas Relacionais ou vice-versa. Consumir tempo aprendendo 

uma nova arquitetura trará benefícios reais ao projeto? É a reflexão a se fazer. 
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Quais as vantagens e desvantagens de se usar um SGBD livre? E se for um sistema 

proprietário? Estes são exemplos de questionamentos que se deve fazer, referentes à 

licença. Para quem não conhece sistemas livres, existem ótimas opções.  

 

Considerações para o Projeto 

 

Um projeto para implementação de SGBD deve levar em consideração várias premissas 

organizacionais e requisitos na etapa de planejamento. As premissas organizacionais são 

fatores imutáveis que afetam o projeto e que deverão ser considerados para limitação dos 

investimentos, utilização de infra-estrutura física e estrutura organizacional envolvidos na 

missão e estratégia das empresas interessadas neste projeto.   

 

Os requisitos dizem respeito aos aspectos táticos relacionados com as atividades executadas 

nas empresas, as quais trataremos no nosso trabalho em três dimensões: requisitos 

funcionais, requisitos tecnológicos e requisitos mercadológico-financeiros.  

 

Vários fatores motivam as empresas a utilizar um SGBD, principalmente influenciadas pela 

ampla utilização de serviços via web entre os colaboradores, parceiros e clientes.  

 

A seleção de um SGBD deve levar, também, em consideração se a empresa vai contratar 

soluções disponíveis no mercado ao invés de novos SGBD´s com novidades tecnológicas 

de uso recente e, neste caso, considerar os seguintes aspectos: Disponibilidade, no mercado, 

de uma solução experimentada que atenda às necessidades identificadas para atendimento à 

funcionalidade identificada; Análise de custo x benefício e de riscos; Necessidade de 

agilidade no atendimento; Falta de know-how tecnológico que envolve a solução 

pretendida; Direcionamento para utilizar solução padrão de mercado em vez de solução 

caseira que dificulta a evolução / integração. 

 

Este trabalho não visa definir uma metodologia, o que poderá ser motivado pelo mesmo em 

outro trabalho, porém, citaremos algumas diretrizes que servirão de base para a elaboração 
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de projetos que tratam da seleção de sistemas de gerenciamento de banco de dados nas 

empresas. 

 

Requisitos Funcionais 

 

Os requisitos funcionais dizem respeito às definições das funções que os SGBD´s devam 

executar e deve se relacionar com as necessidades básicas das atividades executadas na 

empresa, devendo o projeto definir a obrigatoriedade ou não. A seguir são apresentados 

alguns requisitos funcionais que deverão ser considerados na escolha dos SGBD´s, 

considerando a sua necessidade, obrigatoriedade ou possibilidade de uso futuro:  

CONFIABILIDADE: Capacidade do produto em desempenhar as funções requeridas, sem 

falhas, pelo maior tempo possível. 

ROBUSTEZ: Capacidade de funcionar em situações adversas e de administrar grandes 

volumes de dados. 

SEGURANÇA: Conjunto de recursos que extrapolam a garantia de armazenamento íntegro 

e confiável, possibilitando ainda a guarda sigilosa das informações, bem como o 

rastreamento de operações realizadas, a efetivação (confirmação) ou não efetivação de 

operações. 

SUPORTE TÉCNICO: É fundamental que um produto de banco de dados ofereça os 

serviços de suporte, treinamento e consultoria, pois estes contribuem para uma maior 

segurança no seu uso. 

ADMINISTRAÇÃO EFICAZ E SIMPLIFICADA: Característica indispensável, tendo em 

vista a agilidade de negócios esperada e alocação de recursos técnicos na área de bancos de 

dados. 

PERFORMANCE: Capacidade que tem um produto em apresentar bons tempos médios de 

resposta quer em situações normais, quer em situações críticas. Os tempos de resposta 

devem se manter estáveis mesmo ao tratar grandes volumes de dados. 

RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO: Os produtos LIVRES tendem a ter um custo de 

aquisição/manutenção mais baixo. É um ponto a ser analisado. Deve-se ter em foco o 

retorno do investimento. Não só financeiro, mas de credibilidade e manutenção da operação 

da empresa. 
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PORTABILIDADE: Capacidade do produto ser utilizado em ambientes operacionais 

diversos, sem alterações substanciais  em sua estrutura lógica. 

