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Resumo
A economia baseada em conhecimento esta cada vez mais se
estabelecendo no mercado mundial. Dispor de sistemas de gestão documental,
gerando informações de qualidade é uma necessidade comum a todas as
organizações, potencializada nos organismos da administração pública, na busca
por excelência, redução de custos, transparência e eliminação de burocracia.
Vive-se em uma era que produz muita informação, armazenada em muitos
e

diferentes

meios,

e

pouco

se faz

no

sentido

de

preservar

essa

informação para a posteridade, visto que as tecnologias utilizadas para
acessar essa informação são rapidamente superadas. Como efeito deste
fenômeno, as gerações futuras provavelmente não terão condições de
resgatar a totalidade da informação que é continuamente criada e armazenada.
Diante destes novos modelos administrativos, empresas e organismos
públicos, de um modo geral, vêem-se obrigados a exercer um maior esforço na
criação de estratégias para preservar a integridade e acesso de sua informação
ao longo do tempo com soluções que atendam as necessidade de
interoperabilidade dos ambientes tecnológicos atuais.
O objetivo deste trabalho é propor um método de modelagem de
metadados documentais que garanta a preservação de documentos por
toda sua vida útil, ou ainda sua preservação permanente, gerando um
modelo conceitual de metadados que viabilize a guarda e manutenção de
requisitos para que estes documentos possam ser indefinidamente acessados.
Palavras-chave: modelagem de metadados, preservação documental, gestão
documental.

Abstract

The economy based on knowledge increases fast in the world-wide market.
Having document management systems - that produces information with more
quality - is a common need for all the companies, mainly the public ones, that are
always looking for quality, cost reduction, transparency and elimination of the
bureaucracy.
Nowadays, we produce a lot of information - stored in different types of
media - and spend a small effort to preserve this information for our future
generations. This is due to the fact that the technologies used to have access to
this information become useless quickly. Thus, the future generations probably will
not have conditions to retrieve all this information that is continuously created and
stored.
Due to these new administrative models, companies -publics and privates
ones -, in general, are forced to make a bigger effort creating strategies to
preserve the integrity and the access of their information by using solutions that
accomplish with the necessities of interoperation of the current technological
environments.
This paper intends to propose a method for modeling documentation
metadata that guarantees the perfect document preservation during all its useful
lifetime - even its permanent preservation - generating a conceptual metadata
model to keep and to maintain its requirements, so that, these documents can be
indefinitely accessed.
Keywords:

metadata

management.

modeling,

documentation

preservation,

document
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Capítulo1
1

Introdução

Este capítulo monta uma introdução para o entendimento do
panorama geral do trabalho, permitindo ao leitor uma
compreensão quanto a aplicação do estudo e os assuntos
pesquisados, através dos tópicos referentes aos objetivos,
abrangência

do

trabalho,

motivação,

justificativa

e

metodologia utilizada.
1.1

Considerações Iniciais
Diante de novos modelos administrativos, as empresas e organismos

públicos, de um modo geral, vêem-se obrigados a cuidar melhor de suas
informações e documentações técnicas ou administrativas, para se adequarem às
exigências das modernas estratégias mundiais de administração. Assim, o
tratamento da documentação passou a ter um outro status, deixando a condição
de simples arquivamento para estar dentro do plano de estratégias da atividadefim das empresas.
O valor dos documentos já não é desprezado por executivos e dirigentes
governamentais, que sabem o quanto os processos de negócios dependem das
informações neles contidas, e não somente das informações contidas nos bancos
de dados. As informações não-estruturadas compõem mais de 80% do corpo
documental das empresas.
Um estudo conduzido na Universidade da Califórnia [14], apontou que, em
2002, a população do mundo produziu uma quantidade de informação nova que
chegam a 5 bilhões de gigabytes, cerca de 800 megabytes por pessoa. Essas
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quantidades de informações estão armazenadas em filme, mídia impressa,
magnética e óptica e é vista ou ouvida considerando-se telefone, rádio, tevê e
internet. Outra informação desse estudo mostra que a quantidade de informações
arquivadas em papel, incluindo-se livros, jornais e documentos de escritório,
aumentou 43%, quando comparada com o mesmo estudo realizado em 1999.
No contexto de todos esses volumes, para que a informação tenha valor,
ela precisa ser triada, tratada e organizada segundo critérios, muitas vezes
generalizados dentro do âmbito da arquivologia e documentação, ou criados pela
própria empresa ou organismos públicos, baseando-se em sua atividade-fim ou
necessidades específicas de processos de trabalho.
Por exemplo, para os organismos públicos a gestão de documentos é
definida no artigo 3º da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1.991: “considera-se
gestão de documentos o conjunto de procedimentos, operações técnicas
referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase
corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente”.
Similarmente, no mundo corporativo, a gestão de documentos tem como
principal tarefa a avaliação e classificação de documentos para identificá-los
hierarquicamente e dar a eles um prazo de guarda e destinação.
Garantir a guarda ordenada de documentos, sua conservação e
principalmente acesso é o objetivo da gestão de documentos, objetivo esse
atingido também através de dados e/ou informações que descrevem um recurso
de informação, também conhecidos como metadados documentais (que serão
discutidos em outro capítulo).

Outro objetivo importante da Gestão Documental é dar alicerce para
Gestão

de

Conteúdo

viabilizando

a

Gestão

de
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Conhecimento; para melhor entendimento explica-se que
Gestão do Conhecimento é a gestão explícita e sistemática
do conhecimento essencial e vital para a organização e
envolve os processos de criação, coleta, organização,
difusão,

uso

e

exploração.

Relaciona-se

com

a

transformação de conhecimento tácito em conhecimento
explícito e no seu compartilhamento, mas também com o
uso do conhecimento explícito nas atividades e sua
interiorização pelos indivíduos.
Dessa forma, a Gestão do Conhecimento ocupa-se também, da
gestão de pessoas e de infra-estrutura e da transformação
de novos conhecimentos em vantagens comerciais e
estratégicas.
Para

que

o

conhecimento

ofereça

vantagens

comerciais

e

estratégicas, tem de prever uma avaliação técnica
analítica, para avaliação da organização no mercado e de
sua capacidade de competição, assim como uma avaliação
interna para diagnóstico estratégico da empresa que
definirá o conteúdo a ser gerenciado.
Este conteúdo deverá ser gerenciado e acessado enquanto ele tiver
valor probatório ou de caráter histórico.
1.2 Objetivo
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O objetivo principal deste trabalho é a criação de um método de modelagem
de Metadados de Preservação Digital para Sistemas de Gestão Documental,
através da aplicação da Metodologia do Padrão ISO 15489 [20] , baseada no Ciclo
de Desenvolvimento de Engenharia de Software, focado em metadados
documentais, utilizando-se da adaptação dos requisitos e elementos de
metadados,

propostos pelo modelo da Comunidade Européia, MoReq (Model

Requirements for the management of electronic records)
Será utilizado como ferramenta para modelar os requisitos o Pacote de
informações arquivísticas, proposto pelo Padrão ISO14721 [21], fazendo com que
os documentos, independentemente do seu suporte, sejam objeto de uma gestão
de qualidade ao longo de toda sua vida útil.
O experimento se dará no ambiente da Administração Pública, Secretaria
da Fazenda, disponibilizando, assim, um instrumento capaz de apoiar, com
orientações práticas, determinando a sua proximidade ou afastamento dos
requisitos fundamentais para criação de um modelo conceitual de metadados, tal
como definidos nos modelos e padrões referenciados.
1.3

Abrangência
Dentre os diversos padrões estudados de sistemas de gestão documental,

foram selecionados para o embasamento deste trabalho os padrões internacionais
ISO 15489 e ISO14721, o modelo de requisitos MoReq,

por apresentarem

características de pioneirismo, cunho acadêmico, riqueza teórico-metodológica e
repercussão mundial.
Essa seleção, portanto, restringe o escopo e o contexto do presente
trabalho à criação de um método de modelagem de metadados para sistemas de
gestão documental, através da aplicação das fases do padrão ISO 15489,
baseado no Ciclo de Vida de Engenharia de Software, utilizando-se dos requisitos
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e elementos de metadados propostos no MoReq

e também da estrutura de

metadados do padrão ISO14721 como ferramentas para a elaboração do método
proposto neste trabalho.
Importante salientar que, apesar dos metadados estarem sempre
embutidos num sistema de gestão documental de maneira a garantir a
preservação dos documentos geridos, o escopo deste documento se dá nas fases
e nos requisitos dos padrões aqui utilizados, ligados à definição de metadados,
limitando-se assim, à apresentação de um modelo de metadados e não no
desenvolvimento de um sistema de gestão documental que atenda também as
necessidades de preservação de documentos.

1.4 Justificativa
A Economia baseada em conhecimento está cada vez mais se
estabelecendo no mercado mundial. Assim, internacionalmente, empresas e
governos têm reconhecido a necessidade de adquirir competitividade, maior
produtividade, modernizar a maneira em que os negócios são conduzidos e a
maneira em que os serviços prestados aos clientes são organizados e entregues.
Dispor de serviços de arquivo eficazes, na gestão de uma informação de
documentos de qualidade é uma necessidade comum a todas as organizações,
potencializada nos organismos da Administração Pública, em nome da
transparência da Administração, nas suas relações com o cidadão, ou da
preservação da memória coletiva.
Diante destes novos modelos administrativos, empresas e organismos
públicos, de um modo geral, vêem-se obrigados a exercer um maior esforço na
criação de estratégias para preservar a integridade e acesso de sua informação
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ao longo do tempo com soluções que atendam as necessidade de
interoperabilidade dos ambientes tecnológicos atuais.
A informática deve ser uma ferramenta de modernização das atividades-fim
do governo, levando uma melhoria efetiva ao usuário final e, sempre que possível,
ao cidadão. Deve ser utilizada, ainda, como instrumento de gestão e para
disponibilizar informações públicas de interesse da sociedade, aproximando o
cidadão do Estado.
Os anos noventa marcaram o início de dois importantes projetos sobre
gestão documental. Trata-se do projeto da Universidade de Pittsburgh, nos
Estados Unidos, que se estendeu de 1993 a 1996, e o da Universidade de British
Columbia – UBC [44], no Canadá, desenvolvido entre os anos de 1994 e 1997.
Com base nesses projetos, a Austrália criou seu próprio modelo, materializado no
manual conhecido por DIRKS (Designing and Implementing Recordkeeping
System)1 e no padrão AS4390 que se tornou o padrão internacional ISO 15489
[20].
Outra iniciativa importante foi o Modelo de Requisitos para Gestão de
Documentos Eletrônicos – MOREQ, inicialmente articulada pelo Fórum DLM2 [7],
constatou a necessidade de uma especificação de requisitos genérica para a
gestão de documentos, subsequentemente, o programa de Transferência de
Dados entre Administrações (Interchange of Data between Administrations - IDA )
da Comissão Européia [17], comissionou o desenvolvimento da especificação do
MoReq. No seguimento, os trabalhos relativos à especificação iniciaram-se em
2000, tendo sido concluídos no início de 2001. O seu desenvolvimento foi
1

A partir de setembro de 2001, o manual australiano passou a ser denominado “Strategic
Approach to Managing Business Information”. Entretanto, a popularidade da sigla DIRKS fez com
que esse acrônimo fosse mantido.

2

DLM é a abreviação da expressão francesa “Données Lisibles par Machine”, (em português:
“dados legíveis por máquina”), patrocinado pela Comunidade Européia, DLM-FORUM 2002
@ccess and preservation information:Best practices and solutions, Barcelona 6-8 May 2002.
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efetuado por especialistas de diversos países e organizações de validação dos
setores privado e público, servindo como base de importantes projetos de Gestão
Documental, como por exemplo do Arquivo Nacional do Reino Unido. [34]
A grande repercussão mundial destes padrões na administração pública
demonstra a peculiaridade do setor público, conforme apresenta a Figura 1.1, que
sofre pressões sociais que exige melhores serviços, transparência nas suas
transações

e

empreendimentos

em

contraposição

com

as

dificuldades

econômicas e oscilação do mercado financeiro.
O confronto entre orçamentos cada vez mais rígidos e demandas por
serviços públicos cada vez mais amplas, vem obrigando o Estado, de uma forma
geral, a repensar suas formas de atuação e a adotar figurinos mais leves,
colaborativos e tecnologicamente adequados.
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Melhores
Serviços

Transparência

Desenvolvimento

Governo

Dificuldades
Orçamentárias

Perturbações
Econômicas

Discussão
Papel do
Estado

Figura 1.1: Pressões Sociais Sofridas pelo Governo.

