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RESUMO 

 

Ter a informação certa, na hora certa é o diferencial para uma 

boa gestão. Este trabalho apresenta e discute conceitos sobre gestão 

da informação e do conhecimento nas organizações. Apresenta 

uma modelagem para um Sistema de Monitoramento, voltada para 

organizações que desejam se tornar mais inteligentes e inovadoras, 

apostando numa gestão da informação consciente e focada nos 

resultados. Apresenta a aplicação de um Ciclo de Operação que 

auxilia a modelagem e a visualização do fluxo informacional. 

Formaliza as etapas do ciclo de vida da informação, a fim de 

garantir veracidade e confiança as informações manipuladas. Além 

disso, apresenta recursos e ferramentas para a gestão do 

conhecimento, como precursores da aprendizagem organizacional. 

O trabalho também apresenta a aplicação da modelagem do 

sistema para a Escola de Engenharia da UFF, como o exemplo de 

uma organização intensa em informação, com a finalidade de 

automatizar processos, aumentar a segurança do campus e 

proporcionar recursos informacionais para a tomada de decisão 

inteligente. 

 
 
Palavras-chave: Gestão da informação; Gestão do conhecimento; 
Sistema de Monitoramento; Espaços Urbanos inteligentes; Cidade 
inteligente; Conhecimento organizacional. 



 

ABSTRACT 

 

To have the right information at the right time is the key to good 

management. This paper presents and discusses concepts 

about management information and knowledge in organizations. It 

presents a model for the Monitoring System, aimed at 

organizations that want to become more intelligent and innovative, 

betting on conscious and focused information management on 

results. It presents an application of an Operation Cycle that assists 

a model and a view of the information flow. It formalizes the stages 

of the information lifecycle in order to ensure security and 

confidence of manipulated information. In addition, it presents 

features and tools for knowledge management as precursors of 

organizational learning. 

The work also presents an application of the system modeling 

for a School of Engineering at UFF, as an example of an intense 

information organization. In order to automate processes, increase 

campus security and provide resources to make smart decision. 

 

 

Keywords: Information management; Knowledge management; 

Monitoring System; Smart urban environments; Smart city; 

Organizational knowledge. 
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1. INTRODUÇÃO 

Assistimos hoje a uma grande transformação no que tange ao uso de sistemas de 

informação (SI) e sistemas de monitoramento (SM). Um SI pode ser definido como um 

conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando para coletar, recuperar, 

processar, armazenar e distribuir informações, com o objetivo de facilitar o planejamento, 

o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em organizações. Pode 

também auxiliar gerentes e profissionais a analisar problemas, a visualizar objetos 

complexos e a criar novos produtos (LAUDON, 2010). 

Um SM pode ser considerado um SI com o objetivo de coletar, armazenar, processar 

informações para acompanhar, fiscalizar, gerenciar algum “objeto” simples, como a 

abertura de uma porta; ou complexo, como o monitoramento de um processo industrial; 

ou até não estruturado, como uma cidade. Dependendo de sua complexidade, o SM pode 

incluir tecnologias relacionadas à chamada Internet das Coisas (em inglês, Internet of 

Things, IoT), módulos e ferramentas para reconhecimento de voz e imagens, ferramentas 

para extração de conhecimento, sensores dos mais variados tipos, interfaces de voz, 

utilizar técnicas de comunicação Máquina com Máquina (em inglês, M2M-machine to 

machine). Nesta a comunicação é realizada diretamente entre máquinas, sem a 

intervenção humana etc. O principal objetivo do SM é coletar e processar informações 

para subsidiar a tomada de decisão sobre o objeto monitorado. 

Em geral o tratamento da informação e do conhecimento tem sido negligenciado pelas 

organizações. Mesmo no caso de SIs ou SMs, a informação frequentemente não recebe o 

tratamento adequado. O projeto desses sistemas segue uma lógica mais direcionada a boas 

práticas no desenvolvimento de software do que no uso e tratamento da informação e do 

conhecimento (REZENDE,2013). 

Esse trabalho apresenta a concepção de um SM utilizando uma metodologia de Gestão 

da informação (GI) e de Gestão do Conhecimento (GC) desenvolvida para organizações 

intensivas em informação (MALCHER,2013). Inicialmente, é feito um profundo estudo 

do problema a ser resolvido, no caso o “objeto” a ser monitorado e sua relação com a 

instituição. 

Assim, a concepção de um Ciclo de Operação (CO) e de um Ciclo de Aprendizagem 

(CA) sobre o objeto monitorado, com etapas bem definidas, proporcionam a identificação 

das informações estratégicas necessárias para a tomada de decisão (Bens de Informação, 

BIs), definido o Fluxo da Informação (FI) dentro da organização e Fluxo do 
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Conhecimento (FC) necessário para manipulação das informações e tomada de decisão. 

Só então é iniciado o projeto do SM em si. 

Durante a modelagem do SM, se torna possível visualizar as melhorias que uma boa 

gestão da informação e do conhecimento podem trazer para as instituições, em termos de 

otimização de trabalho, de recursos, e principalmente, de tempo. Sendo assim, a ideia 

principal de um SM inteligente é oferecer um sistema único, que visa não somente a 

gerenciar as informações, mas sim torná-las peças-chave para o funcionamento de uma 

instituição inteligente. 
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2. MOTIVAÇÃO 

Esse trabalho utiliza uma metodologia desenvolvida para propor um modelo de gestão 

da informação e conhecimento para organizações intensas em informação, um problema 

bem mais complexo e abrangente do que um sistema de monitoramento. A ideia era 

aplicar a metodologia em um problema menor, mais bem delimitado e que pudesse ser 

realizado por alunos de graduação com um custo menor, com o objetivo de simplificar a 

metodologia e prepará-la para aplicação em organizações de pequeno ou médio porte. 

Com o desenvolvimento dos trabalhos percebeu-se que, ao aplicar a metodologia, poder-

se-ia generalizar o sistema de monitoramento que, ao invés de tratar somente do acesso à 

escola, poderia ser considerado quase genérico, sua modelagem servindo para o 

monitoramento de diversos objetos. De fato, uma organização também é um objeto a ser 

monitorado e a metodologia acaba induzindo essa percepção.   

Por isso, os conceitos de Sistema de Monitoramento e Gestão Organizacional 

aparecerão, em alguns parágrafos, conectados durante a descrição do trabalho. Inclusive 

porque o sistema modelado tem como objetivo fundamental proporcionar a tomada de 

decisão inteligente sobre o objeto monitorado, que pode ser uma organização.  

A inovação do trabalho está na concepção de um sistema que considere os processos 

informacionais e de aprendizagem o ponto de partida para a gestão inteligente de uma 

organização. 
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3. MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO 
CONHECIMENTO 

O projeto "Modelo de Gestão da Informação e do Conhecimento" (MGIC) foi 

desenvolvido pelo Laboratório GTECCOM, em cooperação com a ANTT (Agência 

Nacional de Transportes Terrestres), de 2011 a 2014 (MALCHER(2011). O Projeto teve 

como objetivo propor um modelo integrado de Gestão da Informação e do Conhecimento 

(MGIC), capaz de subsidiar um melhor conhecimento organizacional e de gestão 

estratégica da informação, contribuindo para uma administração e tomada de decisão 

mais efetivas. 

Especialmente para as Agências de Regulação, a Gestão da Informação é o elemento 

crucial para a realização dos seus objetivos institucionais de fomento, regulação e 

inspeção. Na rotina de uma Agência de Regulamentação, a informação é a matéria-prima 

de todos os processos. 

É necessário que as informações relevantes sejam organizadas e disponibilizadas para 

análise e tomada de decisão, e que os profissionais envolvidos sejam devidamente 

autorizados a acessar à informação e capacitados para fazer da informação o melhor uso 

possível. A Gestão do Conhecimento contribui para que o conhecimento individual seja 

localizado e formalizado, seja compartilhado, estimulando a inovação e a criação de 

novos conhecimentos organizacionais, mantendo as instituições atualizadas e treinadas 

para cumprir sua missão. 

A Tecnologia da Informação é uma das atividades e soluções para o suporte da gestão, 

portanto, é fundamental que seu desenvolvimento esteja alinhado com o modelo adotado 

para gerenciar a informação. Além do que pode parecer, à primeira vista, isso nem sempre 

acontece, porque os desenvolvimentos de TI são feitos de forma não integrada, na maioria 

das vezes por demandas dos gerentes da instituição; e seus projetos seguem lógicas mais 

direcionadas às boas práticas em desenvolvimento de sistemas do que boas práticas na 

utilização e tratamento da informação. Mesmo o modelo de informação não é feito 

considerando o fluxo de informação e a interação entre os Bens de Informação (BIs), que 

formam o grupo de informações estratégicas, e cuja definição formal será apresentada 

mais tarde. 

Por outro lado, os gerentes não compreendem a linguagem técnica do pessoal de TI e 

nem sempre são claras para eles suas próprias necessidades e possibilidades 

informacionais, nem as características que estas devem ter. É necessário existir uma 

camada intermediária entre os gerentes de modelos de negócios da organização e 
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gerentes/desenvolvedores de TI. Esta camada ajuda o alinhamento entre essas duas 

visões. 

Assim, o ponto de partida para esta equação é a identificação precisa de informações 

estratégicas, os BIs da instituição. A informação depende da missão da instituição, não 

da estrutura organizacional escolhida para cumprir tal missão, levando as informações a 

um patamar de estabilidade. 

A GC é suavizada, se a GI está bem estruturada na organização. Ambos os conceitos 

se beneficiam mutuamente, contribuindo para o crescimento da instituição e aprendendo 

continuamente com a mesma, o que é particularmente a realidade com relação às 

instituições em que a informação é a ferramenta principal de trabalho (LI, 2009). 

Embora não seja suficiente identificar as informações que devem ser gerenciadas, este 

é o nível mais estratégico de informação. É necessário envolver também níveis táticos e 

operacionais. 

A GI envolve a identificação, planejamento e controle dos BIs necessários para 

atender aos objetivos corporativos e executar adequadamente os serviços. Por 

conseguinte, refere-se à aplicação de práticas consistentes no planeamento, criação, 

captura, organização, utilização, acesso, armazenamento, eliminação e divulgação de 

informação (WILLIAN, 2015). Percorrer o Ciclo de Vida desta Informação é  necessário 

para que a informação seja confiável, precisa e disponível no momento certo. A análise 

dos fluxos de informação à luz do seu ciclo de vida permite esta avaliação. 

Como essas informações são transmitidas pela instituição? Quais processos 

organizacionais usam essas informações? Onde são produzidos, armazenados, tratados, 

usados? Questões como essas podem ser respondidas através da análise dos fluxos de 

informação e seu ciclo de vida. Este fluxo deve ser o mais eficaz possível. É igualmente 

necessário identificar o pessoal responsável pela informação e definir quem pode aceder 

a essa informação. 

Outros aspectos a serem abordados são o conhecimento e as competências dos 

profissionais envolvidos no tratamento de informações e processos estratégicos de 

negócios. Para a tomada de decisão correta é necessário que os envolvidos possuam 

habilidades e conhecimentos necessários na manipulação de informações e execução de 

processos de negócios. Em seguida, é necessário identificar quais são os conhecimentos 

associados à manipulação de informações e a quem pertencem. Tal conhecimento deve 

ser dominado na instituição para ser registrado, compartilhado e gerar novos 

conhecimentos, fazendo com que a instituição aprenda e evolua. 
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É importante ressaltar que não só o mapeamento de conhecimentos e competências é 

suficiente, como está sendo discutido em várias organizações governamentais brasileiras, 

mas também a análise do fluxo de conhecimento para assegurar a conversão do 

conhecimento e que a instituição aprenda com a processo. 

 3.1. DEFINIÇÃO DE BEM DE INFORMAÇÃO 

Segundo o projeto MGIC, um BEM DE INFORMAÇÃO é  um conjunto identificável 

de dados que possui valor reconhecido para o propósito da instituição e que, após coletado 

e validado, deve ser tratado e armazenado para posterior recuperação e disseminação aos 

atores interessados, tanto os internos quanto os externos. Sendo assim, todo Bem de 

Informação deve estar associado a, pelo menos, um serviço prestado pela organização 

para alcançar seus objetivos (MALCHER, 2015). 

Uma arquitetura de Bens de Informação confiáveis representa o ponto de partida para 

que uma organização atinja um novo patamar: o de organização inteligente, que "é aquela 

que tem a capacidade de conhecer e compreender, adaptando-se facilmente às situações” 

(FACHINELLI, 2006). 

Neste sentido, o comportamento de uma instituição inteligente faz com que ela seja 

capaz de se informar sobre ela mesma e sobre seu ambiente, se apropriar de seus 

conhecimentos por meio da memória coletiva, de definir seu projeto, de desenvolver e 

aplicar suas estratégias e de executar suas ações. 

Somente após dominar seu acervo informacional, a organização está apta a abrir o seu 

conteúdo para a sociedade, conferindo transparência à sua atividade. Uma organização 

transparente é aberta ao diálogo. Empenha-se tanto em falar quanto em ouvir, 

estabelecendo canais permanentes com os seus públicos e buscando adaptar-se às novas 

demandas ou desafios. (CARALLI, 2010) 

Uma organização inteligente utiliza dos Bens de Informação para executar de seus 

processos de negócio de forma ágil, confiável e transparente. Para isso, a identificação e 

o registro dos BI devem ser feitos de maneira cuidadosa, para que nenhuma informação 

seja negligenciada. Pode, assim, a organização ter uma informação única, consistente e 

recuperável, fazendo com que o ambiente seja propício para a produção do conhecimento 

e que as informações sejam habilitadas para a utilização no apoio à decisão (IAD, 2012). 
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3.1.1.  IDENTIFICAÇÃO DE BEM DE INFORMAÇÃO  

De acordo com a definição estudada, é possível compreender que o primeiro passo 

para a identificação e compreensão dos bens de informação da organização é o 

entendimento do negócio que ela desempenha. É primordial compreender onde a 

organização está inserida no cenário econômico e, então, estruturar o conjunto de 

informações estratégicas, ou vários conjuntos distintos de informação, que deveriam 

permear o contexto organizacional e, portanto, serem gerenciados e tratados como BI 

alimentando, dessa forma, os repositórios estratégicos de informação. 

Tabela 1: Critérios de classificação de um Bem de Informação. 
 Fonte: (Moreira,2015) 

 
 

Além disso, compreender o conceito de bens de informação em detalhes facilita a 

identificação das informações valiosas para a organização e como estas podem ser 

agrupadas em um BI. Alguns critérios foram desenvolvidos para validar se um 

determinado conjunto identificável de dados deve ou não ser tratado como um bem de 

informação. A Tabela 1 organiza oito critérios para auxiliar a identificação de bem de 

informação. 

Partindo dos critérios acima, é possível validar que um conjunto de informações para 

que seja considerado e gerenciado como um bem de informação. 

CRITÉRIOS 

C1 Está relacionado aos objetivos/fins da organização? 

C2 
Está relacionado a, pelo menos, um produto ou serviço desenvolvido pela 
organização? 

C3 Tem valor para a organização? 

C4 Sua perda pode causar prejuízos financeiros ou de imagem à organização? 

C5 As informações são correlatas? 

C6 
É possível estabelecer um ciclo de vida gerenciável, desde a sua criação até seu 
uso ou descarte? 

C7 
É possível estabelecer um público-alvo ou uma finalidade para o conjunto de 
informação? 

C8 
É possível relacionar processos de negócio, mesmo que estes ainda não estejam 
formalizados? 
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3.1.2. REGISTRO DOS BENS DE INFORMAÇÃO 

Partindo da ideia de que os BIs são, na verdade, informações resultantes da união de 

profissionais, sistemas, formulários, relacionamentos, conhecimentos, métodos e 

competências, e que estes são acessados por diversos tipos de usuários. O BI necessita, 

portanto, ter um registro que associe a ele todas as informações que mantiveram sua 

funcionalidade e seus requisitos de uso. 

Logo, após identificados, os bens de informação precisam ser documentados para que 

possam ser geridos e mantidos no contexto organizacional. Para essa finalidade, é 

apresentado um conjunto de atributos para o registro desses bens de informação, 

conforme a Tabela 2. 

Os atributos previstos no registro do bem de informação permitem o seu 

monitoramento e permitem que o conteúdo dos bens de informação seja conhecido 

podendo apoiar o planejamento de ações de auditoria, controle de acesso e ações de 

disseminação de informação, caso necessário. 

A metodologia aplicada sugere a utilização de um mapa de processos para facilitar a 

gestão dos BIs. Na gestão por bens de informação, é preciso gerar o mapa de bens de 

informação ou o catálogo de bens de informação da organização e mantê-lo sempre 

atualizado. Posteriormente, veremos que a utilização do Ciclo de Operação proporcionará 

a identificação e conexão entre os BIs, tornando este mapa descrito em um ciclo de gestão 

e atualização contínua. 
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REGISTRO DO BEM DE INFORMAÇÃO 

BEM DE INFORMAÇÃO 

NOME DO BI Forma simples de definir o BI. 

DESCRIÇÃO Breve descrição do BI e seus componentes. 

STATUS O BI está ativo? 

DADOS PESSOAIS O BI contém dados de privacidade? 

SENSIBILIDADE O BI deve ser protegido? 

FONTES DE ALIMENTAÇÃO DO BI Quais as fontes que alimentam o BI? 

DATA DE CRIAÇÃO Data de criação. 

DATA DE REVISÃO Última revisão ou atualização. 

PESSOAS 

PROPRIETÁRIO DO BI Quem é o proprietário do BI? 

USUÁRIOS Quem usa ou acessa o BI? 

GESTÃO 

RISCOS Riscos ao BI?  

RISCO DE PERDA Riscos ao negócio a partir do BI: Qual seria o impacto 
da perda do BI? 

VALOR Qual o valor do BI para o negócio (financeiro e de 
uso)? 

PERÍODO DE RETENÇÃO  Período que deve ser mantido e por quê? 

DESCARTE Como deve ser descartado? 

REQUISITO DE USO 

ENCONTRE Como se encontra a informação? Granularidade da 
busca depende do tipo do Bem: pode envolver a 
busca do BI, a busca por arquivos dentro do BI, ou 
busca nos arquivos para encontrar dados específicos. 

ACESSO Quem pode acessar a informação e como? Envolve 
questões de segurança e acesso à informação restrita 
ou privada, e também, às oportunidades de 
compartilhamento da informação. 

APLICAÇÃO O que você é capaz de fazer com a informação? 
Funcionalidade requerida, como usar o BI? 

COMPREENDA O que você deve ser capaz de compreender a partir 
da informação? Conteúdo e contexto do BI.  

CONFIANÇA A informação é o que diz ser?  
Tabela 2: Exemplo de Registro do Bem de informação 
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3.2. DEFINIÇÃO DE FLUXO DA INFORMAÇÃO 

Alinhados à literatura sobre o assunto, os Bens de informação são materializados 

pelos fluxos de informação, construídos à luz do ciclo de vida da informação. Isto 

significa que os processos de identificação, coleta, validação, armazenamento e 

recuperação, consolidação, desenvolvimento de produtos e serviços de informação, 

distribuição, uso da informação e descarte podem ser adequadamente formalizados como 

os estágios do ciclo de vida da informação representados nos fluxos 

(DAVENPORT,1998; SMIT, 2002; LESCA,1994; MCGEE,1994; BEAL,2008). 

As definições de fluxo de informação, de acordo com BARRETO,1998, e 

ALTISSIMO,2009, convergem em três pontos: subsídios aos processos de tomada de 

decisão, facilitação do diagnóstico organizacional e oportunidades de melhoria. Para 

Barreto, o fluxo de informações corresponde a uma sequência de eventos, desde a geração 

de informações pelo emissor até seu receptor de captação / assimilação / captação, 

gerando conhecimento individual e coletivo, apoiando a tomada de decisão. Altíssimo, 

afirma que o fluxo de informação é um disseminador do processo de informação que 

media a comunicação, favorecendo as iniciativas de melhoria contínua. 

VALENTIM,2010 afirma que as organizações têm diferentes ambientes informacionais, 

consistindo em fluxos de informação que permeiam todas as atividades, tarefas, tomada 

de decisões, ou seja, a ação do indivíduo no local de trabalho. Nesse sentido, os fluxos de 

informação constituem elementos fundamentais dos ambientes de informação, de modo 

que não há um ambiente de informação sem a existência de fluxos de informação e vice-

versa. 

De acordo com a metodologia, um dos propósitos essenciais dos fluxos de informação 

é dotar os gestores de insumos fundamentais para o processo de tomada de decisão, pois 

os fluxos compreendem os bens de informação que são considerados repositórios 

estratégicos de informações organizacionais. 

A ausência de uma política de gestão da informação faz com que os fluxos de 

informação que atravessam o ambiente organizacional ocorram sem uma direção, 

desperdiçando informações relevantes para a geração e disseminação do conhecimento 

organizacional. Esses desperdícios contribuiriam igualmente para o aumento dos custos 

operacionais, dificultando a comunicação e a interação entre os indivíduos e as unidades 

organizacionais, dificultando a compreensão do papel estratégico da informação e do 

âmbito dos objetivos institucionais (GREEF, 2012). 
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Um fluxo eficaz e eficiente de informação tem um efeito multiplicador com o poder 

de mobilizar todas as unidades organizacionais, transformando-se em uma força motriz 

do desenvolvimento organizacional. Nesse sentido, a melhoria das rotinas e 

procedimentos à luz do ciclo de vida da informação tornou-se uma necessidade 

organizacional de responder aos desafios colocados pela gestão da informação e do 

conhecimento. 

 3.2.1. CICLO DE VIDA DA INFORMAÇÃO 

O modelo propõe um Ciclo de Vida da Informação que formaliza as dez etapas que 

cobrem todas os procedimentos em que as informações devem passar para que a gestão 

da informação seja completa. Por isso, deseja-se que todos os BIs cumpram as etapas do 

CVI (MOREIRA, 2015), exemplificados na Figura 1. Um maior detalhamento de cada 

uma delas será descrito na sequência. 

Etapa 1: Identificação de Necessidades e Requisitos de Informação 

Trata-se de um conjunto de atividades destinadas à obtenção de dados e informações 

que se traduzem como insumo inicial para geração e/ou manutenção dos repositórios 

estratégicos de informações, ou seja, os bens de informação da organização. 

Nesta etapa, é fundamental a identificação das fontes, para a garantia da 

confiabilidade e originalidade das informações a serem coletadas. Além de fornecer as 

diretrizes de coleta que indicarão qual o escopo da pesquisa e os critérios de aceitação 

dos dados e informações obtidas. 

Identificar as necessidades e requisitos de informação deve partir das respostas aos 

critérios de classificação de um BI descritos anteriormente. Os critérios facilitam a 

compreensão das qualidades da informação. 

