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Resumo - Segundo relatório da Organização das Nações Unidas, 

2014, a maior parte da população mundial esta vivendo em 

centros urbanos, e não mais no campo. Observa-se, neste início 

do século XXI, a preocupação de ter-se, nas cidades 

informatizadas, dentro do modelo de Cidades Inteligentes, uma 

estrutura de informação e uma arquitetura organizacional que 

permita uma integração maior dos serviços oferecidos. Existe 

uma preocupação acentuada para com a segurança da 

informação e dados, tanto nos setores empresariais quanto 

público.  Considerando como relevante a questão da 

transparência, as cidades informatizadas enfrentam o paradoxo 

de identificar o que pode ou não ser divulgado, sem ferir a 

premissa da segurança da informação. Ao se a avaliar como as 

organizações públicas enfrentam esse dilema, percebe-se um 

hiato de informações com relação à gestão de projetos, o qual 

poderia orientar na melhor escolha de soluções de segurança. 

Este artigo tem como intuito apresentar e discutir as questões de 

segurança, partindo de premissas presentes nas definições 

básicas de gestão de projetos, e apresentando como podem ser 

interligadas e priorizadas com a utilização de métodos de apoio a 

decisão, Analytic Hierachy Process (AHP). 

 

Palavras Chave - Cidades inteligentes, Segurança, AHP, Gerencia 

de Projetos, Transparência, TIC   

1.  Introdução 

No contexto atual, onde discussões acentuam-se sobre 
universalização, integração e sustentabilidade, os centros 
urbanos e seus administradores estão vivenciando uma intensa 
crise socioeconômica, a qual direciona para o questionamento 
das soluções vigentes, relativas ao oferecimento de serviços 
aquém das necessidades da população. Mais da metade da 
população mundial vive, atualmente, em área urbana [1]. Este 
intenso crescimento nesta direção impõe mudanças na gestão, 
face ao desaparecimento das características de ambiente rural 
para um outro, que se apresenta quase que totalmente  urbano, 
realidade que deve persistir pelas próximas décadas [2].  

Consciente deste fato, as administrações públicas buscam 
trazer às suas cidades soluções com projetos que possam trazer 
valor agregado, buscando garantir assim, que a segurança de 
dados esteja preservada[3]. Dentro deste contexto inserem-se 
as cidades inteligentes. São consideradas inteligentes as 
cidades cujos investimentos em capital social e humano, bem 
como em modernização de infraestrutura em geral permitem 
que um desenvolvimento econômico sustentável se apresente, 

com alta qualidade de vida, por meio de gerenciamento dos 
recursos[4].  

Aqui salienta-se uma questão importante, no que concerne 
ao balanceamento entre projetos de infraestrutura contraposto 
com a segurança de dados e informações, que se constitui num 
grande dilema para os gestores públicos, que possuem o 
direcionamento da transparência como principal valor e 
componente principal da eficiência governamental [5]. Muitos 
dos serviços oferecidos são resultados de utilização massiva da 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), onde os 
usuários interagem em tempo real por uma variedade grande de 
dispositivos conectados às mais diversas redes e sistemas, os 
quais são alvos perfeitos para ataques cibernéticos. Em 
contrapartida, a grande quantidade de dados colhidos e 
gerenciados pelas instituições não garantem aos seus usuários a 
segurança adequada [6] 

 
Dado à relevância desse tema, que só tende a recrudescer 

ao longo do tempo, este artigo propõe um modelo que permita 
selecionar o tipo de projeto a ser selecionado, dentro da 
perspectiva de segurança da informação, respeitando a 
transparência vigente.  

2. Materiais  

Nesta sessão estará sendo abordado de forma objetiva a 
conceituação dos temas a serem discutidos: Segurança da 
Informação e os pilares da ISO 27001; Gestão de projetos 
dentro da definição do PMI Book of Knowledge; método de 
apoio a tomada de decisão, AHP (Analytical Hierarchy 
Process) e a teoria de classificação de dados, a ser utilizada 
dentro do processo de classificação das informações pessoais.  