Nesse novo quadro, o poder público deve acrescentar mais inteligência aos
seus processos, visando à criação, à formatação, à veiculação e à manutenção de
informações geradas por suas unidades, de modo a melhorar o desempenho do
setor e a contribuir, de forma pró - ativa, para aprimorar a qualidade do serviço
público.
“... A informação por meios eletrônicos leva o Governo a adotar um novo
estilo de gestão: o Governo Eletrônico. Trata-se de um compromisso com a
utilização da tecnologia da informação para benefício da sociedade e que
possibilitará a melhoria contínua das ações do Estado...” - Mário Covas
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O foco deste trabalho dá-se, dentro das diretrizes do Governo do Estado de
São Paulo, na política de melhoria e qualidade no atendimento ao cidadão, vindo
assim de encontro a suprir carências das relações governamentais, através da
criação de um método de modelagem de metadados para sistemas de Gestão
Documental.
Além da motivação deste trabalho ter origem mercadológica e social,
conforme apresentado anteriormente, o crescente número de pesquisas
acadêmicas relacionadas ao assunto proposto neste documento vêem reafirmar
sua importância.
Podendo ser citado o artigo [38] de autoria de Maria de Lurdes Saramago
da Universidade de Lisboa, que disserta sobre os desafios da preservação digital
enfrentados pelas diferentes comunidades, gerando um grande número de
padrões, que devem dar ênfase a confiabilidade do repositório e do produto final
que será a herança digital, propondo para isso o modelo de referência ISO14721.
Cita-se também o artigo [1] de autoria de Miguel Ángel Márdero Arellano do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT, especialista em
ciência da informação, que analisa as questões mais relevantes no estudo das
práticas atuais relacionadas com a preservação dos documentos.
1.5

Metodologia
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi composta

de quatro fases principais.
A primeira fase baseia-se em pesquisas relacionadas ao tema, através da
leitura de livros e artigos divulgados na internet, e em estudos de casos práticos
desenvolvidos em ambientes organizacionais, sendo que as pesquisas se dão ao
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longo do processo de desenvolvimento deste trabalho, diminuindo na finalização
do mesmo.
Na segunda fase, utilizando-se dos instrumentos teóricos e práticos
adquiridos na primeira fase, tornou-se possível estruturar a proposta e a definição
do método de modelagem de metadados de preservação de documentos digitais
de metadados para Gestão de Documentos, baseado nos padrões internacionais
ISO 15489 e ISO14721, nos elementos de metadados e nos requisitos propostos
no modelo MoReq - Modelo de

Requisitos para Gestão de Documentos

Eletrônicos.
A terceira fase envolve o experimento do método proposto, dentro do
ambiente corporativo, para avaliação e verificação da viabilidade e constatação da
sua funcionalidade. No entanto, devido à abrangência em termos de negócios e
sua importância tecnológica, o escopo deste experimento dá-se nos requisitos
ligados à definição de metadados de preservação de documentos, sendo assim
esta fase limita-se à apresentação de um modelo de metadado instanciado e não
de um sistema completo de gestão documental.
A quarta fase envolve a consolidação e o relato dos fatos observados
durante o desenvolvimento do trabalho, que realiza uma conexão entre os
conceitos teóricos, extraídos dos livros e artigos, com a vivência prática trazida
pelos estudos e visitas, de forma a garantir o foco real, atendendo as
necessidades das empresas ligadas a administração pública.

1.6

Estrutura da Dissertação
O conteúdo deste trabalho está organizado em seis capítulos básicos, cujos

objetivos são apresentados a seguir:
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O Capitulo 1 apresenta as razões que justificam esta dissertação, bem
como a definição dos objetivos que serão atingidos.
O Capitulo 2 apresenta

os conceitos fundamentais sobre Gestão

Documental desta dissertação, que são: Gestão Documental, Documentos de
Arquivo, Preservação Documental, Metadados de Preservação Documental.
O Capitulo 3 apresenta os modelos e padrões que serão utilizados nesta
dissertação, que são: Modelo de Requisitos para Gestão Documental – MoReq,
Padrão Internacional ISO15489 – Informação e Documentação de Gestão de
Documentos aplicado a Metadados Documentais e Padrão Internacional
ISO14721 – Sistema Aberto para Arquivamento de Informações.
O Capitulo 4 traz a proposta de um método para modelagem de
metadados para Sistemas de Gestão Documental, baseado no padrão
internacional ISO 15489 e nos elementos e requisitos de metadados propostos no
modelo MoReq - Modelo de Requisitos para Gestão de Documentos, que serão
modelados de acordo com o modelo proposto do ISO14721.
O Capitulo 5 descreve a funcionalidade do modelo proposto através da da
instanciação do modelo proposto, que se dará através dos documentos
decorrentes e utilizados pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de
São Paulo.
O Capitulo 6 apresenta as conclusões

gerais desta dissertação,

possibilidades de continuidade de pesquisas e contribuição para comunidade.
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Capítulo 2
2

Aspectos da Gestão de Documentos
Neste capítulo serão abordados conceitos teóricos dos princípios

documentais para o entendimento do trabalho aqui proposto, de acordo com as
pesquisas em artigos e livros sobre o assunto, de maneira a enfatizar que
Sistemas de Gestão de Documentos que não levem em conta tais especificidades,
estará fadado, no máximo, a tornar-se somente um sistema que não será capaz
de garantir as finalidades probatórias dos documentos de arquivo, nem tão pouco
um sistema de gerenciamento eficiente, pois a informação desorganizada, quando
informatizada, continua sendo apenas informação desorganizada. Dentre os
conceitos importantes, cita-se: Documentos de Arquivo, Metadados e Gestão
Documental.
2.1 Gestão Documental
Pesquisas

apontam

hoje,

como

uma

das

principais

preocupação

empresariais a questão do gerenciamento de documentos.
O que as empresas querem é agilidade, produtividade e lucratividade, acrescentando-se transparência principalmente no caso de
empresas governamentais. Os dirigentes sabem que ter a informação certa e rapidamente pode ser a diferença entre tomar ou não a
melhor decisão para a empresa. Mas nem tudo que se pode acessar é informação útil, nem tão pouco as empresas estão com seus
processos e rotinas totalmente informatizados, significando que grandes volumes de informações importantes podem estar sendo
perdidas, assim como informações desnecessárias estão sendo preservadas.

Estas informações corporativas movem o mundo da economia e dos negócios, pois conduzem os processos de negócios e
tomadas de decisões.

Para que se atinja os principais objetivos empresarias, é necessário passar por uma gestão adequada, uma melhoria de processos
e, também, passar por muitos caminhos norteados pela tecnologia.

Hoje o mundo corporativo faz seus negócios e geram seus documentos num ambiente eletrônico, devendo-se assim, levar em
conta o tratamento que se dá as informações estruturadas, aquelas armazenadas em bancos de dados e as não estruturadas, aquelas
contidas em documentos, tais como papéis, e-mails, arquivos nos mais variados formatos, como Word e Excel, fax, imagens, arquivos de
som, dentre outros, que devem ser tratadas pela tecnologia chamada Gestão Eletrônica de Documentos.

Define-se a Gestão Eletrônica de Documentos como sendo um grupo de tecnologias com funções específicas, divididas em cinco
funcionalidades básicas (Figura 2.2):
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•

Captação: o modo como informações e documentos, eletrônicos ou em papel, passam para um repositório de conteúdo para
reutilizar, distribuir e armazenar. Exemplo de tecnologia associada: Document Imaging (Processo de captação,
armazenamento e busca de documentos, independentemente do formato original, usando imagem digital gerada por
digitalização, reconhecimento inteligente ou óptico de caracteres);

•

Armazenamento: onde se coloca o conteúdo e como você o encontra novamente. Exemplo de tecnologia associada: Data
Warehouse (Repositório central para todos, ou a maioria, dos dados estruturados da organização).

•

Gerenciamento: são as ferramentas e técnicas para mover conteúdo pela organização e monitorar o desempenho delas.
Exemplo de tecnologia associada: BPM – Gerenciamento de Processo de Negócios (Automação de processo de negócio no
todo ou em parte, em que documentos, informação ou tarefas são passadas de um participante a outro para ação, de acordo
com regras estabelecidas. Um processo de negócio é um conjunto logicamente relatado de fluxos de trabalho, passos de
trabalho e tarefas que provêm um produto ou serviço para clientes. BPM é um mix de gerenciamento de processos e
Workflow com tecnologias de integração de aplicação).

•

Distribuição: como você consegue o conteúdo certo para o público alvo no dispositivo certo. Exemplo de tecnologia
associada: PKI – Infra-Estrutura de Chave Pública (Habilita a troca segura de conteúdo através do uso de um par de
chaves pública e privada criptografada, obtida por autoridade confiável)

Preservação: são opções para armazenamento a longo prazo do conteúdo essencial da empresa. Exemplo de tecnologia
associada: metadados de preservação documental.

G e re n c ia m e n to

C a p ta ç ã o

A rm a z e n a m e n to

D is trib u iç ã o

Preservação

•

Figura 2.1 : Funcionalidades da Gestão Documental.
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Trabalhando juntas ou separadamente, essas tecnologias promovem a
organização de informações não estruturadas dentro das empresas e organismos
públicos.
Segundo Willian Benedon, especialista em documentação, define-se
Sistemas Gestão Eletrônica de Documentos como sendo um conjunto de
procedimentos e operações técnicas cuja interação permite a eficiência e a
eficácia na produção, tramitação, uso, avaliação e destinação (eliminação ou
preservação) de documentos da organização, processados eletronicamente e
aplicáveis em ambientes eletrônicos digitais ou em ambientes híbridos, isto é,
documentos eletrônicos e convencionais ao mesmo tempo.
Esses sistemas gerenciam todo o ciclo de vida do documento de maneira
padronizada, contemplando uma identificação completa dos tipos documentais
produzidos.
Dessa maneira a eliminação dos documentos cujos valores já se esgotaram
se dará sem nenhum prejuízo para a administração e a sociedade, e serão
preservados os documentos que encerram valor probatório e informativo, mas que
têm importância para a garantia de direitos e preservação da memória coletiva.
Esses sistemas dentro da administração pública garantem a consulta plena,
pelos administradores e pelos cidadãos, aos documentos gerados pelo serviço
público estadual, ressalvadas as restrições de acesso definidas em lei.
Ao dispor de uma fonte de informação confiável sobre as suas atividades, a organização
amplia a capacidade de conduzir os seus negócios de forma eficiente. No sistema de gestão de
documentos encontrará suporte às decisões de gerenciamento à consistência e continuidade da
prática administrativa e do funcionamento da organização à proteção dos interesses da
organização, além de facultar a preservação da memória organizacional.

2.1.1 Diagrama com Principais Relações de Gestão Documental
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Para um melhor entendimento utilizou-se de um diagrama, apresentado na
Figura 2.3, que constitui um modelo simplificado sugerido pelo MoReq da
Comunidade Européia [23], que pretende apenas indicar uma representação
formal de estruturas selecionadas, que abrangem um sistema de gestão
documental, para que se entenda os principais conceitos1 e as entidades e
associações mais importantes, como se segue na próxima página.

1

Os conceitos aqui escritos são baseados no Padrão Internacional ISO 15489[ISO,02] e no Modelo
de Requisitos MoReq [23]
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Figura 2.3: Modelo de Entidade-Relacionamento das associações mais relevantes
para Gestão Documental, adaptado a partir do modelo MoReq [23]
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2.1.2 Elementos do Diagrama
Neste item serão descritos do topo para baixo os itens do diagrama
representado na Figura 2.1, iniciando-se pelo plano de classificação, sendo
importante salientar que este diagrama tem por objetivo apenas representar as
principais entidades de relacionamento de um sistema de gestão documental.
Segundo os princípios arquivísticos, um sistema de gestão documental tem
como requisito básico um plano de classificação demonstrado no topo da Figura
2.1; institucionalizado na organização, esse plano tem a função de identificar e
organizar sistematicamente as atividades e/ou documentos de arquivo em
categorias, de acordo com convenções, métodos e procedimentos de aplicação,
estruturados logicamente e representados nesse plano de classificação.
Esse plano de classificação é normalmente representado como uma
hierarquia ou uma estrutura em árvore. A hierarquia inclui um certo número de
Níveis, que correspondem às funções e atividades da empresa. Cada nível pode
ter mais níveis numa posição hierárquica inferior.
Considera-se o plano de classificação como uma hierarquia constituída por
um certo número de Classes. Cada Classe liga-se à hierarquia num Nível, pode
estender-se por vários Níveis. Diversas Classes podem principiar em qualquer
Nível particular, mas cada classe inicia-se apenas num único Nível.
Os Dossiês podem ser eletrônico, ou híbrido ou tradicional. Constituem-se
no final de cada Classe, são um conjunto de documentos relacionados entre si,
tratados como uma unidade e agregados por se reportarem a uma mesma ação, a
um assunto determinado.
Os Volumes são uma subdivisão de um dossiê; normalmente a organização
definirá quais as convenções adotadas quanto as dimensões, número de
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documentos, eventos determinados ou período de tempo, para que se forme cada
volume.
Rotineiramente, principalmente no ambiente da administração pública, é
necessário produzir uma cópia censurada de um documento para ocultar
informações sigilosas definidas por lei, que é demonstrado no diagrama como o
Extrato de Documento.

A Tabela de Temporalidade define prazos de guarda para os documentos
em razão de seus valores administrativo, fiscal, jurídico, técnico, histórico, autoriza
a sua eliminação ou determina a sua guarda permanente. Aparece duas vezes no
diagrama apenas para melhor entendimento, mas representam uma única
entidade.

Os Documentos se organizam em dossiês, sendo a razão da existência de
um sistema de gestão de documentos.
2.1.3 Documentos
Tradicionalmente o documento é definido como uma informação associada
a um suporte material, de acordo com Carucci [4], podendo-se atribuir a seguinte
definição:
“uma coisa normalmente portátil (não se pode excluir que o documento seja
uma coisa imóvel, se pensarmos, por exemplo,em um documento lapidário,
inscrito em um muro) e é produzido sobre um suporte (um papel de carta,
uma fita magnética, um disco, um filme cinematográfico, uma chapa
radiográfica, um negativo etc.), através de um meio escrito (caneta-tinteiro,
caneta esferográfica, lápis, máquina de escrever, carimbo etc.) ou um
dispositivo para fixar a imagem ou a voz ou, eventualmente, a imagem e a
voz”
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Documentos

de arquivo devem contextualizar sua própria origem

administrativa e os vínculos diretos com os processos e as funções responsáveis
por sua existência, demandando, ainda, uma ação feita com o intuito de preservar
os documentos após o cumprimento das atividades para as quais foram criados.