Etapa 2: Coleta  

Após a identificação de quais informações são necessárias para o contexto da 

organização, ou seja, quais são as informações necessárias para que a organização possa 

cumprir o seu papel, é necessário estabelecer procedimentos e diretrizes de coleta para 

tais informações. 
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Os procedimentos e diretrizes de coleta devem considerar características como: 

atualidade e a originalidade das informações, no sentido de garantir que as informações 

coletadas sejam confiáveis e atenderam às necessidades informacionais da organização.  

 

 
Figura 1: Ciclo de Vida da Informação 

Etapa 3: Validação  

Conjunto de atividades destinadas a garantir que as informações coletadas atendem a 

padrões estabelecidos para o uso a que se destinam. Critérios quanto à precisão; 

atendimento a preceitos legais e normativos devem ser verificados e confirmados. 

A etapa de validação tem a finalidade de verificar se a coleta da informação fora 

suficiente, ou seja, se toda a informação obtida atende aos critérios de relevância, 

atualidade e originalidade pré-estabelecidos nas etapas anteriores. O objetivo principal é 

garantir que as informações a serem manipuladas no contexto organizacional sejam 

precisas e estejam em conformidade com os requisitos, legais e/ou regulatórios, da 

organização. 

Para essa etapa, estratégias como construção de listas de controle, organização de 

planos legais e/ou regulatórios e tratamentos ontológicos das informações podem se 
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tornar importantes mecanismos para garantir a validade das informações manipulas no 

contexto das organizações. 

Etapa 4: Armazenamento  

Esta etapa prevê o armazenamento das informações coletadas nos repositórios 

estratégicos, bens de informação, de forma a possibilitar a sua comunicação e uso dentro 

das unidades organizacionais. As informações precisam ser armazenadas considerando 

técnicas de indexação, possibilitando, dessa maneira, fácil localização e recuperação. 

Os processos e procedimentos dessa etapa também devem prever aspectos 

relacionados à segurança da informação de acordo com a sua finalidade e uso por parte 

de seus interessados, bem como permitir que as informações armazenadas possam estar 

disponíveis sempre que necessário. 

Etapa 5: Recuperação  

A etapa de recuperação da informação se destina a acessar os repositórios de 

informações organizacionais, os bens de informação, para obter os insumos necessários 

para a produção dos produtos e serviços de informação, que podem ser caracterizados por 

relatórios gerenciais, planilhas e demais produtos e serviços que irão subsidiar a tomada 

de decisão em momento posterior. 

Os processos e procedimentos referentes a essa etapa devem validar o que fora 

implementado nas etapas de coleta e armazenamento, ou seja, devem ser validados 

aspectos como: se o armazenamento foi realizado em local adequado; se foram adotadas 

as indexações que possibilitam o fácil acesso e recuperação da informação; se foram 

previstos critérios de segurança de acordo com o público-alvo e se todas as informações 

necessárias estão disponíveis. 

Etapa 6: Consolidação 

Conjunto de atividades que materializam as transformações nos insumos para geração 

dos produtos e serviços de informação. Processos e procedimentos relacionados à 

consolidação, tradução, interpretação e comparação são alguns que poderiam ser 

adotados para essa etapa. 

Nessa fase importam os atributos que caracterizarão as informações a serem 

utilizadas, como: a flexibilidade e a apresentação. A flexibilidade se refere à característica 
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da informação de ser utilizada para várias finalidades e por vários públicos, de níveis 

organizacionais diferentes, por exemplo. A apresentação se refere ao formato de como a 

informação deve ser comunicada, se por meio de gráficos, planilhas e/ou relatórios e são 

diretamente relacionados ao público-alvo da informação.  

Etapa 7: Desenvolvimento de Produtos e Serviços de Informação  

A etapa de desenvolvimento de produtos e serviços de informação deve consumir as 

informações produzidas na etapa anterior. Os produtos e serviços de informação 

produzidos devem subsidiar a tomada de decisão nos vários níveis organizacionais e 

devem validar se os processos e procedimentos adotados foram suficientes e se as 

informações tratadas cumpriram seu objetivo quanto à flexibilidade e apresentação. 

Os fluxos de informação dessa etapa devem revelar os resultados da execução dos 

serviços prestados pela organização. E esses resultados deverão ser disponibilizados a um 

público específico, que irá fazer o uso destes para tomar uma decisão no âmbito de suas 

atribuições. 

Etapa 8: Distribuição  

Etapa do ciclo de vida na qual o bem de informação é disponibilizado em formato 

adequado ao seu manuseio. A distribuição da informação inclui processos e 

procedimentos como: publicação de informação em intranets, jornais, periódicos ou 

outros tipos de publicações onde existe um público específico e conhecido. Ou seja, a 

distribuição envolve ações programadas e controladas de comunicação. 

Essa etapa se refere ao veículo de comunicação pelos quais determinada informação 

é comunicada ao público de interesse, e nesse sentido faz-se necessário observar, também, 

os aspectos de segurança, ou seja, se os resultados e as informações a serem distribuídas 

podem, de fato, ser comunicadas ao público selecionado. 

Esse é o momento, portanto, onde o bem de informação coloca-se à disposição de 

seus possíveis usuários. 

Etapa 9: Uso da Informação  

A etapa de uso da informação corresponde ao momento em que o bem de informação 

cumpre o seu papel. Ou seja, é o momento onde a organização tem a oportunidade de 

adquirir conhecimento e, assim, girar o ciclo da aprendizagem organizacional. 
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Os fluxos informacionais com essa finalidade devem subsidiar o processo decisório 

da organização. 

Nessa etapa é importante validar os processos e procedimentos que foram adotados 

nas etapas anteriores e aprimorá-los sempre que necessário, garantindo tomadas de 

decisão mais assertivas e que provoquem um impacto positivo no meio em que a 

organização está inserida. 

Diferentemente da distribuição, o uso da informação está relacionado a 

procedimentos de disseminação da informação de maneira geral. Nesse sentido, nem 

sempre é possível obter controle acerca do público que a acessou, mas é fundamental criar 

mecanismos de disseminação para que se possa captar o valor das informações produzidas 

e o impacto dessas no meio em que se encontra a organização. É por meio desse retorno 

sobre o impacto das decisões tomadas que acontece o crescimento organizacional e esta 

se torna mais inteligente. 

Etapa 10: Descarte  

A etapa de descarte tem a finalidade de retirar dos repositórios, tanto os setoriais 

quanto os estratégicos, as informações que não são mais válidas no contexto das 

organizações. O intuito é otimizar o uso dos repositórios e garantir a confiabilidade das 

informações armazenadas. 

Uma constatação em relação à etapa de descarte é que esta deve ser executada sempre 

que os atributos da qualidade da informação se tornarem falsos ou inexistentes em 

determinado conjunto de informações, que está sendo manipulado. Essa situação 

configura o desuso da informação, logo esta deve ser eliminada, tanto nos repositórios 

estratégicos quanto nos setoriais de informação. 

3.3. DEFINIÇÃO CICLO DE OPERAÇÃO 

Embora o Ciclo de Operação tenha sido definido no MGIC, o mesmo não foi visto 

com a mesma importância em que foi tratado na modelagem do Sistema de 

Monitoramento. A elaboração do CO se tornou um processo fundamental para o 

entendimento completo da instituição (KROL, 2003). O CO define, em alto nível, como 

a instituição opera para cumprir sua missão, identificando os estágios que devem ser 

executados até a realização da missão. 
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Esta ideia aplica-se a qualquer tipo de instituição ou produto. No caso de uma agência 

de regulação, exemplificado na Figura 2, o ciclo passa a analisar o ambiente a ser 

regulamentado, planejamento de regulamentos, processo de tomada de decisão, inspeção 

e penalização. No caso de uma universidade, deve-se considerar a seleção de alunos com 

perfis adequados às filosofias dos cursos, até a avaliação da inserção desses alunos no 

mercado de trabalho ou até mesmo a quantidade de contribuições relevantes que fizeram 

à sociedade. A definição exata deste ciclo de operação dependerá dos objetivos e da 

missão da instituição. 

 
Figura 2: Ciclo da Regulação da ANTT 

Algumas metodologias de desenvolvimento de software sugerem a utilização de um 

documento de visão que descreve em alto nível o funcionamento da instituição e que 

pretende mostrar ao cliente se a equipe de desenvolvimento de sistemas compreendeu 

perfeitamente seu funcionamento (HIGGING,2006). Em nossa metodologia, o ciclo de 

operação é uma ferramenta para mostrar os estágios estratégicos para cumprir a missão e 

para: 

•   facilitar a identificação dos BIs que fazem parte do ciclo estratégico da operação; 

• identificar lacunas no fluxo de conhecimento que podem dificultar o 

compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento da inovação; 

•    compreender a organização da instituição em modelos semelhantes ao documento 

de visão. 

Supõe-se que, se uma fase é parte do ciclo de operação, deve haver pelo menos um 

Bem de Informação associado a ele. Ao observar o ciclo de operação, devem ser 

identificados os ativos de informação que levam à melhoria contínua da instituição cada 

vez que um ciclo é executado. 
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 3.4. GESTÃO DO CONHECIMENTO SEGUNDO MGIC 

A gestão do conhecimento, entendida aqui em sentido amplo, permite integrar e 

consolidar todos os repositórios de informação existentes em uma organização, 

independentemente da sua natureza (informação qualitativa ou quantitativa). Dessa 

forma, é um aspecto importante na gestão estratégica das organizações, uma vez que 

permite a análise dos cenários representativos da situação atual, com vistas à prospecção 

estratégica de cenários futuros. 

Um segundo aspecto considerado consequência natural da gestão do conhecimento é 

a identificação de relações (e correlações) entre informações existentes anteriormente não 

detectadas ou percebidas como relevantes e importantes de serem analisadas de forma 

longitudinal. 

Nesse caso, faz-se necessário o uso de ferramentas oriundas de diferentes campos do 

conhecimento, tais como: estatística, lógica nebulosa, redes neuronais etc. Esses sistemas 

são combinados, formando sistemas híbridos em termos das diferentes técnicas de dados, 

porém os resultados gerados devem ser consolidados de forma a constituir um todo 

transparente e uniforme para a tomada de decisão. 

Um terceiro e último aspecto da gestão do conhecimento é a transformação dos 

resultados obtidos em relatórios informativos que permitam ao tomador de decisões 

transformá-los em novas análises de cenários, que, por sua vez, venham a apoiar decisões 

de natureza complexa, ou seja, pouco conhecidas e pouco compreendidas. Assim, ações 

adaptativas podem ser elaboradas e implantadas, de forma a alterar os procedimentos de 

decisão, de execução das tarefas diárias, de fomento da consolidação e de 

desenvolvimento das competências necessárias à boa consecução das tarefas identificadas 

como necessárias para atingir os objetivos estratégicos determinados. 

Por fim, uma das grandes vantagens de uma gestão do conhecimento bem realizada é 

o fato de os modelos mentais individuais dos trabalhadores de uma organização, os quais 

são utilizados nas suas condutas laborais, tornarem-se mais explicitados e, 

consequentemente, mais claros e compreensíveis. 

Igualmente vantajosa é a perspectiva de que a organização passa a evitar perdas 

abruptas de conhecimento, na medida em que o processo de explicitação do conhecimento 

tácito individual (advindo da experiência, de heurísticas próprias) torna-se explícito e 

organizado formalmente em estruturas bem definidas. 
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3.4.1. CRITÉRIOS DE ONTOLOGIA 

Ontologia significa, na área dos sistemas computacionais, uma metodologia para 

estruturação semântica de determinado domínio, aquele em que está sendo desenvolvido 

o sistema e seus domínios relacionados. Quando se refere à ontologia do domínio, busca-

se qualificar o vocabulário do domínio, seus conceitos fundamentais, a classificação 

destes, sua taxonomia e as relações que esses conceitos possuem entre si. 

A modelagem conceitual em ontologias busca a representação de conceituações 

compartilhadas dentro de determinado domínio. Os modelos de ontologias utilizados no 

argumento do projeto MGIC, são baseados em uma ontologia de fundamentação, 

conhecida como “Unified Foundational Ontology” (GUIZZARDI, 2005), que garante 

consistência, ausência de ambiguidades, diminuição da distância semântica e outras 

deficiências, permitindo assim interoperação por parte de diferentes usuários do modelo, 

sejam eles pessoas, grupos de trabalho ou sistemas computacionais. 

Recomenda-se que o conjunto dos modelos de ontologia resultante seja utilizado 

como suporte para a implantação de uma base de dados corporativa unificada para a 

organização. Estruturando os BIs de acordo com o modelo escolhido, garante-se que a 

nomeação siga a mesma lógica. 

Com base no modelo de ontologia de domínio, são apresentadas algumas 

recomendações referentes à: 

• Utilização ubíqua e única dos conceitos que permeiam toda a organização 

incluindo a definição de vocabulários e taxonomias; 

• Implantação e definição de sistemas de informação, integrados e coerentes, para 

auxílio e automatização das atividades da organização; 

• Colaboração, uso, reuso, compartilhamento e facilitação do ensinamento de 

conhecimento corporativo. 

• Inferência de conhecimentos através de raciocínio automatizado com base nos 

modelos. Essas inferências permitem, mas não se restringem ao reconhecimento 

de padrões; 

• Reconhecimento de não padrões; 

• Encontro de exceções e restrições; 

• Checagem automática de não conformidades. 
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4. MODELAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO  

Inicialmente, o projeto era voltado ao desenvolvimento de soluções para o controle 

de acesso aos edifícios da Escola de Engenharia da UFF (EE), a fim de resolver diversos 

problemas de segurança que a instituição enfrenta diariamente. 

O primeiro passo do projeto foi estudar toda a literatura referenciada sobre gestão da 

informação e do conhecimento, com o intuito de adquirir as instruções necessárias para 

abordar o tema de controle de acesso e saber gerenciar as informações que passariam a 

ser coletadas diariamente e os conhecimentos que poderiam ser desenvolvidos com tais 

informações. 

Em conjunto com os estudos das referências, foi realizado um estudo da instituição 

para entender suas necessidades. Começamos com o panorama de problemas atuais, com 

o objetivo de compreender as falhas que o sistema de segurança atual enfrenta. Para isso, 

foi planejado um sistema de controle de acesso dividido em três etapas: controle de acesso 

no horário de trabalho, acesso fora do expediente e acesso a salas de aula e laboratórios. 

Ao dividir em etapas o controle de acesso, foi possível visualizar que a Instituição se 

comporta como uma “organização viva”, em que diversos pontos deveriam ser 

monitorados, e que o controle de acesso era somente um dos pontos de uma cadeia bem 

mais complexa do que foi imaginado. Foi possível compreender que essa “organização 

viva” e rica de informação, com a utilização do Sistema de Monitoramento, poderia 

automatizar diversos processos e atividades rotineiras, a fim de alcançar um patamar de 

instituição inteligente. 

 Com o avanço da eletrônica e das telecomunicações, hoje contamos com diversos 

recursos que facilitam as coletas de dados dos diferentes tipos sensores, câmeras e leitores 

de RFID para alimentar os bancos de dados de uma organização. Mesmo sabendo que, 

quanto mais informações coletadas, mais ferramentas podem ser desenvolvidas para o 

monitoramento da organização e assim mais vantajoso o monitoramento se torna, a 

complexidade de uma organização intensa de informação requer uma gestão 

informacional focada nos critérios do MGIC definidos anteriormente. 

Visto que a Instituição estudada dispõe de diversos “objetos” de monitoramento, o 

foco do projeto migrou para uma modelagem de um Sistema de Monitoramento de 

Espaço Urbano Inteligente. Por essa razão, percebeu-se que uma generalização 

possibilitaria a criação de um modelo único que abordaria todas as etapas de que o SM 

necessita passar para efetivamente monitorar todas as informações geridas e todos os 
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conhecimentos adquiridos com a gestão estratégica da informação, com o objetivo de 

tornar a organização inteligente. 

Como registrado na definição de Ciclo de Operação pelo o MGIC, apesar de ter sido 

definido no projeto desenvolvido para a ANTT, o CO era somente uma das ferramentas 

criadas para a gestão da informação. Porém, na modelagem do SM foi percebido que o 

ciclo seria mais que uma ferramenta. Seria, assim, o ponto de partida para a compreensão 

da Instituição e, como consequência, daria as diretrizes para a identificação dos BIs, a 

compreensão do FI dentro da organização e, por fim, possibilitaria a concepção de um 

Ciclo de Aprendizagem (CA) sobre o monitoramento.  

 4.1. CICLO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA  

A concepção de um Ciclo de Operação surgiu ao analisarmos que, mesmo para 

diferentes “objetos” de monitoramento, como acesso, pessoas, patrimônios e ambientes, 

foi possível encontrar compatibilidade entre os BI que eram desenvolvidos. Isto quer 

dizer que existem informações que são coletadas e recebem tratamentos similares, como 

por exemplo, a etapa de cadastramento em que, por mais distintos que sejam os objetos 

monitorados, existe uma etapa em que é preciso associar todas as informações pertinentes 

a respeito dos objetos em um BI de cadastro. 

Logo foi percebido que a cada etapa do CO será associado ao menos um BI. Assim o 

processo de identificação dos BIs, que para muitas organizações não é uma tarefa fácil, 

será otimizado com as instruções das etapas do CO. Então, categorizar e nomear os BIs 

de acordo com os procedimentos que cada etapa desenvolve no ciclo facilita a 

compreensão do funcionamento do SM. Por isso, destacamos a importância de nomear 

os BI segundo um modelo conceitual de ontologia que garantirá uma maior eficácia no 

desenvolvimento dos códigos estruturais do sistema. 

A finalidade do CO é justamente destacar a importância de cada umas das etapas 

desenvolvidas para que nenhuma delas seja negligenciada, pois acredita-se que, se todas 

as etapas forem cumpridas corretamente, será possível consolidar um sistema de 

monitoramento completo. Isso quer dizer que o SM terá todas as informações necessárias 

para encontrar as soluções para os problemas que a instituição enfrenta diariamente e as 

diretrizes para a tomada de decisões estratégicas. 

Considerando que, a cada etapa do CO os BIs associados serão geridos segundo Ciclo 

de Vida da Informação, garantindo a confiabilidade e a clareza dessas informações, o 
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Fluxo da Informação organizacional toma uma nova forma.  Isso quer dizer que, com o 

auxilio do CO, o FI traduz o caminho em que as informações passam dentro das operações 

da organização, desde o começo do CO, quando os objetos de monitoramentos são 

cadastrados, até as aplicações das informações para as tomadas de decisão. 

Partindo da ideia macro de um Ciclo de Operação que monitorasse diversos tipos de 

objetos, as etapas foram organizadas de acordo com as necessidades em que se acreditasse 

que todos os objetos de monitoramento deveriam percorrer. A Figura 3 mostra o esquema 

do CO com as etapas desenvolvidas: Cadastro, Solicitações, Registros, Identificação de 

não conformidades, Tratamento e Inteligência. Essas etapas serão melhor desenvolvidas 

a seguir: 

1) Cadastro 

Esta etapa é responsável por reunir as informações de identificação de cada um dos 

objetos a serem monitorados. As informações cadastrais dos objetos são geralmente 

coletadas nas instituições, embora não necessariamente sigam um padrão ontológico, ou 

são armazenadas em um único sistema. 

A incompatibilidade dos sistemas utilizados para o cadastro dificulta o acesso às 

informações e, muitas vezes, impossibilita o fornecimento dos dados armazenados. 

Portanto, esta etapa organiza os cadastros já existentes em um único sistema, seguindo 

uma lógica computacional que facilite as buscas nos BIs gerados na mesma. 

Além disso, deve-se levar em consideração que as informações cadastrais serão 

necessárias continuamente para o funcionamento do SM. Isso faz com que a dependência 

de fontes de informações externas ao SM, como bancos de dados fornecidos por outra 

organização devam ser convertidos para o sistema e reorganizados segundo a mesma 

lógica utilizada nos outros BIs. 

Esta etapa também é responsável por avaliar a necessidade de cadastrar qualquer 

informação adicional ou elaborar cadastros para quaisquer outros objetos que a instituição 

tenha interesse em monitorar. 
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Figura 3: Ciclo de Operação do Sistema de Monitoramento 

 

2) Solicitações 

Partindo dos preceitos de gestão da informação, para que um "evento" previsto 

aconteça é necessário que uma solicitação seja feita, avaliada e, por consequência, a 

concessão será permitida ou negada para tal solicitação. 

Consideram-se “eventos” que necessitam passar por solicitações todas as ações que 

envolvem a autorização prévia de um indivíduo ou da própria organização. A partir da 

avaliação de status das solicitações, as próximas etapas do CO poderão identificar todas 

as não conformidades entre as etapas dos eventos ocorridos e suas concessões.    

Por isso, esta etapa administra as solicitações feitas e associa a cada uma a situação 

de “autorizado” ou “não autorizado” para cada evento. Ter os registros de intenção de 

eventos, mesmo que estes não ocorram, também são informações muito importantes, pois 

com a utilização dos BIs gerados nessa etapa, pela etapa de inteligência, possibilitam 

análises de comportamento que possam auxiliar futuras tomadas de decisão. 

Por exemplo, a solicitação para movimentar um patrimônio da instituição, deve conter 

as informações de quando e quanto tempo este objeto ficará fora de seu ambiente 

cadastrado, quem é o solicitante e qual o motivo da solicitação. O objetivo desta etapa é 

garantir um histórico de intenções e autorizações, que muitas vezes são tratadas de 

maneira informal e por consequência tais informações não são guardadas. 

Além disso, identificar o solicitante possibilita que o SM busque informações 

referentes a ele nos BIs de Cadastro e as informações referentes ao responsável por 



 

 

23 

autorizar tal evento também serão consultadas. Assim, o responsável recebe a solicitação 

utilizando o meio de comunicação de preferência, dando a resposta a solicitação para o 

SM. O solicitante receberá uma comunicação do retorno à sua solicitação. Em alguns 

casos o SM poderá ser programado para conceder permissões automáticas, quando não 

houver necessidade do procedimento recém descrito. 

3) Registro 

A etapa de registro trata de registrar as informações momentâneas no SM. São as 

informações capturadas pelos sensores, câmeras, leitores RFID ou qualquer dispositivo 

configurado para coletar informações de monitoramento e associá-las ao local, data e hora 

em que as informações forem coletadas, juntamente com o número de identificação do 

"objeto" monitorado. 

