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RESUMO 

 
O presente texto apresenta os procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa          
“ANÁLISE QUALITATIVA DO RISCO: Um estudo nos repositórios digitais da          
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O corpus da pesquisa se constituiu pelas            
unidades de pesquisa do Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Como referência             
metodológica para a análise utilizou-se o princípio da ISO:31000/2009 que direciona os            
processos da análise de risco, aqui aplicadas nas ações de curadoria e,  para mensuração do               
risco, aplicamos o princípio de Pareto. A pesquisa validou a aplicação da análise de risco,               
no sentido de mapear a concentração dos fatores de risco, possibilitando uma atuação mais              
eficaz e precisa para curadoria digital da memória científica. Os resultados mostraram que             
a ausência da análise de risco compromete o ciclo da curadoria digital, o acesso à memória                
científica para gerações futuras e o arquétipo da humanidade digital. 
Palavras-chave: curadoria digital. análise de risco. preservação de dados. memória          
científica. princípio de pareto 
 

ABSTRACT 
 

This text presents the methodological procedures applied in research " QUALITATIVE 
ANALYSIS OF RISK: a study in digital repositories of Federal University of Pernambuco 
(UFPE”. The corpus of research is constituted by the research units from the center of arts                
and communication of UFPE. As a methodological reference for the analysis we used the              
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principle of ISO:31000/2009 that directs the processes of risk analysis in the actions of the               
curatorship and, for measurement of risk, we apply the Pareto principle. The research             
confirmed the validity of the Pareto principle for risk analysis, in order to map the               
concentration of risk factors, enabling a more effective and need for digital curation of              
scientific memory. The results showed that the absence of risk analysis commits the cycle              
of digital curation, access to scientific memory for future generations and the archetype of              
humanity digital. 
Keywords: risk analysis. digital curation. digital humanity. scientific memory. pareto          
principle 
 
1 INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa é uma sequência das reflexões promovidas no grupo de pesquisa            

Memória e Sociedade do Laboratório Liber/DCI/UFPE, onde analisamos os fenômenos          

que envolvem o uso das tecnologias nos ambientes de criação, armazenamento e acesso à              

memória digital. O escopo desta análise se constitui da metodologia aplicada na pesquisa             

“Análise Qualitativa do Risco: Um estudo nos repositórios digitais da Universidade           

Federal de Pernambuco (UFPE)”, com apoio do CNPQ. Onde utilizamos uma lista de             

verificações, baseada no ciclo da curadoria como método para mapear e descrever os             

elementos do risco, através da identificação de ausência ou má execução das ações.  

Com a finalidade de mapear os fatores de risco e sua frequência nas unidades de               

pesquisa. Debruçamo-nos sobre as principais vulnerabilidades e ameaças que englobam os           

vícios intrínsecos a estrutura física, lógica, tecnológica e organizacional de cada           

laboratório. Esta metodologia identifica falhas operacionais (ações humanas),        

infraestrutura obsoleta, ausência de tecnologias de armazenamento e práticas irregulares de           

gestão, preservação e representação dos dados de pesquisa.  

A comunidade científica contemporânea tem vivenciado a problemática da gestão,          

preservação e acesso do dilúvio de dados de pesquisa produzidos diariamente em centros e              

unidades de pesquisa. Diante desta realidade a Curadoria Digital tem se mostra como um              

conjunto de ações necessárias para lidar com estas novas demandas. No entanto, sua             

aplicação é complexa e a análise de risco funciona neste contexto como um elemento              

lógico regulador. Para a análise de risco importa saber como estas ações de curadoria são               

executadas? Qual o nível de risco a que estão expostos os dados de pesquisa que são                

custodiados pelas unidades?  
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Estas indagações nortearam a pesquisa mãe Patrimônio Digital Ameaçado,         

desenvolvida em 2008 pelo Professor Marcos Galindo e apoiada pelo CNPQ. Nesta            

investigação foi realizada uma abordagem da análise de risco como uma ferramenta lógica             

essencial para a preservação digital, contribuindo para novas práticas de gestão e            

preservação. Tornando-se evidente a importância e necessidade da aplicação da análise de            

risco também em projetos de curadoria digital. Este é o objetivo deste texto, compartilhar a               

metodologia de análise de risco aplicada a curadoria digital, considerando-a com uma            

ferramenta fundamental para os ambientes de guarda, preservação e curadoria de acervos            

ou dados de pesquisa. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A curadoria digital, termo bem difundido a partir dos anos 2000, após um conjunto de               

projetos de pesquisa entre as instituições de ensino do Reino Unido e a Joint Information               

Systems Committe (JISC), junto a criação do Digital Curation Center (DCC), incorporou e             

difundiu um modelo de curadoria desenvolvido pelo projeto “CEDARS”. O DCC divulgou            

em sua homepage que a curadoria digital “envolve a manutenção, a preservação e a              

agregação de valor a dados de pesquisa durante o seu ciclo de vida”; através da “gestão                

ativa sobre os dados, reduzindo as ameaças ao seu valor de longo prazo e minimizando os                

riscos da obsolescência digital” (Sayão e Sales, 2012). 