O ato de arquivar ocorre com a finalidade de provar
atividades

realizadas.

Assim,

a arquivologia

irá se

preocupar em entender tanto os motivos que levaram
determinado indivíduo ou instituição a produzir um dado
documento, como as razões de sua preservação. O
interesse da contextualização arquivística recai sobre as
atividades desse produtor, expressas por documentos, que
mantém com elas uma relação de indicialidade. O objetivo,
então, é entender o produtor dos documentos e não a
informação por eles apresentada. A compreensão da
informação só será possível em um segundo momento. O
documento de arquivo deve ser considerado dentro de seu
contexto de produção, enquanto resultado de uma ação
administrativa, marcado por esta atividade e preservado
como prova desta.
O contexto de produção liga-se às condições
institucionais sob as quais o documento foi produzido; para
tanto, é preciso indicar: quem o criou, onde e quando isso
se deu, em resposta a quais demandas ele foi produzido e,
por fim, como ocorreu esse processo, ou seja, quais foram
as etapas e trâmites necessários.
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Conclui-se que o arquivo não é apenas um agregado
de documentos, porém um conjunto orgânico, preservado
com finalidades probatórias.
Entender um documento como arquivístico é pressupor uma relação de organização com os outros documentos produzidos por
um mesmo titular. Tal organização sempre deverá estar contemplada em qualquer programa de organização e sistematização, seja ele
eletrônico ou não.

A

contextualização

documental

é

a

primeira

característica capaz de proporcionar o entendimento do
significado do documento, garantindo amplamente sua
finalidade probatória.
Importante salientar que os documentos passam por
uma sucessão de fases, desde o momento em que são
criados, até a sua destinação final.

Essa sucessão de

fases é um desdobramento da dimensão administrativa dos
documentos e procura estabelecer diferenciações em
função da relação entre o uso administrativo e o valor
probatório dos documentos. Todo documento nasce na
fase corrente, podendo chegar à fase intermediária e
depois à permanente, caso não seja eliminado no percurso.
A fase corrente do documento se inicia na sua criação e pode sofrer
alterações

no

características:

seu

trâmite,

tendo

as

seguintes
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•

são documentos estreitamente vinculados aos objetivos imediatos para
os quais foram produzidos ou recebidos;

•

são conservados junto aos órgãos produtores em razão de sua vigência
e da freqüência de uso;

•

após o cumprimento de suas finalidades administrativas, alguns passam
a ter importância enquanto prova, mudando de fase;

•

outros documentos perdem importância e são eliminados; a eliminação
é denominada descarte;

•

a passagem para a fase intermediária é denominada transferência;

A fase intermediária tem as seguintes características:
•

são documentos cuja finalidade administrativa já foi cumprida;

•

o valor probatório continua estritamente vinculado ao uso administrativo
que gerou o documento;

•

podem ainda ser requisitados pelo organismo produtor, que continua a
controlá-los, embora os utilize raramente;

•

sua preservação, muitas vezes, obedece a uma temporalidade definida
pela lei;

•

começam a ser objeto de interesse de pesquisadores;

•

após o cumprimento de sua vigência, alguns passam a ter seus usos
administrativo e probatório esvaziados;

22

•

alguns mudam novamente de fase e outros perdem importância e são
eliminados;

•

a passagem para a fase permanente é denominada recolhimento.

A fase permanente acontece normalmente quando este documento foi
concluído e já foi enviado para guarda permanente, tendo
as seguintes características:
•

são documentos custodiados em caráter definitivo em função de seu
valor informativo e testemunhal;

•

continuam estritamente vinculados ao uso administrativo que os gerou e
ao uso probatório que os preservou;

•

seu valor de pesquisa atinge a potencialidade máxima;

•

devem passar a ser descritos em instrumentos de pesquisa de modo
sistemático, também através de modelos de metadados;

•

não podem mais ser eliminados, devendo passar por programas de
conservação mais intensos, podendo ser detalhados através dos
metadados documentais e, quando necessário, por programas de
restauração;

•

eram denominados antigamente “arquivo histórico”

O conhecimento de tais fases dos documentos arquivísticos é fundamental
quando da elaboração de sistemas informatizados, pois se deve dimensionar o
sistema em função da destinação prevista para cada série documental. Somente
um diagnóstico preciso quanto à produção e ao ciclo de vida documental pode
iniciar um processo bem sucedido de informatização.
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2.2

Preservação Documental
O foco deste trabalho se dará na funcionalidade de Preservação de

Documentos do processo de Gestão Documental.
Segundo especialistas [31], defini-se preservação digital como sendo o
planejamento, alocação de recursos e aplicação de métodos e tecnologias para
assegurar que a informação digital de valor contínuo permaneça acessível e
utilizável.
Na preservação de documentos digitais, assim como na dos documentos
em papel, conforme descrito por [32] é necessário a adoção de ferramentas que
protejam e garantam a sua manutenção. Essas ferramentas deverão servir para
reparar e restaurar registros protegidos, prevendo os danos e reduzindo os riscos
dos efeitos naturais, ou para restaurar os documentos já danificados.
A preservação é um dos grandes desafios do século XXI, pois nos últimos
anos a provisão de acesso à informação e a preservação do conhecimento para
futuras gerações estão sofrendo risco de extinção.
Com o aumento da produção de informação em formato digital, tem sido
questionada cada vez mais a importância de se ter garantida a sua
disponibilização e preservação por longos períodos de tempo. Essa preocupação
envolve tanto os produtores dos dados quanto os órgãos detentores dessa
informação.
Com o advento da informação em formato digital, abriu-se também a
possibilidade de que a informação possa ser gerenciada de muitas formas,
ressaltando cada vez mais a importância de se ter garantida a sua disponibilização
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e preservação por longos períodos de tempo. Desde sua criação até seu acesso,
passando pelas estratégias de preservação que podem ser escolhidas.
Segundo [31], preservação digital refere-se também aos esforços realizados
para garantir o acesso a longo prazo à informação que foi criada ou re-criada em
formato eletrônico. Digitalizando ou salvando um documento como um arquivo
digital, dá-se inicio ao ciclo de vida de um objeto digital com características
próprias e que depende de um software e um hardware para ser reproduzido.
A princípio as práticas relacionadas com a preservação digital estavam
baseadas na idéia de garantir a longevidade dos arquivos, [6] mas essa
preocupação agora está centralizada na ausência de conhecimento sobre as
estratégias de preservação digital, ou seja, no grau de confiabilidade de que a
tecnologia que se utiliza permite para que este documento seja recuperável no
futuro.
Os objetos digitais não podem ser deixados em formatos obsoletos para
serem transferidos depois de longos períodos de negligência para repositórios
digitais.
Especialistas da área de ciência da informação estão elaborando normas
necessárias para armazenar e compartilhar de maneira adequada esses materiais,
assim como buscando a formulação de políticas institucionais de preservação [30].
É importante salientar que estas decisões vão além das tarefas tradicionais de
manutenção

de

informações,

relacionando-se

também

a

construção

da

interoperabilidade de acervos digitais, enfatizando-se assim questões quanto a
arquiteturas, metadados e formatos padrão.
Assim conclui-se que as condições básicas à preservação digital seriam,
então, a adoção desses métodos e tecnologias que integram a preservação física,
lógica e intelectual dos objetos digitais. A preservação física está focada nos
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conteúdos armazenados em mídia magnética, tendo a necessidade de constantes
migrações para outros materiais, mantendo a possibilidade de acesso. A
preservação lógica procura na tecnologia formatos atualizados para inserção dos
dados, novos softwares e hardware que mantenham vigentes seus bits, de
maneira a não se tornarem obsoletos, conservando sua capacidade de leitura com
custos menos onerosos.
No caso da preservação intelectual, o foco está nos mecanismos que garantem a integridade e autenticidade da informação nos
documentos eletrônicos, tornando-se mais complexo devido à capacidade dos objetos digitais serem passíveis de modificação no seu
desenho, apresentação ou interação no formato de publicação [29], tornando-se facilmente fraudulento quanto aos direitos de propriedade
intelectual, tornando-se assim uma das principais barreiras da preservação digital.

Segundo [28], no mundo digital deve-se inicialmente se identificar os
múltiplos aspectos de uma obra que devem ser preservados. Em seguida, para ter
sucesso na preservação dos objetos digitais, as medidas de preservação devem
garantir que o maior número possível desses aspectos persistam no tempo. Ao
preservar objetos digitais, aponta-se os seguintes aspectos principais:

•

fixar os limites do documento a ser preservado: deve-se definir as
fronteiras de um documento em um ambiente de hipertexto, pois os
documentos digitais podem ser compostos, criados pela montagem de
mídias distintas, ou pela ligação a recursos de toda a rede.

•

preservar a presença física: refere-se ao arquivo de computador que
podem ser representado pela seqüência de “0”s e “1”s que são a base
de um documento digital.

•

preservar o conteúdo: refere-se à manutenção da capacidade de
acessar o conteúdo no seu nível mais elementar, como por exemplo
texto ASCII,
diagramação.

sem especificar as variações de fonte e recursos de
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•

preservar a apresentação: conteúdo é usualmente expressado em
algum tipo de apresentação , formato ou diagramação, que inclui fontes
de tamanho e formas variadas, uso de espaços em branco, colunas,
margens, cabeçalhos, rodapés, paginação, e assim por diante. No caso
de documentos digitais (por exemplo, SGML, XML, e alguns formatos de
PDF), normalmente as especificações de diagramação são separadas
do conteúdo. Para preservar a aparência original de um documento,
estas especificações de diagramação também devem ser preservadas,
especialmente quando elas contribuem significativamente para o
entendimento e a interpretação do conteúdo.

•

preservar a funcionalidade: objetos digitais têm funcionalidades que vão
muito além dos documentos tradicionais em papel, podendo conter
componentes multimídia, existir em formato de hipertexto, conter
conteúdo dinâmico automaticamente gerado a partir de dados
armazenados, ou ter funções de navegação, tais como barras de
ferramentas,

pesquisa

por

palavra

chave,

ou

tabelas

de

conteúdo(índices) interativos.

•

preservar a autenticidade: as atividades para garantir a autenticidade
incluem proteger os objetos digitais contra mudanças não autorizadas, e
monitorar os objetos digitais através de múltiplos ciclos de cópia para
garantir que cada cópia seja uma expressão aceitável do original.

•

localizar e rastrear o objeto digital ao longo do tempo: o objeto digital
deve ser verificado e distinguido de outras versões, devido a facilidade
de se mover, copiar e alterar objetos digitais.

•

preservar a proveniência: estabelece a origem e o histórico de um
objeto, confirmando a autenticidade e a integridade do conteúdo.
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•

preservar o contexto: objetos digitais são parcialmente definidos por
suas dependências de hardware e software, seu modo de distribuição, e
por sua interligação com outros objetos digitais.

Estes aspectos servem para especificar os elementos que deverão ser
efetivamente mantidos.
2.3

Metadados de Preservação Digital
Uma das características do atual ambiente da administração pública é a

descentralização. Pessoas, organizações e informações estão naturalmente
distribuídas em conseqüência da demanda do mercado global. Como resultado,
aumentam as necessidades com relação à integração e interoperabilidade dos
sistemas de informação, que caminham a passos largos no sentido da
distribuição. As informações encontram-se espalhadas em diversas ferramentas e
sistemas existentes na empresa e da mesma forma estão as descrições sobre os
dados também conhecidos como metadados.
A criação e uso de metadados são essenciais em qualquer estratégia de
preservação de documentos.
Freqüentemente, devido à natureza dos documentos digitais, permite-se a
ampla produção e disseminação de informações dentro das organizações, sendo
que estas mesmas organizações dão muita ênfase à geração e aquisição de
material digital esquecendo-se da importância de manter a preservação e o
acesso a longo prazo dos acervos eletrônicos existentes.
Em ambiente digital, os recursos sofrem transformações provocadas por
fatores tais como, obsolescência tecnológica, uso indevido ou regular, dentre
outros, cujos resultados são difíceis de administrar. Assim necessita-se a adoção
de estratégias de preservação de documentos, de modo que se mantenha um
histórico das mudanças ao longo do tempo com o objetivo de garantir que a
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autenticidade e integridade dos documentos digitais sejam periodicamente
atualizadas.
Similarmente deve-se chamar à atenção para a importância de informar os
dados de contexto utilizados durante o ciclo de vida do objeto digital a ser
preservado, garantindo assim, que o documento continue sendo utilizado e
satisfatório às utilizações posteriores indeterminadamente, assegurando também
seu valor probatório legal, pois as tecnologias de acesso aos recursos digitais
rapidamente se tornam obsoletos.
2.3.1 Conceito
O prefixo "meta" vem do grego e significa "após" ou " esse que ultrapassa,
que engloba". Na realidade, ele designa uma noção que sucede a uma outra e
que a toma em consideração à posteriori. Assim, os metadados são desenvolvidos
a partir e em função de dados e é por isso que são designados sempre como
"dados sobre dados" ou "a informação sobre a informação". Na verdade, os
metadados são marcos ou pontos de referência que permitem circunscrever a
informação sob todas as formas [41]. São por assim dizer resumos da informação,
sobre a forma ou o conteúdo de uma fonte documental.
Define-se Metadados de Preservação, de acordo com [30], como sendo as
informações de apoio aos processos associados com preservação digital. Mais
especificamente, são as informações necessárias para acessar de modo continuo
os recursos digitais e as informações neles contidas indefinidamente.
Os metadados de preservação devem conter informação técnica e
administrativa sobre decisões e ações de preservação, registrar os efeitos das
estratégias de conversão de dados, assegurar a autenticidade dos recursos
digitais ao longo do tempo e ainda registrar informações sobre direitos.
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Podem ser designadas três categorias distintas aos metadados de
preservação como se segue:
•

Descritivos: facilita recursos de localização e identificação;

•

Administrativos: da apoio aos recursos de gestão dentro de uma
coleção;

•

Estruturais: complementam a informação administrativa de maneira a
conectar os componentes de um objeto de informação complexo,
acrescentando

o

enquadramento

tecnológico

indispensável

a

recuperação dos recursos.
Sendo que, segundo Online Computer Library Center [30], atribui-se as
seguintes características fundamentais a metadados de preservação:

•

Abrangência: devem englobar todos os requisitos informacionais para o
gerenciamento de um arquivo digital, desde a sua inclusão até sua
disponibilização e acesso.