Além do registro, nesta etapa o SM é necessário procurar informações sobre as 

solicitações da etapa 2, onde, em alguns casos, é possível permitir ou proibir um "evento" 

de acordo com os status da solicitação.  Por exemplo, a captura de identificação individual 

por RFID para a abertura de uma porta. Se o indivíduo for autorizado para realizar tal 

evento, abrir a porta, esta se abrirá, caso contrário, o acesso será negado. Outro exemplo 

pode ser o acionamento de um alarme, caso um equipamento seja registrado em uma 

movimentação não autorizada. 

 As informações de data, hora e local são cruciais para facilitar as buscas por 

informações que acontecem simultaneamente e que estão correlacionadas. 

4) Identificação de não conformidades 

A etapa de identificação de não conformidade se divide em duas vertentes de análise: 

aquela que observa as informações destacadas pelo sistema como não conformidades, 

como os eventos não esperados, que são registrados na etapa 3; e aqueles que foram 

relatados pelos indivíduos da instituição. 

Além de identificar, esta etapa é responsável por unir as informações necessárias para 

caracterizar a não conformidade dos eventos ocorridos, a fim de fornecer as informações 

necessárias para sinalizar as autoridades da organização. Como as informações do SM 

são tratadas em tempo real, o maior intuito desta etapa é prevenir que alguma violação 

seja feita em casos de infração. 
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Ademais, a identificação de não conformidade feita pelos indivíduos da organização 

possibilita que os casos sejam tratados na próxima etapa do CO, mesmo que o sistema 

não tenha sido capaz de identificá-los sozinho. Fornece assim as informações sobre o 

ocorrido em uma interface que as conecte ao SM, seguindo um padrão de preenchimento, 

de forma que possibilite a busca por informações relacionadas ao ocorrido nos outros BIs 

do SM. 

5) Tratamento 

Depois de identificar os eventos de não conformidade, a SM procura encontrar 

soluções para tais eventos. A etapa de tratamento é responsável por criar BIs que 

oferecem as soluções para os eventos em forma de informações estratégicas. Se for 

possível, o SM identificará os responsáveis e as causas da não conformidade, ou oferecerá 

recursos, como imagens do exato momento do evento, para auxiliar o tratamento do caso. 

De acordo com as informações de local, data, hora e identificação dos sensores de 

monitoramento, grande parte dos problemas gerados nos eventos de não conformidade 

serão possíveis de solucionar. 

Na etapa de tratamento, a camada de gerenciamento da organização ou aqueles 

envolvidos no evento de não conformidade podem receber notificações para que, de 

acordo com a gravidade e o interesse da organização, as infrações sejam tratadas de forma 

adequada. 

6) Inteligência 

A etapa de inteligência é a última do Ciclo de Operação, porém é nesta etapa que as 

informações sobre o SM são armazenadas para melhorias e manutenção do próprio 

sistema. A análise de inteligência do SM deve ser contínua, ou seja, percebe as falhas do 

sistema como áreas de "sombra" dos sensores ou câmeras ou tentativas bem-sucedidas de 

contornar o sistema e são de profunda importância para a manutenção e melhoria do SM. 

Além disso, este passo é responsável por correlacionar eventos de uma maneira mais 

profunda, gerando indicadores comportamentais da instituição que possibilitam visualizar 

os problemas de uma forma macro e encontrar características comuns entre os problemas, 

que não eram enxergadas na análise singular. 

No intuito de garantir que o SM esteja sempre em melhoria contínua, observa-se o 

comportamento dos indivíduos, correlacionam-se as informações de BIs diferentes para 
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fazer uma análise mais complexa do desempenho do monitoramento. Vale destacar que 

a busca por inovações tecnológicas ou dos softwares pode ser uma maneira de vencer as 

falhas e manter o SM cada vez mais inteligente. 

Quanto mais informações valiosas o SM tiver para oferecer à etapa de inteligência, 

mais benefícios a gestão da informação estratégica trará ao SM, pois diversos produtos 

podem ser gerados a partir desta etapa, como automatização de processos ou serviços.   

Outra tarefa importante da etapa de inteligência é a preocupação com a segurança de 

dados. O sistema deve estar sempre em constante observação as tentativas de invasão, 

para que sejam implementadas novas medidas de segurança ao sistema e, assim, aumentar 

a proteção das informações sensíveis.    

 4.1.1. BENS DE INFORMAÇÃO ASSOCIADOS AO 

CICLO DE OPERAÇÃO 

Ao modelar um BI é preciso pensar sobre quais são os objetivos da etapa à qual ele 

pertence e qual é a qualidade da informação trabalhada para, assim, organizar as 

informações de tal maneira que o BI atenda às demandas do SM. 

Dentre os resultados obtidos com a modelagem dos BIs em ontologias podem-se 

destacar a formalização dos conceitos, de suas relações e dos seus significados, levando 

à identificação de conceitos ambíguos e até mesmo com definições incompatíveis entre 

áreas diversas para, assim, corrigi-los. 

Por isso, a nomeação de cada bem de informação deve carregar o conceito ao qual o 

BI pertence, sendo essencial para expressar seu objetivo. Expressa não só suas 

características, mas também a etapa que ele ocupa em um Ciclo de operação. 

Partindo desse pressuposto, refloresce uma ideia de que os BIs são modelados de maneira 

semelhante em cada uma das fases do ciclo para os objetivos afins. Por isso, os nomes 

escolhidos para cada tipo de BI remetam o nome da etapa do CO à qual ele pertence, 

facilitando o conhecimento e o entendimento sobre o ciclo. 

A compreensão do funcionamento do CO é fundamental para os profissionais de TI 

na elaboração dos códigos do SM, por isso, uma nomeação dos BI condizente com a etapa 

do CO torna-se ainda mais importante neste contexto. Partindo deste desenho do CO, 

identificar os fluxos em que a informação atravessa dentro do SM para o funcionamento 

do mesmo também se tornará mais preciso e compreensível. 
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A Tabela 3 mostra alguns dos bens de informação distribuídos pelas etapas do ciclo 

de operação. Mostra-se que diferentes instâncias de um mesmo BI podem lidar com 

diferentes objetos de monitoramento. 

 
Ciclo de Operação Bens de Informação do Sistema de Monitoramento  

1. Cadastro Cadastro do "objeto"  
2. Solicitações Solicitações para "evento" com o "objeto" 
3. Registro Registro do "evento" com o "objeto" 

4. Identificação de Não 
Conformidade 

Identificação de não conformidade no "evento" 
segundo o SM. 
Identificação de não conformidade no "evento" 
reportado 

5. Tratamento Tratamento do "evento" 

6. Inteligência 

Inovações e produtos desenvolvidos para o SM.  
Relatório de falhas estruturais do SM.  
Relatório de falhas na segurança de dados.  
Produtos Inteligentes 

Tabela 3: Bens de Informação do Sistema de Monitoramento Generalizados 

  

Na nomenclatura generalizada da tabela 2, a palavra OBJETO representa o objeto a 

ser monitorado de acordo com o interesse da organização, enquanto, a palavra EVENTO 

representa todas as ações possíveis que o objeto monitorado pode sofrer. Para uma 

explicação mais detalhada, abaixo será listada, de acordo com as etapas do CO, as 

qualidades das informações associadas a cada bem de informação. 

Inicialmente, é fundamental que a camada de monitoramento determine quais são os 

objetos de interesse da organização a serem monitorados. Levamos em consideração que 

cada objeto de monitorado contém características próprias e estas moldaram as qualidades 

e quantidades de informação necessárias para seu cadastramento. 

1. Cadastro 

Detectadas as características próprias dos objetos escolhidos para o monitoramento, 

estas deverão ser organizadas de forma única e ubíqua, seguindo os critérios ontológicos 

descritos anteriormente. 

Ao estruturar as características do objeto como qualidades do BI, as informações 

associadas a cada objeto devem ser dispostas de forma lógica de maneira que facilite as 

buscas computacionais. Logo, um dos modelos desenvolvidos para facilitar os 

mecanismos de busca é a associação de um número de identificação a cada objeto. Além 

de auxiliar a procura do objeto, esse modelo garante que cada objeto tenha um único 
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número de identificação, o que não permitirá que o objeto seja cadastrado mais de uma 

vez no BI. 

2. Solicitações 

Os bens de informação associados à etapa de solicitações referem-se às solicitações 

prévias feitas pelos indivíduos da organização para a realização de algum evento 

envolvendo quaisquer objetos de monitoramento. 

Como os BIs de cadastro, as solicitações também devem conter informações 

particulares de cada objeto e do tipo de evento em que o envolva. Por exemplo, deseja-se 

movimentar um patrimônio da instituição para um outro setor da mesma. Para isso, é 

preciso que uma solicitação seja feita ao responsável por aquele patrimônio, dando as 

informações da movimentação, como dia, horário e por quanto tempo o patrimônio estará 

fora do seu setor de origem. Assim, o status da solicitação será alterado de acordo com a 

resposta do responsável e o solicitante receberá uma mensagem de resposta a solicitação. 

As informações de status servem também para autorizar ou negar eventos que 

dependam de alguma consulta ao sistema, como no acesso por tranca. Por isso, caso um 

indivíduo tente acessar alguma sala a cujo acesso autorização ou não tenha feito uma 

solicitação, o SM consultará a informação de status e não destrancará a porta. 

As solicitações são importantes para acompanhar um histórico dos objetos 

monitorados, mesmo que as autorizações sejam configuradas automaticamente, o SM 

deve sempre capturar essas informações de intenção de ação para consultas futuras na 

etapa de inteligência da organização. 

3. Registro 

Os BIs de registro são compostos pelas entradas dos diversos sensores, leitores de 

identificadores de rádio frequência (RFID) e câmeras de monitoramento. Como cada um 

dos dispositivos citados fornecem qualidades de informação diferentes. É preciso que os 

BIs sejam organizados de maneira que a singularidade de cada dispositivo seja 

evidenciada, isto é, cada BI conterá informações de um tipo específico de dispositivo. 

Como as entradas dos BIs são fornecidas por dispositivos diversos, geralmente de 

marcas e modelos diversos, é preciso fornecer meios de conversão de dados para que as 

informações sejam compatíveis com todo o resto do sistema antes de serem armazenadas 

nos BIs. 
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Como no BI de cadastro, é preciso também associar aos logs de entrada a origem do 

dispositivo que o captou, como um número de identificação do sensor, para que isso 

facilite as buscas do SM. 

4. Identificação de não conformidades 

Cada BI de identificação de não conformidade pelo SM deve conter as contradições 

encontradas entre as informações de solicitações e as de registro. Quando o sistema 

observa uma realização ou tentativa de ação não permitida o SM captura as informações 

relacionadas ao evento e ao estado do objeto monitorado para que então os casos sejam 

tratados na etapa seguinte. 

As informações devem conter as características do evento e, se possível, os 

responsáveis pelo mesmo, para facilitar o tratamento. Além disso, se for o caso, do evento 

de não conformidade ativar algum tipo de alarme ou comunicado, essas informações 

devem ser associadas ao evento identificado. 

Como nem todos os eventos são percebidos pelo SM, é preciso criar um BI de 

identificação de não conformidade reportada pelos indivíduos da organização, sendo 

separados e organizados de acordo com a qualidade da informação relatada. As 

informações relatadas pelos indivíduos são de extrema importância para a melhoria do 

SM, visto que, possíveis problemas de cobertura dos dispositivos ou regiões de sombra, 

ou até mesmo, objetos e eventos não previstos possam ser identificados pelos indivíduos 

e poderão passar a ser monitorados pelo SM. 

5. Tratamento 

Na etapa de tratamento, os BIs associados contêm qualidades de informação 

relacionadas às soluções encontradas pelo SM para as não conformidades dos eventos 

identificados na etapa anterior. Por isso, as informações de tratamento devem ser 

organizadas de acordo com o tipo de evento que está sendo aplicado ao objeto 

monitorado. Assim, serão destacados a identificação dos responsáveis ou os motivos para 

a não conformidade da ação. 

Geralmente, a etapa de tratamento reúne informações de diversos sensores e câmeras 

a fim de solucionar o problema exposto. Com isso, as informações podem conter 

diferentes formatos e linguagens, destacando a importância da etapa 3 de registro, que é 

responsável por fazer com que o armazenamento das informações seja feito de forma 
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compatível aos mecanismos de busca e consulta do SM. Isso faz com que a etapa de 

tratamento não precise dedicar tempo para interpretar os dados e ofereça um serviço de 

resposta mais rápido. 

Caso o SM não tenha as informações necessárias para solucionar a não conformidade 

dos eventos com precisão, como a ocasião de mais de um responsável por determinado 

evento, por exemplo, então os BIs oferecerão as ferramentas para solucionar as não 

conformidades, apresentando as informações que foram coletadas para solucionar o caso, 

para que a etapa de inteligência possa reavaliar as informações e buscar uma solução. 

6. Inteligência 

A etapa de inteligência conta com diversos BIs que podem ser desenvolvidos para 

manutenção do Sistema de Monitoramento, para a automatização de processos e serviços 

da instituição ou para registrar e gerar relatórios sobre as inovações criadas nessa etapa. 

Em termos de manutenção, é preciso preocupar-se com a análise de “ gaps” e falhas 

no SM. Durante o CO essas falhas poderão acontecer e cabe à etapa de inteligência 

identificá-los e solucioná-los. As soluções e melhorias empregadas devem ser registradas 

no BI de melhorias e assim integrar o CO novamente. 

Em termos de inovação e automatização, a etapa de inteligência se torna uma 

importante ferramenta da organização. Por ser a última etapa do CO, ela conta com as 

informações do BIs gerados nas etapas anteriores e, assim, pode gerar soluções para 

desburocratizar processos e serviços, ou mesmo automatizá-los, dentro da organização. 

Mesmo se tratando de uma etapa genérica do CO, as inovações não podem ser 

generalizadas, já que são informações características, tanto do objeto monitorado quanto 

da organização a que ele pertence. Porém, vale destacar a importância de se gerir as 

informações estratégicas, nesta etapa, com um olhar inovador e empreendedor, 

acompanhando as atualizações tecnológicas no mundo e estudando a possibilidade da 

aplicação destas na organização como novas ferramentas para o SM. Isso faz com que o 

Ciclo de Operação gire novamente, porém, desta vez, mais inteligente do que antes.  

4.1.2. FLUXO DA INFORMAÇÃO NO SISTEMA 

Partindo da literatura estudada sobre o fluxo da informação organizacional, deseja-se 

desenvolver um FI voltado para o Ciclo de Operação do SM, direcionando, dessa forma, 

na generalidade, a construção de um modelo de SM completo. 
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Após a compreensão das qualidades informacionais dos BIs, é importante se deter na 

interconexão entre os BIs de forma macro: como funciona a contribuição mútua entre os 

BIs a fim de construir uma organização inteligente. 

Para isso, será descrito como é formado o FI de cada BI, como as informações são 

identificadas, coletadas, validadas, armazenadas, recuperadas, consolidadas, 

desenvolvidos produtos e serviços, como as informações são distribuídas, usadas e 

descartadas. Assim, cada BI gerado nas etapas do CO passará pelas dez etapas do Ciclo 

de Vida da Informação, descrito anteriormente. Isso irá mostrar que os BIs desenvolvidos 

nas etapas do CO estão diretamente ligados e cada um exerce uma função fundamental 

para o funcionamento do SM. 

A Figura 4, ilustra um fluxo da informação genérico sobre o CO do sistema. 

  
 
 

 

Figura 4: Fluxo da Informação no Sistema de Monitoramento Genérico 

 
 

Serão listadas as dez etapas do CVI, e em cada uma, serão descritas as qualidades dos 

BIs propostos para um Sistema de Monitoramento genérico. Esta seção trata de desenhar 

um fluxo da informação de maneira generalizada para o SM, com a intenção de modular 

os critérios, atores e ações necessárias para cumprir todas as etapas do CVI. 

Etapa 1: Identificação de Necessidades e Requisitos de Informação 

Identificação de fontes, qualidades da informação e organização nos BI. 

 

1. Cadastro de “objeto” 

Para o cadastro de um objeto de monitoramento, como foi descrito nas qualidades do 

BI, cada objeto tem características singulares que precisam ser identificadas, para então 

se questionar onde estão suas fontes.  Ao caracterizar o objeto, entendem-se quais são 
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suas atividades e quais informações relacionadas a ele são consideradas informações 

estratégicas. 

É importante destacar que as informações cadastrais são informações sensíveis, logo 

suas fontes precisam ser confiáveis e precisas. 

2. Solicitações para "evento" com o "objeto" 

Para o BI de solicitação é possível dar mais precisão às fontes de informação, visto 

que as solicitações serão originadas sempre por indivíduos que desejam executar alguma 

ação com o objeto monitorado, configurado genericamente como evento. 

As qualidades deste BI são claras quando se conhece o objeto monitorado e se sabe 

quais eventos ele está disposto a desempenhar. Isso faz com que as solicitações sejam 

padronizadas e se torne um processo rotineiro na organização. Além disso, as informações 

referentes a identificação do objeto e do agente solicitante são fundamentais neste BI, 

para que seja possível buscar as informações relativas ao responsável sobre o objeto e ao 

solicitante. 

Após a solicitação ser feita no SM, o sistema é destinado a contatar o responsável 

pelo objeto, a fim de informar sobre a solicitação. O responsável responderá a solicitação 

ao SM e assim a informação de status da solicitação será alterada. 

Estes BIs são configuradas por duas fases, a primeira em que o status da solicitação 

está aguardando a resposta do responsável, e a segunda em que é configurada a resposta 

fornecida, autorizando ou negando a solicitação. 

3. Registro do "evento" com o "objeto" 

As fontes de informação dos BIs de registro estão conectadas aos tipos de eventos que 

serão desempenhados pelo objeto monitorado. Isso quer dizer, que existem diversos tipo 

de sensores, leitores de identificação por radio frequência, teclados de senha e câmeras 

de segurança que serão as fontes para os BIs de registro, podendo haver mais de um BI 

de registro que monitore o mesmo objeto, sendo que cada BI poderá ter, somente, um 

único tipo de dispositivo como fonte, seguindo os preceitos de Bem de Informação 

descritos anteriormente. 

As qualidades dos registros são associadas ao tempo e local de acontecimento do 

evento, logo as características registradas neste BI devem ser a identificação do local, 

hora, data do acontecimento. 

Além disso, o BI de registro conterá também as informações referentes às tentativas 

de evento, já que determinados dispositivos de registro são responsáveis por possibilitar 
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um evento, como por exemplo, destrancar uma porta. O SM consultará o status de 

solicitação e possibilitará ou não o evento, registrando o sucesso ou fracasso na tentativa. 

4. Identificação de não conformidade 

 i. Identificação de não conformidade no "evento" segundo o SM 

O BI de identificação de não conformidade segundo o SM, geralmente será 

alimentado pelos registros da etapa anterior, após observarem que o evento ocorreu fora 

do esperado pelo sistema. Caso o evento desobedeça a harmonia do código do SM, ele 

será tratado com um evento não conforme e será listado neste BI, junto às informações 

características do evento. 

Este BI une todas as informações registradas a cerca do evento, a fim de facilitar o 

tratamento na etapa seguinte do CO. 

 ii. Identificação de não conformidade no "evento" reportado 

Como nem sempre todos os eventos são previstos pelo SM, para vencer os “gaps” 

existentes no sistema, este BI conterá as informações referentes aos eventos relatados que 

fogem à conformidade. 

As fontes de BI serão os indivíduos da organização que poderão reportar ao sistema 

as informações necessárias para caracterizar o evento.  Estas informações devem seguir 

um padrão de preenchimento segundo a ontologia de domínio descrita anteriormente. 

5. Tratamento do “evento” 

Os BI de tratamento terão como fonte todos os BIs anteriores do CO. Como a etapa 

de tratamento utiliza as informações fornecidas pela identificação de não conformidade 

para analisar os problemas que devem ser tratados, a categorização é de acordo com a não 

conformidade identificada, em seguida, as oportunidades de solucionar o tal problema 

utilizando as informações dos registros sensórias e câmeras. 

A união destas informações tem como objetivo encontrar os responsáveis e os 

motivos do evento não conforme. Caso as informações não tenham a precisão de 

identificar, o BI fornecera as informações de possíveis responsáveis ou possíveis motivos 

pelo acontecido. 

6. Inteligência 

Os BIs da etapa de inteligência, por se tratarem de inovações, podem ser configurados 

de diversas maneiras, por isso torna-se difícil uma generalização. Porém, considerando 
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alguns BIs que são fundamentais nesta etapa, podemos estruturar algumas fontes de 

alimentação e qualidades da informação. 

O BI de Relatório de falhas do SM terá como fonte de alimentação os BIs de não 

conformidade, tratamento e de registro, os “ gaps” e sombras serão alguns dos motivos 

pelos quais o SM não conseguirá resolver todos os problemas encontrados. Por isso, esse 

relatório terá a função de lista os problemas do SM e atualizar o status de manutenção. 

O BI de Relatório falhas na segurança de dados deve conter as tentativas de acesso 

aos dados sensíveis do sistema, que precisa ter como fonte um mecanismo de observação 

que avalie as tentativas de quebrar a segurança dos dados do SM. 

Além disso, os Bis, que são na verdade produtos inteligentes, terão como fonte as 

informações dos outros BIs do SM. Estas serão utilizadas de maneira a automatizar os 

processos e serviços e serão organizadas para este fim. 

Etapa 2: Coleta 

Atualidade e a originalidade das informações, atendendo às necessidades 

informacionais da organização, com confiabilidade. 

1. Cadastro de “objeto” 

Em termos de originalidade das fontes de cadastro, é preciso que a fonte tenha pleno 

conhecimento sobre o objeto monitorado para oferecer as informações precisas de todas 

as qualidades de informação necessárias pela organização. 

Uma vez cadastrado, o objeto não poderá ser cadastrado novamente por outra fonte. 

Além disso, o BI de cadastro deve ser único, não podendo haver mais de um BI de 

cadastro para o mesmo objeto. Isso garantirá a originalidade no BI no SM, que servirá de 

fonte de consulta para as seguintes etapas do CO. 

Em relação as atualizações cadastrais é preciso pensar no tempo de validade das 

informações dispostas no cadastro. Esta validade deve guiar a necessidade de atualização 

periodicamente antes que o período de validade de exceda. Informações desatualizadas 

podem proporcionar erros graves ao SM, por isso é preciso destacar a importância desta 

etapa no CVI. 

2. Solicitações para "evento" com o "objeto" 

O fluxo das informações relacionadas às solicitações do solicitante e o evento 

solicitado, sendo o solicitante a fonte original da informação de solicitação, é necessário 
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que ele seja cadastrado no BI de cadastro na etapa anterior do CO. Com as informações 

cadastrais, o SM procederá encaminhando a solicitação ao responsável pelo objeto, 

identificando o solicitante. 

