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Resumo
A gestão de risco é um processo essencial para o sucesso de uma organização. Atualmente verificase uma implementação deficiente deste processo, suportado por folhas de cálculo e funcionando em
silos, quer seja em departamentos, projetos ou até atividades, que com dificuldade são integráveis.
Desta forma a visão sobre os riscos torna-se fragmentada, dispersa pelos vários contextos.
HoliRisk é uma plataforma genérica de apoio às fases do processo de apreciação de riscos nos diversos
contextos organizacionais. A HoliRisk irá dar uma visão holística dos riscos, através de registos de
riscos centralizados e configuráveis, ao invés de uma visão fragmentada, com os dados de riscos
dispersos pelos vários contextos.
Esta plataforma terá uma interface humana baseada na web, e disponibilizará outra interface para que
serviços externos, tais como serviços de reporte de riscos, possam integrar-se e consultar os dados de
riscos registados. A HoliRisk dará suporte às necessidades tecnológicas do grupo de investigação,
encabeçado pelo Professor José Borbinha, nesta área.

Palavras-chave
Registo de Riscos, Apreciação de Riscos, Riscos, Gestão de Riscos, Aplicação Web, Sistema de Apoio
à Decisão, Plataforma
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Abstract
Risk management is an essential process to achieve success in an organization. Currently, the
implementation of this process is fairly poor and incomplete, supported by spreadsheets and running in
silos, whether in departments, projects or even activities, it has been difficult to integrate. Thus the vision
of the risks becomes fragmented and spread through various contexts.
HoliRisk is a generic platform to support phases of the risk assessment process in different
organizational contexts. HoliRisk will allow a holistic view of risk through centralized and configurable
risk registers, rather than a fragmented view and the risks of data being dispersed across multiple
contexts.
This platform will have a web-based human interface, and will provide another interface to external
services, such as risk reporting services that can integrate and query the data of registered risks.
HoliRisk aims to support the technological needs of the research group headed by Professor José
Borbinha in this matter.

Keywords
Risk Register, Risk Assessment, Risk, Risk Management, Web Application, Decision support system,
Framework
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Introdução

A gestão de risco tem por objetivo definir e gerir controlos e políticas para endereçar os riscos que
afetam ativos nos mais diversos contextos organizacionais, como por exemplo: dentro de um
departamento; num projeto; numa atividade; em toda a organização. Esta diversidade é o maior desafio
na gestão de riscos dentro de uma organização, sendo feita em silos muito específicos e focados,
orientados a funcionalidades e atividades disjuntas de gestão de risco. Como consequência direta
verificamos uma ideia de risco fragmentada, com diferente vocábulo, parametrizações e medidas que
levam a soluções altamente complexas que não podem ser reutilizadas. A título de exemplo, dentro da
mesma organização, pode-se dar o caso de um gestor financeiro e um gestor de marketing utilizarem
uma definição, ou medida de risco diferente sobre o mesmo ativo – o primeiro indivíduo mede a
probabilidade de partir um vidro com a gama de valores [baixo, médio, alto]; já o segundo mede a
mesma probabilidade com os valores [muito baixo, médio, alto, muito alto]. A administração da
organização necessita efetuar trabalho extra para cruzar as duas visões e daí tirar resultados.

Problema e Motivação
Para colmatar esta necessidade foi criado a HoliRisk. HoliRisk é uma plataforma 1 flexível e genérica o
suficiente, para integrar os dados de riscos identificados, para posterior análise e mapeamentos,
desenhada tendo em consideração os princípios de gestão de risco da norma ISO 31000 [1], que dará
o apoio às fases do processo de apreciação de riscos2 no processo de gestão de riscos.
Um dos maiores problemas a ser resolvido é o armazenamento e posterior apresentação de informação
com modelos de domínios diferentes, não predefinidos, representando os mais diversos contextos.
É necessário também criar uma boa integração entre a plataforma e as folhas de cálculo, para que se
possa importar e exportar os dados de riscos identificados para esse formato.

Modelo Conceptual
O mapa conceptual representado na Figura 1 demonstra sucintamente o que esta dissertação pretende
alcançar. O problema tem em conta que um domínio existe num contexto de gestão de risco, tem um

O termo “plataforma” corresponde à tradução do termo “framework” das referências em língua Inglesa.
O termo “apreciação de riscos” corresponde à tradução do termo “Risk Assessment” das referências em língua
Inglesa.
1
2
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determinado modelo de domínio, que é constituído por conceitos e relações entre eles que não estão
predefinidos e que são configuráveis a partir da plataforma pelos seus utilizadores.

Figura 1 - Mapa conceptual da plataforma HoliRisk

Objetivos
O objetivo desta dissertação é criar o segundo protótipo da plataforma HoliRisk, aproximando-a do seu
objetivo holístico. Para isso é necessário dar continuidade ao desenvolvimento da plataforma, que foi
iniciado por um colega do grupo. No final pretende-se ter uma solução que seja usável por colegas que
estão a fazer as suas dissertações no âmbito da gestão de risco.
Para atingirmos o objetivo desta dissertação é necessário:
1. Avaliar o estado dos atuais desenvolvimentos;
2. Analisar os requisitos de uma plataforma para apreciação de riscos;
3. Implementar os requisitos;
4. Demonstrar o funcionamento da plataforma;
5. Avaliar a plataforma junto de peritos;
6. Produzir a documentação necessária à instalação, manutenção e utilização da
plataforma.

Principais contribuições
As principais contribuições realizadas ao nível do desenvolvimento da plataforma são:
1. A interface que permita a definição do modelo de domínio;
2. O formulário dinâmico que permita o registo de dados do domínio para qualquer modelo de
domínio definido;
3. A tabela dinâmica que permite consultar os dados de domínio;
4. O avaliador de consistência dos dados;
2

5. A importação\exportação para folhas de cálculo.
Para além das contribuições ao nível do desenvolvimento, também são deixadas contribuições tais
como: documentação técnica; manual de utilizador; manual de instalação; e manual de configuração
do ambiente de desenvolvimento.

Estrutura do Documento
A estrutura deste documento divide-se em sete capítulos. Neste capítulo foi introduzido o problema, as
motivações e os objetivos que serão atingidos. No Capítulo 2 será feito o estado da arte, apresentado
não só os conceitos fundamentais da gestão de risco, mas também as ferramentas utilizadas para o
efeito. No Capítulo 3 serão descritos em detalhe o problema e os requisitos desta dissertação. No
Capítulo 4 é apresentado o protótipo existente e o que irá ser feito no novo protótipo para atingir os
objetivos. O Capítulo 5 irá servir para descrever a arquitetura da plataforma e a sua implementação.
No Capítulo 6 será descrito como foi feita a avaliação da plataforma e os resultados da mesma. E por
fim, no Capítulo 7 conclui-se este documento, deixando algum trabalho para futuro.
No final deste documento encontram-se os Apêndices, ao qual chamo a atenção para o Glossário:
qualquer termo ou expressão que se encontre a negrito ao longo deste documento poderá ser
consultado no glossário.
Todos os apêndices foram redigidos pelo mesmo autor deste documento. Qualquer outro documento
com outra autoria encontra-se nos Anexos.