•

Estruturação: apresentam uma descrição de alto nível dos componentes
chave do sistema e das suas funcionalidades, de maneira que esta
característica complementa a de abrangência.

•

Amplitude da Aplicação: podem ser aplicáveis a uma ampla variedade
de arquivos digitais, atividades e de instituições. Uma estrutura de
metadados de preservação representa o consenso de diversos grupos
de stakeholders, como por exemplo um grupo de trabalho e também
deve ser

imparcial sobre assuntos relacionados com as opções de

estratégias de preservação.
2.3.2 Usos e Funções de Metadados
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As fontes documentais descritas pelos metadados podem estar em
suporte eletrônico ou não e podem caracterizar-se sob uma
forma textual ou não (podemos pensar nos artefatos, no
material visual, no material sonoro, na pintura, dentre
outros). No mais, a descrição destas fontes podem ser
feitas em diferentes níveis (seja em nível de uma coleção,
seja de fonte única ou de um componente de uma fonte,
como por exemplo, o detalhe sonoro de um documento
multimídia).
Os metadados servem para descrever e estruturar, de maneira estável e
uniforme, a informação registrada sob diferentes suportes documentais. Eles
permitem acessar facilmente a informação, extraí-la e compreendê-la, fornecendo
também um contexto.
Os metadados podem, portanto, servir para localizar e descrever uma fonte
de informação, visando facilitar e melhorar sua recuperação, sua gestão e seu uso
[25], para cada ambiente que produz ou gera uma massa documental, existem
motivos particulares que justificam e explicam a elaboração de metadados. Por
exemplo, no campo das bibliotecas, os metadados são freqüentemente utilizados
para descrever as fontes segundo um certo modelo normalizado, que permite uma
recuperação uniforme e eficaz. No ambiente da Internet, eles foram desenvolvidos
para

racionalizar,

diferenciar

e

tratar

a

massa

de

informações

e,

conseqüentemente, para melhorar a recuperação na Web.
Assim, além de facilitar a busca e a recuperação da informação estruturada
dentro dos contextos de pesquisa, os metadados podem também auxiliar na
organização das fontes eletrônicas, favorecer a interatividade delas, validar suas
identificações e assegurar a sua preservação por longos períodos. De forma geral,
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podemos afirmar que os metadados podem ser utilizados para a descrição e a
pesquisa das fontes, a gestão de coleções de fontes documentais e a preservação
das mesmas. [41]
Uma das entidades que homologam os padrões de metadados é o World
W3C [46].

Wide Web Consortium -

Existem, portanto, diferentes tipos de metadados, desenvolvidos em
função dos objetivos que pretendem alcançar. com o
advento

dos

documentos

eletrônicos,

são

também

consideradas como "uma ferramenta que pode garantir o
significado,

gerenciamento

e

o

ciclo

de

vida

dos

documentos e das informações que eles contém" [20],
ponto esse em que se dará o foco deste trabalho. Falamos
igualmente

dos

metadados

de

preservação,

especificamente destinados a assegurar a conservação, a
longo prazo, de fontes eletrônicas.
Independente das razões específicas pelas quais os metadados são
utilizados, concluímos que o objetivo comum persiste no controle físico e
intelectual dos documentos, visando à acessibilidade imediata e futura.
Existem atualmente diversos projetos de análise, na Europa, América do
Norte e Austrália, para desenvolver estruturas de metadados. A importância dos
metadados documentais levou ao desenvolvimento de modelos de referência, tais
como o ISO14721 - Space Data and Information Transfer Systems – Open
Archival Information System – Reference Model, em fevereiro de 2003 [21], e
também o ISO15489 – International Standard Information and Documention –
Record Management, em março de 2002 [20], que serão comentados no próximo
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capítulo e que utilizaremos como base para modelagem dos metadados propostos
neste trabalho.

33

Capítulo 3
3

Modelos e Padrões
Neste item serão descritos os Modelos e Padrões utilizados para

embasamento teórico deste documento, sendo estes, o “Padrão Internacional ISO 15489”, por fornecer uma metodologia de desenvolvimento de sistemas de
gestão documental que abrange metadados documentais, baseada no modelo
clássico da Engenharia de Software, o “Modelo de Requisitos Documentais –
MoReq”, elaborado por um programa da Comunidade Européia, pela proposta de
elementos e requisitos de metadados documentais, e finalmente o “Pacote de
Informações Arquivísticas do Padrão Internacional - ISO14721”, devido sua
abrangência na proposta de modelagem de metadados documentais.
3.1

Padrão Internacional ISO15489
Essa é a primeira norma ISO [19] na área de gestão documental e

informação que foca os processos que garantem um eficiente e sistemático
controle da produção, conservação, utilização e eliminação da informação sobre e
da prova das atividades e transações das organizações. Baseado no padrão
australiano AS4390 de Gestão de Documentos, o ISO15489 foi desenvolvido para
padronizar as melhores práticas internacionais em Gestão Documental.
Essa norma é composta de duas partes:

•

International Standard Information and Documentation - Records
Management - Part 1: General(ISO 15489:1) : é o padrão de fato, que
orienta nas práticas de alto nível de requisitos para estruturar a gestão
eletrônica de documentos; também orienta quanto ao desenvolvimento
de sistemas de gestão eletrônica de documentos e detalha os processos
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que

são

necessários

para

esses

sistemas,

incluindo

guarda,

armazenamento e acesso.

•

Technical

Report

Information

and

Documentation

-

Records

Management - Part 2: Guidelines (ISO 15489: 2): é o manual
desenvolvido para explicar os requisitos da parte 1 do padrão. Esse
documento é informativo apenas e tem sido utilizado como uma
ferramenta para dar suporte na implementação dos conceitos e práticas
mencionados na parte 1, também pode ser utilizado como um guia
prático sobre desenvolvimento de processos documentais, como por
exemplo, sistemas de busca, modelos de acesso e classificação, ou
ainda como um guia específico para treinamento para promover a
implantação de sistemas de gestão eletrônica de documentos numa
organização.
Este padrão estabelece um conjunto de elementos e uma metodologia de
implementação que permitirá às organizações estabelecerem uma adequada gestão
dos seus documentos, capaz de suportar o enquadramento de um processo de
qualidade.
Pretende ser aplicável a todo o tipo de documentos, independentemente do seu
suporte material (papel, microfilme, qualquer suporte eletrônico ou outro), e também
ser útil para os gestores das organizações, para os profissionais responsáveis pela
gestão da informação, dos arquivos e das tecnologias de suporte, e para a generalidade
do pessoal de uma organização implicando na produção ou conservação de
documentos.

Esta norma suporta o estabelecimento de um programa consistente e
sistemático de gestão de documentos. Tal programa, inclui diversos componentes,
entre outras, a determinação da criação dos documentos no âmbito de cada
processo de negócio, da respectiva forma, estrutura e tecnologia a usar, da melhor
forma de organização dos documentos, do período de tempo durante o qual cada
documento ou conjunto de documentos deve ser conservado, do metadado a
associar a cada documento, dos requisitos para a sua recuperação, utilização e
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circulação em condições de segurança e durante tanto tempo quanto dos mesmos
houver necessidade.

Relativamente à metodologia proposta para aplicação da norma, é
expressamente declarado que pode ter um desenvolvimento iterativo, parcial ou
gradual.
Essa metodologia, dentre outros itens, sugere um processo estruturado
para desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão de documentos
que abrangem metadados.
Totalmente baseada no processo clássico da Engenharia de Software, mas
com enfoque no desenvolvimento de sistemas com funcionalidades adequadas a
gestão de documentos, de maneira que os mesmos sejam desenvolvidos com alto
nível de qualidade, produtividade e a custos efetivos.
O padrão ISO15489 [20], sugere para o desenvolvimento de sistemas de
gestão documental que se siga os seguintes passos como metodologia para
aplicação da norma:

•

Passo A: Avaliação Preliminar;

•

Passo B: Análise das Atividades de Negócios da Organização;

•

Passo C: Identifica Requisitos Documentais;

•

Passo D: Avaliação dos Sistemas Existentes;

•

Passo F: Projeto do Sistema de Gestão de Documentos;

•

Passo G: Implementação do Sistema de Gestão de Documentos;
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•

Passo H: Revisão Pós – Implementação.

De acordo com esta metodologia estes passos, se seguidos integralmente,
ao final conclui-se o sistema de gestão documental orientado nas fases da
engenharia de software que abrange as necessidades de metadados de
preservação documental.
Conforme citado anteriormente, a metodologia proposta para aplicação da
norma, pode ter um desenvolvimento iterativo, parcial ou gradual dentro dos
passos propostos, de maneira a poder ser utilizada como verificador das
necessidades básicas para implementação de metadados. Para o embasamento
deste trabalho, nos utilizaremos apenas dos três primeiros passos, por não ter o
objetivo de implementar ou validar um sistema de gestão documental completo,
mas sim, um modelo de metadados de preservação documental, que poderá ser
utilizado por sistemas de gestão de documentos.
3.1.1 Metodologia do Padrão ISO15489 Aplicada a Metadados Documentais
O Padrão ISO15489 oferece uma metodologia que é usada para
desenvolver sistemas de gestão de documentos que incluem metadados e que vá
de encontro aos objetivos, restrições e necessidades organizacionais. Este
trabalho se baseia nestas fazes para implementar a modelagem de metadados
proposto neste documento.

Executando as fases de A à C desta metodologia, estabelece-se
conhecimento dos requisitos relacionados a metadados
documentais, ou

identifica aqueles requisitos que serão

totalmente satisfeitos através do uso de metadados.
Os passos de D a H ajudam a aplicar o conhecimento adquirido nas fases anteriores da metodologia, implementando um
sistema de gestão documental na sua amplitude de maneira a atender também as necessidades de metadados de maneira eficiente dentro
da organização.
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Importante

salientar

que

se

utilizará,

mais

especificamente,

para

embasamento deste trabalho, os três primeiros passos propostos por esta
metodologia, onde se estabelece alguns dos principais elementos que embasam
um sistema de gestão documental e também a modelagem de metadados
documentais, sendo eles os passos A, B e C, referentes à Avaliação Preliminar,
Análise de Negócios e Levantamentos de Requisitos respectivamente.
Segue, nos próximos tópicos, a descrição, segundo ISO15489 [20] de todos
os passos desta metodologia, enfatizando os aspectos de metadados.
3.1.1.1 Passo A - Avaliação Preliminar

Para atender as necessidades documentais de uma organização é
necessário que se inicie conduzindo uma ampla pesquisa.
Através de entrevistas e fontes documentais deve-se
coletar informações para identificar as características legais
e estruturais da organização.
Nesta fase viabiliza-se a compreensão dos fatores que influenciam as
necessidades da organização para criar, manter e preservar documentos.
Estabelece-se também consciência das atividades de negócios, infra-estrutura
tecnológica e organizacional, stakeholders e riscos documentais.

Para embasamento deste trabalho, de acordo com a sugestão da
metodologia esta fase será utilizada para definir a estrutura organizacional do
governo do estado, no modelo de metadados proposto por este documento, de
maneira a viabilizar informações de proveniência de um documento.
3.1.1.2 Passo B - Análise das Atividades de Negócios
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Neste passo, o foco se dá nas atividades de negócios da organização e em
como esta atividade é concluída.
Identifica e documenta a seqüência do processo de negócios e suas
transações, cada função e atividade de negócios que possam ser satisfeitos
através de documentos associados, estabelecendo sua hierarquia, isto é, o plano
de classificação documental.
O plano de classificação documental é o produto chave de análise nesta
fase, é uma ferramenta que será utilizada para viabilizar as informações de
referência do modelo de metadados proposto neste documento.
3.1.1.3 Passo C – Identificando os Requisitos Documentais
Através de coleta de informações de fontes documentais e entrevistas,
identifica requisitos sobre os itens do plano de classificação de documentos
estabelecidas no passo anterior.

Os requisitos podem também ser derivados da análise dos
regulamentos do ambiente organizacional e dos riscos de
não criar e manter documentos da organização.
Em relação a metadados, estes requisitos podem ser de dois tipos:

•

Aqueles que especificam um requisito de metadados em particular - tais
como “nome do reclamante deverá ser capturado com todas
reclamações recebidas”. Este tipo de requisitos especifica elementos de
metadados que você poderá ser capaz de gerar dentro do seu sistema.
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•

Aqueles que podem ser satisfeitos, completamente ou parcialmente
através do uso de metadados, tais como “solicitações de licença
deverão ser retidas por 50 anos“. Metadados podem ser usados para
facilitar o gerenciamento e o uso apropriado dos documentos para
ajudar a garantir que eles serão guardados pelo tempo solicitado.