Cada solicitação representa uma entrada no BI. Após a resposta da solicitação, o SM 

é responsável e fonte única de atualização do BI. Isso garante a integridade do status de 

solicitação, não sendo possível alterá-lo sem a autorização do responsável. Sendo assim, 

a atualização de status da solicitação é realizada somente uma única vez. 

3. Registro do "evento" com o "objeto" 

As fontes do BI de registro são os dispositivos que registraram os eventos como 

qualificado anteriormente. Sendo assim, devemos destacar que para garantir a 

originalidade dos BI de registro é imprescindível que cada dispositivo tenha uma única 

tabela de preenchimento dos logs ou imagens capturadas, dentro do BI de cada categoria 

de dispositivo. 

Como as informações de registro são momentâneas, não há a necessidade de se 

atualizar esses dados, cada registro contará como uma entrada. 

4. Identificação de não conformidade 

 i. Identificação de não conformidade no "evento", segundo o SM. 

As identificações de eventos não conformes acontecem dentro do SM, na análise de 

eventos que não acontecem como previsto. Logo, as fontes de informação são os próprios 

BIs do SM. Partindo da ideia de que os BIs anteriores foram concebidos segundo a regra 

de originalidade, a identificação de um evento não conforme também será única. 

 ii. Identificação de não conformidade no "evento" reportado 

As fontes do BI dos eventos reportados são os indivíduos da organização, podem ser 

todos que puderem testemunhar sobre o evento. Por isso, os eventos devem ser numerados 

a fim de identificá-los e, se uma nova testemunha desejar contribuir com informações, 

será preciso buscar pela categoria de eventos, tipo de objeto, local, data e hora para que 

o mesmo evento não seja registrado mais de uma vez.  As novas contribuições, 

informações adicionais ao relato do evento não devem apagar as informações relatadas 

anteriormente. 

5.  Tratamento do “evento” 
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Seguindo a mesma ideia dos BIs de identificação de não conformidade segundo SM, 

os BIs de tratamento do evento também terão como fontes os outros BIs que trazem as 

informações para o tratamento do evento. 

Nesta etapa podemos destacar a importância da singularidade ao registrar os eventos 

não conformes na etapa anterior. Ao tratar cada evento, o SM utilizará seus recursos 

lógicos e computacionais. Ao tratar repetidamente um mesmo evento, o SM estaria 

desperdiçando tempo com processamento desnecessário. 

6. Inteligência 

Como na etapa de identificação dos BIs, na etapa de inteligência do Ciclo de 

Operação, a coleta das informações nas fontes e a necessidade de atualização dependerão 

do tipo de produtos que serão desenvolvidos nesta etapa. 

As fontes dos Relatórios de falhas estruturais do SM serão os próprios indivíduos da 

camada de monitoramento que, ao buscar o tratamento dos eventos, perceberam as falhas. 

Após a manutenção ou melhoria, o BI deve ser atualizado com seu novo status, para 

histórico de manutenção. 

Sobre o Relatório de falhas na segurança de dados, as fontes serão originadas pelo 

sistema de detecção de intrusos, que oferece as informações de tentativas de acesso 

indevido ao sistema. Esse relatório pode ser atualizado com as informações de novas 

medidas de segurança implementadas e que farão parte do histórico de casos. 

Etapa 3: Validação 

As informações coletadas devem atender a padrões estabelecidos para o uso a que se 

destinam. Critérios quanto à precisão, atendimento a preceitos legais e normativos devem 

ser verificados e confirmados. 

1. Cadastro de “objeto” 

O conteúdo disposto nos BIs de cadastro devem passar sempre pela validação das 

informações por parte atores da camada de monitoramento. Em atenção aos critérios 

ontológicos de preenchimento, o próprio SM não deve aceitar cadastros que fogem aos 

padrões preestabelecidos. 

O cadastro somente será concluído se todas as informações necessárias forem 

preenchidas, para não permitir cadastros incompletos. 

2. Solicitações para "evento" com o "objeto" 



 

 

36 

As solicitações serão validadas pelo sistema, pois só é permitido fazer solicitações 

pelos indivíduos cadastrados e, dependendo do tipo de solicitação, o cadastro indicará se 

este indivíduo tem permissão ou não para fazê-la. O preenchimento da solicitação 

também deve obedecer aos padrões ontológicos, para que o sistema seja capaz de lidar 

com as informações fornecidas e proceder à solicitação. 

3. Registro do "evento" com o "objeto" 

As informações registradas pelo sistema devem ser validadas para observar falhas dos 

equipamentos. Na etapa de validação, as informações serão observadas a fim de manter 

o sincronismo dos dispositivos de monitoramento. Validar se todos estão em pleno 

funcionamento e se a conexão com a rede está possibilitando o armazenamento dos dados 

no SM. 

4. Identificação de não conformidade 

 i. Identificação de não conformidade no "evento" segundo o SM. 

Na etapa de validação, os eventos percebidos como não conformes devem ser 

analisados pelo SM a ponto de garantir que todas as informações que configuram o evento 

sejam dispostas neste BI; afinal, estas informações serão utilizadas na seguinte etapa do 

CO e precisam estar organizadas segundo a norma, para que o tratamento funcione. 

 ii. Identificação de não conformidade no "evento" reportado 

As informações reportadas pelos indivíduos precisam seguir o mesmo padrão das 

informações selecionadas pelo sistema. Por isso, o preenchimento deve ser limitado às 

opções possíveis. Após o preenchimento, o sistema validará se as informações estão 

corretas, são verdadeiras e seguem a norma. 

5. Tratamento do “evento” 

Os BIs de tratamento serão gerados pelo próprio SM, logo a validação será feita nos 

códigos de preenchimento. É preciso que todas os BIs elaborados anteriormente estejam 

em conformidade para que o SM possa tratar as informações. 

6. Inteligência 

Os BIs de produtos inteligentes devem ter mecanismo de validação das informações 

independente do tipo de produto gerado. Os relatórios de falhas estruturais do SM e de 

falhas na segurança de dados, terão a validação de seus dados pelos atores da camada de 

monitoramento. As informações devem ser validadas para evitar esforços desnecessários. 
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Etapa 4: Armazenamento 

As informações precisam ser armazenadas considerando técnicas de indexação, 

possibilitando, dessa maneira, fácil localização e recuperação. 

1. Cadastro de “objeto” 

Após o preenchimento das informações referentes ao cadastro, cada lacuna 

preenchida pelos atores apontará para a posição em que cada informação deve entrar na 

arquitetura do BI. 

Cada objeto deve ter um número de identificação único, que pode ser oferecido no 

momento do cadastro. Para evitar o acontecimento de repetição no número, o SM 

verificará a disponibilidade do número antes de associá-lo ao objeto cadastrado. Caso o 

número não seja dito pelos atores, o SM oferecerá este número. 

Nesta etapa, as ações de segurança de dados devem ser associadas ao BI de acordo 

com a sensibilidade das informações cadastradas. 

2. Solicitações para "evento" com o "objeto" 

O armazenamento das informações de solicitação passa por três etapas. Na primeira, 

semelhante ao BI de cadastro, os solicitantes devem preencher as lacunas que apontarão 

para o preenchimento, seguindo as regras de indexação do SM. Após a solicitação ser 

enviada ao responsável, o status mudará para aguardando resposta. E finalmente, após 

receber a resposta, o SM mudará o status para autorizado, ou negado. 

Este armazenamento deve ser seguro para que evitar tentativas de alteração dos dados. 

3. Registro do "evento" com o "objeto" 

O armazenamento dos registros dos diversos sensores e câmeras deve ser feito 

seguindo a regra  de associar um número de identificação. Cada dispositivo se encontra 

em locais diferentes, então as entradas de cada equipamento serão associadas a este local 

e a sua funcionalidade, preenchendo uma tabela única, destinada a cada um. Os códigos 

de direcionamento do SM devem levar em consideração o número de identificação do 

dispositivo, para facilitar a indexação e as buscas. 

4. Identificação de não conformidade 

 i. Identificação de não conformidade no "evento" segundo o SM. 



 

 

38 

Os BIs desta etapa do CO serão gerados pelo SM, logo seguirão as regras de 

indexação e ontologia do sistema. 

 ii. Identificação de não conformidade no "evento" reportado 

Os BIs com as informações dos eventos relatados devem seguir a mesma lógica 

descrita nos BI de cadastro e solicitações. Como os eventos geralmente seguem um 

padrão de acontecimentos e não conformidades, o SM deve oferecer opções para o 

preenchimento das informações referentes ao evento, restringindo assim no BI as 

informações que o sistema será capaz de processar. 

Para fim de solucionar possíveis problemas de tratamento, seria interessante adicionar 

ao BI um campo de observações sobre eventos relatados, contendo informações 

adicionais às opções de preenchimento, para que, assim, os agentes da camada de 

monitoramento possam consultar, em caso de insucesso no tratamento do evento pelo 

SM. 

5. Tratamento do “evento” 

Os BIs de tratamento devem seguir a ordem de indexação que trará a solução da não 

conformidade, isso faz com que as consultas as informações dos eventos tragam, em 

cascata, opções de descoberta dos responsáveis pelo evento e motivos para tal. Isso quer 

dizer que, de acordo com o tipo de evento, deve existir uma forma padrão de busca por 

soluções nos BIs existentes e, assim, esta ordem deve ser respeitada na ordenação do BI 

de tratamento. 

6. Inteligência 

Os BIs de produtos de automatização devem seguir a lógica de seu funcionamento, 

com um modelo de indexação voltado para sua finalidade. 

O preenchimento dos relatórios de falhas estruturais do SM e relatórios de falhas na 

segurança de dados deve ser dividido em duas partes. A primeira traz as informações 

referentes às falhas descobertas, em que seu status inicialmente entrará como “buscando 

solução”, e a segunda parte deve ser a atualização do status destas falhas, para 

“solucionada”, assim que resolvido o problema. 

Etapa 5: Recuperação 
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Destina-se a acessar os repositórios de informações organizacionais, os bens de 

informação, para obter os insumos necessários para a produção dos produtos e serviços 

de informação. 

1. Cadastro de “objeto” 

O acesso às informações de cadastro faz parte de quase todas as etapas do CO. Por 

isso, é possível associar a esse BI todas as informações que se julguem necessárias sobre 

o objeto monitorado e, assim, auxiliar as decisões do sistema. 

Os objetos cadastrados podem ter associados a eles suas funcionalidades, 

responsabilidades, necessidades, permissões e privilégios. Consequentemente, ao filtrar 

os objetos pelas suas características é possível extrair diversos tipos de relatórios 

quantitativos e gerenciais, que auxiliam as tomadas de decisões da organização. 

2. Solicitações para "evento" com o "objeto" 

Os BIs de solicitações também serão fonte de consulta do SM em outras etapas do 

CO, existindo eventos que só acontecerão se o status da solicitação estiver autorizada 

neste BI. Logo, a etapa de recuperação deste BI simboliza os constantes acessos que são 

feitos pelo SM para garantir que os eventos estão acontecendo conforme o desejado. 

3. Registro do "evento" com o "objeto" 

Os BIs de registros dos eventos junto aos de solicitações podem oferecer relatórios de 

comportamento sobre o objeto monitorado. Os registros dos sensores e câmeras são peças 

fundamentais para geração de produtos de automação da organização e para o sistema de 

segurança. 

4. Identificação de não conformidade 

 i. Identificação de não conformidade no "evento" segundo o SM. 

Este BI é uma das fontes de informação para a etapa de tratamento do CO. Aqui são 

filtrados todos os eventos que não seguiram as normas. É possível extrair relatórios deste 

BI para análise comportamental da organização a fim de solucionar a recorrência de 

determinado evento não conforme. 

 ii. Identificação de não conformidade no "evento" reportado 

Sendo também fonte de informação para os tratamentos dos eventos, as informações 

aqui dispostas serão acessadas pelo SM, para ajudar a identificar possíveis responsáveis 
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para o caso. Além disso, estas informações devem ser acessadas pelos agentes da camada 

de monitoramento para identificar padrões de eventos relatados e adicionarem as opções 

previstas pelo código do SM. Os relatos podem sugerir novas possibilidades de 

monitoramento, que devem ser desenvolvidas na etapa de inteligência. 

5. Tratamento do “evento” 

Os BIs de tratamento geram relatórios tanto dos casos de eventos não esperados 

solucionados, como dos casos não solucionados. A camada de inteligência da equipe de 

monitoramento deve recuperar as informações armazenadas neste BI, a fim de buscar 

outras soluções. As informações de tratamento devem ser acessadas pela direção da 

organização, para subsidiar a tomada de decisão. 

6. Inteligência 

Os produtos gerados na etapa de inteligência são geralmente acessados pelos 

indivíduos da organização como um todo, pois tratam de informações que otimizam 

processos e serviços. Além disso, as informações são acessadas pelo SM para possibilitar 

a automatização de atividades rotineiras da organização. 

Os relatórios de segurança devem ser acessados pela camada de monitoramento a fim 

de buscar melhorias para o SM. Outros produtos interessantes são as análises macro que 

a camada de inteligência pode fazer sobre o comportamento da instituição, indicativos e 

relatórios gerenciais podem auxiliar o autoconhecimento da organização. 

Etapa 6: Consolidação 

Processos e procedimentos relacionados à consolidação, tradução, interpretação e 

comparação são tarefas que poderiam ser desenvolvidas nessa etapa. 

1. Cadastro de “objeto” 

Nas etapas anteriores, destacamos a importância da singularidade do cadastro de cada 

objeto. O número de identificação único associado ao objeto facilita a interpretação e 

busca entre as informações dos outros BIs. O código do SM utiliza o número de 

identificação para traduzir o objeto para a linguagem lógica e assim realizar os processos 

informacionais no sistema. 

2. Solicitações para "evento" com o "objeto" 



 

 

41 

Os BIs de solicitação são consolidados após a atualização do status da solicitação. A 

leitura e interpretação do status na etapa de registro, pode permitir, ou não, que um evento 

aconteça. Então, se o status da solicitação ainda não estiver consolidado, o SM o 

considerará como não autorizado. 

3. Registro do "evento" com o "objeto" 

Os registros são insumos para análise comportamental dos eventos. Se eles condizem 

com as solicitações, estas informações são como os históricos dos eventos, para futuras 

consultas ou produtos que usam essas informações. São consolidadas como informações 

precisas de momento e local de um evento. 

4. Identificação de não conformidade 

 i. Identificação de não conformidade no "evento" segundo o SM 

Se os eventos registrados não concordam com as solicitações ou fogem a regras gerais 

da organização, os registros são consolidados como eventos não conformes. Os códigos 

do SM devem ter as regras básicas dos eventos para configurá-los como regulares. Se o 

evento infringir a alguma regra, este deve ser identificado e configurado como não 

conforme. 

 ii. Identificação de não conformidade no "evento" reportado 

Partindo das regras da instituição e do senso comum, os indivíduos podem observar 

eventos que julguem que não condizem com a conduta da organização. Assim, estes 

contribuintes podem procurar um agente de segurança da organização, ou simplesmente 

relatar ao SM via acesso web, preenchendo os dados que caracterizam o evento. Seguindo 

as regras de indexação da etapa de armazenamento, as informações poderão ser 

consolidadas e servirão de fonte para o BI seguinte.       

5. Tratamento do “evento” 

Após identificados na etapa anterior, o BI de tratamento une as informações que darão 

suporte para solucionar os eventos problemáticos. Deve-se estabelecer uma relação entre 

as informações para que o sistema possa encontrar aquelas que irão contribuir para as 

soluções. Partindo das informações do exato local, data e hora, os registros que coincidem 

com os dados fornecidos sobre o evento serão unidos ao BI de tratamento, consolidando 

as ferramentas de solução. 

6. Inteligência 
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A etapa de inteligência do CO é responsável por determinar quais são os relatórios 

estratégicos que trarão melhorias para a organização e para o SM. As informações 

consolidadas nesta etapa revelarão as necessidades de manutenções, incorporações de 

novas tecnologias, e automações de processos. 

Por isso, além de estarem disposta na linguagem computacional do SM, é preciso 

formalizar uma maneira de apresentação destas informações para a direção da 

organização. Assim justificando a necessidade de investimentos para as melhorias e, após 

efetivá-las, apresentar os benefícios gerados após implementadas as mudanças. 

Estas informações podem ser dispostas como um painel de indicadores que alertam 

as necessidades e melhorias, além disso, gráficos facilitam a interpretação humana, então 

são sempre recomendados. 

Etapa 7: Desenvolvimento de Produtos e Serviços de Informação 

Os produtos e serviços de informação produzidos devem subsidiar a tomada de 

decisão nos vários níveis organizacionais. 

1. Cadastro de “objeto” 

Como descrito da etapa anterior, os BIs de cadastro podem ser fonte de relatórios para 

análise estratégica dos perfis dos objetos e como eles interagem com a organização, quais 

são as atividades realizadas junto ao objeto e se existem processos burocráticos que 

poderiam ser automatizados de alguma maneira. 

2. Solicitações para "evento" com o "objeto" 

A mesma análise de perfil se estende aos BIs de solicitações, à prevalência em padrões 

de eventos que podem ser estudadas como maneiras de automatizar os eventos. Portanto, 

se for possível predeterminar algum tipo de evento, ou possibilitar autorizações por tempo 

mais longo, isso otimizaria os processos de solicitações. 

Ademais, é importante gerar produtos que facilitam o reconhecimento do histórico do 

objeto monitorado pela cronologia dos eventos. Este pode ser retirado em um relatório 

sempre que for desejado. 

3. Registro do "evento" com o "objeto" 

Os registros geram produtos como comprovações de acesso, movimentações de 

objetos em geral e, assim, saber local e momento em que o objeto foi registrado em algum 

evento. Relatórios quantitativos de movimentação podem ser também originado deste BI. 
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4. Identificação de não conformidade 

 i. Identificação de não conformidade no "evento" segundo o SM 

As informações percebidas pelo SM podem gerar padrões de não conformidades. Os 

tipos de eventos podem ser tratados de maneira semelhantes de acordo com as 

características e gravidade da não conformidade, como por exemplo, notificar o 

responsável pelo ocorrido e pedir esclarecimentos, ou alertar sobre punição caso ocorra 

novamente. 

 ii. Identificação de não conformidade no "evento" reportado 

Como os eventos identificados pelo SM, os eventos reportados pelos colaboradores 

também podem gerar os mesmos relatórios e produtos. No entanto, é possível retirar mais 

produtos como, tipos de eventos que não são percebidos pelo SM, quais são as lacunas 

do SM e quais são as falhas no sistema. 

5. Tratamento do “evento” 

Após a análise dos dados do tratamento, é possível descobrir os responsáveis pelos 

eventos não conformes e, com isso, estabelecer um estudo de perfil que tente entender os 

motivos do ocorrido e talvez encontrar um padrão entre eles, como horário dos eventos, 

local específico onde ocorrem com maior frequência. Como resposta a estes padrões, o 

SM pode aumentar o monitoramento nesses locais e horários. 

6.  Inteligência 

A parte principal da etapa de inteligência do CO é a geração de novos produtos de 

inovação. Produtos que trazem a automatização de tarefas das mais simples às mais 

complexas. Por isso, essa etapa traz a consolidação das informações que foram tratadas 

como bens de informação, para finalmente se tornarem ferramentas aplicação na 

organização. 

Os relatórios gerados também são configurados como produtos desenvolvidos para 

gestão do SM, contendo falhas, avanços, mudanças, necessidade de melhorias etc. Todas 

essas informações contribuem para o autoconhecimento da organização e como tomar 

decisões, considerando essas informações. 

Etapa 8: Distribuição 
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Essa etapa se refere ao veículo de comunicação pelos quais determinada informação 

é comunica ao público de interesse. 

1. Cadastro de “objeto” 

De acordo com o tipo de objeto, as informações de cadastro podem ser 

disponibilizadas para o público em forma de planilha ou oferecer uma versão online, com 

a opção de filtros, a partir do número de identificação ou mesmo pelo nome. 

O SM pode selecionar as informações dos BIs de cadastro que se desejam 

disponibilizar, considerando que possam existir informações mais sensíveis do que as 

outras. Outra opção, será adicionar um mecanismo de segurança de dados, que permitiria 

acesso a todas as informações sensíveis àqueles que possuem a senha de segurança ou 

detêm de um acesso com privilégio.  

2. Solicitações para "evento" com o "objeto" 

As informações de solicitações também podem estar dispostas online para o público. 

O usuário que desejar consultar o status de uma solicitação ou acompanhar seus históricos 

de solicitações, terá acesso ao sistema via web, usando seu login e senha de cadastro. 

3. Registro do "evento" com o "objeto" 

Enquanto aos BIs de registro, pode existir uma certa restrição a sua disponibilização 

ao público em geral, por políticas de privacidade. Logo, os registros serão 

disponibilizados caso haja necessidade de resolver alguma questão de evento de não 

conforme, para resolver problemas na segurança, ou para automatização de processos e 

serviços. 

4. Identificação de não conformidade 

 i. Identificação de não conformidade no "evento" segundo o SM 

As não conformidades serão disponibilizadas em forma de dados para o próprio SM 

buscar soluções. Além disso, é possível gerar relatórios de planilhas contendo as 

informações que caracterizaram o evento para que os funcionários do monitoramento 

possam tentar tratá-lo fora do sistema. 

 ii. Identificação de não conformidade no "evento" reportado 
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Como o BI descrito acima, as informações sobre os eventos não conformes serão 

disponibilizadas para o SM em linguagem computacional e em linguagem escrita para os 

funcionários da camada de monitoramento. 

Ademais, se for de interesse da organização, é possível disponibilizar um histórico 

àqueles que fizeram as contribuições para a identificação, disponibilizando o status de 

solução para o problema relatado na página web do sistema. 

5. Tratamento do “evento” 

Os tratamentos encontrados para os eventos devem ser disponibilizados para os 

indivíduos da camada de monitoramento e para a direção da instituição para auxiliar a 

tomada de decisão. Essas informações podem ser dispostas em painel de indicadores e 

planilhas. Assim as informações de tratamento trazem o ponteiro para as informações que 

auxiliaram na solução do problema.  

6. Inteligência 

Os produtos configurados como BIs nesta etapa, podem ser de interesse geral dos 

indivíduos. Por isso, as informações que desejasse compartilhar podem ser distribuídas 

em meios de comunicação como jornais periódicos aos interessados, ou mesmos 

disponibilizar na intranet da organização, ou via web na página do sistema. Caso as 

informações sejam sensíveis, elas devem ser configuradas por métodos de segurança, 

como as sugeridas para os BIs de cadastro. 

Etapa 9: Uso da Informação 

É o momento em que a organização tem a oportunidade de adquirir conhecimento e, 

assim, girar o ciclo da aprendizagem organizacional. 