3
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Trabalho Relacionado

Neste capítulo serão descritos conceitos introdutórios de gestão de risco (secção 2.1), para que haja
um entendimento claro sobre o âmbito desta dissertação. Depois serão apresentadas algumas
ferramentas, consideradas pela ENISA3 para registo e reporte de riscos (secção 2.2), e que serviram
como base de investigação para esta dissertação.

Conceitos Fundamentais em Gestão de Risco
Esta dissertação está baseada em algumas das normas que orientam o processo de gestão de riscos,
nomeadamente: ISO 31000; ISO 31010; e a ISO 31004.
A norma ISO Guide 73 [2] disponibiliza termos genéricos relacionados com gestão de riscos, com o
objetivo de fornecer um entendimento transcendental às organizações ou funções, que seja claro e
coerente na descrição das atividades envolvidas na gestão risco e ao uso correto das terminologias em
processos e plataformas que lhe dão suporte.
A norma ISO 31000 [1] fornece princípios, uma plataforma e um processo para gerir riscos em qualquer
organização independentemente do tamanho, da atividade ou setor.
A ISO 31010 [3] foca-se na apreciação de riscos e ajuda os membros da organização que tomam
decisões a perceber os riscos que podem afetar um dado ativo da organização.
A norma ISO 31004 [4] fornece uma orientação para as organizações gerirem eficazmente os riscos
implementando a ISO 31000 [4, p. 1], providenciando:
1. Uma abordagem estruturada para as organizações transitarem a sua estratégia de gestão de
risco a fim de ficarem consistentes com os princípios definidos na ISO 31000;
2. Uma explicação dos conceitos da ISO 31000; e
3. Orientação nos aspetos dos princípios e da plataforma de gestão de risco descrito na ISO
31000.

2.1.1 Princípios
A norma ISO 31000 define os riscos como: "o efeito da incerteza nos objetivos" [1, p. 1] e define os
princípios que uma organização tem que ter para gerir eficazmente os riscos. A gestão de risco:
1. Cria e protege valor;
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2. É parte integrante de todos os processos organizacionais;
3. Faz parte do processo de decisão;
4. Aborda explicitamente a incerteza;
5. É sistemática, estruturada e oportuna;
6. É baseada na melhor informação disponível;
7. É adaptada;
8. Toma os fatores humanos e culturais em conta;
9. É transparente e inclusiva;
10. É dinâmica, iterativa e responsiva à mudança; e
11. Facilita a melhoria contínua da organização;

2.1.2 O Processo Geral de Gestão de Risco
O processo descrito na norma ISO 31000 está baseado na premissa que a gestão de risco é um
processo iterativo com várias fases, tal como é mostrado na Figura 2.

Figura 2 - Processo gestão risco segundo a norma ISO 31000

A primeira fase é estabelecer o contexto. Para tal é necessário identificar objetivos estratégicos e
critérios para determinar quais são as consequências aceitáveis desse contexto. Após a definição do
contexto, podemos começar a identificar, analisar e avaliar os riscos. Esta sequência é designada por
apreciação de riscos (este processo será explicado na secção 2.1.3). Acabando a avaliação, passamos
ao tratamento dos riscos, caso seja necessário. Existem técnicas que levam a mitigar, transferir ou
evitar os riscos.

5

Também é importante a revisão e a monitorização contínua, em cada fase do processo. É
imprescindível reagir às alterações sejam elas ambientais, organizacionais ou mesmo até dos riscos
identificados ou inesperados (riscos não identificados e avaliados), para que se possa estar sempre um
passo à frente. Isto tudo não é possível sem uma excelente estratégia de comunicação, que
comprometa não só as partes interessadas, mas também toda a organização, para a obtenção dos
resultados esperados e, por conseguinte, o sucesso deste processo.
Em suma, a gestão de risco implementa uma cultura organizacional aplicando métodos sistemáticos
no estabelecimento de contexto, identificação, análise, avaliação, tratamento, monitorização e
comunicação dos riscos associados com uma atividade, função ou processo, de forma a permitir a uma
organização minimizar as perdas e maximizar os ganhos.

2.1.3 A Apreciação de Riscos
A apreciação de riscos fornece um processo estruturado que identifica como os objetivos podem ser
afetados, e analisa os riscos em termo das suas consequências e probabilidades antes de decidir se é
necessário algum tipo de tratamento [3, p. 6]. Segundo a norma ISO 31010 o propósito deste processo
é proporcionar informação baseada em evidências e análises para tomar decisões informadas na
escolha de opções para tratar um determinado risco.
Os benefícios principais em fazer a apreciação de riscos são:
1. Perceber os riscos e o potencial impacto nos objetivos;
2. Fornecer informação para a tomada de decisões, sobre:
a. Se a atividade deve de ser realizada;
b. Como maximizar as oportunidades;
c.

Se os riscos precisam de ser tratados;

d. Escolha entre opções com diferentes riscos;
e. Priorizar o tratamento de riscos;
f.

A escolha da estratégia de tratamento de riscos mais adequada que traga os riscos
adversos para níveis toleráveis.

3. Comparar riscos em sistemas alternativos, tecnologias ou abordagens;
4. Comunicar os riscos e incertezas;
5. Ajudar a definir prioridades;
6. Contribuir para a prevenção de incidentes em vez da investigação pós-incidente;
7. Selecionar diferentes formas para tratamento de riscos;
8. Fornecer informação que ajude a avaliar se um risco deve de ser aceite quando comparado
com critérios pré-definidos.
As fases que compõem a apreciação de riscos são: Identificação de Riscos; Análise de Riscos;
Avaliação de Riscos (ver Figura 2). Na identificação é necessário identificar as ameaças e
vulnerabilidades que podem afetar a organização e os seus ativos. Na análise, examinamos a natureza
dos riscos identificados e não só qualificamos, mas também quantificamos o impacto na organização

6

que esse risco pode ter. Após isso avaliamos e definimos se os riscos são aceitáveis ou toleráveis, ou
se é necessário definir técnicas para controlá-los.
Esta norma assume que os envolvidos neste processo têm que ter um entendimento claro sobre:
1. O contexto e objetivos da organização;
2. O tipo de riscos que são toleráveis, e como os inaceitáveis serão tratados;
3. Como a apreciação de riscos se integra nos processos da organização;
4. Métodos e técnicas que serão usadas na apreciação de riscos, e as suas contribuições no
processo de gestão de riscos (ver anexo 0);
5. Recursos disponíveis para tratar da apreciação de riscos;
6. Como a apreciação de riscos será reportada e revista.