 

2.1. Conceituação de Segurança da Informação 

Segurança de dados, informação, redes e sistemas se 
transformou em assunto vital para muitas organizações, 
principalmente quando se trata de dados relativos aos clientes e 
usuários destas instituições. Segundo [7], a segurança da 
informação se sustenta em três pilares principais, referenciados 
como tripé: Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade 
(CID ou, CIA para a sigla em inglês de Confidentiality, 
Integrity and Availability), como na Figura 1.  
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Figura 1. Tripé da Segurança da Informação 
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Confidencialidade corresponde ao acesso às informações 

somente a quem, realmente, possa ter autorização. Por 
exemplo, dados fornecidos em cadastros de pacientes para um 
posto de saúde não podem ser utilizados pelo setor de finanças. 
Integridade possui sua raiz na proteção contra a alteração de 
dados indevidas, sem autorização dos proprietários. Como 
exemplo, alteração de dados cadastrais de contribuintes sendo 
realizados por agentes públicos sem autorização ou requisição. 
Disponibilidade é a propriedade que assegura que as 
informações estejam disponível quando forem requisitadas ou 
necessárias [8].  

A ISO 27001 ainda detalha outras propriedades da 
Segurança da Informação, como Autenticidade, Acuracidade, 
Posse e Utilidade, mas o foco se fixará no tripé já detalhado.  

2.2. Gestão de Projetos 

Nos últimos tempos, o setor público, de maneira geral, 
passou por experimentar uma pressão por melhoria no 
desempenho e resultados apresentados. Instituições 
governamentais foram requisitadas a avaliarem necessidades de 
mudanças em seus serviços e processos, as quais podem ser 
implementadas por meio de projetos. Com objetivo de 
melhorar o gerenciamento de projetos, o setor busca por um 
modelo de maturidade para esta gestão. Poucos estudos são 
apresentados para o setor, com utilização real de ferramentas e 
técnicas adequadas [9]. Muitas iniciativas são apresentadas 
pela necessidade de melhoria continua dos resultados das 
organizações, e estão interligados com a capacidade de 
adaptação à mudança requerida [10]. E neste contexto, as 
contribuições resultantes da área de Gestão de Projetos 
encontram seu terreno fértil. 

A definição de projetos, como um conjunto de atividades 
realizadas por um grupo de pessoas com o intuito de produzir 
um produto, serviços ou resultado único, é a mais difundida. 
Um projeto tem início e final definido, no tempo, com recursos 
e escopo específicos.   

As disciplinas de gestão de projetos definidas pelo PMBOK 
[11] oferecem aos gestores uma estruturação para o 
gerenciamento de projetos e problemas fazendo uso maior dos 
recursos e buscando diminuir a incidência dos riscos nos 
resultados. Tanto para a sobrevivência quanto para a liderança 
no mercado, os projetos são fundamentais para o sucesso no 
mundo atual, onde a competição pode afetar aspectos vitais em 
qualquer linha de atuação [12]. 

A gestão de projetos esta delineada em 5 grupos de 
processos (iniciação, planejamento, execução, controle e 
encerramento) e nove áreas de conhecimento (integração de 
projetos, escopo, tempo, custos, qualidade, recursos humanos, 

comunicações, riscos e aquisições). Estas áreas podem ser parte 
de um grupo de critérios para gestão de projetos, onde alguns 
desses critérios foram abordados por [13]:  

Financeiros: com objetivo de apreender os principais 

benefícios financeiros dos projetos, relacionados aos custos, 

lucros e produtividade.  

Estratégicos: diretamente relacionados aos objetivos da 

organização, estes critérios são resultados dos desdobramentos 

da estratégia organizacional.  

Riscos (Ameaças): refere-se ao nível de risco da 

organização para com a realização do projeto.  

Urgência: determina quão urgente devem ser executados 

os projetos e qual a prioridade em relação as demais 

alternativas.  