1. Cadastro de “objeto” 

Com as informações de cadastro é possível adquirir conhecimento sobre o objeto 

monitorado em tópicos. Essas informações caracterizam o objeto e trazem uma visão 

geral de suas particularidades. 

2. Solicitações para "evento" com o "objeto" 

Nesta etapa, as solicitações trazem informações adicionais, que caracterizam o 

comportamento do objeto monitorado, busca encontrar padrões que caracterizam o 

objeto, mas também a organização como um todo. 
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3. Registro do "evento" com o "objeto" 

Os registros dos eventos, trazem a consolidação das informações relacionadas ao 

comportamento do objeto e organizacional. Quais são os hábitos, atividades e tarefas 

desempenhadas na organização e quais são os envolvidos nesses eventos. Quais são os 

motivos que impulsionam os eventos e como devemos categorizá-los como um evento 

regular ou não conforme. 

4. Identificação de não conformidade 

 i. Identificação de não conformidade no "evento" segundo o SM 

A percepção das não conformidades é um reflexo do que foi entendido como evento 

que foge à regra da organização; eventos que foram percebidos na etapa de registro. Os 

códigos do SM devem conter como base de decisão esses critérios desenvolvidos pela 

aprendizagem organizacional. Após a identificação das não conformidades, as 

informações serão usadas na busca de tratamento. 

 ii. Identificação de não conformidade no "evento" reportado 

As informações fornecidas pelos indivíduos da organização trazem, além das 

informações dos eventos, características associadas à interpretação do indivíduo, o que 

eleva a informação a um patamar de conhecimento adquirido. Isso quer dizer que o 

indivíduo que relatou o evento teve como preceito o conhecimento do que é regular e o 

que é não regular nos ambientes da organização e, assim, julgou necessário relatar o 

evento não conforme.  

 

 

5. Tratamento do “evento” 

No BI de tratamento, o SM tem a oportunidade de unir todas as informações 

pertinentes ao evento que está sendo tratado, utilizando todos os BIs anteriores. O 

conhecimento adquirido nos padrões de eventos, facilita a identificação de características 

comuns e assim agiliza o tratamento. 

 Os códigos referentes à criação deste BI podem levar em considerações esses padrões 

observados no histórico de eventos na etapa anterior, fazendo com que o tratamento seja 

cada vez mais inteligente. 

6. Inteligência 
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A etapa de inteligência do Ciclo de Operação tem como fundamental função dar o 

subsídio informacional para a tomada de decisão na organização. Quanto ao ciclo de vida 

do BI gerado nesta etapa, o uso da informação faz com que o BI cumpra o seu papel.  Aqui 

as informações devem ser pensadas e organizadas para serem dispostas aos interessados 

e assim agregar o valor ao que é destinado. 

A utilização das informações unidas nesta etapa, fomentam a automatização dos 

processos e serviços, e podendo assim, estimular a inovação que revoluciona toda a 

organização. 

A auto avaliação do sistema, criado nesta etapa a partir dos relatórios, proporcionam 

as informações necessárias para as melhorias que a camada de monitoramento deve 

providenciar. 

Etapa 10: Descarte 

O intuito é otimizar o uso dos repositórios e garantir a confiabilidade das informações 

armazenadas. 

1.      Cadastro de “objeto” 

De acordo com as validades associadas as informações na etapa de armazenamento, 

o cadastro deve considerar quando as informações se tornam ultrapassadas ou falsas. Essa 

informação de validade deve ser associada ao objeto cadastrado, pois, assim que a 

informação exceder a validade, ela deve ser descartada. 

2.      Solicitações para "evento" com o "objeto" 

Como as informações de solicitação são usadas por um curto período de tempo, cabe 

à organização estipular até quando é valido manter as informações de histórico das 

solicitações, de acordo também com a disponibilidade de memória do SM. 

3.      Registro do "evento" com o "objeto" 

Como as informações de solicitação, essas informações são utilizadas durante um 

pouco tempo, efetivamente. Porém, os históricos de registro podem ser utilizados 

posteriormente caso haja necessidade. Então, deve ser feito um estudo de quanto tempo 

é necessário manter essas informações e quando elas se tornam obsoletas. 

4.      Identificação de não conformidade 
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Tanto o BI de identificação pelo SM quando o BI de eventos não conformes 

reportados devem ser mantidos no sistema até que o tratamento do evento seja concluído. 

Posteriormente, pode ser estuda o seu descarte, considerando que o histórico do 

tratamento, guardará as informações que são dispostas nesses BIs. 

5.      Tratamento do “evento” 

Após o evento não conforme ser solucionado, o BI de tratamento, mudará seu status 

e assim passará a ser parte do histórico de eventos tratados. Como o sistema deve aprender 

com os casos antigos, o histórico pode ser sua fonte de busca para novas soluções. Por 

isso, o descarte deve ser inteligente ao ponto de manter soluções importantes para o 

sistema e descartar soluções redundantes. 

6.      Inteligência 

O descarte inteligente deve otimizar os repositórios. Isso quer dizer que informações 

em desuso devem ser descartadas. Na etapa de inteligência, os produtos gerados devem 

manter em seus repositórios informações atualizadas e somente, aquelas que terão 

utilidade. Quando preciso, que seja feito um descarte selecionado, garantindo que as 

informações que serão mantidas sejam válidas para o contexto da organização. 

5.     GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL 
Na literatura estudada sobre a Gestão do Conhecimento, o Sistema de Monitoramento 

baseia-se nos processos de conversão do conhecimento defendido por Nonaka e Takeuchi 

(1997), que avaliou as razões do sucesso das empresas japonesas. Segundo os autores, o 

sucesso tem suas raízes no conhecimento humano e a criação do conhecimento é a fonte 

de sua competitividade. Isso é visto como o reflexo da habilidade de criação de 

conhecimento organizacional, ou seja, a capacidade de criar conhecimento novo, 

disseminá-lo na organização como um todo e incorporá-lo a produtos, serviços e sistemas, 

fomentando a inovação de forma contínua, incremental e em espiral. 

O SM pode ter como desdobramento a criação de conhecimentos organizacionais com 

a gestão da informação detalhada neste trabalho. A oportunidade de capturar as 

informações valiosas e tratá-las como Bens de Informação, possibilita o uso da 

informação para a tomada de decisão e, consequentemente, pode contribuir para a criação 

de conhecimento organizacional. Contudo, a GC não é simplesmente extrair 

conhecimento a partir de informações e, em seguida, deixá-lo em algum lugar para ser 
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descoberto, pois o conhecimento é fluido. É intuitivo, mas difícil de ser capturado em 

palavras ou compreendido completamente em termos lógicos. O conhecimento existe 

dentro das pessoas e é parte da complexidade e imprevisibilidade humana.   

 É preciso tratar o conhecimento humano de acordo com a sua complexidade. Neste 

trabalho, ele será classificado a partir da distinção, inicialmente proposta por Michael 

Polanyi (1958), em explícito e tácito. 

O conhecimento explícito pode ser articulado na linguagem formal e sistemática, e 

compartilhado em especificações e manuais e, portanto, pode ser mais facilmente 

processado, transmitido e estocado. O tácito é o conhecimento pessoal, incorporado à 

experiência individual, específico ao contexto e mais difícil de formalizar. Envolve 

fatores intangíveis e subjetivos como as ideias, esquemas, modelos mentais, crenças, 

perspectivas, valores, insights e, também, o know-how e as habilidades práticas. 

 O conhecimento tácito é mais difícil de ser formulado, pois, segundo 

POLANYI(1958), os conhecimentos são adquiridos criando e organizando ativamente as 

próprias experiências, e as pessoas sabem mais do que são capazes de dizer. 

Estes dois tipos de conhecimento são vistos como unidades estruturais básicas que se 

complementam e a interação entre essas duas formas é a principal dinâmica da criação de 

conhecimento na organização; esta entendida como um processo que amplia o 

conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-o como parte da rede de 

conhecimentos da organização (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). 

A tese de que o conhecimento organizacional é criado por meio da interação contínua 

e dinâmica entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito é que levou Nonaka 

e Takeuchi (1997) a postularem quatro modos diferentes de conversão do conhecimento, 

os quais são conhecidos como processo SECI, Socialização-Externalização-Combinação-

Internalização (NONAKA, 2000): 

• Socialização:  processo de conversão de conhecimento tácito em novo 

conhecimento tácito, pelo compartilhamento de experiências (compartilhamento 

do tempo, convivência no mesmo ambiente, observação, prática, 

desenvolvimento de habilidades técnicas, criação e compartilhamento de visões 

de mundo e de modelos mentais, gerando confiança mútua). A Socialização gera, 

portanto, conhecimento compartilhado, seja no ambiente de trabalho seja em 

reuniões sociais informais, que vão além das fronteiras organizacionais. 
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• Externalização: processo de articulação do conhecimento tácito em 

conhecimento explícito. Quando o conhecimento tácito se torna explícito, o 

conhecimento é cristalizado, podendo ser compartilhado com outros, sendo base 

de conhecimento novo, combinando dedução e indução, metáfora, analogia e 

modelagem. A Externalização gera, portanto, o conhecimento conceitual. 

• Combinação: processo de converter o conhecimento explícito em uma 

combinação de diferentes conhecimentos explícitos mais complexos e 

sistematizados. Conhecimentos explícitos são coletados e combinados, editados, 

processados para formar conhecimento novo, que pode ser disseminado. O uso 

criativo de redes de comunicação e base de dados pode facilitar este modo de 

conversão. Relatórios gerenciais e desdobramentos da visão estratégica em 

negócios operacionais ou em conceitos de produto são exemplos de conhecimento 

explícito novo, sistematizado e contextualizado. A Combinação gera, portanto, o 

conhecimento sistêmico. 

• Internalização: processo de incorporação do conhecimento explícito em tácito. 

O conhecimento explícito novo criado é compartilhado na organização e 

convertido em tácito pelos indivíduos. A Internalização está relacionada ao 

aprender fazendo, à ação, à prática. Quando o conhecimento é internalizado e se 

torna parte da base de conhecimento tácito dos indivíduos, na forma de modelos 

mentais compartilhados ou de técnicas e know-how, torna-se um ativo valioso. A 

Internalização gera, portanto, o conhecimento operacional. O conhecimento tácito 

acumulado no nível individual leva a uma nova espiral de criação do 

conhecimento, quando socializado com outros membros da organização. 

A Figura 4 apresenta o SECI, o processo criado para modelar os quatro modos de 

conversão do conhecimento, o conteúdo do conhecimento criado por cada modo de 

conversão e o movimento da espiral de criação do conhecimento. 
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 Figura 5: Conhecimento criado pelos quatro modos de conversão do conhecimento e a Espiral do 

Conhecimento 

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997) e Nonaka, Toyama e Konno (2000) 
 

A criação do conhecimento organizacional é um processo em espiral, que começa no 

nível individual e vai ampliando-se para comunidades de interação que cruzam fronteiras 

entre setores. Pelos processos de conversão, o conhecimento tácito e o conhecimento 

explícito se expandem em qualidade e quantidade (NONAKA, 1997). 

Nonaka, Toyama e Konno (2000), acrescentaram ao processo SECI  dois elementos 

e os três interagem entre si para formar a espiral de criação do conhecimento: 

• Ba: conceito japonês que significa local, ambiente criativo, tempo e espaço. É o 

contexto onde o conhecimento é compartilhado, criado e utilizado e onde a 

informação é interpretada para se tornar conhecimento. O Ba unifica o espaço físico 

(como o escritório), o espaço virtual (como o email) e o espaço mental (como os ideais 

compartilhados). 

• Ativos de conhecimento: na base do processo de criação de conhecimento estão os 

ativos de conhecimento ou os recursos indispensáveis à criação de valor, distribuídos 

em quatro categorias: ativos de experiências, ativos conceituais, ativos de rotina e 

ativos sistêmicos. A organização deve mapear seus estoques de ativos de 

conhecimento para gerenciar efetivamente a criação do conhecimento. 

      A Figura 5 apresenta as quatro categorias de ativos de conhecimento, relacionadas, 

também, ao processo SECI, com destaque para os exemplos em cada categoria. 
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Figura 2: Quatro categorias de ativos de conhecimento  

Fonte: Nonaka, Toyama e Konno (2000) 

 
Para o desenvolvimento de um ambiente criativo e que estimule o conhecimento, 

alguns exemplos de organizações de sucesso nestes quesitos foram estudados. O governo 

de Alberta, no Canadá, se destaca por apresentar diversas ferramentas de extração do 

conhecimento, que podem ser inseridas a Gestão do conhecimento do SM.  

A GC no Serviço Púbico de Alberta é guiada pela estrutura de um modelo aplicado 

em quatro princípios, em quatro áreas-chave: Pessoas, Informação, Processos e 

Tecnologia: 

• Integração nas operações diárias: gestão do conhecimento como parte do negócio. 

• Ambiente de aprendizagem: encorajamento ao desenvolvimento e à aprendizagem. 

• Compartilhamento intencional: transferência de conhecimento, como uma prioridade, 

parte dos comportamentos esperados dos colaboradores.  

• Acesso à memória corporativa: conhecimento documentado e compartilhado. 

No Governo de Alberta, o conhecimento foi considerado crítico para a realização do 

trabalho. Em um curto período de tempo, serão muitos os colaboradores com previsão de 

aposentadoria, os quais levarão consigo conhecimento chave, informação e experiência. 

A gestão da sucessão prevê o compartilhamento do conhecimento adquirido com a 

experiência, para que os serviços continuem eficientes, efetivos e não haja interrupção. 

Assim, são várias as práticas previstas para a gestão do conhecimento, as quais serão 

listadas nas tabelas 6 a 12, de acordo com seu princípio e área- chave: 
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• Área: Pessoas / Princípio: Acesso à memória Corporativa  

 

Ferramenta O que é preciso para 
começar Benefícios 

Comunidade de prática 
Rede de pessoas que se encontram 
regularmente, ou “ ad hoc”, para 
compartilhar conhecimento. Pode ser 
formada pelo pessoal interno apenas 
ou incluir partes-chave interessadas, 
externas à organização. Pode ser 
usada para colaborar com um 
determinado projeto ou pode ser 
realizada para troca informal de 
informações, com foco no 
compartilhamento e documentação de 
conhecimento, e identificação de 
práticas, políticas e processos de 
decisão.  
 

Tópico com alta 
necessidade de 
aprendizagem; 
 
Base de dados abertos 
para discussões. 

Desenvolvimento de 
novas conexões;  
 
Descoberta de novas 
estratégica;  
 
Aprendizagem;  
 
Colaboração para 
solução de 
problemas;  
 
Construção de novas 
competências;  
 
Novos 
relacionamentos. 
 

Plano de Aposentadoria e 
Desligamento  
Auxilia a identificar o conhecimento 
que o colaborador que deixará a 
organização possui e a especificar 
estratégias para captura ou 
transferência de conhecimento, o que 
inclui: Liberar o colaborador de suas 
atribuições diárias para criar tempo 
para transferência de conhecimento 
chave; Organizar entrevistas com 
colaboradores de saída e documentar 
o conhecimento, deixando-o 
disponível; Fornecer recursos para 
que o colaborador documente seus 
processos- chave e conhecimento; 
Fornecer recursos para que o 
colaborador coloque seus 
conhecimentos em documentos 
eletrônicos e em papel em um arquivo 
central. 
 
 
 
 
 

Agendamento de 
reunião entre o 
colaborador de saída e a 
área de RH; 
 
Lista dos 
conhecimentos-chave da 
posição ocupada. 

Criação de plano 
para captura e 
compartilhamento de 
informações; 
 
Garantia de tempo e 
recursos para apoio 
às ações de 
transferência de 
conhecimento. 
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Ferramenta O que é preciso para 
começar Benefícios 

Auditorias de Conhecimento  
Auxilia na identificação das 
necessidades da gestão do 
conhecimento, das forças e áreas com 
potencial de crescimento e das áreas 
com riscos associados. O foco da 
avaliação é identificar áreas -chave de 
conhecimento, para verificar se este 
está sendo efetivamente capturado e 
compartilhado. Avaliações de risco 
podem envolver indivíduos, divisões 
ou a organização. Envolve 
mapeamento dos processos e 
programas relacionados ao negócio, 
identificação do pessoal envolvido e 
daqueles cuja “expertises” não estão 
sendo capturadas em diretrizes 
escritas ou listas de boas práticas. 
Estratégias podem incluir captura de 
conhecimento, pela documentação 
formal e retenção em localização 
central; definição de ações 
de “mentoring”, para as áreas de 
conhecimento mais complexo; 
estabelecimento de práticas de 
acompanhamento e treinamento 
transversal, para que o conhecimento 
seja ampliado em toda a organização; 
e dividir o trabalho intensivo, 
conhecimento, para que outras 
pessoas tenham experiência e 
construam uma base de conhecimento 
na área. 

Avaliação pelos 
gerentes dos processos 
chave ou programas 
para serem auditados; 
 
Tempo para reunião; 
 
Identificação de pessoal 
chave para participar do 
mapeamento e 
avaliação;  
 
Entendimento comum 
quanto ao propósito da 
auditoria e seu valor.  
 

Identificação de 
necessidades de 
treinamento; 
 
Reconhecimento dos 
pares; 
 
Mapa para 
planejamento da 
sucessão e programas 
de “mentorship”.  
 

Questionário de conhecimento dos 
que deixam a organização  
Questionário voluntário (em papel ou 
online), que captura o conhecimento- 
chave dos colaboradores que estão 
mudando de emprego ou deixando o 
governo. Foca nos contatos- chave, 
processos, práticas, onde informação 
importante está armazenada e 
aprendizados- chave para o sucessor. 

Formulário em papel ou 
online; 
 
Procedimentos de 
compartilhamento da 
informação;  
 
Entrevista com o 
colaborador de saída.  
 

Captura das melhores 
práticas utilizadas 
pelo colaborador 
experiente;  
 
Continuidade – fluxo 
da informação chave 
aos supervisores e 
sucessores;  
 
Inventário das redes 
de contatos. 
 

Tabela 4: Ferramentas para pessoas terem acesso à memória corporativa 
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•  Área: Tecnologia / Princípio: Acesso à memória Corporativa  
 

Ferramenta O que é preciso para 
começar Benefícios 

Quem sabe  
Fornecer um formato para busca de 
“expertise”, em uma base de dados 
aberta aos colaboradores, para postar 
questões que não são facilmente 
respondidas. Todos têm acesso à base 
de dados para leitura e resposta às 
questões, permitindo que “experts” 
“desconhecidos” compartilhem 
conhecimento. 
 

Base de dados para 
discussão aberta; 
 
Promoção permanente 
da ferramenta e de como 
as pessoas devem 
utilizá-las; 
 
Processo de 
categorização para 
construção da base de 
dados (FAQs). 
  
 

Identificação de áreas 
em que os 
colaboradores 
precisam de 
informação mais 
estruturada (FAQs); 
Promoção do 
compartilhamento do 
conhecimento aos 
colaboradores em que 
a expertise vai além 
da descrição do 
cargo; 
Pode ser usado para 
localizar expertise em 
áreas novas e 
emergentes de 
conhecimento; 
Resposta rápida a 
questões difíceis que 
podem estar 
dificultando o 
andamento do 
trabalho; 
Promoção do 
compartilhamento do 
conhecimento e 
identificação de quem 
está praticando. 
 

Tabela 5:Ferramenta tecnológica para acesso à memória corporativa 
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• Área: Tecnologia / Princípio: Suporte ao Compartilhamento Intencional  
 

Ferramenta O que é preciso para 
começar Benefícios 

Intranet  
A gestão do conhecimento pode ser 
facilitada pela intranet, para abrigar 
informação interna comum quanto às 
políticas, processos, conhecimento 
organizacional-chave e contatos. 
 

Identificação da 
informação chave 
comum para ser 
inserida no site; 
 
Mapa do site e equipe 
de desenvolvimento. 

Localização comum 
para acesso e 
compartilhamento de 
informação 
frequentemente 
utilizada pelos 
colaboradores.  
 

Diretório de especialistas  
Base de dados voluntária e pesquisável 
que vai além do diretório dos 
colaboradores para registrar áreas de “ 
expertise” e habilidades. Captura a 
“expertise” que não está refletida no 
cargo. Os colaboradores são 
responsáveis pela manutenção do 
perfil, como uma base de dado. 
 

Diretório de 
colaboradores que se 
relaciona com a base 
de dados dos 
colaboradores 
(exemplo: outlook 
address book); 
 
Acessível aos 
colaboradores para 
atualizar as 
informações; 
 
Pesquisável; 
 
Preferencialmente, 
permitindo 
compartilhar entre 
Unidades e áreas.  

Facilita encontrar o 
conhecimento das 
pessoas; 
 
Colaboradores 
reconhecidos pela 
“expertise”, não 
apenas pelo cargo. 
Promove a ideia de 
conhecimento 
coletivo; apoia o 
aprendizado e 
compartilhamento 
contínuos; 
 
Estimula a colaboração 
e a resolução de 
problemas. 

Treinamento entre colaboradores  
Sessões de treinamento formal e 
informal, promovidas pelos 
especialistas da casa, com foco no 
conhecimento- chave e ferramentas 
para o trabalho bem-sucedido, 
encorajando o treinamento um a um. E 
o compartilhamento de informação. 
Aqueles que têm informações- chave 
planejam e entregam o treinamento e o 
conteúdo é documentado para 
referência futura. 
 

Relação dos 
especialistas com o 
organizador da sessão; 
 
Fornecer ao 
especialista suporte 
para o 
desenvolvimento do 
conteúdo (tempo, 
recursos, facilitadores); 
 
Encorajar o 
compartilhamento 
informal um a um.  
 

Compartilhamento de 
conhecimento “ Novas 
Perspectivas”; 
 
Estímulo aos 
especialistas da 
casa para fazerem 
apresentações e 
desenvolverem 
habilidades de ensino; 
 
Cursos aplicados à 
prática do trabalho; 
 
Colaboradores são 
reconhecidos pelos 
pares pela “expertise”. 

Tabela 6:Ferramentas tecnológicas para suporte ao compartilhamento intencional 
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• Área: Pessoas / Princípio: Criação de um ambiente de aprendizagem  
 

Ferramenta O que é preciso para 
começar Benefícios 

Trabalhos Temporários em outras 
áreas  
Oportunidade para colaboradores 
temporariamente trabalharem em 
uma posição diferente para ganhar 
conhecimento novo ou compartilhar 
sua expertise. O funcionário retorna 
à sua posição original, quando 
terminado o aprendizado. 
Oportunidade de treinamento 
transversal e compartilhamento de 
conhecimento. 
 

Identificação de 
oportunidades pela 
equipe de RH e Gerentes;  
 
Divulgação das 
oportunidades e 
colaboradores se 
candidatam ao processo 
seletivo.  
 