EVOLUÇÃO CONTÍNUA: É muito importante que os fornecedores ou mantenedores 

sejam capazes de garantir a atualização tecnológica do produto. Neste contexto, o produto 

LIVRE (Open Source) por ter seu código de livre distribuição possui maior possibilidade 

de continuidade, em caso de problemas com os distribuidores originais. 

ADERÊNCIA A PADRÕES: Este item implica em maiores benefícios aos usuários, pois os 

produtos passam a incorporar as mais modernas tecnologias. 

CAPACIDADE DE BALANCEAMENTO DE CARGA: Este item é indispensável para o 

tratamento de grandes volumes de dados e de grande quantidade de clientes (usuários), pois 

a carga de trabalho é distribuída de acordo com a quantidade de processadores do 

equipamento servidor. 

TWO-PHASE COMMIT: Requisito muito importante para garantir a integridade de 

transações em sistemas com bancos de dados distribuídos. 

 

Requisitos Técnicos 

 

Os requisitos técnicos dizem respeito às limitações de infra-estrutura e de utilização de 

tecnologias que serão adotadas na solução e compões as restrições a serem observadas na 

elaboração do projeto. Alguns destes requisitos são inerentes à necessidade de conviver 

com a mesma infra-estrutura existente na Empresa e que necessitam ser compartilhada para 

a utilização dos produtos e serviços que suportarão a migração. Por exemplo: 

Disponibilidade; Sem perda de desempenho para os serviços atuais; Modelagem de acordo 

com a aplicação; 

 

Requisitos Mercadológicos e Financeiros 

 

Os requisitos mercadológicos dizem respeito às limitações de custos de aquisição e de 

manutenção dos produtos, custos de serviços, tempo das empresas fornecedoras no 

mercado, quantidade de fornecedores, etc: Redução de custos maximizando o investimento 

por toda a rede corporativa; Continuidade dos fornecedores no mercado; Dependência de 
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um fornecedor; Problemas de Integração dos componentes, principalmente quando se 

contrata fornecedores diferentes; Utilização da solução pelo maior número de empresas no 

mercado e sua estabilidade; Ajudar a aumentar a receita e limitar os custos de infra-

estrutura; Reduzir custos de suporte e manutenção operacional. 

 

Requisitos Indiretos 

 

A utilização de SGBD´s nas Empresas implica, necessariamente, na adoção de algumas 

competências que, indiretamente, farão parte do dia a dia dos seus colaboradores, pois os 

mesmos terão que se capacitar em utilização de ferramentas tecnológicas complexas que 

exigem criatividade e conhecimentos específicos. Estes conhecimentos exigirão novas 

modalidades de consultorias e / ou novos skills para estes colaboradores, sem perda das 

suas qualidades inerentes ao negócio da Empresa de forma a não complicar o 

relacionamento com os clientes e fornecedores. 

 

Outro requisito indireto é a necessidade de monitoração permanente, de forma a manter o 

nível de serviço desejado, visando atender aos requisitos funcionais. Para cada recurso 

disponibilizado deverão existir alternativas de contingência, evitando que o serviço seja 

descontinuado para atividades críticas da Empresa. 

 

Conclusão 
 

A motivação do trabalho foi a identificação de uma lista de requisitos que auxiliasse os 

gestores de TI na difícil e custosa tarefa de decidir sobre a adoção de determinada 

tecnologia de SGBD para a implantação na empresa. Tentamos abordar não só o lado 

funcional e técnico do problema, mas também o de negócios e mercado. 

 

Com base neste problema elaboramos uma forma de organizar o processo de implantação 

de SGBD, a partir da identificação dos requisitos reais do negócio da empresa e da 

associação destes requisitos com as funcionalidades, produtos e serviços disponíveis.  
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Esta proposta direcionaria a aquisição, implantação do SGBD e racionalizaria o 

dimensionamento da infra-estrutura de TI das empresas, evitando o desperdício de recursos 

e de esforço, viabilizando em menor prazo a real utilização do SGBD em processos 

prioritários e com melhor aproveitamento dos recursos aplicados. 

 

Vimos que a variação de requisitos é limitada e poderia ser escolhida como uma forma de 

check-list, variando o dimensionamento, obrigatoriedade e peso a serem considerados na 

seleção dos produtos, serviços e forma de implantação (esquema lógico e controles 

envolvidos). 
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