Comprometimento das partes (stakeholders): quão 

interessadas estão todas as partes que podem ser afetadas, 

positiva ou negativamente, pelo projeto. Quanto mais 

comprometimento, principalmente dos patrocinadores, maior 

será a prioridade e maiores serão as chances do projeto ter 

sucesso, devido ao respaldo organizacional.  

Conhecimento técnico: disponibilidade do conhecimento 

necessário para avaliação e execução do projeto. Quanto maior 

conhecimento técnico, maior facilidade de executa-lo com 

menor risco e custos associados.  

A utilização de alguns destes critérios na gestão de projetos 

permite que as instituições possam tomar uma decisão qual o 

melhor caminho a selecionar quando defronte a várias 

alternativas.   

2.3. Método de apoio à tomada de decisão 

A utilização de um método para apoio a tomada de decisão 
se apresenta como uma maneira de se correlacionar áreas 
distintas, buscando uma análise não subjetiva entre critérios e 
alternativas. O método AHP (Analytical Hierarchical Process), 
criado pelo Dr. Thomas L. Saaty na década de 1970, apresenta 
uma técnica estruturada muito utilizada para a tomada de 
decisão em ambientes complexos. Estudos realizados por [14], 
AHP apresentou vantagens em como pensar na decisão de 
forma hierárquica, logica.  

O uso do AHP inicia com a decomposição do problema em 
uma hierarquia de critérios excludentes, os quais podem ser 
comparados e analisados entre si, independentes. A partir da 
logica hierárquica, especialistas das áreas avaliam todas as 
alternativas pela comparação, duas a duas, para cada critério. 
Esta comparação pode ser utilizada com dados reais, ou por 
julgamentos humanos advindos da experiência dos 
especialistas [15].  

Apoio a multicritério à decisão (AMD) é um conjunto de 
técnicas que apoiam as organizações na tomada de decisão, 
com foco em critérios múltiplos. Este modelo permite que a 
subjetividade dos especialistas possam ser inseridas nos 
processos decisórios. A estrutura de um modelo AMD, 
apresentada em Figura 2, possui os seguintes itens: 

Meta (M) : Meta ou objetivo do problema 

Criterio (C) : Conjunto de Critérios de comparação 

Alternativa (A) : Conjunto de Alternativas para 

solução do problema 
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Peso (P) : Pesos dos critérios, os quais são 

representados pelos arcos entre   

    Meta, Critérios e Alternativas. 
Figura 2. Modelo AMD de hierarquia de Criterios e Alternativas 

 
AHP é um dos modelos de decisão dentro de multicritério, 

o qual permite a estruturação do problema da decisão em níveis 
hierárquicos, facilitando a avaliação e compreensão pelos 
especialistas. Por meio de conversão de dados empíricos em 
modelos matemáticos, busca oferecer uma abordagem 
quantitativa. Saaty também propôs uma escala que determina a 
importância relativa de cada um dos critérios e das alternativas 
quando comparados com seus pares, a qual é amplamente 
utilizada e apresentada na Figura 3 

 
Figura 3. Escala de relativa importância de Saaty 

 
A tabela possui valores de 1 a 9, embora os mais utilizados 

estejam dentro da escala de números ímpares, permitindo uma 
distinção adequada entre os pontos de medição. À partir da 
escala de Saaty (como estará sendo tratada à partir deste 
ponto), será construída uma matriz de comparação entre os 
critérios e depois das alternativas.  

Quando um Critério X tiver predominância sobre o Critério 
Y, a matriz para este caso consta na Tabela 1. O modelo AHP 
ainda permite que o decisor possa pensar de forma lógica 
(hierárquica) e também verificar a inconsistência dos 
julgamentos através de equações para índices de consistências 
e taxas de consistências.  