Oportunidade de 
transferência de 
conhecimento em toda 
a organização. 
 

Plano Pessoal de Gestão do 
Conhecimento (PPGC)  
Identificar colaboradores com 
conhecimento específico para 
compartilhamento ou captura, 
podendo ser incorporado aos planos 
de desenvolvimento e capacitação 
na forma de metas de aprendizagem 
reversa. Identificação de 
conhecimento específico que um 
indivíduo possui e ações para 
compartilhamento do conhecimento 
com outros, encorajando os 
indivíduos a examinarem seu 
trabalho e a refletirem sobre como 
gerenciam e compartilham a 
informação. 

Tempo para reunião; 
 
Descrição de função 
ajuda a identificar áreas 
de conhecimento-chave.  
 

Colaboradores 
trabalham com seus 
supervisores para 
analisar criticamente o 
conhecimento que 
possuem para captura e 
compartilhamento; 
 
Um plano de captura 
ou compartilhamento 
de conhecimento é 
desenvolvido e 
documentado no 
PPGC ou incluído, 
como meta de 
aprendizagem reversa, 
em um plano de 
desenvolvimento e 
capacitação.  
 

Mentoring e coaching  
Colaboradores mais experientes se 
reúnem com colaboradores mais 
novos para construir uma nova base 
de conhecimento. Pode ser uma 
parte explícita da descrição de 
cargos ou um programa formal, 
como parte da continuidade da 
liderança. 
 

Política de RH; 
 
Inclusão nas descrições 
de cargo.  
 

Riqueza de 
transferência. 
 

Tabela 7: Ferramenta para pessoas criarem de um ambiente de aprendizagem 
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• Área: Tecnologia / Princípio: Integração às atividades do dia a dia 

Ferramenta O que é preciso 
para começar Benefícios 

Ferramenta Eletrônica de 
Colaboração  
Software que permita que equipes 
trabalhem em um projeto ou 
conduzam uma pesquisa para 
manter a informação em um 
ambiente comum. Pode ser usado 
para trabalho em um documento 
comum e fornecer atualização de 
projeto. Uma vez que a equipe do 
projeto alcance os estágios 
planejados e de execução reuniões 
virtuais e espaços de trabalho 
colaborativo, reduzem as reuniões 
presenciais, auxiliando nas 
soluções de falta de tempo e 
fornecendo um local para 
encontrar todas as informações 
relativas ao projeto. 
  

Software de 
colaboração 
(como o share 
point). 
 
Treinamento no 
uso efetivo da 
ferramenta. 
 
Processo de 
Planejamento que 
encoraje as 
equipes a 
estabelecer as 
regras de 
trabalho.	
 

Uso efetivo do tempo das 
equipes. 
 
Colaboração facilitada para 
equipes separadas 
fisicamente. 
 

Tabela 8: Ferramenta tecnológica para integrarem às atividade do dia a dia 

 
 

• Área: Processos / Princípio: Acesso à memória corporativa  
 
Ferramenta O que é preciso 

para começar Benefícios 

Racionalização dos processos de 
negócio  
Contribui para a gestão do 
conhecimento pela padronização 
dos processos e por tornar a 
informação mais acessível. 
Programas ou projetos que possam 
ser automatizados ou colocados on 
line são identificados, com dados 
eletrônicos de entrada (exemplo, 
processos em que clientes devem 
preencher formulários) ou acesso 
eletrônico à informação (clientes 
visitam o website para acesso à 
informação). Avaliar o que mais 
beneficiará o cliente. 
 

Identificação dos 
processos 
importantes de 
negócio que 
podem ser 
beneficiados se 
racionalizados;  
 
Um bom plano de 
projeto endossado 
pelas partes 
interessadas.  
 
 

Condução mais eficiente e 
efetiva dos negócios;  
 
Processamento mais ágil 
com a construção de boas 
práticas para a gestão dos 
processos.  
 

Tabela 9: Ferramenta de processos para acesso à memória corporativa 
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• Área: Tecnologia / Princípio: Integração das atividades às operações do dia a 
dia  

 
Ferramenta O que é preciso 

para começar Benefícios 

Vídeo ou web conferencia  
Permite discutir em situações em 
que haja restrições de tempo ou 
distância que limitem a 
possibilidade de reuniões 
presenciais. Requer hardware e 
software. 
 

Hardware e 
software para 
vídeo ou web 
conferência.  
 
 

Apoia o diálogo e o 
compartilhamento da 
informação quando há 
limitações para 
agendamento de reuniões 
presenciais.  
 

Tabela 10:Ferramenta tecnológica de integração das atividades do dia a dia 

As ferramentas de extração do conhecimento listadas nas tabelas acima são 

recomendadas e compatíveis com quase todas as organizações intensas em informação. 

Elas auxiliam a captação e uso da informação para gerar o conhecimento, a explicitação 

do conhecimento tácito e, por fim, o compartilhamento do conhecimento organizacional, 

possibilitando a aplicação os conceitos do modelo estudado, SECI. 

5.1. CICLO DE APRENDIZAGEM DO SISTEMA 

No desenvolvimento do Sistema de Monitoramento, é necessário o estudo 

organizacional, para a compreensão dos seus valores, missão e objetivos. Já na fase de 

modelagem do SM, é preciso entender quais são os objetos de monitoramento que farão 

com que a gestão das informações associadas a eles, acrescente valor e conhecimento à 

organização. É recomendado cumprir algumas etapas para obtenção do conhecimento 

necessário para fazer girar o Ciclo de Operação do SM. 

A primeira etapa de coleta de informação deve ser realizada por meio de entrevistas 

abertas com gestores e colaboradores, escolhidos pela natureza de suas funções e com 

especializações potencialmente úteis para participar do processo coletivo de 

desenvolvimento do conhecimento. 

Essa etapa tem duas fases bem características. A primeira fase é de consolidação dos 

insumos em nível de informação e conhecimentos necessários para iniciar-se a 

modelagem, na qual foram considerados: 

a) todos os documentos fornecidos que ajudaram na compreensão da organização; 

b) os sistemas existentes; 

c) o referencial teórico; 
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d) a caracterização dos bens de informação; 

e) os modelos As Is de Fluxo da Informação. 

A partir da fase de consolidação dos insumos, devem ser identificados e definidos os 

grupos de trabalho e os profissionais relacionados para serem entrevistados na camada de 

monitoramento. Deve ser utilizado um roteiro para as entrevistas considerando-se todas 

as informações previamente levantadas nos fluxos de informação e nas reuniões para sua 

preparação. Nessa etapa é possível identificar os procedimentos do workflow, construir 

lista de grupos de trabalho com suas definições e a lista preliminar de conhecimentos e 

competências 

As entrevistas, devem transcorrer de forma aberta, registradas e transcritas 

manualmente, buscando identificar os procedimentos, os conhecimentos tácitos e 

explícitos existentes e das competências necessárias para a realização das atividades. 

Nessa etapa de consolidação, é construída a listagem de objetos de monitoramento 

interessantes à organização, quais são os eventos em que este objeto pode ser envolvido, 

construída a matriz de Bens de Informação para cada objeto, lista de entrevistados, grupos 

de trabalho e qualquer outro relatório de interesse para a instituição. 

A terceira etapa, a de classificação, tem como objetivo construir as topografias dos 

conhecimentos e das competências. A topografia dos conhecimentos consiste na sua 

classificação em termos da natureza (tácito ou explícito), do nível (básico, intermediário 

e avançado), do peso de relevância (pouco relevante, relevante e muito relevante) e na 

sua localização física. A topografia das competências consiste na sua classificação em 

termos do peso de relevância (pouco relevante, relevante e muito relevante). 

Assim, são desenhados os modelos “to be”, do Fluxo da Informação, selecionando 

os objetos de monitoramento e aplicando os conceitos do Ciclo de Operação do SM para 

cada objeto escolhido, associando, assim, a cada um, os conhecimentos adquiridos até o 

momento. Isso porque o conjunto de conhecimentos, competências e grupos de trabalho 

relacionados a cada etapa do CO são fundamentais para o registro dos bens de 

informação, incluindo as topografias de conhecimento e competências que formam a base 

de conhecimento. 

A compreensão de que o Sistema de Monitoramento, na prática, é uma poderosa 

ferramenta de extração de conhecimento organizacional, possibilita a abordagem de 

acesso a informações que antes não eram utilizadas como parte da operação vital da 

instituição, passando a ser o diferencial para a inovação. 
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Visando a estabelecer a contribuição do SM aplicada à Gestão do Conhecimento, a 

modelagem do sistema propõe o desenvolvimento de um Ciclo de Aprendizagem (CA), 

que tem como finalidade estudar as oportunidades da extração do conhecimento a partir 

do Ciclo de Operação do SM descrito na seção anterior. 

    As etapas do CA se utilizam das informações das etapas do CO para extrair 

conhecimento sobre a organização. Portanto, a seleção dos tipos de objeto de 

monitoramento possibilita que a organização selecione novas fontes de informação, 

estudando quais são as aplicações e vantagens que este monitoramento pode trazer e que 

conhecimentos estão associados a estes objetos. 

Ao cumprir as etapas do CO, os bens de informação gerados devem seguir as normas 

do Ciclo de Vida da Informação detalhado genericamente neste trabalho. Pode-se, assim, 

alcançar a etapa 9, de “Uso da Informação”, que se destina à interpretação e estudo do BI 

construído, com a finalidade de extrair o conhecimento associado a ele. A figura 6 

simboliza o Ciclo de Aprendizagem do SM, baseado das etapas do CO. 

 

 
Figura 7: Ciclo de Aprendizagem do Sistema de Monitoramento 
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A identificação das oportunidades de aprendizagem sobre a organização, faz do 

Sistema de Monitoramento uma ferramenta poderosa para melhor prepará-la para 

enfrentar seus problemas e diversidades. Assim, a informação cumpre o seu papel central 

de possibilitar uma tomada de decisão inteligente. 

A aplicação do CA será exemplificada no caso estudado, a Escola de Engenharia da 

UFF, apresentando propostas de conhecimentos adquiridos na modelagem que podem 

contribuir na automatização de processos e tornar a EE mais próxima do patamar de 

organização inteligente. 

6.  APLICAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA 
ESCOLA DE ENGENHARIA DA UFF 

6.1.  APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL  

Como o grupo de desenvolvedores do trabalho foi composto por alunos e professores 

da escola, o grupo já detinha o conhecimento de diversos problemas enfrentados em 

relação a ao bem-estar dos indivíduos que frequentam a EE. Isto facilitou a primeira etapa 

para o conhecimento organizacional. 

Ao buscarmos as informações e conhecimentos para o projeto, iniciou-se a 

modelagem do Sistema de Monitoramento, mesmo que ainda não recebesse este nome. 

Como dito anteriormente, a aplicação da Gestão da Informação e do Conhecimento 

possibilitou que o projeto de controle de acesso tomasse uma proporção maior do que era 

imaginado. Foi estabelecido um objetivo oficial para o SM, que era tornar a organização 

mais inteligente. 

Para entender como o SM deveria funcionar foi preciso coletar, consolidar e 

classificar as informações e conhecimentos necessários para o desenvolvimento. Serão 

detalhadas a seguir as ações que possibilitaram o estudo sobre a EE. 

6.1.1. COLETA DAS INFORMAÇÕES 

A coleta das informações deve ir além dos conhecimentos superficiais. Foi preciso 

promover reuniões com os responsáveis pela Instituição. Primeiramente, nos reunimos 

com o Dr. Fernando Benedicto Manier, Diretor da EE no ano de 2015, para coletarmos 
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informações referentes aos problemas que a escola enfrenta e entendermos os interesses 

para o desenvolvimento do sistema. 

Posteriormente, foi promovida uma reunião com o pró-reitor, Neliton Ventura, em 

que foi evidenciado o interesse na expansão deste projeto para outros campus da 

Universidade, principalmente o campus do Gragoatá, que enfrenta diversos problemas de 

segurança. 

Para compreender sobre os sistemas existentes e propor uma possível parceria, foi 

promovida uma reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação (STI). 

Como resultado da reunião, entendemos que a UFF não conta um sistema que faça a 

gestão dos Bis, como o proposto neste trabalho, e a direção do STI se mostrou interessada 

em colaborar com o projeto e compartilhar os bancos de dados. Este é primeiro passo 

para a utilização da carteirinha da UFF para o controle de acesso. 

6.1.2.CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES  

Para consolidar as informações colhidas, foram estudados o Estatuto e Regimento da 

UFF e do STI, os contratos de prestação de serviço das empresas de 

segurança, estruturadas as perguntas para as entrevistas e selecionadas quais deveriam ser 

as competências dos entrevistados. Foram entrevistados professores, chefes de 

laboratórios, profissionais das empresas de segurança e alunos. 

Como resultado dos estudos e entrevista, foram feitas algumas afirmações a respeito 

do funcionamento da segurança no campus da Praia Vermelha, mais especificamente os 

blocos D e E – Escola de Engenharia. Os prédios dispõem de câmeras e sensores de 

presença localizados nos corredores e laboratórios. A empresa Centauro e Croll fazem a 

segurança do patrimônio 24h por dia, sete dias por semana, por meio de funcionários que 

trabalham na escala de 8 horas, sendo 3 turnos dispostos pelo dia e pela noite. Os 

seguranças das duas empresas batem ponto na base da segurança. A empresa Centauro 

dispõe de segurança armada e fazem a cobertura da área externa dos prédios da Praia 

Vermelha; enquanto a empresa Croll dispõe seguranças desarmados na área interna, para 

o contato visual. 

A Superintendência de Tecnologia e Informação (STI) é responsável por armazenar 

e disponibilizar, caso necessário, os vídeos feitos pelas câmeras de segurança dos prédios. 
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Percebe-se que, da forma atual, não há associação entre a informação de quem acessa 

os prédios da Escola de Engenharia e os dados obtidos a partir dos sensores e câmeras de 

segurança. 

Sobre o processo para autorização para acesso ao campus, atualmente, durante o 

horário do expediente, não há nenhum tipo de controle de acesso, sendo permitida a 

entrada e a circulação de qualquer indivíduo, independente de ter algum vínculo com a 

Universidade. 

Em todo o período fora do expediente, como nos domingos, para o acesso é feito um 

pedido de autorização à secretaria da Escola de Engenharia (EE). Caso seja aprovado, 

uma via da ficha de autorização permanece com a direção da EE e outras duas vias ficam 

com o requerente. Ao realizar o acesso ao prédio da EE, uma dessas duas vias é entregue 

ao segurança presente. A outra fica com a própria pessoa que deseja o acesso. 

Deve-se analisar como são administrados esses papéis, visto que a forma 

de armazenamento destes não facilita sua busca. Consequentemente dificulta o acesso 

dessa informação posteriormente. Além disso, esses documentos podem se perder, ou 

mesmo, não serem armazenados corretamente, já que o manuseio de papel dificulta 

encontrar informações de um período de tempo relativamente elevado. É importante 

relatar que, quando não é encontrado alguém da segurança para receber tal papel, as 

pessoas entram pelo segundo andar, subindo pela escada lateral, já que esta porta sempre 

se encontra aberta. 

Partindo desse pressuposto, a confiabilidade das informações coletadas se torna uma 

incógnita, já que na maior parte do tempo não é feito nenhum registro dos acessos ao 

prédio e, no período fora do expediente, as informações são escassas. 

Logo, algumas constatações são levantadas em relação a falhas nesse sistema atual. 

Não há registro daqueles que tentaram acessar o prédio sem autorização prévia e que 

foram percebidos pelos seguranças. Tal informação é de extrema importância para 

correlacionar com tentativas anteriores ou mesmo o registro daqueles que entraram sem 

serem percebidos e que saíram com algum patrimônio da universidade. 

Sendo assim, a análise do modelo atual, “As Is”, embasa a modelagem de um sistema 

que não só solucione problemas óbvios e urgentes de segurança e vigilância, mas que 

garanta informações valiosas e confiáveis para uma boa administração. 

Por fim, para sabermos como os alunos se sentem em relação ao controle de acesso e 

monitoramento do prédio da Engenharia, foi feito um questionário com alunos de 

diferentes cursos e foi possível constatar que, hoje, grande parte deles são favoráveis a 
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implementação de novas medidas de segurança dentro da Universidade. Muitos reclamam 

de condições ruins ao redor do campus, como falta de iluminação, por exemplo. Os 

gráficos abaixo mostram as porcentagens das respostas dos questionários que foram feitos 

para 45 alunos de diferentes cursos da engenharia.  

 

 
Figura 8: Gráficos dos resultados dos questionários com os alunos 

Tivemos algumas divergências de pensamento quanto à implementação do Sistema, 

visto que alguns alunos entendem o monitoramento como a perda de privacidade. Por 

outro lado, registramos uma concordância unânime quanto à implementação de câmeras 

ao redor do campus, sendo essa uma medida que transmite um sentimento de segurança 

para os alunos. 

6.1.3.CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E 

CONHECIMENTOS 

Como resultado dos estudos sobre a EE, foi possível listar os “objetos” que devem 

ser monitorados para atender aos anseios dos indivíduos e da organização, até o momento. 

Os objetos serão classificados como Patrimônios, Ambientes e Pessoas. Todos receberam 

a mesma importância e desempenho do SM. 

Em relação aos conhecimentos necessários para desenvolver estes monitoramentos, é 

preciso ter domínio sobre a aplicação dos sensores e câmeras, e como as informações 
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capturadas por estes equipamentos são transmitidas para o banco de dados, na criação do 

BI. Assim, é necessário definir quais são as tecnologias existentes que atendem aos 

objetivos e listá-los para um estudo mais aprofundado durante a estruturação do piloto. 

 Os conhecimentos adjacentes serão listados nos registros dos BI, na seção seguinte, 

onde serão associados a cada etapa BI, junto a critérios de grau de importância que este 

BI e as competências têm para o Sistema de Monitoramento. 

6.1.4.MONITORAMENTO TO BE 

A proposta ao sistema, aqui elaborada, tem como visão, a necessidade de uma gestão 

otimizada sobre o fluxo de informações geradas ao longo do processo e das competências 

necessárias para cada etapa, de maneira a contribuir em aspectos como: segurança do 

campus, o monitoramento de bens (patrimônios), ambientes e pessoas. 

O modelo proposto visa, inicialmente, a determinar quais são os bens de informação 

que a Universidade dispor, isto é, quais informações são ou deveriam ser coletadas a fim 

de ter os objetos necessários para uma boa gestão, considerando o Ciclo de Operação 

desenvolvido para a modelagem do sistema. Após a identificação dos bens de informação, 

que serão detalhados a seguir, é preciso pensar como será a alimentação dos bancos de 

dados e como será o tratamento das informações coletadas. 

Sabendo que o Campus da Praia Vermelha é de grande extensão e contém outros 

prédios além dos da EE, será necessário pensar em meios de monitorar o acesso a partir 

dos prédios. As possíveis tecnologias que foram estudas para a Universidade serão melhor 

explicadas nas próximas seções. 

É importante ressaltar que não é intuito da direção da EE bloquear a entrada de 

pessoas à Universidade, mas, sim, de saber quem são os visitantes, alunos, professores ou 

funcionários que aqui estiveram. Informação de total importância para a Instituição. 

Além disso, o sistema de monitoramento visa a otimizar o funcionamento das câmeras 

e sensores de presença de que os prédios dispõem e descobrir as lacunas que ainda não 

estão sendo monitoradas. Com uma gestão inteligente desses equipamentos e das 

informações coletadas é possível economizar o armazenamento de dados e a 

automatização de diversos mecanismos com que a Universidade ainda 

trabalha  manualmente. 

Para abranger o máximo possível de situações de acesso  aos prédios, visualizamos o 

problema de três panoramas diferentes: acesso ao prédio, durante o expediente; acesso ao 
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prédio, fora do expediente; e acesso às salas e laboratórios. No entanto, as soluções 

encontradas atenderão os três panoramas com as devidas mudanças, de acordo com o 

horário da tentativa de acesso ou do evento ocorrido monitorando, assim, continuamente, 

ambientes, pessoas e patrimônio. 

6.2. CICLO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA DE 

MONITORAMENTO DA EE 

O Ciclo de Operação da modelagem deve ser aplicado a cada objeto escolhido para o 

monitoramento, sendo criados, para cada etapa, pelo menos um BI, de acordo com o 

descrito na modelagem. Os BIs criados até o momento para cada objeto estão listados na 

tabela 4 abaixo. 

É importante destacar que para a EE foram estudados outros tipos de objetos de 

monitoramento destinados à aplicação do CO, que ficarão como sugestões de extensão 

deste trabalho, após a conclusão.        

6.2.1. BENS DE INFORMAÇÃO DA EE 

A nomeação dos BIs seguiu os conceitos de ontologia de domínio[referência], na qual 

cada BI recebeu o nome vinculado à etapa do CO em que ele será desenvolvido. 

Cada Bem de Informação, até a etapa cinco do Ciclo de Operação, será detalhado com 

o seu registro completo, dando detalhes das suas qualidades de informação, sensibilidade 

e requisitos de uso. Como a Etapa seis, Inteligência, tem o sentido subjetivo, pois depende 

dos produtos que se deseja criar ou melhorias para o próprio sistema, os BIs associados a 

essa etapa serão formalizados após a aplicação do piloto, e ficará como sugestão para 

trabalhos futuros. Além disso, com a aplicação do piloto, novas oportunidades de BIs que 

ainda não foram percebidas, podem surgir. 
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Tabela 11: Bens de Informação do Sistema de Monitoramento da Escola de Engenharia UFF 

 

 

 

Bens de Informação 

Ciclo de 
Operação 

Monitoramento de 
Indivíduos  

Monitoramento de 
Ambientes 

Monitoramento de 
Patrimônios 

1. Cadastro 
Cadastro do vinculados 
UFF.                         
Cadastro de visitantes. 

Cadastro de ambientes Cadastro de patrimônio 
UFF.  

2. Solicitações 
Solicitações de acesso 
vinculados. Solicitação 
de acesso de visitantes.  

Solicitação de 
monitoramento 

Solicitação de 
movimentação de 
patrimônio.  

3. Registro Registro de acesso 
individual. 

Registro dos sensores de 
monitoramento. Registro 
das câmeras 
monitoramento. Registro 
dos leitores de RFID de 
monitoramento 

Registro de movimentação 
de patrimônio.  

4. Identificação 
de Não 
Conformidade 

Identificação de não 
conformidade nos 
acessos segundo SM.                                         
Identificação de não 
conformidade nos 
acessos reportados. 

Identificação de não 
conformidade no 
monitoramento.                                         

Identificação de não 
conformidade na 
movimentação de 
patrimônio segundo SM.                                         
Identificação de não 
conformidade na 
movimentação de 
patrimônio reportados.  