O DCC especifica que as ações de curadoria são constantes, como um ciclo,             

classificado por ações “para todo o ciclo, sequenciais e ocasionais”. São quinze ações             

interligadas que representam o ciclo de curadoria, dentre elas as fundamentais, que nesse             

aspecto compõe ações chaves que dão sentido de existência e de representação ao objeto              

digital. As ações sequenciais, que englobam: conceitualização, criação/recebimento,        

avaliação/seleção, arquivamento, ações de preservação, armazenamento, acesso/uso/reuso       

e transformação. As ocasionais: eliminação, migração e reavaliação. Ações para todo o            

ciclo: curadoria e preservação, planejamento de preservação, descrição e representação da           

informação, Participação e monitoramento (Sayão e Sales, 2012). 

Foi na esteira deste referencial teórico-conceitual que se formulou a análise de            

risco aplicada aos interesses de nosso estudo, por se tratar de um método capaz de               
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quantificar e qualificar riscos concernentes aos processos de curadoria digital, mapeando a            

existência de fatores de risco no momento de planejamento ou execução das ações para o               

ciclo da curadoria. A análise de risco aplicada neste estudo se baseia na ISO 31000:2009,               

que a define como uma ação que “envolve a apreciação das causas e as fontes de risco,                 

suas consequências positivas e negativas, e a probabilidade de que essas consequências            

possam ocorrer” (ABNT, 2009). 

Uma iniciativa importante de análise de risco foi a dissertação de Ribeiro (2012)             

"Análise de Risco: uma metodologia a serviço da preservação digital”, onde, outrora,            

aplicou-se uma metodologia de análise de risco aplicado ao contexto da preservação digital             

nos repositórios institucionais do país.  

A metodologia, ora apresentada, realizou a análise de contexto, a identificação dos            

riscos e sua mensuração através do princípio de Pareto. As unidades de pesquisa que              

fizeram parte da amostra foram compostas por treze laboratórios de pesquisa do Centro de              

Artes e Comunicação (CAC) da UFPE. Destes, aplicou-se o questionário com vinte e três              

questões em cinco laboratórios, com intuito de obter informações sobre as estruturas física,             

lógica, tecnológica e organizacional de cada laboratório, como também sobre as práticas            

da curadoria digital. Os dados da estrutura dos laboratórios demonstram se é possível ou              

não implementar a curadoria digital, e os dados sobre as práticas da própria curadoria              

demonstram sua presença, ausência ou sua incorreta implementação. Os ambientes          

avaliados foram: Laboratório GREA, Laboratório de imagem e som – LIS, Laboratório de             

Conforto do Ambiente- LACAM, Laboratório LEMEI, Laboratório LIAM.  

Para mensurar a concentração dos fatores de risco utilizamos o Princípio de Pareto,             

abordado na obra o “Dilema de Pharmakon”, como um “incremento para os estudos             

probabilísticos do risco” (GALINDO, 2012, p. 43). O Princípio de Pareto diz que “80%              

das consequências advêm de 20% das causas”, baseado nos escritos de Pareto que             

afirmam que aproximadamente 80% da terra na Itália era propriedade de apenas 20% da              

população (SALES, 2002). Podemos observar seu uso na economia através de relatórios            

de distribuição de renda, na computação, para localizar as falhas de sistemas e na Ciência               

da Informação para mapear a concentração de riscos nos ambientes de informação. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de contexto é composta por um conjunto de dados coletados sobre a              

estrutura física, lógica, tecnológica e organizacional e as práticas (ausente ou incorreta) de             

curadoria digital dos laboratórios. O resultado desta análise de contexto propicia a            

identificação dos riscos, condensados em um gráfico que demonstra a concentração dos            

fatores de risco por estrutura, como apresentado seguir. 

 

Gráfico 1: Porcentagem de riscos por estrutura 

            
                                               Fonte: Os Autores, 2018 
 

Os dados gerados desta metodologia comprovaram que a análise de risco           

possibilita uma visão sistêmica da aplicação das ações do ciclo de curadoria nas unidades              

de pesquisa, sendo evidente sua importância na tomada de decisão e nas futuras ações de               

preservação e curadoria digital. Sob a perspectiva do princípio de Pareto é possível             

identificar a porcentagem acumulada dos fatores de risco, com base nos dados coletados e              

na sua conversão estatística. Após aplicarmos, percebemos que  80% dos problemas de            

perdas do tecido de dados em meio digital provém de aproximadamente 20% dos agentes              

causais. Esta evidência concentra e direciona para um volume gerenciável os principais            

incidentes de fatores de risco, concentrados em apenas três atividades do total das quinze              

do ciclo de curadoria, a saber: conceitualização (estrutura lógica), planejamento da           

preservação (estrutura lógica) e armazenamento (estrutura tecnológica). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendeu-se que a aplicação da análise de risco nas práticas de curadoria            

digital nas unidades de pesquisa é crucial para possibilitar que o planejamento de curadoria              

seja executado com sucesso. Já sua ausência compromete as iniciativas de gestão em nível              

lógico, organizacional, tecnológico e físico. Esta metodologia trouxe uma abordagem          

sistêmica sobre as problemáticas que comprometem a curadoria digital, pelo viés do            

mapeamento, identificação e mensuração da concentração dos fatores de risco.  

Urge de imediato uma intervenção sobre a situação de perda e incúria que envolve              

os ambientes de produção científica, através de políticas de gestão de dados, políticas de              

acesso, ações coletivas de compartilhamento de tecnologias de armazenamento e das           

práticas da curadoria digital e análise de risco. Para que seja possível o tratamento, a               

preservação e o acesso da memória científica as gerações futuras. 
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