Compilando uma lista de requisitos documentais que afetam sua
organização como um todo, ou cada unidade de negócios, produzirá uma
significativa estratégia de desenvolvimento de metadados para sua organização.
Isto identificará como e onde metadados podem ser aplicados para ajudar a
solucionar as necessidades de negócios.
Um exemplo seria a guarda de documentos por longos períodos, no caso
de documentos eletrônicos; mantê-los por dez, vinte ou cinqüenta anos, para se
atender solicitação de legislação ou necessidades de negócios, pode ser um
processo difícil. Nessa situação deve-se utilizar metadados como significativa
ajuda para encontrar esses requisitos. Você usa metadados para marcar esses
documentos que precisam de migração contínua ou para iniciar os procedimentos
de preservação necessários. Metadados podem também ser usados para
documentar qualquer atividade de preservação realizada pelos documentos como
parte da estratégia de acessibilidade.
Esta fase será utilizada na proposta deste documento, apenas para se
estabelecer o ponto onde se deve levantar os requisitos do sistema de gestão
documental que atende a necessidade de metadados.
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3.1.1.4 Passo D – Avaliação do Sistema de Gestão de Documentos
Neste passo identifica-se e se avalia os sistemas existentes na organização
que desempenham operações ligadas a requisitos documentais.
A análise dos metadados nesta fase é importante para determinar a
eficácia dos metadados atuais e gerenciar e estabelecer o quanto estes podem
ser melhorados.
Para avaliar os metadados de um sistema de gestão de documentos é necessário ter um bom entendimento de como os
negócios são atualmente conduzidos na organização. Qual tecnologia e como esta é utilizada? Quais regras e procedimentos que as
pessoas estão seguindo? Foram identificados problemas na interpretação ou uso dos documentos que possam ser solucionados por
metadados?

Se, ao final deste passo, determinar-se que as práticas, sistemas e estruturas existentes atualmente não capacitam criar e
gerenciar os metadados que se necessitam, os Passos E, F e G poderão ajudar a desenvolver ou redesenhar um sistema e práticas que
possibilitem gerar e manter os metadados necessários para que se atenda os requisitos de negócios.

3.1.1.5 Passo E – Identificação de Estratégia para Criação e Manutenção de Documentos

Neste passo, determina-se o enfoque correto para que se satisfaçam os requisitos documentais, identifica-se estratégias que
podem incluir adoção de políticas, procedimentos e práticas, projeto de novos sistemas, implementação de sistemas de uma maneira que
satisfaça os requisitos documentais, ou adotando padrões.

Estas estratégias podem ser selecionadas baseando-se no grau dos riscos relacionados à falhas para satisfazer requisitos nas
funções de negócios que os sistemas documentais pretendem suportar, o ambiente dos sistemas existente e a cultura corporativa em que a
estratégia poderia ter êxito.

A aplicação destas estratégias, podem ser direcionadas a cada requisito documental, separadamente ou em combinação.

Uma vez determinado quais metadados podem ser capturados e
examinada a capacidade do sistema atual, pode-se examinar os procedimentos,
projeto, padrões e táticas de implementação para determinar a combinação
dessas

estratégias,

que melhor

capacitarão

implementar

metadados

na

organização.
Nessa fase, pode-se, por exemplo, decidir desenvolver requisitos
diferentes, para diferentes áreas de negócio.
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Em uma área de negócio que opera em um ambiente de alto risco, pode-se
decidir que um sistema precisa ser re-projetado para possibilitar maior captura de
metadados e para potencializar a automação dessa captura.
Em outra área de negócio, onde a infra-estrutura técnica é adequada, mas
a captura de metadados é pobre, pode-se decidir implementar uma tática e
estabelecer regras que especifiquem exatamente quais metadados que as
pessoas precisam capturar sobre cada regra de negócios das transações que eles
documentam.

3.1.1.6 Passo F – Projeto de um Sistema de Gestão Documental

Projetar um sistema documental que incorpore estratégias, processos
e práticas que garantam que o sistema suporta e não
retarda os processos de negócios estabelecido e que
abrangem metadados.
Deve-se viabilizar a avaliação e, se necessário, re-projeto dos
processos e operações de negócio e sistemas de
comunicação que incorporam processos de automatização
de gestão de documentos e seus metadados.
Se, neste passo, decidir-se desenvolver componentes do sistema,
metadados serão um componente chave do trabalho de projeto.
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Parte efetiva do projeto do sistema está determinando como os metadados
deverão ser gerados. Existem varias opções disponíveis. Metadados podem ser:

•

produzidos por funcionários;

•

automaticamente capturados por sistemas como parte das transações
de negócios;

•

automaticamente criados por sistemas, de acordo com as regras
estabelecidas internamente(tais como, arquivo seqüencial numerado,
captura automática de log de auditoria, atribuição automática da política
de descarte de acordo com a tabela de temporalidade);

•

derivado do modelo de classificação empregado dentro da organização;

•

pegando os campos de data e hora do sistema operacional.

Metadados podem ser armazenados em documentos, banco de dados,
sistemas distribuídos, formulários de papel – um grupo de diferentes opções –
assim deve-se considerar qual atende melhor suas necessidades e qual trabalha
melhor com a tecnologia existente na empresa.
3.1.1.7 Passo G – Implementação de um Sistema de Gestão Documental
A

implementação

um

sistema

de

documental

deve

ser

feita

sistematicamente usando o planejamento de projeto e metodologias apropriadas
para a realidade organizacional e integrando as operações dos sistemas
documentais com processos de negócios e sistemas relacionados, incluí-se as
necessidades de metadados da organização.
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Dependendo de como foi projetado a captura de metadados, nessa fase
será necessário apenas um reduzido trabalho de implementação. Caso a captura
de metadados em seu projeto de gestão de documentos tenha sido projetada de
maneira automatizada, precisar-se-á relacioná-los e informar aos usuários o novo
escopo e também viabilizar treinamento.
3.1.1.8 Passo H – Revisão Pós - implementação
Neste passo reuni-se informações sobre a performance do sistema de
gestão documental, como um processo contínuo. Isto pode ser feito através de
entrevistas de usuários e gerenciamento, usando questionários, observando o
sistema em operação, examinando procedimentos manuais, material de
treinamento e outras documentações, e realizar checagem arbitrária sobre a
qualidade dos documentos. Revisar e avaliar a performance do sistema, iniciar e
monitorar correções e estabelecer um regime de monitoramento continuo e
avaliação regular.
O monitoramento contínuo e revisão dos requisitos de metadados são importantes para o sucesso da estratégia de metadados.
Pode-se determinar como metadados é capturado, garantir a eficiência, testar a segurança dos metadados ou testar a capacidade dos
metadados serem migrados em alterações de sistemas.

3.2

MoReq – Modelo de Requisitos para Gerenciamento de Documentos

Eletrônicos.
O Modelo de Requisitos MoReq-Model Requirements for the Management
of Electronic Records,[23] preparado para o Programa IDA (Interchange of Data
between Administrations) da Comissão Européia [17],

pretende fornecer

instrumentos orientadores para a identificação, em cada organismo, dos requisitos
de um sistema de gestão de documentos eletrônicos e foi concebido com o
propósito de ser totalmente genérico, não considerando

quaisquer questões

específicas de plataformas tecnológicas ou de setores de atividade. Devido à sua
natureza modular, as comunidades de utilizadores podem acrescentar-lhe funções
complementares específicas dos requisitos da sua atividade.
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Esse modelo foi elaborado com vista a ser aplicável a organizações que
pretendam adquirir um Sistema de Gestão de Documentos ou que pretendam
avaliar a capacidade do sistema que têm atualmente instalado.
O escopo de seus requisitos abrangem workflow, assinatura eletrônica,
performance, legislação, metadados, padrões de arquitetura, preservação digital,
dentre outros, sendo constituído de 100 páginas, 390 requisitos e 127 elementos
de metadados.
Para embasamento deste trabalho, nos basearemos nos elementos e
requisitos de metadados propostos por esse modelo adaptados a realidade do
ambiente do governo do Estado de São Paulo.
3.2.1 Requisitos Documentais do MoReq
Dentro do MoReq os requisitos documentais são classificados, para melhor
organização dentro dos seguintes itens:

•

Classificação de Documentos;

•

Controle e Segurança;

•

Prazo de Conservação e destinação final;

•

Pesquisa, Recuperação e Representação;

•

Funções de Administração;
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A seguir descreve-se alguns dos requisitos referentes a metadados
adaptados do MoReq [23], utilizados para embasamento da

proposta deste

trabalho:

•

Os suportes de armazenamento de um sistema de gestão eletrônica de
documentos têm de ser utilizados e armazenados em ambientes
compatíveis com a vida útil pretendida e previsível dos documentos geridos,
e devem estar dentro da tolerância da especificação do fabricante dos
suportes.

•

Um sistema de gestão eletrônica de documentos deve incluir recursos para
a comparação periódica automatizada de cópias de informação e a
substituição de qualquer cópia em que se detectem erros, para prevenção
contra a degradação dos suportes.

•

Um sistema de gestão eletrônica de documentos tem de permitir a
conversão em bloco de documentos de arquivo (com os respectivos
metadados e informações da rotina de auditoria) para outros suportes e/ou
sistemas, de acordo com as normas pertinentes para os formatos utilizados.

•

O fornecedor de um sistema de gestão eletrônica de documentos tem de
possuir um programa demonstrável instalado, para atualizações da base
tecnológica do sistema, que permita que a informação existente continue a
ser acedida sem alterações ao conteúdo.

•

Um sistema de gestão eletrônica de documentos deve utilizar apenas
normas amplamente aceitas, descritas em especificações abertas e
disponíveis

publicamente,

relativas

armazenamento e bases de dados.

a

estruturas

para

codificação,
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•

Um sistema de gestão eletrônica de documentos deve ter a capacidade de
gerir uma série de elementos de metadados relativa à conservação dos
documentos e respectivos componentes.

•

Se um sistema de gestão eletrônica de documentos utilizar quaisquer
estruturas de propriedade do fabricante para codificação, armazenamento
ou bases de dados, estas devem estar plenamente documentadas, ficando
a documentação disponível para o administrador.

3.2.2 Elementos de Metadados do MoReq
Demonstra-se neste item alguns elementos de metadados propostos pelo
MoReq [23], que serão considerados para embasamento deste trabalho.
Elementos de Metadados aplicados ao Plano de Classificação de
Documentos:

•

Nome do responsável pelo plano de classificação;

•

Identificador;

•

Descrição;

•

Elementos de metadados definidos pelo utilizador;

Elementos de Metadados aplicados a Documentos de Arquivo:

•

Identificador;

•

Assunto;
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•

Autor ou organização;

•

Pessoa ou posto responsável pela manutenção do documento de
arquivo;

•

Data e hora da compilação do documento de arquivo;se o documento de
arquivo for uma carta, a data da carta; se o documento de arquivo for
um registro de som ou outro, com uma dada duração, hora de início e de
fim;

•

Destinatários que podem ser indivíduos ou organizações aos quais a
informação contida no documento de arquivo foi dirigida;

•

Tipo de documento de arquivo, podendo ser carta, memorando, fatura,
dentre outros.

•

Direitos de acesso de grupo de utilizadores, incluindo dados sobre quais
são os grupos de utilizadores que podem aceder ao documento de
arquivo e os tipos de acesso autorizados aos mesmos;

•

Direitos de acesso de utilizador incluindo dados sobre quais são os
utilizadores que podem aceder ao documento de arquivo e os tipos de
acesso autorizados aos mesmos;

•

Categoria de segurança;

•

Tabela de temporalidade;

•

Informações sobre criptografia;

•

Assinaturas, certificados e contra-assinaturas digitais;
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•

Versão do documento;

•

Data de envio;

•

Data de recebimento;

•

Informações relativas a preservação de documentos, normalmente
inclui (mas não tem de limitar-se a estes, podendo ser valores múltiplos,
no caso de documentos compostos):
o dependências do hardware;
o dependências do sistema operacional;
o dependências do software de aplicações (nomes e versões das
aplicações);
o

formatos;

o resolução;
o versão e parâmetros do algoritmo de compressão;
o esquema de codificação;
o informações relativas à apresentação.
3.3