2.1.4 A Concretização do Processo de Gestão de Risco
Segundo as orientações dadas na norma ISO 31004, existem vários desafios na implementação de um
processo de gestão de risco, alguns destes endereçados a este desenvolvimento.
Um dos princípios na norma ISO 31000 descreve a necessidade da gestão de risco ser baseada na
melhor informação disponível. Para isso é preciso ter acesso a dados históricos, informação
proveniente de peritos, pareceres das partes interessadas, observações, previsões e pareceres de
especialistas em riscos.
É necessário ter em atenção, também, o facto de a informação ser sensível. No entanto para que haja
uma gestão eficaz de riscos é necessário que haja transparência e inclusão de todos as partes
interessadas e membros com responsabilidades a todos os níveis da organização. É necessário
garantir confidencialidade, segurança e privacidade na informação que está a ser recolhida e
armazenada.
Para além disto é essencial manter os dados o mais atual possível, atualizando-os periodicamente. Os
relatórios serão construídos com base nesses dados e irão fornecer uma visão aos gestores de topo e
às partes interessadas da organização e servirão para tomar decisões. É importante estes fornecerem
informação acerca de novos riscos. A atualização dos dados e a construção de relatórios irão depender
da natureza, do tamanho e do âmbito da apreciação de riscos.

2.1.5 O Conceito de Registo de Riscos
Registo de riscos, por vezes denominado na literatura por Risk Log4, é definido na norma ISO Guide
73 por registo de informação sobre riscos identificados [2, p. 12]. O registo de riscos é um sistema de
informação com o registo de todos os riscos identificados, que dará apoio às várias fases que compõem
a apreciação de riscos, e serve não só para registar, mas também, caso esteja implementado numa
plataforma tecnológica que o permita, reportar informação através de relatórios de risco. É uma

4

Ausência de referência na língua Portuguesa
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ferramenta de suporte considerada essencial para a consulta, comunicação e monitorização dos riscos
identificados.
Sendo assim um registo de riscos deve suportar todas as atividades de um processo de gestão de
risco:
1. A estrutura do Registo de Riscos deve ser criada com base no Estabelecimento do Contexto e
do modelo de domínio definido para o Processo de Gestão de Risco;
2. A informação de risco deve ser criada no Registo de Riscos durante a Identificação de Riscos;
3. Na Análise de Riscos, a informação de risco criada anteriormente deve ser atualizada com o
registo das medidas de risco e as suas estimativas;
4. A Avaliação de Riscos deve utilizar a informação do registo de risco para criar relatórios de
riscos que suportem a tomada de decisões;
5. O Registo de Riscos deve permitir a definição dos Controlos a usar para o Tratamento de
Riscos;
6. O Registo de Riscos deve ser usado como referência para efeitos de Comunicação, Consulta,
Monitorização e Revisão dos riscos.

Exemplos de Ferramentas de Registo e Reporte de Riscos
Para demonstrar o estado de arte de ferramentas para registo e reporte de riscos, foram selecionadas
as mais relevantes (por terem características interessantes para esta dissertação) de doze ferramentas
para apreciação de riscos consideradas no inventário5 gerado pela ENISA e num estudo levado a cabo
por Dan Ionita na sua dissertação [5] em 2013, na faculdade EEMCS6. Para complementar esta análise
será também incluída a folha de cálculo.

2.2.1 Verinice
VERINICE7 é uma ferramenta, licenciada por IT-Grundschutz, para gestão da segurança informática,
substituindo a ferramenta descontinuada GSTOOL. Com esta ferramenta é possível realizar análise de
riscos no domínio da segurança de informação, com base na ISO 27005 [6]. Das funcionalidades mais
interessantes, permite importar e exportar dados através de ficheiros de vários formatos e, no caso da
organização deter a versão paga, permite centralizar a informação num servidor, dando a possibilidade
não só de integração como também de colaboração.
Atividades do processo de gestão de risco suportadas:
1. Apreciação de riscos:
a. Identificação de riscos: Sim

5

https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/risk-management/current-risk/risk-managementinventory/rm-ra-tools
6 Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, Holanda
7 http://verinice.org
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b. Análise de riscos: Sim
c.

Avaliação de riscos: Sim

2. Tratamento de riscos: Controlos limitados
3. Comunicação: Não

2.2.2 Acuity Stream
Acuity Stream8 é uma ferramenta de gestão de riscos usada em segurança de informação. Com um
foco muito grande nos ativos da organização, esta integra muito bem a gestão de risco na organização.
Qualquer risco identificado está sempre relacionado com um ou mais ativos.
A sua maior qualidade é no reporte não só através de relatórios, mas também através de painéis de
instrumentos, representados na Figura 3, que em tempo real se pode monitorizar e também interagir
de forma a aplicar controlos a um risco que tenha excedido o nível desejável.
Funciona através de um sistema central onde os operadores colaboram no registo de riscos
identificados e pode despoletar alertas a partes interessadas através de correio eletrónico ou no painel
de instrumentos.
Contem dados de riscos típicos no contexto da segurança de informação, que podem ser usados para
carregar o modelo domínio, o que torna a inicialização e a configuração da ferramenta simples.

Figura 3 - Painel de instrumentos da Stream

As fases do processo de gestão de risco suportadas são:
1. Apreciação de riscos:
a. Identificação de riscos: Sim;
b. Análise de riscos: Sim;
c.

Avaliação de riscos: Sim.

2. Tratamento de riscos: Sim (através de controlos predefinidos);
3. Comunicação: Sim (relatórios de riscos, painéis de instrumentos, alertas por correio
eletrónico)

8

https://www.acuityrm.com, acedido em: 2015-12-21
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2.2.3 EBIOS
Ebios é uma ferramenta desenvolvida pela Divisão de Segurança de Sistemas de Informação Central
que pertence ao ministério da defesa francês. Trata-se de uma ferramenta para dar suporte às cinco
fases do método EBIOS 2010 [7], desenvolvido também por eles. Este método analisa, avalia e toma
ações relacionadas com riscos em sistemas de informação, com o objetivo de gerar políticas de
segurança adaptadas às necessidades das organizações.
Esta ferramenta é usada não só pelo governo francês, mas também pelas organizações que, de alguma
forma, precisam interagir com o ministério da defesa.
As fases do processo de gestão de risco suportadas são:
1. Apreciação de riscos:
a. Identificação de riscos: Sim;
b. Análise de riscos: Sim;
c.

Avaliação de riscos: Sim.