5. Tratamento Tratamento dos 
acessos não conformes. 

Tratamento do 
monitoramento não 
conforme. 

Tratamento da 
movimentação de 
patrimônio não conforme.  

6. Inteligência 

Relatório de presença 
dos alunos. Relatório 
de ponto dos 
funcionários. 
Relatórios 
comportamentais. 

Relatório de utilização de 
salas. Relatório de 
utilização dos 
laboratórios.  
Relatório de necessidade 
de manutenção.  
Relatório de melhorias.  

Relatório de 
movimentações 
autorizadas. 
Relatório de 
movimentações não-
autorizadas. 
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6.2.2.DESENHO DO FLUXO DA INFORMAÇÃO  

De acordo com o que foi proposto, no Ciclo de Vida da Informação existem 8 etapas 

pelas quais todos os BIs devem passar para cumprir seu objetivo, e, finalmente, usar a 

informação, na nona etapa, e então ser descartada, na décima. 

Para exemplificar o fluxo, será desenhado o fluxo do BI de Solicitações de Acesso e 

Vinculados na figura 9. 

	
	

Figura 9: Fluxo da BI de Solicitações para movimentações dos patrimônios 
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6.2.3.REGISTROS DOS BENS INFORMAÇÃO 

Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação 
Nome do BI Cadastro do vinculados UFF.                          

Descrição  
Contém componentes cadastrais dos usuários autorizados para 
acessar o Campus da Praia Vermelha durante o período de 
expediente, de 7h às 22h, regularmente. 

Status Inativo. 
Dados Pessoais Nome, matrícula, foto de perfil, CPF, vínculo com a universidade. 

Sensibilidade 
Necessário proteger as informações contidas para que não haja 
fraudes nos cadastros, já que os usuários cadastrados terão acesso 
autorizado, sempre durante o período de expediente regular. 

Fontes de 
Alimentação do BI 

IDUFF, fichas cadastrais dos funcionários, fichas cadastrais dos 
prestadores de serviço. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF 
Usuários PROAD, Diretor, Equipe de monitoramento. 
Gestão 

Risco Risco de pessoas não autorizadas serem cadastradas erroneamente, 
ou propositalmente. 

Risco de perda 
A perda do BI acarretaria transtorno, mas seria possível recuperar as 
informações consultando o IDUFF e com o cadastro dos prestadores 
de serviço UFF. 

Valor O BI é de extrema importância, pois serve de fonte de consulta para 
tomada de decisão em outros BIs envolvidos no controle de acesso. 

Período de retenção  Informações devem ser realimentadas a cada semestre. 

Descarte Informações devem ser descartadas sempre que o vínculo com a 
universidade acaba. Por exemplo: aluno conclui a graduação. 

Requisitos de Uso 

Encontre 

Informações são encontradas no IDUFF e nos cadastros fornecidos 
pela empresa prestadora de serviço.  Para facilitar a busca por cada 
indivíduo, cada um receberá um número de identificação, que ser 
utilizado em todos os BI subsequentes, podendo ser a matrícula, ou o 
CPF. 

Acesso 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabe à direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 

Essas informações possibilitam associar a cada indivíduo quais são 
os acessos permitidos e qual é a seu vínculo e interação com a 
Universidade. Essas informações serão associadas a outros BIs para 
a tomada de decisão, de acordo com seu vínculo. 
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Compreenda 

A compreensão vem da análise do vínculo do indivíduo e as 
interações. Exemplo: se um aluno regular que está cadastrado no BI, 
ele terá sempre acesso permitido ao prédio durante o período de 
expediente, enquanto fora desse horário será necessária uma 
solicitação e autorização para acesso. 

Confiança 
Todos os indivíduos existentes nesse BI realmente são os 
autorizados a acessarem a UFF, cada um de acordo com o seu 
vínculo, regularmente durante um período específico. 

Tabela 12: Cadastro do vinculados UFF 

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação 
Nome do BI Cadastro de Visitantes 

Descrição  Contém os dados cadastrais dos indivíduos interessados em visitar o 
Campus da Praia Vermelha.  

Status Inativo. 
Dados Pessoais Nome, matrícula, foto de perfil, CPF.  

Sensibilidade Necessário proteger as informações contidas para que não haja 
fraudes nos cadastros. 

Fontes de 
Alimentação do BI 

Preenchimento manual online ou pelo funcionário da segurança na 
estrada dos prédios.  

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF 
Usuários PROAD, Diretor 
Gestão 
Risco Risco de o preenchimento ser feito errado, ou incompleto.  

Risco de perda A perda do BI acarretaria transtorno de refazer todos os cadastros de 
visitantes novamente. 

Valor O BI é de extrema importância, pois serve de fonte de consulta para 
tomada de decisão em outros BIs envolvidos no controle de acesso. 

Período de retenção  Informações devem ser atualizadas a cada pedido se solicitação de 
visita. 

Descarte 
Informações devem ser descartadas depois de um período 
predeterminado, calculado de acordo com a capacidade de 
armazenamento do BI. 

Requisitos de Uso 

Encontre 

Informações são fornecidas pelos próprios indivíduos, e devem ser 
validadas pelos documentos fornecidos. Para facilitar a busca por 
cada indivíduo, cada um receberá um número de identificação, que 
será utilizado em todos os BIs subsequentes, por exemplo número de 
CPF. 

Acesso 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção e os 
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funcionário do monitoramento, casos de edição e alteração de 
alguma informação. 

Aplicação 
Essas informações possibilitam identificar o indivíduo que não 
possui vínculo com a UFF, para monitorá-lo dentro das 
dependências da EE.  

Compreenda 
A compreensão do BI está associado à possibilidade de fazer 
solicitações de acesso à Escola, considerando que pessoas podem ser 
consideradas não aptas a vistas, de acordo com o histórico. 

Confiança As informações existentes do nesse BI são de pessoas que já 
visitaram a EE, ou teriam o interesse de visitá-la. 

Tabela 13: Cadastro de Visitantes 

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação 
Nome do BI Cadastro dos Ambientes 

Descrição  Contém as características dos ambientes da EE; Tipos de sala, 
escritórios, secretarias, coordenações etc. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais Identificação do prédio, andar, número da sala, modo de utilização 
atual, equipamento de monitoramento associados à sala. 

Sensibilidade 

A sensibilidade do BI está na consulta do SM, pois todos os 
equipamentos de monitoramento guardam suas informação 
relacionando-as ao número de identificação do ambiente em que ele 
está instalado. 

Fontes de 
Alimentação do BI 

Direção da Escola de Engenharia. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF 
Usuários PROAD, Diretor 
Gestão 

Risco Risco de ambiguidade no cadastramento dos ambientes, por isso a 
identificação deve ser única. 

Risco de perda A perda do BI acarretaria transtorno de ser feito o recadastramento 
dos ambientes. 

Valor O BI é de extrema importância, pois serve de fonte de consulta para 
outros BIs envolvidos no SM. 

Período de retenção  Informações devem ser realimentadas sempre que houver mudança 
de equipamento, ou modo de utilização das salas. 

Descarte As informações somente serão descartadas se houver mudança que 
altere a organização das salas empregadas no cadastro. 

Requisitos de Uso 

Encontre 
As informações são fornecidas pela EE, devem seguir uma ordem de 
nomeação em que cada ambiente tenha um número de identificação 
único. 
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Acesso 
O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e para 
alimentar outro BIs e sistemas de implementação.  

Aplicação 
As informações cadastrais facilitam a identificação da localização 
dos sensores e câmeras de monitoramento, para a identificação dos 
ambientes a fim de estudar a otimização dos ambientes e recursos.  

Compreenda A compreensão vem da análise de aplicabilidade dos ambientes da 
EE. 

Confiança As informação passam confiabilidade de utilização dos ambientes da 
EE e dos equipamentos de monitoramento dispostos neles. 

Tabela 14: Cadastro dos Ambientes 

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação 
Nome do BI Cadastro dos Patrimônios UFF 

Descrição  Contém componentes cadastrais dos patrimônios da UFF, de todos 
os objetos de valor que a Universidade tem em sua posse. 

Status Inativo 

Dados Pessoais Número de identificação, tipo de objeto, funcionalidade do objeto, 
pessoa responsável pelo objeto, ambiente de origem. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações contidas para que não haja 
tentativas de alteração ou cadastramento indevido.  

Fontes de 
Alimentação do BI 

PROAD, direção da EE, laboratórios de pesquisa da EE. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF 
Usuários PROAD, Diretor 
Gestão 

Risco Risco de algum patrimônio ser cadastrado como posse do 
responsável errado. 

Risco de perda A perda do BI acarretaria a necessidade do recadastramento. 

Valor O BI é de extrema importância, pois serve de fonte de consulta para 
outros BIs de monitoramento. 

Período de retenção  Informações devem ser realimentadas sempre que algum patrimônio 
for adicionado à escola. 

Descarte Informações devem ser descartadas sempre que o objeto for 
descartado. Por exemplo: um equipamento com defeito. 

Requisitos de Uso 

Encontre 

As informações são fornecidas pelas PROAD, nas quais atualmente, 
é fornecido uma identificação por código de barra. Para otimizar a 
identificação, será utilizado um número sequencial único de 
identificação, por uma tag de leitura RFID.  

Acesso 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
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integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 

Estas informações possibilitam associar a cada objeto seu número de 
identificação, para que os equipamentos de registro possam captar 
sua movimentação. Além disso, informar aos responsáveis pelos 
patrimônios, que responderão as solicitações futuras. 

Compreenda 

A compreensão parte da otimização dos recursos da UFF. Como 
estão distribuídos os patrimônios entre as salas e laboratórios; como 
está a obsolescência dos equipamentos e objetos. Auxilia a 
manutenção da EE. 

Confiança Todos os patrimônios estão em posse dos responsáveis ou 
laboratórios cadastrados. 

Tabela 15: Cadastro dos Patrimônios UFF 

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação 
Nome do BI Solicitações de Acesso 

Descrição  Contém as informações relacionadas ao acesso, permissões e não 
autorizações. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais Nome, matrícula, foto de perfil, CPF, vínculo ou motivo da visita, 
data e hora do acesso, período de permanência. 

Sensibilidade 
Necessário proteger as informações contidas, para que não 
alterações do status da solicitação diferente do que for respondido 
pela Direção. 

Fontes de 
Alimentação do BI 

Indivíduos solicitantes: todos os indivíduos cadastrados previamente 
podem fazer a solicitação de acesso à EE. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco Risco de pessoas não autorizadas receberem permissão para o acesso 
erroneamente. 

Risco de perda A perda do BI acarretaria a perda do histórico de solicitações, que 
não poderia ser recuperado na falta de um backup.  

Valor 

O BI é de extrema importância, pois fornece as informações de 
histórico de acesso. Pode ser usado de maneira inteligente, 
associando a matrícula nas disciplinas às solicitações de acesso às 
salas e assim, controlar a assiduidade no BI de registro de acesso.  

Período de retenção  Informações devem ser realimentadas a cada semestre, ou sempre 
que houver a necessidade de solicitar acesso. 

Descarte 
Informações devem ser descartadas depois de um período 
predeterminado, calculado de acordo com a capacidade de 
armazenamento do BI. 

Requisitos de Uso 
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Encontre 
Informações são encontradas pelo número de identificação da 
solicitação. Podem ser disponibilizado online o histórico de 
solicitação e seus status. 

Acesso 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos 
deedição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 

Essas informações possibilitam associar a cada indivíduo quais são 
os acessos permitidos e qual é a seu vínculo e interação com a 
Universidade. Essas informações serão associadas a outros BIs para 
a tomada de decisão, de acordo com seu vínculo ou permissão. 

Compreenda 

A compreensão vem da análise do vínculo do indivíduo e das 
interações. Exemplo: um aluno regular que está cadastrado no BI: 
ele terá sempre acesso permitido ao prédio durante o período de 
expediente; enquanto que, fora desse horário, será necessária uma 
solicitação e autorização para acesso. 

Confiança 
Todos os indivíduos existentes nesse BI são os solicitante de acesso, 
regular ou esporádico, contendo seu status de solicitação, de acordo 
com as respostas fornecidas pela direção. 

Tabela 16: Solicitações de Acesso 

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação 
Nome do BI Solicitação de Monitoramento do Ambiente 

Descrição  
Contém as informações de interesse de monitoramento de uma 
ambiente específico da EE e o status do monitoramento fornecido 
pelo equipe de monitoramento. 

Status Inativo 

Dados Pessoais 
Número de identificação do ambiente, equipamentos de 
monitoramento dispostos, utilização atual do ambiente, responsável 
pelo ambiente. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações de monitoramento de ambientes 
para prevenir a ocultação de eventos não conformes. 

Fontes de 
Alimentação do BI 

Professores responsáveis pelos laboratórios, secretarias, 
coordenações, Direção e equipe de monitoramento. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco De ambientes que solicitaram o monitoramento não estar sendo 
monitorado como previsto. 

Risco de perda A perda do BI acarretaria na perda do histórico de monitoramento. 

Valor Este Bi é importante para formalizar os ambientes que receberam 
monitoramento específico.  
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Período de retenção  Informações devem ser realimentadas a cada semestre. 

Descarte Informações devem ser descartadas se os responsáveis pelo 
ambiente solicitar. 

Requisitos de Uso 

Encontre Informações são fornecidas pelos responsáveis pelo ambiente. 
Devem receber um número de identificação da solicitação. 

Acesso 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 
Essas informações são aplicáveis à instalação de equipamento e 
serviços do SM, para compreender os tipos de monitoramento 
desejados naquele espaço. 

Compreenda 

A compreensão vem do que é desejado pelo responsável do 
ambiente, do que deve ser monitorado e como deve ser feito. Por 
exemplo: controle de consumo energético, ou da climatização da 
sala etc. 

Confiança 
Todos as solicitações trazem as informações dos ambientes 
monitorados, quais são os monitoramentos desejados e se o status se 
encontra ativo ou inativo. 
Tabela 17: Solicitação de Monitoramento do Ambiente 

Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação 
Nome do BI Solicitação de Movimentação de Patrimônio 

Descrição  Contém as informações de interesse de movimentação de algum 
patrimônio UFF e seus interessados. 

Status Inativo 

Dados Pessoais 
Nome do solicitante, número de identificação do solicitante, número 
de identificação do patrimônio, motivo da movimentação, data e 
período em que o patrimônio ficará fora de seu ambiente original. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações contidas para que as 
informações não sejam alteradas. 

Fontes de 
Alimentação do BI 

Informações fornecidas pelo solicitante, pelo acesso ao sistema 
online. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco 
Risco de o solicitante preencher a solicitação erroneamente e o 
sistema solicitar ao responsável errado. A solicitação precisa ser 
feita com atenção. 

Risco de perda A perda do BI acarretaria na perda dos históricos de solicitação. É 
recomendado um backup secundário. 



 

 

77 

Valor 

O BI é de extrema importância, pois oferece o histórico das 
solicitações e permissões relacionados aos bens de valor da EE. 
Além disso, servir de fonte de consulta para tomada de decisão em 
outros BIs envolvidos o monitoramento de patrimônio.  

Período de retenção  Informações são realimentadas a cada nova solicitação, recebendo 
uma validade para essas informações, por critérios de importância. 

Descarte Informações devem ser descartadas sempre que a validade da 
informação expirar. 

Requisitos de Uso 

Encontre 

As informações são fornecidas ao sistema por preenchimento 
manual online, podendo ser exibida ao usuário no seu histórico de 
solicitações, podendo ter acesso ao status após a resposta do 
responsável pelo patrimônio.  

Acesso 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 

Estas informações são fornecidas ao responsável pelo patrimônio 
para que a solicitação seja permitida ou não. Além disso, essas 
informações são guardadas como históricos de intenções de 
movimentação.  

Compreenda 

A compreensão vem da análise do comportamento dos indivíduos no 
campus em relação ao patrimônio da EE. Junto ao BI de registro é 
possível compreender se as movimentações estão seguindo o padrão 
e se os recursos estão sendo otimizados. 

Confiança 
Todas as solicitações só podem ser feitas por pessoas que tem algum 
vinculo com a UFF e o status só será mudado para permitido, após a 
resposta positiva do responsável.  
Tabela 18: Solicitação de Movimentação de Patrimônio 

 
 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  
Nome do BI Registro de Acesso Individual 

Descrição  
Contém os registros (logs) de entrada e saída às instalações do 
Campus da Praia Vermelha junto ao número de identificação do 
usuário. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais Número de identificação, nome, data e hora de entrada e saída, local 
do acesso. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações contidas para que não haja 
vazamento de informações pessoais. 

Fontes de 
Alimentação do BI Cadastro, solicitações de acesso, log dos sensores de acesso 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
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Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco Risco de pessoas não autorizadas acessarem a escola ou 
laboratórios.  

Risco de perda 
A perda do BI acarretaria transtorno pela perda do histórico de 
acessos, e seria necessário registrar os dados de entrada e saída 
manualmente. 

Valor O BI é de extrema importância, pois é a principal fonte de dados 
para monitoramento do individual.  

Período de retenção  Informações devem ser realimentadas sempre que uma pessoa tenta 
realizar acesso ao prédio e/ou salas/laboratórios. 

Descarte Informações devem ser descartadas de acordo com a validade da 
informação. 

Requisitos de Uso 

Encontre 

As informações contidas nesse BI são alimentadas pelos BIs de 
Cadastros vinculados, Cadastro de visitantes e Solicitações de 
Acesso, além de conter os registros de entrada e saída dos 
prédios/salas da Engenharia. Na entrada, será necessário a leitura do 
número de identificação, que fará a busca aos BIs e associará as 
informações necessárias para detalhar aquele acesso. 

Acesse 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem a direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 

Esse BI servirá de alimentação para diversos produtos, 
principalmente em relação ao controle de acesso aos prédios. 
Existem diversas aplicações possíveis que estão detalhadas nas 
sugestões de produtos. Adicionaremos aqui de acordo com os 
produtos que forem de interesse. 

Compreenda 

A compreensão vem da análise de todos os acessos regulares e 
irregulares. Pode-se observar com que frequência os acessos 
especiais ocorrem e se existem tentativas de acessos negados ou que 
não foram solicitados previamente. Além disso, é possível relatar 
acessos que não cumpriram o período autorizado. 

Confiança 
Os registros são feitos de acordo com as entradas e saídas. Sendo 
necessário que o sistema valide as informações constantemente para 
que não haja duplicações ou erros.  

Tabela 19: Registro de Acesso Individual 
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Tabela 20: Registro do Monitoramento do Ambiente 

Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  
Nome do BI Registro do Monitoramento do Ambiente 

Descrição  
Contém as informações de sensores de presença, imagens captadas, 
e outros tipos de sensores que possam sem empregados, aos 
ambientes monitorados dentro da EE. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais Imagens dos indivíduos e objetos do ambiente, dados de presença 
de indivíduos.  

Sensibilidade Necessário proteger as informações contidas para que não haja 
vazamento de informações pessoais. 

Fontes de 
Alimentação do BI Solicitações de monitoramento de ambiente, sensores e câmeras. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco 
Risco de equipamentos falharem no monitoramento e perdermos a 
captação de dados importantes. A manutenção deve estar sempre 
sendo feita, para evitar esses acontecimentos. 

Risco de perda A perda do BI pode acarretar a perda de provas em imagens, de 
algum acontecimento não conforme. 

Valor O BI é de extrema importância, pois é a principal fonte de dados 
para monitoramento do ambiente. 

Período de retenção  Informações devem ser retidas até um tempo previsto de validade 
das informações. 

Descarte Informações devem ser descartadas quando as informações 
expirarem.  

Requisitos de Uso 

Encontre 

As informações contidas nesse BI são alimentadas pelos BIs de 
Solicitações de monitoramento de ambiente e dos sensores e 
câmeras. As informações dispostas nesse BI podem ser consultadas 
pela equipe de monitoramento para o tratamento de eventos não 
conformes. 

Acesse 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação.  

Aplicação Esse BI servirá o tratamento dos eventos não conformes, na 
intensão de identificar responsáveis pelos eventos. 

Compreenda 
A compreensão vem da análise da leitura dos sensores e imagens 
captadas pelas câmeras. Pode-se estudar o comportamento dos 
indivíduos dentro do Campus. 

Confiança Os registros são feitos quando há a presença de algum individuo no 
ambiente. 
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Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  
Nome do BI Registro de movimentação do patrimônio 

Descrição  Contém os registros (logs) de movimentação dos patrimônios da 
UFF. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais Contém somente os números de identificação do patrimônio, e os 
portais em que a tag de RFID for lida. 

Sensibilidade Necessário proteger para que não sejam alteradas as informações. 
Fontes de 
Alimentação do BI 

Solicitações de movimentação de patrimônio, leitores e antena 
RFID UHF. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco 
Risco de equipamentos falharem no monitoramento e perdermos a 
captação de dados importantes. A manutenção deve estar sempre 
sendo feita para evitar esses acontecimentos. 

Risco de perda A perda do BI acarretaria na perda dos registros das movimentações 
dos patrimônios e assim a perda do histórico das movimentações. 

Valor O BI é de extrema importância, pois é a principal fonte de dados 
para monitoramento de patrimônios.  

Período de retenção  
Informações devem são realimentadas podas as vezes que o a tag do 
patrimônio for lida. Logo é preciso associar uma validade para a 
informação. 

Descarte Informações devem ser descartadas após a validade expirar. 
Requisitos de Uso 

Encontre 
As informações contidas nesse BI são alimentadas pelos leitores e 
antenas RFID e são associadas as informações do patrimônio para 
localizar e disponibilizar ao responsável, sua nova localização 

Acesse 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade e ao responsável direto pelo patrimônio, já que 
usaremos esse BI como consulta e alimentação para outro BIs e 
sistemas de implementação. Porém essa disponibilidade deve ser 
somente como leitura, para garantirmos a integridade e veracidade 
da informação. Cabem à direção casos de edição e alteração de 
alguma informação. 

Aplicação Esse BI servirá de controle de localização do patrimônio da UFF, e 
para se certificar que o responsável direto saiba sua localização. 

Compreenda 
A compreensão vem da análise da regularidade das movimentações. 
Se as movimentações foram permitidas ou não e se está havendo 
apropriação destes bens por algum individuo. 

Confiança Os registros são feitos de acordo com as entradas e saídas dos 
patrimônios pelos portais de monitoramento. 

Tabela 51: Registro de movimentação do patrimônio 
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Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  
Nome do BI Identificação de Não Conformidade nos Acessos segundo o SM                                        

Descrição  Contém os registros do acessos não conformes que foram 
percebidos pelo SM. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais 
Nome, matrícula e/ou CPF, data e hora de entrada e saída não 
conforme com a permissão, local do acesso, classificação da não 
conformidade. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações contidas para que não haja 
alterações nas informações. 