Padrão Internacional ISO14721
Atualmente, existe uma grande preocupação de se vir a perder as informações

geradas em Sistemas de Gestão Documental, dada sua enorme vulnerabilidade,
devido também ao crescimento descomunal das informações eletrônicas provenientes
de digitalização ou que já nasceram digitais, pois é impossível ter acesso às
informações documentais (digitais ou não) ao longo do tempo sem assegurar a
existência de sistemas de hardware e software compatíveis, pois as informações,
para serem lidas, carecem de atualizações tecnológicas, assim como também se
torna impossível recuperar informações sem a existência de um conjunto de
metadados que os enquadre e os documente.
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O Sistema Aberto para Arquivamento de Informações, ISO14721, criado com
grande participação da NASA (National Aeronautics and Space Adminstration), pelo
CCSDS (Consultive Committee for Space Data Systems), comitê esse, instituído em
1982 para servir como um fórum para agências espaciais interessadas no
desenvolvimento cooperativo de padrões para tratamento de dados, em apoio às
pesquisas espaciais. Esse comitê se reúne periodicamente, em caráter voluntário,
para tratar de problemas de sistemas de dados, comuns a todos os participantes, e
formular soluções técnicas adequadas a esses problemas.
3.3.1 Modelo de Ambiente
O Padrão ISO14721 tem por objetivo estabelecer um sistema para informações
arquivísticas, tanto digitais quanto físicas, com um modelo organizacional composto
de pessoas e sistemas que aceitam a responsabilidade de preservar informações e
torná-las disponíveis para uma determinada comunidade.
Esse modelo está direcionado a um amplo escopo de funções de preservação
e armazenamento de arquivos, gerenciamento de dados, acesso e também migração
de dados digitais para uma nova mídia e formulários,

modelo de dados para

representar informações, regras de software na preservação de informações e troca
de informações digitais entre arquivos.
O modelo descrito pelo ISO14721 pode ser aplicado em qualquer tipo de
arquivo, especialmente por organizações com a responsabilidade de armazenar
documentos válidos por um grande período de tempo, como nos sistemas de gestão
de documentos, onde a temporalidade de valor jurídico, associada a um determinado
documento, pode ser de trinta ou quarenta anos, ou até mesmo de guarda
permanente, devido seu valor histórico e cultural.
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Figura 3.1 : Modelo de Ambiente do Padrão ISO14721. [ISO14721,03]

Na Figura 3.1 observa-se que o contexto deste modelo é formado por
quatro entidades:

•

Produtores: pessoas ou sistemas que fornecem as informações que o
arquivo deve preservar;

•

Consumidores: pessoas ou sistemas que utilizam as informações
fornecidas pelos Produtores, sendo que uma categoria de consumidor é
a comunidade alvo – trata-se de um subconjunto de consumidor que
deve entender a informação preservada na forma armazenada;

•

Gerência: é a entidade responsável pelo estabelecimento das políticas
gerais do documento de arquivo, dentro de um domínio mais abrangente
de políticas;

•

Arquivo: o arquivo propriamente dito.
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3.3.2 Modelo Funcional
Esse Padrão inclui um Modelo Funcional, conforme descrito na Figura 3.2,
onde são identificados três tipos de pacote de informação, sendo estes: Pacote de
Submissão de Informação (PSI), que é enviado do Produtor para o Arquivo,
Pacote de Arquivamento de Informação (PAI), trata-se da informação efetivamente
armazenada dentro do Sistema de Informações, e Pacote de Disseminação de
Informação (PDI), que é transferido do Sistema de Informação para um
Consumidor em resposta a uma solução. É também composto de seis entidades
funcionais, sendo estes as seguintes [21]:

Figura 3.2 : Modelo Funcional do Padrão ISO14721. [21]

•

Recepção: é responsável pela aceitação dos Pacotes de Submissão de
Informação (PSI's) dos Produtores (ou de componentes internos sob
controle da Administração do Sistema) e preparação dos conteúdos
para Armazenamento e Gerenciamento dentro do arquivo. Mais
especificamente, a entidade Recepção recebe PSI's, verifica a qualidade
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dos PSI’s, gera Pacotes de Arquivamento de Informação (PAI's), de
acordo com a formatação de dados e padrões de documentação do
arquivo, e gera Informação descritiva dos PAI's (metadados para
pesquisa, recuperação e preservação). Finalmente, transfere os recém
criados PAI's e Informações Descritivas associadas para a entidade
Armazenamento e

para a

entidade Gerenciamento de Dados,

respectivamente.

•

Armazenamento de Arquivo: fornece os serviços e funções para
armazenamento,

manutenção

e

recuperação

dos

PAI’s.

Estas

funcionalidades incluem receber novos PAI’s da entidade Recepção e
posicioná-la na área de armazenamento permanente de acordo com
diversos critérios, gerenciar a hierarquia da área de armazenamento,
renovar mídias, executar rotinas de verificação de erro, oferecer
capacidade de recuperação de falha e fornecer cópias de PAI’s
solicitadas à entidade de Acesso.

•

Gerenciamento de Dados: tem a finalidade de manter e acessar, tanto a
Informação Descritiva, que identifica e documenta os acervos do
arquivo, quanto os dados administrativos usados para gerenciá-lo.
Especificamente, a entidade Gerenciamento de Dados administra a
base de dados do arquivo (mantém os esquemas e definições de visões
e integridade referencial), promove suas atualizações (carrega nova
informação descritiva ou dados administrativos do arquivo) e consulta os
dados da entidade para gerar relatórios.

•

Administração do Sistema: gerencia a rotina operacional do arquivo
como um todo. Suas funções incluem solicitar e negociar acordos de
submissão com Produtores, auditoria das submissões para garantir que
estão atendendo aos padrões do arquivo e gerenciar a configuração do
hardware e software do sistema. A entidade Administração do Sistema
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desempenha, também, funções mais técnicas para análise e melhoria
do desempenho geral das operações do arquivo e migração/atualização
de seus conteúdos. É responsável, ainda, por cumprir e manter os
padrões e políticas do arquivo, fornecer suporte ao cliente e atender
solicitações pendentes.

•

Planejamento de Preservação: monitora o ambiente SAAI e fornece
recomendações para garantir que a informação armazenada permaneça
acessível por longo prazo à comunidade usuária alvo, mesmo que o
ambiente computacional original torne-se obsoleto. Suas funções
incluem avaliar os conteúdos do arquivo e recomendar, periodicamente,
migrações da informação arquivada, desenvolver recomendações para
padrões e políticas do arquivo e monitorar as mudanças no ambiente
tecnológico, nas demandas de serviço e na Base de Conhecimento da
comunidade alvo. A entidade Planejamento de Preservação desenha,
também, modelos de pacotes de informação e faz adaptações de PAI's
e PSI's para submissões específicas. É responsável, ainda, pelo
desenvolvimento de planos detalhados de migração, protótipos de
software, e planos de teste para permitir a implementação das metas de
migração da entidade Administração do Sistema.

•

Acesso: apóia os Consumidores na determinação da existência,
descrição, localização e disponibilidade da informação armazenada no
SAAI e permite que os Consumidores solicitem e recebam produtos de
informação. Suas funções incluem comunicar com os Consumidores
para receber solicitações, aplicar controles para limitar o acesso
(principalmente à informação protegida), coordenar a execução de
solicitações para que se completem com sucesso, gerar respostas
(Pacotes de Disseminação de Informação, resultados, relatórios) e
entregar as respostas aos Consumidores.
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Essas entidades funcionais identificam os principais processos da
maioria dos sistemas de gestão de informação (Conteúdo
ou Documental), dedicados à preservação de informação,
conforme representado anteriormente na Figura 2.1.
3.3.3 Modelo do Pacote de Informação de Arquivo
Como já salientado anteriormente, a gestão efetiva de preservação de
documentos tende a ser facilitada pela criação, manutenção e evolução de
metadados documentais, sendo que estes metadados podem documentar os
processos técnicos associados à preservação, especificar direitos de acesso e
estabelecer a autenticidade documental. Podem registrar a cadeia de custódia de
um objeto digital e identificá-lo de forma única, interna e externamente, em relação
ao arquivo ao qual pertence.
O Padrão ISO14721, seguindo esta tendência, mantém um modelo de
informação de metadados para preservação de informações documentais por
longo prazo, conforme demonstra, de forma simplificada, o diagrama da Figura
3.2, que será utilizado como base para a modelagem dos metadados documentais
propostos neste trabalho.
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Figura 3.3 : Diagrama Simplificado do Pacote de Informação Arquivística. [21]

O Pacote de Informação de Arquivo é um container conceitual de dois tipos
de informações:

•

Informação de Conteúdo: conjunto de informações que se deseja
originalmente

preservar

em

conjunto

com

a

Informação

de

Representação;

•

Informação de Descrição de Preservação: acrescenta informações que,
embora não sejam críticas para o entendimento da Informação de
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Conteúdo,

permitirá,

por

um

período

indefinido

de

tempo,

o

entendimento do ambiente no qual a Informação de Conteúdo foi criada
para sua preservação adequada.
A Informação de Conteúdo contém as informações do objeto de
preservação propriamente dito; consiste do Objeto de Dados, que pode ser Físico
ou Digital, e sua Informação de Representação associada, informação esta
responsável pela interpretação do Objeto de Dados, podendo ser dos seguintes
tipos:

•

Estrutural: descreve a estrutura do Objeto de Dados, no caso de um
objeto digital, interpreta os bits através da organização dos mesmos em
tipos de dados específicos, grupos de tipos de dados e outros
significados de alto nível (para exemplificar, podemos citar o ambiente
de hardware e software, necessários para acessar os dados).

•

Semântica: acrescenta significado às estruturas de dados identificadas
pela Informação Estrutural.

Importante salientar o caráter recursivo da Informação de Representação,
pois pode precisar de mais informação de representação para sua própria
interpretação, essa recursividade deverá ser continua até que sejam encontrados
formatos de documentos físicos totalmente compreensíveis pela base de
conhecimento da Comunidade Alvo. Essa base de conhecimento, usada para
entender e interpretar dados, é externa ao modelo.
A Informação de Descrição de Preservação é composta pelos seguintes
itens de informação:
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•

Referência:

enumera

e

descreve

identificadores

associados

à

Informação de Conteúdo, de forma que possa ser referenciada de forma
única, interna e externamente;

•

Proveniência: documenta o histórico da Informação de Conteúdo;

•

Contexto: documenta os relacionamentos da Informação de Conteúdo
com seu ambiente;

•

Integridade: documenta mecanismos de autenticação usados para
garantir que a Informação de Conteúdo, não foi alterada de forma não
documental.

O Pacote de Informação reúne a Informação de Conteúdo e a Informação
de Descrição de Preservação em um pacote identificável.
Neste trabalho nos utilizaremos deste Pacote de Informação como base do
modelo conceitual de metadados aqui proposto.
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Capítulo 4
4

Elaboração do Método
Neste capítulo serão demonstrados os relacionamentos entre os modelos e

padrões em que se baseia este método, que se efetivará através da avaliação do
caso prático em que se dará o experimento.
4.1

Modelo Conceitual

4.1.1 Considerações Iniciais
Este documento traz a proposta inicial de um método de modelagem de
metadados de preservação de documentos digitais baseado nas principais
iniciativas de

padronização

mais promissoras aprovadas internacionalmente,

para tratar do problema de preservação digital em ambientes que garantam
interoperabilidade de seus sistemas de gestão documental.

Esta proposta dá-se através de um paralelo traçado entre a metodologia de
desenvolvimento de sistemas para gestão de documentos focado em metadados
documentais, proposta pelo Padrão ISO15489, em conjunto com os requisitos e
elementos de metadados do modelo de requisitos MoReq e o Modelo de
Informação para Metadados de Preservação do Modelo de Referência de
Preservação de Documentos ISO14721.
O Padrão ISO14721 é um modelo de referência de alto nível, neste trabalho
será utilizado como o ponto de partida para a construção de uma estrutura de
metadados de preservação digital, montando-se as relações propostas neste
trabalho.
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4.1.2 Método
A proposição deste método iniciou-se pelo padrão australiano conhecido
como DIRKS e padronizado pelo ISO15489, que tem como principal objetivo
demonstrar as fases e necessidades de um sistema de Gestão de Documentos
Eletrônicos, focando também na elaboração dos metadados de preservação de
documentos.
O objetivo principal desta proposta se restringe a um Método de Elaboração
de Modelo de Metadados de Preservação Digital, e não o desenvolvimento de um
sistema de gestão de documentos completo que abrangesse metadados
documentais.
Este trabalho utilizou-se das seguintes fases do Padrão ISO15489:

•

Avaliação Preliminar: onde se identifica as características legais e
estruturais da organização em questão, que no caso deste trabalho será
focado na realidade do Governo do Estado de São Paulo;

•

Análise de Negócios: nesta fase necessariamente se identifica e
documenta dentro da organização, cada função de negócios e suas
atividades, estabelecendo-se sua hierarquia, definindo-se assim um
plano de classificação dos documentos existentes na organização em
questão;

•

Levantamento dos Requisitos Documentais: fase onde por sugestão do
Padrão ISO15489 se compila uma lista de requisitos documentais, para
um melhor detalhamento, recorreu-se a um outro modelo, o MoReq por
este modelo tratar mais especificamente de requisitos de sistemas de
gestão documentais, sendo que neste trabalho deu-se o foco na parte
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que ressalta requisitos e elementos de metadados de preservação de
documentos por longo prazo mais especificamente;
Após a utilização do Padrão ISO15489 para identificação das necessidades de cada fase utilizada por este documento,
recorreu-se ao modelo de requisitos MoReq para apoiar a Fase III - Levantamento de Requisitos Documentais, e elementos de metadados,
a seguir para modelar estes requisitos e elementos de metadados, este documento apóia-se no modelo de informação para inserção dos
metadados de preservação do modelo de referência padronizado como ISO14721, chamando esta fase de Modelo Conceitual de
Metadados de Preservação Documental, como segue apresentado nos itens explicativos da Figura 4.1 e Figura 4.2.

4.1.2.1 Contexto de Embasamento do Método
A Figura 4.1 tem por objetivo apresentar o contexto em que se baseia o
método proposto neste documento.
Primeiramente apenas para ilustração cita-se o processo clássico de
desenvolvimento de Software no qual se baseiam as etapas da metodologia do
padrão ISO15489.