2. Tratamento de riscos: Sim (fase 4: determinar os objetivos de segurança; fase 5: determinar
os requisitos de segurança);
3. Comunicação: Sim (relatórios por cada fase)

2.2.4 Folha de cálculo
As folhas de cálculo são atualmente a ferramenta mais usada quando nos referimos a gestão e a gestão
de riscos não é exceção. As folhas de cálculo apresentam vários problemas não só para grandes e
médias empresas, mas também para as pequenas. Logo à partida existem problemas organizacionais
do ponto de vista de informação, tais como, o armazenamento, versionamento, partilha, colaboração,
comunicação ou integração, mas também uma folha de cálculo, sendo uma ferramenta de utilização
genérica, não disponibiliza sequer uma boa interface para uma análise mais específica na gestão de
riscos. É uma ferramenta que com algum engenho pode ser usada para tal, e apresenta alguns desafios
para outras ferramentas, visto ser de conhecimento básico de utilização, com capacidades limitadas
mas simples de implementar e acima de tudo de leitura e escrita fácil devido ao aspeto tabelar.
Acrescentando também o facto de que as organizações utilizam as folhas de cálculo para dar suporte
a mais processos ou tarefas, dessa forma já dispõem do licenciamento necessário para usar a
ferramenta, se aplicável. Um exemplo simples de um registo de riscos implementado numa folha de
cálculo está representado na Tabela 1.
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ID
1

2

3

Descrição
Objetivo do
projeto e
necessidade
não está bem
definida
Definição do
âmbito do
projeto está
incompleta
Nenhum
controlo sobre
as prioridades
da equipe

Responsável
Gestor do
projeto

Evento
Âmbito mal
definido

Probabilidade
Médio

Consequência
Crescimento
descontrolado

Impacto
Médio

Ação
Ter um
processo
de revisão
pré-projeto

Gestor do
projeto

Âmbito mal
definido

Médio

Crescimento
descontrolado

Médio

-

Responsabilid
ade do
trabalho não
está definida
de forma clara

Baixo

Equipa
desorganizada

Baixo

Ter um
processo
de revisão
pré-projeto
Estabelecer
prioridades

Tabela 1 - Exemplo de um registo de riscos para a gestão de projetos

O registo apresentado apoia o processo de gestão de risco na gestão de projetos e foi desenvolvido
por Luca Vaz no âmbito da sua dissertação de mestrado [8].

Resumo
Este capítulo começa por descrever os princípios que fundamentam esta dissertação. Todo o seu
desenvolvimento assenta no processo de gestão de risco segundo a norma ISO 31000. Para além
disso é necessário ter não só noção do que é apreciação de riscos, mas também de técnicas usadas
para o fazer. No próximo capítulo serão descritos requisitos funcionais baseados nestes princípios.
De seguida foram apresentadas algumas ferramentas de gestão de risco que são usadas no mercado
com bastante sucesso (a ENISA faz referência a estas no próprio site). E por fim, apesar de não ser
uma ferramenta de gestão de riscos nativa, deverá de ser a mais usada, a folha de cálculo. Foi dado
um exemplo de utilização da mesma no âmbito de gestão de riscos em gestão de projetos.
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3

Análise do Problema e Requisitos

Neste capítulo será dado um contexto geral sobre o problema na secção 3.1 e de seguida, na secção
3.2, são apresentados os requisitos para a plataforma HoliRisk.

Contexto
Para uma melhor compreensão da finalidade desta dissertação é necessária alguma contextualização
sobre modelos de domínio e dados de domínio.

3.1.1 Sobre Modelos de Domínio
De uma forma abrangente, um modelo de domínio é a representação gráfica ou textual da realidade,
de um determinado ponto de vista, num determinado domínio ou contexto.
Em engenharia de software um modelo de domínio é um modelo conceptual que incorpora
comportamento e dados [9, p. 116]. O modelo de domínio representa o significado de conceitos do
mundo real pertinentes para modular uma aplicação. Os conceitos incluem dados de negócio e regras
de relação para esses dados.
A linguagem mais usada para representar estes modelos em UML é o diagrama de classes. A Figura
4 é um exemplo concreto de um diagrama de classes no âmbito de gestão de risco.

Ev ent

Consequence
outcome

-

likelihood: Likelihood

*

*

-

impact: Impact

Risk
-

riskOwner: RiskOwner

+

levelOfRisk(impact: Consequence, likelihood: Event): LevelOfRisk

Figura 4 - Exemplo de diagrama de classes em UML

Este diagrama deve ser lido como: um risco (Risk) é uma classe-associação entre evento (Event) e
consequência (Consequence). Para além disso, cada evento pode ter inúmeras consequências e cada
consequência pode ter inúmeros eventos.
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Cada conceito tem atributos. Estes atributos podem ser de um tipo simples, como textual ou numérico,
mas também podem ser de tipos definidos pelos utilizadores (p. ex. o tipo Likelihood pode ser uma
gama de valores [Baixo, Moderado, Alto]).
Uma gama de valores é um conjunto de valores numéricos ou textuais, definido pelo utilizador, que
pode ser ordenável, ou seja, a ordem dos valores é definida pelo utilizador.

3.1.2 Sobre Dados de Domínio
Dados de domínio é toda a informação relativa aos conceitos definidos no modelo de domínio de um
registo de risco. Esta informação fica registada para posterior consulta e análise.

Requisitos
Os requisitos desta plataforma podem ser divididos em: gestão de acesso; gestão de domínios; gestão
de modelos de domínio; e gestão de dados de domínio. Os requisitos desta plataforma baseiam-se nos
desafios apresentados pela norma ISO 31004 (ver secção 2.1.4).


[R1] Gestão de Acesso - Segundo a norma ISO 31004 a informação de um registo de riscos
é sensível. É necessário não só garantir confidencialidade, segurança e privacidade na
informação recolhida e armazenada na plataforma. O acesso à plataforma é feito em duas
etapas: registo de utilizador; autenticação do utilizador. Um utilizador é definido pelo nome de
utilizador, correio eletrónico e palavra-chave. A autenticação utiliza um mecanismo de
utilizador\palavra-chave e autoriza a gestão de domínios criados pelo próprio ou domínios que
sejam públicos, no entanto não pode fazer a gestão desses domínios.



[R2] Gestão de Domínios - Os utilizadores autenticados poderão criar novos domínios, alterar
ou remover domínios já criados pelo mesmo. Um domínio é um registo de riscos criado para
um contexto idealizado pelo utilizador. Este é definido pelo nome, descrição, se é público ou
partilhado só com alguns utilizadores, ou privado. Para além disso é preciso definir no domínio
o modelo de domínio, constituído por conceitos, relações, atributos e gamas de valores. Após
a definição do modelo de domínio, este irá registar os dados de domínio de acordo com o esse
modelo.
o

[R2.1] Gestão de Atributos - Para cada domínio é necessário definir quais os atributos
que poderão ser usados no modelo de domínio. Estes atributos caraterizam-se pelo
nome, se é obrigatório e pelo tipo. O tipo poderá ser: texto simples; texto com múltiplas
linhas; número inteiro; número com vírgula flutuante; booleano; data e hora; ou uma
gama de valores (conjunto de valores predefinidos pelo utilizador).

o

[R2.2] Gestão de Gama de Valores - Pode ser necessário predefinir um conjunto de
valores para ser usado num atributo. Um conjunto de valores é definido pelo nome, se
é quantitativo, qualitativo ou uma tabela, se é público, se é ordenável e pelos respetivos
valores.
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Qualitativos - Conjunto de valores qualitativos são usados para definir
categorias, ou seja representam uma classificação. Por exemplo {alto, médio,
baixo} ou {masculino, feminino}, são duas gamas de valores qualitativas.