Tabela 1 Matriz comparativa supondo Critério X sobressaindo-se 

sobre Critério Y 

Critério X Critério Y

Critério X 1 Valor Opção da Tabela 

SAATY

Critério Y 1 / Valor Opção da Tabela 

SAATY

1

 
 

2.4. Teoria da classificação de dados  

Quando defrontadas com um conjunto de dados que são 
requisitados para divulgação, as instituições públicas se 
deparam com a dúvida entre a aderência às regras da 
transparência e a proteção da segurança de dados. Muitas vezes 
as requisições podem ser apresentadas por diversos canais ou 

classes solicitantes, como exemplificado na Figura 4. Nela 
estão representados os canais ou classes solicitantes, as quais 
são geradoras de pedidos de informações. Estas requisições 
podem ser geradas pela própria entidade (interno), pelos 
usuários comuns, ou por um usuário com amparo legal ou 
pedido da justiça. Quando a informação for sobre bens físicos 
ou mesmo que tenha respaldo na lei da transparência, ela é 
passível de divulgação. No entanto, quando for especifica sobre 
o cidadão, deverá ser utilizado um verto X, com dados diversos 
os quais constroem a informação específica. De acordo com o 
vetor montado, e comparando com as matrizes disponíveis para 
a instituição pública, o acesso à informação poderá ser 
fornecido ou negado.  

A simplicidade deste modelo permite que os elementos 
sejam testados contra padrões pré-estudados, e liberados ou 
eliminados.   

Figura 4. Entrada de pedido no orgão público 

  
 

A proposta de classificação de dados quanto à sua 
confidencialidade baseia-se em partir de um conjunto inicial de 
dados, onde todos os dados são considerados como não 
classificados, e utilizando-se o modelo sugerido por [16] 
propõe-se identificar aqueles dados que são passiveis de ser 
divulgados e os não aceitáveis de divulgação.  

Enquanto existirem dados dentro do subconjunto N, os 
quais não foram classificados, deve-se investigar até que este 
fique vazio. Vetores com dados de contribuintes, que sigam 
modelagem padrão para os diversos casos que poderão ser 
analizados, onde considera-se como informações pessoais 
como exemplificado o vetor da Tabela 2: 

Tabela 2. Modelo de registro de dados Vetor X 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

CPF 

ou 

RG 

Nome Endereço Data 

Nasc. 

Telefone Filiação-

Mãe 

Neste vetor, os dados de contribuintes são definidos nas 
céluas Xi (i=1 a 6), e carregam informações de cunho pessoal.  

Um dado Xi, contraposto com os padrões limites mínimos e 
máximos, em operações de AND, que venha a resultar no valor 
1 (Hum), este poderá ser passível de divulgação; caso 
contrário, não será divulgado.  
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3. Análise contributiva – Aplicação por estudo de caso:  

Este trabalho utilizará um estudo de caso para consolidar o 
processo de análise investigativa. Buscou-se na região de 
Campinas, Estado de São Paulo, Brasil, uma cidade que 
atendesse à alguns critérios para aplicação dos procedimentos 
expostos anteriormente. Entre estes critérios para participaçao 
no experimento, ter participado da lista de municípios 
avaliados pelo Ministério da Transparência. A cidade de 
Limeira atendeu a este e outros critérios, e possuia equipe 
proativa para o estudo e aplicação dos novos proceirmentos.  

Com o suporte da Ouvidoria do Municipio de Limeira, 
foram avaliados os dados dos relatórios de pedidos de 
informações, parte do Portal da Transparência. Percebeu-se que 
a secretaria com maior número de pedidos era a de Obra a 
Urbanismo, os quais em sua grande maioria referiam-se a 
pedidos de dados pessoais de proprietários de lotes e terrenos.  

Foi fornecido para secretaria e seus especialistas um 
seminário educativo sobre segurança, gerencia de projetos e 
tratamento de informações com o respaldo da teoria de 
conjuntos. Foram providos dois questionários, com o objetivo 
de colher informações sobre os assuntos mais relevantes em 
gestão de projetos e segurança da informação. Com base nas 
respostas fornecidas, foi possível elaborar o modelo de 
hierarquia apresentado na Figura 5, como consta em, em 
contrapartida ao modelo AMD original, apresentado na Figura 
2. 