Com

o

levantamento

das

etapas

do

padrão

ISO15489, utiliza-se das informações nele fornecidas,
importantes para modelagem de metadados e identifica
também a fase onde este padrão demonstrou ineficiência
para

atender

às

necessidades

de

modelagem

de

metadados.
Adicionou-se

à

fase

preliminar

informações

e

recursos adaptados do modelo de requisitos MoReq, que
especifica melhor os requisitos e elementos de metadados
e também o modelo conceitual para modelagem de
metadados do padrão ISO14721 para embasar a fase de
modelagem proposta.

62
Engenharia
de
Sistemas

Fase I :
Avaliação
Preliminar

Análise
De
Requisitos

Fase II :
Análise
de
Negócio

Projeto

Fase III:
Levantamento
Requisitos
Documentais

Fase IV:
Modelo
Conceitual de
Metadados

Avaliação
Sistemas
Existentes

Codificação

Projeto
Gdoc

Validação

Codificação
Gdoc

Manutenção

Validação
e Teste

Identifica
Estratégia
Metodologia ISO15489
com ênfase em Metadados Documentais.

MoReq: Requisitos
Elementos de
Metadados
ISO14721: Modelo
do Informação e
Elementos de
Metadados do MoReq

Ferramentas : Requisitos e Elementos
de Metadados do MoReq; Pacote de
Informação de Arquivo ISO14721.

Figura 4.1: Contexto da Proposta do Método de Modelagem de Metadados de Preservação Digital.
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4.1.2.2 Estrutura do Método
A Figura 4.2 demonstra as fases utilizadas e seus relacionamentos para
elaboração do método proposto neste trabalho.
Na Fase I –Avaliação Preliminar, utiliza-se exclusivamente das orientações
do

padrão

ISO15489,

que

indica

a

necessidade

de

levantamento

e

institucionalização do diagrama organizacional que estabelece todas as áreas da
empresa que produzem documentos, garantindo sua tramitação e principalmente
informações de proveniência, fundamentais para a modelagem de metadados
proposta neste documento.
Na seqüência sugerida pela proposta, na Fase II – Análise de Negócios,
também utiliza-se unicamente das orientações do padrão ISO15489, onde se
define o plano de classificação de documentos da organização, sugere ainda que
este deve ser planejado de maneira hierárquica devendo estabelecer todas as
funções e atividades que necessitam de documentos para sua viabilidade e/ou
execução, através de levantamento em toda organização.
A seguir, na Fase III – Levantamento de Requisitos, o padrão ISO15489
mostrou-se com informações insuficientes quanto a requisitos de metadados, assim
recorreu-se ao Modelo de Requisitos para Gestão de Documentos Eletrônicos –
MoReq, deste modelo utiliza-se seus requisitos referentes a metadados, importante
salientar que o escopo do modelo aqui proposto, não se preocupa com os
elementos de metadados das camadas de segurança de acesso.
Apesar de tanto o padrão ISO15489, quanto o MoReq citarem metadados,
ambos não trazem nenhuma orientação quanto a sua modelagem, assim sentiu-se
a necessidade de buscar através de pesquisas, um embasamento teórico mais
sólido e detalhado, conseguido através do Pacote de Informação de Arquivo,
proposto pelo padrão ISO14721, o qual foi utilizado para organizar e modelar os
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requisitos e elementos de metadados levantados nas fases anteriores e chegar a
proposta final deste documento chamado de Fase IV – Modelo Conceitual de
Metadados.

Fase I :
Avaliação
Preliminar

Fase II :
Análise
de
Negócio

Fase III:
Levantamento
Requisitos
Baseado
MoReq

Fase IV:
Modelagem
Metadados
Baseado
ISO14721 e
MoReq

.

Figura 4.2: Proposta do Método de Modelagem de Metadados de Preservação
Digital.

4.1.2.3 Escopo de Ambiente do Método Proposto
Em 2004 o Preservation Metadata: Implementation Strategies - PREMIS [16]
conduziu uma pesquisa entrevistando cinqüenta instituições localizadas em treze
países. Entre estas estavam bibliotecas, órgãos de arquivos governamentais,
museus e outras instituições.
O objetivo da pesquisa era avaliar aspectos envolvidos no planejamento e
implementação de estratégias para preservação de documentos digitais.
A pesquisa demonstrou que os bancos de dados relacionais são a
tecnologia mais utilizada para armazenamento e atualização de metadados de
preservação digital. Além disso são citados por ordem de utilização os seguintes
métodos: implementações de empacotamento dos metadados junto com os
documentos de arquivo, bancos de dados XML, bancos de dados em formato
proprietário, arquivos texto e bancos de dados orientados a objetos.
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Devido ao resultado desta pesquisa e a maturidade e estabilidade da
tecnologia de bancos de dados relacionais, se utilizará desta tecnologia como
contexto da modelagem proposta neste trabalho.
Importante salientar que o escopo do modelo de metadados aqui proposto
abrange somente as informações referentes ao documento a ser preservado,
preocupa-se inicialmente apenas em garantir que as informações contidas no
metadado sejam fiéis ao documento armazenado. Não abrangendo, portanto,
aspectos de autenticação ou segurança de acesso. Aspectos estes considerados
como responsabilidades de camadas de interface e/ou acesso ao banco de dados.
4.2

Modelo Operacional

4.2.1 Fase I – Avaliação Preliminar
Nesta fase estipulou-se dar ênfase em definir a estrutura hierárquica
organizacional da empresa, de maneira que se tenha as áreas responsáveis pela
classificação e manutenção dos documentos.
4.2.1.1 Atividade

A atividade referente a esta fase resume-se no estabelecimento de
uma estrutura organizacional, onde os documentos da
instituição irão tramitar, assim se faz necessário o
levantamento e institucionalização das áreas efetivamente
ativas

da

organização,

através

documentação da organização.

de

entrevistas

e
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4.2.1.2 Produto
Diagrama organizacional da empresa compostos de órgão, unidades
orçamentária, de despesa e administrativa, por atender efetivamente as
possibilidades organizacionais do governo do Estado.
4.2.1.3 Proposta de Diagrama Organizacional
O diagrama da Figura 4.3 foi desenvolvido baseado na realidade da
estrutura organizacional do Governo do Estado de São Paulo, através de estudos e
levantamentos de algumas áreas existentes que geram documentos e tramitam
dentro da organização, por não haver ainda, um padrão oficializado que atenda
esta demanda.
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Figura 4.3: Estrutura Organizacional da Empresa baseado no estudo de caso do
Governo do Estado de São Paulo.

Fase II – Análise de Negócios
Conforme declarado na metodologia do padrão ISO15489, nesta fase devese gerar o plano de classificação dos documentos da empresa juntamente com sua
temporalidade, por se tratar de um instrumento utilizado para classificar os
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documentos de arquivo, agrupando-os de acordo com o órgão produtor, a função, a
subfunção e a atividade responsável por sua produção ou acumulação.
A elaboração deste plano possibilita a padronização da denominação dos
documentos gerados pela organização, bem como a recuperação de seu contexto
de produção que deverá ser armazenado no modelo de metadados proposto neste
documento.
4.2.2.1 Atividade
Definição de um plano de classificação, utilizando-se como orientador os requisitos propostos pelo MoReq, conforme descritos
na Tabela 4.1, que foram adaptados segundo o contexto do ambiente do Governo do Estado de São Paulo.

Para um melhor entendimento, na Tabela 4.1, relacionamos os requisitos adaptados do MoReq às classes do modelo conceitual
do Plano de Classificação proposto neste trabalho, Figura 4.4.
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4.2.2.2 Produto
Na tabela a seguir relaciona-se os requisitos referentes ao Plano de
Classificação do MoReq, adaptados a realidade do governo do Estado de São
Paulo, com as classes propostas pelo padrão ISO15489, para atender a esta
necessidade.
Requisitos do Plano de Classificação de Documentos
2

Ref. Descrição

3

Classe
Correspondente

Órgão
1

O Plano de Classificação deve contemplar

Unidade Orçamentária

todas as áreas funcionais da organização

Unidade de Despesa
Unidade Administrativa

um mesmo Plano de Classificação é
2

aplicado a todos os documentos de arquivo,

Tipo Documental

independente do seu respectivo suporte ou
formato
A temporalidade documental do Plano de

3

Classificação deve ser aprovada nos termos
da lei
A temporalidade deve ser aplicada a todos

4

TipoDocumental.justificativa
Tipo Documental

os documentos, independentemente do
respectivo suporte ou formato
A temporalidade documental deve ser

5

Tipo Documental

totalmente compatível com o Plano de
Classificação

6

O Plano de Classificação deve representar

Função

os documentos como se estes estivessem

SubFuncão

organizados numa hierarquia com no mínimo Atividade
três níveis

Tipo Documental
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Tabela 4.1: Requisitos do Plano de Classificação Baseado no MoReq
relacionados as Classes do Modelo Proposto.

[23]
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4.2.2.3 Proposta de um Plano de Classificação
Para a elaboração do plano de classificação dos documentos que tramitam
dentro da organização é necessário que se faça o mapeamento e avaliação dos
documentos produzidos e acumulados na empresa no exercício de suas atividades,
de maneira a se identificar os seus itens, que de acordo com a proposta deste
trabalho, baseado principalmente no padrão ISO15489, que sugere que este plano
deve ter uma estrutura de funções e atividades que o documento esta associado,
chegou-se a estrutura proposta na Figura 4.4 , definidos da seguinte maneira:

Função é o conjunto de atividades que a empresa (conforme estrutura
organizacional representada baseada no Governo do
Estado de São Paulo) exerce para a execução de seus
objetivos, que podem ser identificadas como direta ou
essencial (atividade-fim) e indireta ou auxiliar (atividademeio). Esta Função é composta de modalidades que
chamamos de Sub-Funções, que são agrupamentos de
atividades afins. Atividades essas, que se definem como
ações, encargos ou serviços decorrentes do exercício de
uma função, que podem ser identificados como:

•

atividade-meio: um órgão leva a efeito para auxiliar e viabilizar o
desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na produção e
acumulação de documentos de caráter instrumental e acessório, ou

•

atividade-fim: um órgão leva a efeito para auxiliar e viabilizar o
desempenho de suas atribuições específicas e que resulta na produção e
acumulação de documentos de caráter substantivos e essenciais para o
seu funcionamento.
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O Tipo Documental

consiste da configuração que assume uma espécie

documental em decorrência do exercício da mesma função, subfunção e atividade
e que resultam de idêntica forma de produção e tramitação, e obedecem à mesma
temporalidade e destinação.
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Figura 4.4: Proposta de

Modelo do Plano de Classificação de Negócios e

Temporalidade.

4.2.3 Fase III – Levantamento de Requisitos Documentais Baseado no
MoReq
Nesta fase conforme orientação do Padrão ISO15489, identifica-se as
necessidades de requisitos documentais da organização.
4.2.3.1 Atividades
Para elaboração desta fase levantou-se os requisitos do MoReq, Tabela 4.2
que podem atender as necessidades de metadados documentais adaptados ao
contexto do estudo de caso do governo do Estado de São Paulo, de maneira a
elaborar os requisitos necessários para a proposta deste trabalho.
4.2.3.2 Produtos
O produto utilizado nesta fase foi o Modelo de Requisitos MoReq analisado
como um todo.

Para um melhor esclarecimento das relações que se seguem é
importante demonstrar como os requisitos do MoReq são
organizados de maneira a relacioná-los mais facilmente na
seqüência com as classes de metadados propostas pelo
padrão ISO14721.
Ref.

Grupos dos Requisitos Documentais do MoReq

I

Classificação de Documentos

II

Controle e Segurança

III

Prazo de Conservação e destinação final
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IV

Pesquisa, Recuperação e Representação

V1

Funções de Administração

Tabela 4.2: Grupos de Requisitos Documentais Sugerido pelo MoReq [23].

4.2.3.3 Proposta de Requisitos
Na Tabela 4.3 apresenta-se a classificação dos requisitos de metadados
para que na seqüência sejam relacionados aos atributos de metadados propostos
pelo MoReq.
4

Requisito 5

Lista de Requisitos que Devem ser Atendidos pelo
Modelo de Metadados

1

2

3

4

Definir lista de perfis metadados que descreva os diversos
elementos configurados e a que entidades são aplicáveis
Esses perfis ou conjuntos de atributos devem ser
associados a cada documento de arquivo incluído,
excluído ou que circula dentro da organização
atribuir aos documentos, informações tais como:
(identificador único, data do registro, título do documento,
assunto, autor do documento, data de criação do
documento, informação sobre a aplicação de origem)

6

Conter informações sobre motivos de reavaliação de um
documento formando um histórico.
possuir informações relativas aos documentos de arquivo
que foram eliminados ou transferidos

7

possuir informações referentes a data e hora de registro
do documento

8

buscar armazenar os identificadores únicos das principais
entidades do sistema de gestão documental

5

1

Definir atributos de metadados às principais entidades do
sistema de arquivo, tais como plano de classificação e
temporalidade

Ref. da
Tabela
4.2
I

II

II

I,II

V
II

II
V

Os itens de administração são utilizados num Sistema de Gestão de Documentos que
implementam metadados, não será abordado aqui, pois o foco deste trabalho abrange apenas a
modelagem de metadados.
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9

manter o metadado referente a todas entidades do plano
de classificação do documento.

I

Tabela 4.3 – Lista de Requisitos adaptada do Modelo de Requisitos MoReq [23].