Quantitativos - Conjunto de valores quantitativos são valores numéricos que
servem para medidas em escalas quantitativas. O intervalo de valores entre 1
a 5, ou {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10} são duas gamas de valores quantitativos.



Tabelas - Os conjuntos anteriores permitem a definição de listas de valores.
No entanto existe a necessidade de criar conjuntos mais complexos que se
assemelhem a conjuntos de conjuntos. A estes conjuntos foi atribuída a
designação de tabelas. Exemplos como [{1, alto}, {2, médio}, {3, baixo}], ou
[{evento x, ocorre 10h}, {evento y, ocorre 11h}, {evento z, ocorre 12h}] são
exemplos de tabelas.



[R3] Gestão de Modelos de Domínio - Para definir o modelo de domínio do registo de riscos
é necessário definir os conceitos, as propriedades que definem os conceitos e as relações entre
os conceitos. É pretendido que a construção do modelo de domínio possa ser feita a partir de
um formulário ou duma forma visual como um diagrama de classes em UML.
o

Conceitos - Um conceito define uma entidade no modelo de domínio. Este é constituído
por prefixo, nome, atributos associados e as suas relações.

o

Atributos - Durante a construção do modelo de domínio é necessário associar atributos
aos conceitos, de forma a definir as propriedades desse conceito.

o

Relações - As relações são definidas pelos conceitos de origem e destino, a
cardinalidade que pode ser: zero ou um para muitos; um para muitos; um ou muitos
para muitos; ou muitos para muitos; e uma legenda.



[R4] Gestão de Dados de Domínio - Na gestão de dados de domínio será registado os dados
de riscos identificados segundo o modelo de domínio que foi definido. Esta informação ficará
armazenada e acessível para posterior análise em relatórios.
o

[R4.1] Integração com folha de cálculo - Visto que a maioria da informação de dados
de riscos, hoje existente, se encontra em folhas de cálculo, a plataforma necessita de
deter mecanismos de integração com esse formato. É necessário conseguir exportar
e importar essas folhas de cálculo. A folha de cálculo tem de respeitar a estrutura
suportada pela plataforma. Depois de se definir o modelo de domínio, o utilizador deve
exportar uma folha de cálculo (ainda sem dados) e trabalhar sobre a mesma, de forma
a poder importar de seguida os dados de domínio.

o

[R4.2] Validação de dados – Pretende-se que a plataforma não imponha restrições,
definidas no modelo de domínio, durante o processo de carregar os dados de domínio.
Ou seja, durante a criação de registos não são validadas restrições tais como: atributos
obrigatórios; relações com a cardinalidade um para muitos ou um ou muitos para
muitos; Este dará liberdade ao utilizador de preencher os dados de domínio à medida
que se vai tendo a informação necessária sem precisar de se preocupar com as
restrições do modelo. No entanto, sempre que o utilizador assim o quiser, é necessário
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haver um mecanismo para validar os dados de domínio e serem apresentadas as
incoerências existentes de acordo com o modelo de domínio definido.
o

[R4.3] Objetos vazios 9 - Objetos vazios são objetos criados pela plataforma
automaticamente para garantir a consistência com o modelo de domínio. Sempre que
for criado um registo de um conceito que tenha uma relação com cardinalidade de um
para muitos ou de um ou muitos para muitos, é criado um objeto vazio do conceito
relacionado. Visualmente estes registos serão apresentados de forma destacada dos
demais, para que seja percetível para o utilizador a existência de objetos vazios. O
atributo Id do objeto criado é automaticamente gerado.



[R5] Requisitos Interface Gráfica - Esta plataforma terá uma interface humana baseada na
web. O desenho desta interface tem em consideração as dez heurísticas de usabilidade
propostas por Nielson [10], em que se pode definir alguns requisitos que a interface web tem
de ter em consideração:
o

[R5.1] Flexibilidade e uso eficiente - a plataforma pode ser usada por utilizadores
sem experiência e experientes, permitindo-os acelerar a realização das tarefas.

o

[R5.2] Visibilidade - a plataforma tem que informar o utilizador do estado atual e só
mostrar a informação relevante para cumprir com determinada tarefa, escondendo tudo
o que não é necessário.

o

[R5.3] Estabilidade - A plataforma tem que minimizar a propensão a erros, ajudando
os utilizadores a evitá-los, reconhecê-los, diagnosticá-los e a recuperar deles.

Resumo
Neste capítulo, sem entrar muito em detalhe, foi feito um levantamento de requisitos para o
desenvolvimento desta dissertação. Não só os requisitos foram recolhidos das normas ISO
anteriormente apresentadas, mas também da experiência do grupo de trabalho em que esta
dissertação se insere. Alguns dos requisitos nasceram das necessidades desse grupo, que foram
analisadas no âmbito desta dissertação.
No próximo capítulo serão apresentados dois protótipos que antecederam esta dissertação e a
tecnologia utilizada para o desenvolvimento das mesmas.

9

O termo “vazios” corresponde à tradução do termo “void” das referências em língua inglesa.
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4

Protótipos e Constrangimentos Tecnológicos

Neste capítulo serão descritos os protótipos que já haviam sido feitos da plataforma HoliRisk (secção
4.1) e uma análise da tecnologia usada ao longo do desenvolvimento desses protótipos (secção 4.2).

HoliRisk – Protótipos
A plataforma HoliRisk começou a ser desenvolvida pelo INESC-ID10 em 2014 no âmbito de um projeto
europeu TIMBUS11. Este foi o primeiro protótipo (secção 4.1.1). Posteriormente, pela necessidade de
dar uma resposta mais ágil a novos requisitos, foi feito um segundo protótipo (secção 4.1.2) que tira
partido de uma nova tecnologia que não só permite um desenvolvimento mais rápido, como também
uma menor curva de aprendizagem. Esta dissertação dá continuidade a este protótipo, criando uma
primeira versão usável.

4.1.1 [P1.0] HoliRisk – Projeto Europeu TIMBUS
Segundo o manual técnico [11], a plataforma HoliRisk dá suporte tecnológico ao processo de gestão
de risco descrito na norma ISO 31000 [1, p. 13], considerando as necessidades das seguintes partes
interessadas:
1. Gestor estratégico: Responsável por determinar a direção estratégica da organização e
alinhar os objetivos com o ambiente organizacional e as estruturas necessárias para gerir os
riscos eficientemente;
2. Perito em risco - Responsável por ajudar a organização a estabelecer o processo de gestão
de risco fornecendo o conhecimento necessário para tal;
3. Gestor de riscos - Responsável por desenvolver as políticas para gestão de risco e coordenar
as atividades de gestão de risco em toda a empresa;
4. Operador de riscos - Responsável por compreender e implementar o processo de gestão de
risco. Também é responsável pela monitorização e informar caso haja controlos ineficientes,
eventos ou incidentes perdidos.