Figura 5.Modelo hier[arquico AMD para Secretaria de Obras e 

Urbbanismo 

 

 

Neste modelo, a Meta é a escolha de um projeto que esteja 
coerente com a Transparência. Os critérios são as 
características de gestão de projetos (Escopo, Qualidade, 
Conhecimento Técnico e Comprometimento da Equipe), e as 
alternativas são as ligadas à Segurança da Informação 
(Confidencialidade, Disponibilidade e Acuracidade – esta 
última foi definida pela secretaria, em detrimento de 
Integridade de dados).  

Após análise das respostas fornecidas para os questionários, 
escolheu-se o software SuperDecisions para aplicação do 
modelo de apoio à decisão AHP, visto que esta é uma 
ferramenta disponibilizada gratuitamente por certo periodo, o 
que permite aos gestores públicos avaliarem sua real validade.  

Esta ferramenta de simulaçao oferece várias análises de 
dados, dentre elas a da prioridade, onde pode se observar a 
prevalescência da Confidencialidade, em relação às demais 
alternativas:  

Figura 6. Análise das prioridades para alternativas apresentadas 

 
Uma vez estabelecido que Confidencialidade realmente tem 

peso adequado dentro das alternativas de Segurança da 
Informação, a análise da grande quantidade de dados 
processada diariamente requer que novos procedimentos e 
processos sejam adotados de forma a agilizar o provimento das 
informações, garantindo a aderência à legislação de 
Transparência.  

A preocupação com a privadidade pessoal consiste em 
preservar informaçoes que dizem respeito às pessoas e não 
referem-se à bens físicos. Desta forma, dados técnicos sobre 
patrimonios fisicos nao fazem parte do escopo desta discussão. 
A regra principal para fornecimento da informação de ser de 
não voluntariar e oferecer dados sobre pessoas físicas, as quais 
podem ser localizadas pelos simples conteúdos dessas 
informações.  

Após análises e estudos, ficou concordado com os 
especialistas técnicos que:  

1. Desabilitar a opção de impressão para todos os dados, 
mas somente fornecer dados que sejam públicos ou 
não permitam a localização de qualquer indivíduo 
(endereço, CPF, Telefone, por exemplo);  

2. Não voluntariar o fornecimento de informações para o 
cidadão comum, mas incentivar o pedido judicial ou 
com procuração de cartório.  

3. Somente dados que náo permitam a localização física 
podemo ser disponibilizados (nome, data de 
nascimento).  

4.  Conclusão:  

 
 Este estudo abordou o tratamento da segurança da 

informaçao para dados privados. Para a concretização deste 
trabalho, utilizou-se conceitos de gestão de projetos, 
combinado com os requisitos de segurança da informação, 
buscando-se uma confiabilidade sobre as informações que 
podem ou não serem divulgadas. Através da análise hierárquica 
de dados, foi avaliada a priorizaçao da confidencialidade de 
dados dentro do tripé da segurança, o que respalda o 
comprometimento das organizaóces dentro do modelo de 
cidades inteligentes adotado. Diante da diversidade de dados e 
a grande quantidade de requisições, uma análise do canal de 
entrada dos dados e a disponibilização dos mesmos indicam a 
cautela com a preservação dos dados. Os resultados dos testes 
mostram coerência com o tratamento dos dados.  

Devido ao baixo custo da soluçao implementa, a qual 
requer somente mudança de processo sem requisitar 
investimento em tecnologia, torna-se viável a sua 
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implementação nas autarquias públicas. Acentua-se a garantia 
da qualidade do serviço oferecido dentor dos padrões mínimos 
estipulados pela Lei da Transparência.  

Por fim, a mensagem maior para este trabalho é não 
voluntariar o fornecimento de dados não pertencem às 
organizações é ponto fundamental para um sistema de 
informações seguro.  
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