Fontes de 
Alimentação do BI 

Cadastro de acesso individual, Solicitações de acesso e Registros de 
acesso. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco 

Risco de pessoas não autorizadas serem cadastradas erroneamente 
ou propositalmente. Risco de registro não ser feito caso não haja 
segurança presente no momento do acesso e/ou na falta de energia 
elétrica.  

Risco de perda 
A perda do BI acarretaria transtorno, mas seria possível recuperar as 
informações consultando o IDUFF e registrando os dados de 
entrada e saída manualmente. 

Valor O BI é de extrema importância, pois é a principal fonte de dados 
para monitoramento do ambiente. 

Período de retenção  Informações devem ser realimentadas sempre que uma pessoa tenta 
realizar acesso ao prédio. 

Descarte Informações não devem ser descartadas. 
Requisitos de Uso 

Encontre 

As informações contidas nesse BI são alimentadas pelos BIs de 
Cadastros de Autorizados e de Solicitações de Acesso Especiais, 
além de conter os registros de entrada e saída dos prédios da 
Engenharia. Na entrada, será necessário a leitura do número de 
identificação, que fará a busca aos BIs e associará as informações 
necessárias para detalhar aquele acesso. 

Acesse 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 
Esse BI servirá de alimentação para diversos produtos, 
principalmente em relação ao controle de entrada nos prédios. 
Existem diversas aplicações possíveis que estão detalhadas nas 
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sugestões de produtos. Adicionaremos aqui de acordo com os 
produtos que forem de interesse. 

Compreenda 

A compreensão vem da análise de todos os acessos regulares e 
irregulares. Podendo observar com que frequência os acessos 
especiais ocorrem e se existem tentativas de acessos negados ou que 
não foram solicitados previamente. Além disso, é possível relatar 
acessos que não cumpriram o período autorizado. 

Confiança 
Os registros são feitos de acordo com os algoritmos lógicos do que é 
considerado conforme para o sistema. Logo, é preciso validar as 
informações  para que não haja falsa interpretação do SM. 

Tabela 22: Identificação de Não Conformidade nos Acessos segundo o SM                                        

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  
Nome do BI Identificação de Não Conformidade nos Acessos Reportados                                         

Descrição  Contém os registros de acessos que são considerados não conformes 
pelos indivíduos seguranças e indivíduos da EE. 

Status Inativo 

Dados Pessoais 
Nome, matrícula e/ou CPF, data e hora de entrada e saída não 
conformes com a permissão, local do acesso, classificação da não 
conformidade. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações contidas para que não haja 
vazamento de informações pessoais. 

Fontes de 
Alimentação do BI 

Reportes ao sistema feito pelos seguranças ou indivíduos que 
presenciaram um acesso não conforme. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco 
Pessoas relatarem acessos que julgaram inapropriados 
erroneamente. Por isso, e etapa de validação do BI verificará a 
veracidade do acesso.  

Risco de perda A perda do BI acarretaria na perda de todas as informações 
relatadas, já que a fontes são os indivíduos.  

Valor 
O BI é importante pois possibilita anexar informações ao SM, que 
não foram percebidas previamente pelo sistema, ajudando a 
melhoria do SM. 

Período de retenção  
Informações são fornecidas por indivíduos, por isso recebem 
tratamento e validação maior e receberam um período de validade 
para o aproveitamento das informações. 

Descarte Informações devem ser descartadas, se não forem validadas ou se o 
tempo de validade expirar. 

Requisitos de Uso 
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Encontre 
As informações podem ser fornecidas ao sistema pelo acesso online 
dos usuários, ou pelos funcionários de segurança, sendo 
disponibilizadas somente para a parte administrativa. 

Acesse 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos de  
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 
Esse BI servirá de alimentação para o sistema tratar os eventos. 
Quanto mais informação for fornecida mais fácil é o tratamento, por 
isso, as informações relatadas por auxiliar as percepções do SM. 

Compreenda 

A compreensão vem da percepção do funcionários e usurário da EE, 
sobre as normas de acesso. Se for percebido alguma irregularidade 
que o SM não percebeu, talvez o SM esteja com alguma falha nos 
sensores de acesso. 

Confiança As informações só serão consideradas de confiança após a validação 
das informações. 

Tabela 23: Identificação de Não Conformidade nos Acessos Reportados                                         

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  
Nome do BI Identificação de não conformidade no monitoramento pelo SM                                         

Descrição  Contém as informações de não conformidade do monitoramento de 
um ambiente percebidas pelo SM.  

Status Inativo. 

Dados Pessoais Número de identificação dos sensores e câmeras, localização do 
dispositivo, data e hora da ultima entrada no sistema. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações, para não ter perda. 
Fontes de 
Alimentação do BI 

O próprio SM deve perceber a ausência de entrada das informações 
pelo dispositivo no BI de registro. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 
Risco Risco de o SM não perceber as falhas no monitoramento.  

Risco de perda A perda do BI acarretaria numa grande perda em relação ao controle 
e manutenção do monitoramento da EE. 

Valor O BI é de extrema importância para sinalizar falhas dos 
equipamentos. 

Período de retenção  As informações devem ser retidas até que o dispositivo volte a 
funcionalidade normal.  

Descarte Informações podem ser descartadas após a solução do problema. 
Requisitos de Uso 
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Encontre 

As informações são fornecidas quando o SM percebe a a falta de 
recepção dos dados. Isso pode ser feito, incrementando um número 
de controle para cada dispositivo. Se durante um período de tempo, 
o sistema não receber nenhum dado, o número de controle não será 
incrementado e sinalizará uma não conformidade no 
monitoramento. 

Acesse 
O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. 

Aplicação Esse BI servirá de alimentação para o BI de tratamento e 
manutenção do SM. 

Compreenda A compreensão vem da análise dos motivos de falha, se foi uma 
falha técnica do equipamento ou na comunicação dos dados. 

Confiança A confiança está na necessidade de checar se houve algum 
problema.  

Tabela 24: Identificação de não conformidade no monitoramento pelo SM                                         

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  

Nome do BI Identificação de não conformidade na movimentação de 
patrimônio pelo SM.                                         

Descrição  Contém os registros dos sensores que identificaram movimentações 
de patrimônios sem autorização. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais 
Número de identificação do patrimônio, local da percepção da 
movimentação, data e hora da movimentação, último local em quem 
o patrimônio foi percebido. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações contidas para que não haja 
perda das informações. 

Fontes de 
Alimentação do BI 

BI de Solicitações de movimentação de patrimônio, BI de registro 
de movimentação de patrimônios. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco Risco da etiqueta de identificação RFID ser retirado do 
equipamento. 

Risco de perda A perda do BI acarretaria transtorno na necessidade de filtrar os as 
movimentações não conformes novamente. 

Valor 
O BI é importante pois sinaliza ao responsável pelo patrimônio que 
está havendo uma movimentação não autorizada e fornece as 
informações para o tratamento. 

Período de retenção  As informações devem ser retidas até que a não conformidade seja 
tratada. 

Descarte Informações podem ser descartadas após o tratamento. 
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Requisitos de Uso 

Encontre 

As informações contidas nesse BI são alimentadas pelos BI de 
registro de movimentação e das solicitações com o status não 
autorizadas, ou simplesmente pela não existência de uma solicitação 
para a movimentação.  

Acesse 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, já que usaremos esse BI como consulta e alimentação 
para outro BIs e sistemas de implementação. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 
Esse BI será utilizado para monitorar efetivamente as 
movimentações dos patrimônios e oferecer as informações para 
tratamento. 

Compreenda A compreensão vem da análise comportamental dos indivíduos no 
campus. 

Confiança As informações deste BI são fornecidas pela não conformidade 
entre o status de solicitação com o registro de monitoramento. 

Tabela 25: Identificação de não conformidade na movimentação de patrimônio pelo SM 

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  

Nome do BI Identificação de não conformidade na movimentação de 
patrimônio reportados. 

Descrição  Contém as informações fornecidas pelos indivíduos da EE que 
perceberam a movimentação sem autorização de um patrimônio. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais Número de identificação do patrimônio, local original, data e hora 
da possível movimentação. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações. 
Fontes de 
Alimentação do BI Funcionários da segurança da EE, indivíduos vinculados a EE. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF 
Usuários Segurança do prédio. 
Gestão 

Risco Risco de as pessoas acharem que a movimentação foi autorizada e 
não relatar ao SM. 

Risco de perda A perda do BI acarretaria na perda das informações relatadas, que 
não poderia ser recuperado no sistema. 

Valor 
O BI é de extrema importância para identificar as movimentações 
que não foram percebidos pelo SM, fornecendo informações para 
o tratamento do caso. 
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Período de retenção  
Informações são fornecidas por indivíduos, por isso recebem 
tratamento e validação maior e receberam um período de validade 
para o aproveitamento das informações. 

Descarte Informações devem ser descartadas se não forem validadas ou se o 
tempo de validade expirar. 

Requisitos de Uso 

Encontre 
As informações podem ser fornecidas ao sistema pelo acesso 
online dos usuários, ou pelos funcionários de segurança, sendo 
disponibilizado somente para a parte. 

Acesse 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, para tomar medidas de segurança. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 

Esse BI servirá de alimentação para o sistema tratar os eventos. 
Quanto mais informação for fornecida mais fácil é o tratamento, 
por isso, as informações relatadas por auxiliar as percepções do 
SM. 

Compreenda 

A compreensão vem da percepção do funcionários e usurário da 
EE, sobre as normas de movimentação de patrimônio. Se é 
percebido alguma irregularidade que o SM não percebeu, talvez o 
SM esteja com alguma falha na leitura da tag RFID, ou tenha sido 
retirada propositalmente. 

Confiança As informações só serão consideradas de confiança após a 
validação das informações. 

Tabela 26: Identificação de não conformidade na movimentação de patrimônio reportados 

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  
Nome do BI Tratamento dos acessos não conformes. 

Descrição  Contém a reunião de informações que darão as soluções para os 
acessos não conformes. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais 
Número de identificação individual, nome, vinculo/visitante, 
informação dos sensores de acesso, imagens do acesso não 
conforme. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações. 
Fontes de 
Alimentação do BI Todos os BIs do monitoramento individual. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco Risco do tratamento não ser possível por falta de informação no 
sistema. 
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Risco de perda A perda do BI acarretaria na necessidade de tratar novamente os 
acessos não conformes. 

Valor O BI é muito importante para guardar as informações do 
tratamento. 

Período de retenção  As informações de tratamento recebem uma validade 
Descarte Devem ser descartadas após a validade expirar. 
Requisitos de Uso 

Encontre As informações unidas neste BI são fornecidas pelos outros BIs do 
SM.  

Acesse 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, para tomar medidas de segurança. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação Esse BI servirá de alimentação para diversos produtos, 
principalmente em relação ao controle de entrada nos prédios.  

Compreenda A compreensão vem da análise dos acessos e como o sistema pode 
prevenir acessos irregulares 

Confiança As informações do tratamento são confiáveis por unir informações 
que já foram validadas nos outro BIs anteriores.  

Tabela 27: Tratamento dos acessos não conformes 

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  
Nome do BI Tratamento do monitoramento não conforme. 

Descrição  Contém a reunião de informações que darão as soluções para as 
falhas no monitoramento não conformes. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais Número de identificação do equipamento, número de identificação 
do ambiente, imagens do ambiente. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações. 
Fontes de 
Alimentação do BI BIs de Registro das câmeras e sensores. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco Risco do tratamento não ser possível por falta de informação no 
sistema. 

Risco de perda A perda do BI acarretaria na necessidade de buscar tratamento ou 
certificar quais são as necessidades de manutenção. 

Valor O BI é muito importante para guardar as informações do 
tratamento. 

Período de retenção  As informações de tratamento recebem uma validade 
Descarte Devem ser descartadas após a validade expirar. 
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Requisitos de Uso 

Encontre As informações unidas neste BI são fornecidas pelos outros BIs do 
SM.  

Acesse 

O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, para tomar medidas de segurança. Porém essa 
disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação Esse BI servirá de alimentação para diversos produtos, 
principalmente em relação a melhorias do próprio SM.  

Compreenda A compreensão vem da análise das falhas no monitoramento do 
ambiente e como o sistema pode prevenir as falhas. 

Confiança As informações do tratamento são confiáveis por unir informações 
que já foram validadas nos outro BIs anteriores.  
Tabela 28: Tratamento do monitoramento não conforme 

 
Registro do Bem de Informação 
 
Bem de Informação  
Nome do BI Tratamento da movimentação de patrimônio não conforme. 

Descrição  Contém a reunião de informações que darão as soluções para os 
acessos não conformes. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais 
Número de identificação do equipamento, nome, vinculo/visitante, 
informação dos sensores de acesso, imagens do acesso não 
conforme. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações. 
Fontes de 
Alimentação do BI Todos os BIs do monitoramento individual. 

Data de Criação - 
Data de Revisão - 
Pessoas 
Proprietário do BI Direção da Escola de Engenharia da UFF. 
Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 
Gestão 

Risco Risco do tratamento não ser possível por falta de informação no 
sistema. 

Risco de perda A perda do BI acarretaria na necessidade de tratar novamente as 
movimentações de patrimônio não conformes. 

Valor O BI é muito importante para guardar as informações do 
tratamento. 

Período de retenção  As informações de tratamento recebem uma validade. 
Descarte Devem ser descartadas após a validade expirar. 
Requisitos de Uso 

Encontre As informações unidas neste BI são fornecidas pelos outros BIs do 
SM.  

Acesse O acesso será permitido para toda a parte administrativa da 
Universidade, para tomar medidas de segurança. Porém essa 
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disponibilidade deve ser somente como leitura, para garantirmos a 
integridade e veracidade da informação. Cabem à direção casos de 
edição e alteração de alguma informação. 

Aplicação 
Esse BI servirá de alimentação para diversos produtos, 
principalmente em relação medidas de controle e prevenção de 
perdas de patrimônio UFF.   

Compreenda 
A compreensão vem da análise das movimentações e como o 
sistema pode prevenir as irregularidades, como tags mais 
resistentes. 

Confiança As informações do tratamento são confiáveis por unir informações 
que já foram validadas nos outro BIs anteriores.  

Tabela 29: Tratamento da movimentação de patrimônio não conforme 

6.3. CICLO DE APRENDIZAGEM SOBRE EE 

Segundo o Ciclo de Aprendizagem genérico descrito no trabalho, cada etapa do Ciclo 

de Operação promove um tipo de estudo e aprendizado diferente sobre a Universidade e 

sobre o próprio Sistema de Monitoramento.  

Por isso, serão listados alguns produtos e relatórios que devem ser desenvolvidos para 

a aprendizagem organizacional. Este é um dos processos de exteriorização do 

conhecimento, tornando o conhecimento estudado (tácito) em explicito, uma das etapas 

do SECI. 

I. Documentação do Sistema de Monitoramento 

Registro dos Bens de Informação formalizados; Esquemático do fluxo da informação, 

à luz do Ciclo de Vida da informação; Documentação das habilidades e competências dos 

profissionais da equipe de monitoramento; Atas de reunião sobre o SM; Manual de 

elaboração e manutenção do SM. 

II. Relatório de controle de acesso ao prédio 
Contém os registros de acessos ao prédio da Escola de Engenharia da UFF, podendo 

ser filtrados por: Relatório de controle de acessos autorizados; Relatório de controle de 

acessos negados; Relatório de controle de acessos irregulares. 

III. Relatório de controle de acesso às salas e laboratórios 
Contém os registros de acessos às salas e laboratórios da Escola de Engenharia da 

UFF, podendo ser filtrados por: Relatório de controle de acessos autorizados; Relatório 

de controle de acessos negados; Relatório de controle de acessos irregulares; 

Nos laboratórios, compete ao responsável decidir quais são as pessoas autorizadas e 

se haverá acessos não autorizados. 
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IV. Relatório de presença dos alunos às aulas 

Contém o registro de alunos presentes ou não presentes na sala designada para 

determinada aula, com hora e data de acesso de cada aluno. 

V. Relatório de assiduidade de professores 

Contém o registro de professor presente ou não na sala designada para determinada 

aula, com hora e data de acesso do professor. 

VI. Ponto eletrônico para prestadores de serviço e funcionários 

Cabe à Direção dizer em qual momento e local o ponto eletrônico deve ser 

implantado, visto que é preciso uma análise mais aprofundada do funcionamento dos 

turnos dos funcionários e prestadores de serviço. 

VII. Listagem dos patrimônios UFF e laboratórios 
Relatório de patrimônios da UFF; Relatório de patrimônios dos laboratórios. 

VIII. Monitoramento dos patrimônios UFF e laboratórios 

Registro de movimentações e listagem dos patrimônios da UFF e laboratórios, sendo: 

Relatório de movimentações autorizadas; Relatório de movimentações não-autorizadas; 

Relatório geral de movimentações. 

IX. Relatório de não conformidade em eventos relatados 
Registro de todo acontecimento não-esperado nas dependências da Escola de 

Engenharia devem ser registrados pelo segurança que estiver de plantão. Quanto mais 

informações esse registro conter, mais fácil será a busca pelas possíveis soluções dentro 

dos BIs. 

X. Relatório de infrações solucionadas com o sistema 
Partindo das informações de registros dos eventos de não conformidade, é possível 

associar tais registros aos BIs de monitoramento de ambiente, individuais e patrimônio, 

podendo, assim, solucionar crimes e infrações ocorridos dentro da Escola de Engenharia. 

XI. Painel semestral/anual do perfil do Campus 

Contém estatísticas sobre o perfil de funcionamento do Campus. Essas estatísticas são 

definidas de acordo com as demandas da Direção em relação a informações que esta 

acredita serem úteis para tomada de decisões que envolvam a comunidade acadêmica e 

manutenção do Campus. 
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7. CONCLUSÃO 

A metodologia orientada para a informação e o conhecimento mostrou-se adequada 

para o projeto do sistema. Embora a ideia inicial fosse o desenvolvimento de um sistema 

único e especifico para o monitoramento da Escola de Engenharia da UFF, o trabalho 

tomou uma perspectiva de generalização de um Sistema de Monitoramento. O trabalho 

categoriza as organizações como instituições intensas em informação, e que necessitam 

de mecanismos e processos de captação dessa informação e do conhecimento a ela 

associada. 

A modelagem do Sistema de Monitoramento descrito neste trabalho tem como missão 

orientar as organizações para a elaboração de um sistema inteligente de gestão da 

informação e do conhecimento organizacional. Instruído pelo Ciclo de Operação, o SM 

pode ser aplicado a diferentes objetos que se deseje monitorar, orientado às etapas que 

cada objeto deveria passar, para que informações valiosas para gestão que, na maioria das 

vezes, são negligenciadas, sejam tratadas como verdadeiros artifícios que agreguem valor 

à organização.   

Uma elaboração do Ciclo de Operação do SM detalha como é possível adaptar uma 

estrutura de um SM com gestão da informação para diferentes panoramas de interesse. 

Isso permite sua migração para uma ampla gama de situações e organizações diferentes. 

A partir das etapas desenvolvidas aqui, é possível criar um Sistema de Monitoramento 

para outros ambientes urbanos inteligentes. 

As seis etapas do CO possibilitam a identificação dos Bens de Informação. Reunidas 

de acordo com suas qualidades, as informações são formalmente registradas como BI e 

anexados aos documentos do SM.  

A documentação do SM é uma forma de explicitar o conhecimento organizacional 

adquirido na modelagem. Uma documentação de qualidade sobre como o SM foi 

projetado e como funciona, facilita para que as novas gestões da organização 

compreendam como os fluxos informacionais ocorrem. Portanto, por mais que o sistema 

não tenha sido desenvolvido para uma organização específica, o SM é de fácil 

compreensão e adaptável, dado o foco na informação, na capacidade de "aprender 

fazendo" e estabelecer correlação entre eventos. 

Com a aplicação da modelagem sobre o caso estudado, a Escola de Engenharia, foi 

possível visualizar diversas vantagens na aplicação do Sistema, mesmo para diferentes 

tipos de objeto. Com o SM, a EE poderia automatizar diversos processos, aumentar o 
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sistema de segurança e outras diversas vantagens que serão listadas como sugestões de 

trabalhos futuros, que utilizam a Gestão da informação e do Conhecimento para melhor 

o funcionamento e tornar a instituição mais inteligente. 

Afinal, na sociedade de hoje, a informação é o bem mais valioso. Nela está a 

possibilidade de criação de novas tecnologias, produtos, serviços e, o mais importante, as 

oportunidades de geração de conhecimento e inovação. 

7.1. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com base no trabalho desenvolvido, podem ser identificadas vertentes para trabalhos 

futuros.  

Para a aplicação do piloto na EE, será preciso estudar mais profundamente sobre as 

tecnologias de aplicação, tanto sobre os sensores, quanto sobre os códigos de 

implementação. Por mais que as tecnologias tenham sido brevemente descritas no texto, 

é preciso estudar a possibilidade de diminuir o custo da implementação, para que o projeto 

se torne viável para a Universidade. Além disso, outros objetos de monitoramento pelos 

quais a EE se interessou foram o estacionamento e automóveis.  

Também tendo aplicação sobre a EE, mas se estendendo a organização que deseje ter 

prédios inteligentes, é possível usar o SM para aplicar sobre o monitoramento de consumo 

energético, monitoramento climático do ambiente e automatização de processos diversos.  

É recomendado a aplicação das ferramentas de extração do conhecimento detalhados 

para auxiliar no trabalho, possibilitam novas formas de conhecimento que hoje, podem 

não ser empregadas. Como por exemplo, na UFF, a criação de um sistema de 

compartilhamento de informações sobre pesquisas com a intenção de criar colaboração 

entre os laboratórios, e assim juntar forcas de trabalho e expertises para resolver um único 

problema, elevando o nível na instituição.  

Assim, para cumprir as expectativas de uma boa Gestão do Conhecimento, é 

necessário documentar todo o processo do SM, que deve ser oferecido sob a forma de 

treinamentos pela organização, e de quais os modelos de execução das atividades devem 

ser desenvolvidos.  Isso ajuda a converter o conhecimento tácito em conhecimento 

explícito. 

Buscando a interoperabilidade, esse mesmo enfoque poderá ser aplicado a outros 

problemas, como por exemplo o Monitoramento da Cadeia Bovina, visando possibilitar 

a gestão informacional do ciclo de vida e abate do gado brasileiro. Visto que, atualmente, 
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as condições da produção de gado de corte estão cada vez mais obscuras e danosas à 

saúde humana. 

Além disso, a fim de comprovar as múltiplas aplicações do sistema, é desejado a 

aplicação da modelagem em processos de produção industrial, a fim de auxiliar a 

automatização e inovação na indústria.  
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