10
11

https://www.inesc-id.pt/
http://timbusproject.net/portal/risk-tools/73-portal/risk-tools/335-holirisk-tool-page
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4.1.1.1

Utilizadores HoliRisk

Esta plataforma está desenhada principalmente para ser usada pelos peritos e operadores de riscos,
dando suporte às responsabilidades das funções desempenhadas, respetivamente. Esta assume que,
em cenários reais, para que se possa ter uma visão unificada, holística, dos riscos, só é possível através
da apreciação de riscos eficaz considerando vários pontos de vista de peritos, representando múltiplos
domínios de gestão de risco (ex.: jurídico; segurança informática; financeiro; etc.). Um dos requisitos
para que a plataforma possa lidar com múltiplos domínios, implica:
1. Para os peritos considerar:
a) peritos em riscos genéricos capazes de produzir modelos de domínio genéricos (meta
modelos)
b) peritos num domínio especifico que são capazes de configurar modelos, eventualmente
reutilizando os modelos de domínio genéricos.
2. Para os operadores é necessário estarem aptos a definir um contexto e a gerir instâncias de
um modelo.
4.1.1.2

Arquitetura

Este protótipo pode ser decomposto em dois módulos aplicacionais, visto de um nível de abstração
necessário para compreender os requisitos (a arquitetura mais detalhada pode ser consultada no
manual técnico [11, p. 7]).

Figura 5 - Arquitetura da plataforma HoliRisk

Os requisitos funcionais desta solução têm como base os dois grandes objetivos da plataforma
HoliRisk:
1. Centralizar o registo de dados de riscos identificados de diversos departamentos, projetos,
atividades, etc; e
2. Reportar uma visão holística, baseada em dois ou mais modelos domínio.
4.1.1.3

Modelo de domínio

Nesta versão, um registo de risco usa instâncias de um modelo de domínio predefinido, com as
entidades declaradas no próprio modelo domínio da plataforma [11, p. 9]. Este modelo domínio baseiase no meta-modelo descrito na norma ISO 31000 para um registo de riscos (ver Figura 6).
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Figura 6 - Meta modelo de um eventual registo de riscos segundo a norma ISO 31000

É possível definir os atributos de cada entidade, dando assim a possibilidade a um perito em riscos de
especificar a definição das várias entidades num determinado contexto.
4.1.1.4

Casos de uso

Neste protótipo existem quatro atores: operadores de riscos; peritos em riscos; peritos em domínios;
partes interessadas do negócio; e estão divididos em dois cenários: registo de riscos; ou reporte de
riscos.
No registo de riscos temos:






O perito em riscos:
o

Gere conceitos;

o

Gere atributos;

o

Gere gamas de valores.

O perito em domínios:
o

Gere os modelos domínio padrão;

o

Gere domínios.

O operador de riscos:
o

Gere instâncias de domínios;

o

Gere os dados do domínio.

No reporte de riscos temos:
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As partes interessadas do negócio:
o

Definem os relatórios;

o

Analisam a eficiência de políticas numa instância de domínio;

o

Exportam o relatório;

o

Navegam entre contextos e instâncias de domínios;

4.1.1.5

Tecnologia

O primeiro protótipo da HoliRisk foi desenvolvido usando a linguagem Java 12. A interface web foi feita
com recurso a ferramentas GWT13 juntamente com a plataforma GXT14.

4.1.2 [P2.0] HoliRisk – Uma abordagem mais holística
No primeiro protótipo desenvolvido, a plataforma HoliRisk limitava-se a instâncias de registo de riscos
com o mesmo modelo de domínio (ver secção 4.1.1.3). Em casos de uso reais, esta abordagem é
bastante limitadora, visto que existem inúmeros modelos de domínio para fazer gestão de risco, não só
subdomínios do modelo que estava a ser usado, como ainda outros, e o maior desafio da plataforma
HoliRisk é armazenar os dados de riscos identificados provenientes de diversas fontes com modelos
de domínios diferentes. Assim sendo, o primeiro protótipo deu origem a um segundo mais genérico,
onde é possível configurar o modelo de domínio para ser usado pelo registo de riscos.
4.1.2.1

Modelo de domínio configurável

No segundo protótipo da HoliRisk é possível configurar o registo de riscos dando a liberdade a um
perito em riscos definir o modelo de domínio a usar num determinado contexto. É possível definir para
cada domínio:
1. Gama de valores - são listas que poderão ser bidimensionais e ordenáveis, que contêm
valores por omissão;
2. Atributos - têm um nome e são de um tipo que pode ser primário (texto, numérico,
booleano) ou do tipo gama de valores;
3. Conceitos - são entidades genéricas que têm um nome e um conjunto de atributos. Os
conceitos também podem ser conceito-associação. Estes conceitos-associação são
criados a partir da relação entre dois conceitos;
4. Relação – ligação entre dois conceitos. É possível definir uma etiqueta e a multiplicidade
dessa relação.
4.1.2.2

Casos de uso

A Figura 7 mostra os principais casos de uso do segundo protótipo da plataforma HoliRisk. A diferença
principal reside no perito em domínios poder editar o modelo de domínio que será usado no registo de
risco de um determinado contexto.

12

http://www.java.com/
http://www.gwtproject.org/
14 https://www.sencha.com/products/gxt
13
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uc Primary Use Cases

Risk Register

Gerir gama de
valores
Peritos em riscos
«extend»

Gerir dados de
domínio
Operadores de
riscos

Gerir atributos

«extend»

Gerir domínios

Gerir modelos
de domínios

Peritos em
domínios

Figura 7 - Casos de uso principais do segundo protótipo da HoliRisk

Ao contrário da primeira solução, os operadores de risco também não gerem instâncias de domínios,
uma vez que já não existem meta-modelos ou modelos de domínio padrão e por consequência,
instâncias desses domínios.
Nesta versão, o modelo de domínio é criado, ou clonado a partir de outro, e os operadores editam
apenas os dados de domínio.
4.1.2.3

Tecnologia

Neste protótipo pretende-se tornar o desenvolvimento mais ágil
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, não só para acelerar o

desenvolvimento de protótipos, mas também para facilitar a manutenção evolutiva e corretiva da
plataforma, por colegas. Tendo este paradigma como base, foi escolhido o stack de desenvolvimento
MEAN16. Este permite o desenvolvimento de aplicações web recorrendo só à linguagem Javascript17.
Este stack de desenvolvimento será detalhado na secção 4.2, visto que é utilizada também nos
desenvolvimentos desta dissertação.