6

Requisito 7

Lista de Requisitos que Devem ser Atendidos pelo
Modelo de Metadados

10

11

possuir informações de data de abertura de um documento
e sua respectiva hierarquia.
os suportes de armazenamento de um documento têm de
ser utilizados e armazenados em ambientes compatíveis
com a vida útil previsível e que esteja dentro da tolerância
da especificação do fabricante dos suportes

Ref. da
Tabela 4.2
I,II

II,III
V

12

estabelecer recursos para a comparação periódica
automatizada de cópias de informação e a substituição de
qualquer cópia em que se detectem erros, para prevenção
contra a degradação dos suportes

II,III

13

atualização dos metadados sobre informações da base
tecnológica, de maneira a permitir que o documento
existente continua ser compreendido sem alteração de seu
conteúdo durante todo seu ciclo de vida

IV,V

14

Em caso de utilização de quaisquer estruturas de
propriedade do fabricante para codificação, visualização,
armazenamento ou bases de dados, estas têm de estar
plenamente documentadas, ficando a documentação
disponível para o Administrador.

15

Abranger diferentes conjuntos de elementos de metadados
para diversos tipos de documentos.

16

permitir a definição da fonte da informação dos elementos
de metadados.

V

17

informações da origem do metadado.

IV

18

Deve suportar valores por omissão

19

Abranger informações do conjunto de aplicações, sistemas
operacionais, software de rede e usuário geradores do
documento

IV

V
IV,V
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20

Deve conter informações sobre a temporalidade, destinação
e justificativa da existência do documento

Tabela 4.3 – Lista de Requisitos adaptada do Modelo de Requisitos MoReq.

III
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4.2.4 Fase IV – Modelo Conceitual de Metadados
4.2.4.1 Atividades
Gerar um modelo de metadados para atender as necessidades de
preservação de sistemas de gestão documental adequados a realidade da
administração pública.
Importante salientar que o modelo aqui proposto deverá ser adequado as
necessidades específicas de preservação da organização, sendo assim apenas
uma proposta inicial.
4.2.4.2 Produtos
Os produtos gerados nesta fase serão apresentados através das relações
apresentadas na Tabela 4.4, utilizando-se dos elementos de metadados do MoReq
e das classes do Pacote de informação do ISO14721.
Para elaboração da Tabela 4.4, relacionou-se os requisitos a grupos (Tabela
4.3), utiliza-se destes grupos para fazer a conexão dos metadados que venham a
atender estes requisitos.
Em seguida relaciona-se os elementos de metadados às respectivas classes
do modelo aqui proposto.
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Ref. da

Elementos de Metadados

Informação

Tabela 4.2

( MoReq)

Relacionada
(ISO14721)

I

II

III

•

Função

•

SubFunção

•

Atividade

•

Tipo Documental

•

Estado de verificação de entrada

•

Data de saída verificada

•

Saída verificada para

•

Data de apresentação

•

Data de eliminação definitiva

•

Data de procedimento da eliminação

•

Justificativa

•

de

Referência

da

preservação

•

Informação

de

Integridade

do •

documento

IV

Informação

Informação

de

Contexto

•

Destinação

•

Prazo de Guarda

•

Identificador

•

Espécie de Documento

•

Dependências do Hardware

•

Dependências do Sistema Operacional

•

Dependências

•

do

Software(nome

Informação
Estrutural

•

Informação
Semântica

e

versão das aplicações)
•

Formato

•

Resolução

•

Versão e parâmetros do algorítimo de
compressão

•

Esquema de codificação

Tabela 4.4 – Relação dos Grupos de requisitos e elementos de Metadados com as
Classes do Pacote de Informação do Padrão ISO14721.
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Ref. da

Elementos de Metadados

Informação

Tabela

( MoReq)

Relacionada

4.2
IV

(ISO14721)
•

Ligações a documentos relacionados

•

Restrições impostas por direitos autorais

•

Versão do documento

•

Informações sobre criptografia

•

Informações sobre marcas d’água

•

Documentação

sobre

•

Estrutural
•

como

Informação
Informação
Semântica

o

documento foi gerado (código fonte)
•

Língua

(capaz de suportar Unicode)
Tabela 4.4 – Relação dos Grupos de requisitos e elementos de Metadados com as
Classes do Pacote de Informação do Padrão ISO14721.

4.2.4.3 Proposta
O diagrama a seguir, Figura 4.5, apresenta o modelo conceitual baseado
nas relações do Método proposto neste trabalho.
Importante salientar que o modelo aqui proposto é uma sugestão inicial de
modelagem de metadados que poderá ser modificada de acordo com a realidade
de negócios e ambiente tecnológico da organização que se propor a utilizá-lo.
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Figura 4.5: Proposta Inicial de Modelo Conceitual de Metadados de Preservação
Digital.
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Capítulo 5
5

Experimento
Este capítulo tem por objetivo demonstrar uma análise detalhada, quanto a

aderência aos conceitos teóricos propostos no capítulo 4, a fim de validá-lo e
adequá-lo através de um caso prático, cujo contexto de negócio está relacionado
ao Sistema de Gestão Eletrônica de documentos da Secretaria da Fazenda do
Governo do Estado de São Paulo.
5.1

Cenário de Negócios do Experimento
A Cia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp,

criada pelo Governo do Estado de São Paulo inicialmente para exercer as funções
de processadora de grandes volumes de informações através de computadores de
grande porte , tais como a Folha de Pagamento do Estado, o Controle da
Arrecadação Tributária, o Acompanhamento dos Processos Jurídicos, entre outros,
incorpora, atualmente, funções de informatizadora e contratadora de software para
quase a totalidade dos Órgãos Governamentais. [27]
Cumprindo seu papel de informatizadora, operando no âmbito do
desenvolvimento de software, constatou-se a ausência, na Administração Pública,
de mecanismos que atendam a demanda de utilização crescente das tecnologias
de informação e de comunicação, que assegurem a proteção e apresentação dos
documentos do Poder Público Estadual, tendo em vista o seu valor administrativo e
histórico e os interesses da comunidade.
Sendo necessário enfatizar a importância de harmonizar as diversas fases
da administração dos documentos arquivísticos, atendendo às peculiaridades dos
órgãos geradores da documentação, de maneira a criar facilitadores de acesso ao
patrimônio arquivístico público de acordo com as necessidades da comunidade.
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Vale a pena, também ressaltar às exigências suscitadas pela implantação da
Sociedade da Informação que levantam problemas novos na produção e gestão
dos documentos de arquivo, principalmente no que diz respeito às garantias de
fidedignidade, autenticidade e acesso continuado, propósitos estes só conseguidos
mediante a implantação de programas adequados de gestão documental,
integrados em sistemas de arquivo e informação, especialmente concebidos ou
reformulados com essa finalidade.
Dentro desse contexto, dá-se início aos estudos para atender as
necessidades documentais dentro de uma das secretarias do Governo do Estado,
Secretaria da Fazenda, baseando-se nos modelos citados neste trabalho.
Para que se entenda a urgência e gravidade do contexto da administração
pública, apresenta-se algumas fotos tiradas em uma das unidades de arquivo da
Secretaria da Fazenda.
A Foto 5.1 mostra um dos fatores críticos dos arquivos do Estado, quanto a
necessidade de grandes espaços adequados ao armazenamento de diferentes
tipos e formatos de documentos, por não ter infra-estrutura suficiente e adequada,
devido aos altos custos, acaba-se por improvisar gerando perda e/ou desgaste de
documentos, conforme apresentado na Figura 5.2.
Na Foto 5.3 mostra-se a imagem de um processo que tem temporalidade
jurídica de noventa e dois anos, sendo assim um caso de grande preocupação
quanto sua preservação, que estaria dentro da política de armazenamento em
metadados da instituição, pela dificuldade de preservação e acesso por todo sua
vida útil.
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Foto 5.1: Unidade de Núcleo de Protocolo e Arquivo da Administração Pública.
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Foto 5.2: Prateleiras de uma unidade de Núcleo de Protocolo e Arquivo.
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Foto 5.3: Processo Único de Contagem de Tempo com temporalidade de guarda de
92 anos.
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5.2 Aplicação do Método Proposto
O método de modelagem aqui proposto, encaixa-se nas fases de
desenvolvimento de qualquer Sistema de Gestão de Documentos que se baseie no
modelo clássico da Engenharia de Software.
Demonstrar-se-á como se dariam as fases tidas como fundamentais, para
que se possa modelar os metadados documentais de um Sistema de Gestão de
Documentos, com objetivo de atender as necessidades de acesso, identificação,
autenticidade e preservação documental exigidas pela comunidade.
5.2.1 Análise de Negócios
Para elaboração do Plano de Classificação e Tabela de Temporalidade,
referente às áreas da administração pública, se faz necessário um gigantesco
levantamento, pois deve-se atender secretarias com volumes e tramitação de
documentos peculiares, tais como as Secretarias da Educação, Saúde e
Segurança Pública que tramitam e geram diariamente números exorbitantes de
documentos.
Este levantamento deverá definir todos os documentos utilizados, para que
se possa classificá-los, e assim poder verificar sua temporalidade, valor jurídico e o
tipo de encaminhamento quanto a sua preservação, garantindo que não se guarde
documentos desnecessariamente, economizando espaço físico ou ainda valores de
digitalização, ou ainda garantindo que não se perca documentos que ainda não
cumpriram seu ciclo de vida, sendo necessário, para isto, o envolvimento de
diversas áreas para esse levantamento.
Estaremos demonstrando aqui os resultados para apenas duas, das
Funções estabelecidas, sendo elas “Gestão Tributária” e “Gestão de RH”, apenas
para o entendimento do modelo:
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8

Figura 5.1: Diagrama de Objetos
Temporalidade.

do Plano de Classificação de Negócios e
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5.2.2 Modelagem
O diagrama de objetos representado na Figura 5.2, tem por objetivo
demonstrar uma das possibilidades do modelo de metadados proposto neste
documento.
Conforme mencionado anteriormente, para demonstração do modelo
trabalha-se sobre a hipótese da proposta abranger somente as informações
referentes ao documento a ser preservado. Garantindo que as informações
contidas no metadado sejam fiéis ao documento armazenado. Não abrangendo,
portanto, aspectos de autenticação ou segurança de acesso.
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Figura 5.2: Diagrama de Objetos do Modelo de Preservação Digital Proposto.

i

Capítulo 6
6

Considerações Finais
Neste capítulo final apresenta-se as principais conclusões encontradas neste

trabalho de pesquisa, assim como serão apresentados os comentários gerais, a
proposta de continuidade da pesquisa e contribuição acadêmica.
6.1 Conclusões
As conclusões deste trabalho serão apresentadas a partir dos seguintes
tópicos: aplicabilidade do Modelo de Requisitos MoReq em Sistemas de Gestão
Documental, a aplicabilidade do Padrão ISO14721 – Sistema Aberto para
Arquivamento de Informações também em Sistemas de Gestão de Documentos, o
relacionamento dessas duas abordagens, organizadas dentro das diretrizes
propostas pelo Padrão ISO15489 e a aplicabilidade do Método de Modelagem de
Metadados Aplicado a Sistemas de Gestão Documental.
A aplicação diretamente dos requisitos de metadados propostos pelo MoReq,
são de difícil implementação, pois se trata de um modelo muito amplo, tornando-se
ineficiente na abordagem de metadados necessários para uma aplicação de Gestão
de Documentos.
O modelo MoReq se torna claro quando é utilizado em conjunto com as
diretrizes do Padrão ISO15489, que é totalmente baseado nas fases da Engenharia
de Software.

ii

O Padrão ISO15489 propõe uma metodologia iterativa de desenvolvimento de
Sistemas de Gestão Documental, por sugerir maiores detalhamentos, estes podem
ser aplicados na modelagem do metadado de preservação.
A aplicação do Pacote de Informação Arquivística, proposta pelo Padrão
ISO14721, utilizado para modelar os requisitos de metadados do MoReq, dentro das
diretrizes do ISO15489, apresentou uma tarefa minuciosa, por classificar os requisitos
e elementos de metadados, trazendo um grande ganho na capacidade de modelar e
desenhar os metadados documentais proposto neste documento.
Concluindo-se que o relacionamento do Padrão ISO15489, o Modelo MoReq,
com a abordagem arquitetural, proposta pelo Padrão ISO14721, gera um modelo
conceitual viável e abrangente, podendo ser integrado dentro de qualquer processo
de desenvolvimento de software de Gestão de Documentos, aumentando a
qualidade, viabilidade e precisão destes tipos de sistemas.
6.2 Contribuição Acadêmica
A principal contribuição deste trabalho está no modelo de metadados proposto,
pois ele é embasado nos mais recentes padrões e modelos da área de Gestão de
Documentos que atendem os requisitos relacionados a preservação atendidos
através

de

metadados,

adequando-se

às

mais

modernas

tecnologias

de

desenvolvimento de software.
Dessa maneira, destaca-se o incentivo à utilização de padrões e modelos
para embasamento deste roteiro, conferindo ao modelo gerado uma maior integração
com outros sistemas.

6.3 Continuidade da Pesquisa

iii

Este trabalho poderá servir como ponto de partida para estudos de
arquiteturas adequadas, para preservação e busca de documentos tradicionais e
digitais em Sistemas de Gestão de Documentos.
Sugere-se que o modelo aqui proposto seja refinado e detalhado, visando
atender melhor aos requisitos referentes à preservação por longos prazos, focandose no fato de que o ciclo de vida de softwares, hardwares e mídias estão cada vez
menores,

devendo-se,

assim,

pensar

na

modelagem

de

mecanismos

de

monitoramento tecnológicos contínuos, de maneira que estes possam ser atualizados
sem que o objeto de preservação seja perdido ou adulterado.

iv
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