Tecnologia de Desenvolvimento
Pretende-se que a plataforma seja adaptável e alterável em termos de requisitos ou funcionalidades, e
que o custo de desenvolvimento inerente a essa condição seja o mais reduzido possível. Por isso foi
escolhido o stack de desenvolvimento MEAN: MongoDB 18; ExpressJS19; AngularJS20; NodeJS 21.
Este permite o desenvolvimento de aplicações web recorrendo só à linguagem Javascript.

O termo “ágil” corresponde à tradução do termo “agile” das referências em língua Inglesa.
http://mean.io/
17 https://www.javascript.com/
18 https://www.mongodb.com
19 https://expressjs.com
20
https://angularjs.org
21 https://nodejs.org
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4.2.1 MongoDB
Para persistir os dados necessários à utilização da plataforma, é usado uma base de dados orientada
a documentos, sem esquemas ou relações22, denominada MongoDB. Esta base de dados estrutura-se
em documentos JSON, com esquemas dinâmicos. Desta forma tornam-se facilmente escaláveis e
interrogáveis por plataformas Javascript, com recurso a JSON.

4.2.2 NodeJS
O desenvolvimento dos módulos aplicacionais (aplicação servidora) será feito com recurso ao ambiente
de execução NodeJS. Este ambiente foi desenvolvido para construir aplicações servidoras,
desenvolvendo-as em Javascript. NodeJS providencia uma arquitetura baseada em eventos com uma
API assíncrona, de forma a consumir poucos recursos e ser o mais eficiente possível. Desta forma
permite, por exemplo, criar aplicações servidoras bastante escaláveis, tais como aplicações web em
tempo real23.

4.2.3 ExpressJS
ExpressJS é a plataforma sobre o NodeJS que providencia um conjunto de funcionalidades robustas
para interagir com aplicações web ou dispositivos móveis. Esta plataforma capacita o NodeJS com uma
interface de comunicação que respeita o protocolo HTTP.

4.2.4 AngularJS
A plataforma HoliRisk tem uma interface humana baseada na web. A tecnologia escolhida para o
desenvolvimento foi a plataforma Javascript AngularJS. Esta plataforma é bastante extensível e
versátil, dinamizando as páginas HTML através de controlos e extensões à linguagem HTML, que de
outra forma teria uma implementação mais complexa e um custo de desenvolvimento bastante superior.
Para além disso, AngularJS está pensada para desenvolver aplicações com base no padrão MVC,
com o objetivo de facilitar tanto o desenvolvimento como os testes.

4.2.5 Análise e discussão
A tecnologia escolhida para o desenvolvimento desta dissertação, em detrimento da anterior usada no
desenvolvimento do primeiro protótipo, detém uma abordagem mais atual no que se refere a
desenvolvimento de aplicações web. Não só em performance como também em escalabilidade, o stack
de desenvolvimento MEAN é a tecnologia mais indicada. Permite uma rápida aprendizagem, porque
utiliza só uma linguagem de desenvolvimento, e por esse aspeto torna inferior o custo evolutivo desta

22
23

https://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL
https://nodejs.org/en/about
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plataforma. Tendo uma comunidade aberta, a quantidade de extensões, serviços, componentes e
suporte, é infindável.

Resumo
Foram descritos neste capítulo os dois protótipos da plataforma HoliRisk. Esta dissertação dará mais
uma iteração no último protótipo, não com o objetivo de criar mais um, mas sim de o tornar num produto
potencialmente utilizável. Para isso irá tirar-se partido da tecnologia apresentada.
No capítulo seguinte será possível verificar a solução desenvolvida e alguns pormenores de
implementação que irão demonstrar o potencial da tecnologia escolhida.

22
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Solução Proposta e Desenvolvimentos

A solução proposta baseia-se nos requisitos e tira partido da tecnologia escolhida para criar uma
plataforma de apreciação de riscos, com uma interface humana baseada na web e uma API disponível
para serviços externos (p. ex.: ferramentas de reporte) através de uma interface REST.
Na secção 5.1, será apresentada a arquitetura da plataforma, na secção 5.2 serão descritos em mais
detalhe alguns problemas e a solução encontrada. Por fim, na secção 5.3 será demonstrada a
implementação da solução.

Arquitetura
A arquitetura da plataforma HoliRisk é representada pela Figura 8.
cmp Components

HoliRisk
Registo de Risco

REST Interface
REST Interface

Gestão
modelo

Gestão
dados
Disponível
para
serviços
externos

Gestão
atributos

Gestão gama
de valores

Gestão
utilizadores

HoliRisk Website

Figura 8 - Arquitetura solução HoliRisk

Existem cinco módulos de gestão de: dados de domínio; modelos de domínio; atributos; gamas de
valores; utilizadores.
A gestão de utilizadores garante não só o registo, autenticação e autorização na plataforma, como
também permite adicionar, alterar ou remover utilizadores (só utilizadores com perfil de administrador
podem fazê-lo).
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A gestão de dados de domínio utiliza o modelo de domínio para recolher e armazenar os dados de
domínio através de formulários construídos dinamicamente para o efeito.
A gestão de modelos de domínio define os conceitos e relações que serão usados como modelo de
domínio do registo de risco. Isto pode ser feito de duas formas: a partir de um formulário; ou a partir de
designer gráfico do estilo diagrama de classes em UML. Os conceitos utilizam os atributos para definir
as suas propriedades.
A gestão de atributos permite adicionar, alterar e remover atributos de um determinado domínio através
de um formulário construído para o efeito. Os atributos poderão usar as gamas de valores se forem
desse tipo.
A gestão de gamas de valores permite adicionar, alterar e remover gamas de valores através de um
formulário desenhado para o efeito.
Existem duas interfaces para acesso à plataforma: uma interface web para aceder a partir de um
navegador web; a outra pela API disponibilizada pela interface REST.

Solução proposta
Nesta secção serão descritos os desafios da plataforma (sito DP) e a solução proposta para resolver
esses desafios de forma a atingir os objetivos desta dissertação.


[DP1] Autenticação e Autorização - Recapitulando a norma ISO 31004 a segurança no
acesso à informação recolhida e armazenada no registo de riscos é de extrema importância.
Para garantir que os acessos ao servidor estão devidamente autenticados e autorizados (o
utilizador é detentor do perfil correto para aceder a um determinado recurso) utiliza-se o padrão
da indústria RFC 7519 denominado por JSON Web Tokens24.



[DP2] Registo de atividade e erros - Não só por segurança, mas também para análise de
eventuais erros que a plataforma possa gerar, é necessário registar não só os erros, mas
também todas as ações feitas pelos utilizadores, que mudem o estado de qualquer documento
da base de dados.
o

[DP2.1] Registo de erros - Todos os erros são capturados ao nível dos serviços (a
última camada antes de devolver a resposta ao cliente) e são registados na consola do
servidor. Posteriormente, poder-se-á exportar para um ficheiro de texto se necessário.

o

[DP2.2] Registo de atividades - Para fazer a rastreabilidade das ações efetuadas por
um determinado utilizador, todos os documentos guardados na base de dados têm as
propriedades: createdBy; updatedBy; createdAt; updatedAt; que indicam o utilizador
que criou o documento, quem o atualizou pela última vez, a data e hora que foi criado
e a data e hora da última atualização, respetivamente.

24
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[DP3] Desenho do modelo de domínio - Vendo o estado de arte das ferramentas para
suportar processos de gestão de risco, as configurações de atributos, valores que estes podem
assumir e as entidades ou conceitos envolvidos, fazem-se através de formulários que por vezes
tornam-se complexos. No módulo gestão de modelos de domínio assumimos uma nova
abordagem de criar o modelo de domínio como se de um diagrama de classes em UML se
tratasse. Para isso é necessário a construção de uma área de desenho em que os conceitos
sejam representados por retângulos e as relações traços contínuos entre estes. Para além
disso os conceitos-associação terão uma relação que é representada por um tracejado que
interceta outra relação representada por um traço contínuo (ver Figura 9).

Figura 9 - Representação gráfica de um conceito-associação



[DP4] Integração com folha de cálculo - Tal como já discutido anteriormente, as folhas de
cálculo são a ferramenta mais utilizada na gestão. Para além disso outras ferramentas de
gestão de risco importam e exportam também para este formato, o que torna o formato bastante
usado. Neste caso a estrutura do documento é definida por: cada conceito é uma folha; e cada
atributo uma coluna dessa folha. Na primeira linha de cada folha é colocado o nome do atributo
(que tem de ser único) e nas restantes linhas estão os dados desse conceito. No caso de o
conceito ter uma relação, é criada uma coluna com nome do conceito relacionado concatenado
com _ID (nome_ID). Para que isto funcione corretamente é obrigatório que cada conceito tenha
uma propriedade Id única (esta é associada automaticamente quando se cria o conceito). Por
último, visto que há atributos que pertencem a gamas de valores, é necessário ter uma folha
extra, denominada por meta-dados, que guarda o tipo dos atributos e os vários valores que
podem assumir (no caso de gama de valores). Isto servirá para mapear na altura da importação
as gamas de valores (para que tudo funcione, as gamas de valores e os atributos terão que já
estar criados no domínio).



[DP5] Visualizar grandes quantidades de informação - Em computação gráfica a
experiência de utilização na manipulação e visualização de grandes quantidades de informação
é um problema. A informação associada a dados de riscos pode ser extremamente extensiva,
não só no número de atributos e o texto associado, como também no número de registos
(centenas ou mesmo milhares). Tendo em mente que a informação será disposta de uma forma
tabelar, o problema descrito levanta um conjunto de desafios:
o

[DP5.1] Área de trabalho expansível – A área de trabalho tem que se ajustar
(expandir) sempre à largura e altura da janela do navegador web de cada utilizador,
para que se tenha a maior área visual possível.
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o

[DP5.2] Carregamento parcial de registos – É necessário fazer dois carregamentos
parciais: só se carrega os registos dos conceitos com que se está a trabalhar no
momento; e os registos têm de ser carregados parcialmente em janelas de cinquenta
à medida que se navega. Caso contrário a experiência de utilização tornava-se morosa.

o

[DP5.3] Ajustar informação visualizada – Dar a hipótese de só se ver o que se
pretende ver e como se quer ver, ou seja, tem que ser possível esconder ou mostrar
colunas e poder movê-las de posição dentro da tabela.

o

[DP5.4] Ordenar – Ser possível ordenar pelos valores de uma determinada coluna.
Aqui é necessário ter em atenção que há colunas que pertencem a atributos do tipo
gama de valores que poderão ter uma ordem especificada pelo utilizador, ou seja, a
ordenação não é sempre numérica ou textual.

o

[DP5.5] Filtrar – Para que o número de registos não seja extenso o suficiente para não
se conseguir procurar o que se deseja, a operação de filtrar por texto uma determinada
coluna é útil.



[DP6] Recolher dados de domínio - Como o modelo de domínio é completamente
configurável pelo utilizador, o formulário que recolhe dados de domínio para cada conceito tem
que ser criado consoante o tipo dos atributos associados e das relações do mesmo.
o

Os atributos de texto, numéricos e data\hora são recolhidos com uma caixa de texto;

o

Os atributos de texto múltiplo são recolhidos com uma caixa de texto de múltiplas
linhas;

o

Os atributos booleanos são recolhidos com uma caixa de seleção;

o

Os atributos que são gamas de valores e as relações são recolhidos com uma caixa
de escolhas de opções;



[DP7] Validar dados de domínio - Para não obrigar o perito em riscos a ter de carregar toda
a informação para respeitar as restrições impostas no modelo de domínio, o módulo de gestão
de dados de domínio permite que sejam criados registos com dados em falta. A qualquer
momento pode ser necessário validar a consistência da informação que já foi inserida. Para
isso a plataforma confronta os dados de domínio com o modelo de domínio e informa o
utilizador das inconsistências encontradas, de forma a poderem ser corrigidas assim que este
quiser.



[DP8] REST API - Para que serviços externos, como por exemplo serviços de reporte de risco,
possam integrar a plataforma é necessário expor uma API Web. Esta API permitirá a terceiros
consultarem os dados de domínio registados. Visto que esta será consumida sobretudo por
servidores web, é necessário que as mensagens enviadas sejam leves (baixo consumo de
largura de banda da rede) e de fácil integração com as plataformas usadas pelo cliente, ou
seja, que consuma o mínimo de recursos do cliente para processar as mensagens
enviadas\recebidas. Por isso, esta API foi desenhada tendo em consideração a arquitetura
REST. Esta arquitetura comunica sobre HTTP, tirando partido dos verbos que este implementa:
GET; POST; PUT; DELETE. À partida tem logo algumas vantagens herdadas do HTTP: é
stateless; e cacheable; ou seja os servidores não guardam estado, o estado faz parte das
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mensagens que são trocadas, e estas podem ser guardadas e reutilizadas caso não haja
alterações de estado. As mensagens trocadas estão no formato JSON. Este formato mostrase mais leve do que o XML por dois motivos: é possível enviar a mesma informação em
mensagens com dimensão inferior; e as plataformas atualmente já dispõem de
interpretadores 25 bastante eficientes para o formado JSON. Além disso, no caso de a
plataforma usar Javascript, não precisa de interpretador o que faz com que o consumo de
recursos seja bastante baixo.


[DP9] Documentação técnica - É necessário produzir documentação técnica, não só para
incluir nesta dissertação, mas também para ser usada por quem precisar de usar a API da
plataforma. Esta terá que ser gerada de forma mais automatizada possível, para não consumir
demasiado tempo. Este desafio é conseguido colocando comentários diretamente no código
fonte, utilizando o padrão JSDoc 26 , e criar a documentação em formato HTML através da
ferramenta JSDoc. Esta analisa todos os comentários criados e gera as páginas HTML.

Implementação
Nas próximas secções será descrito não só textualmente, mas também através de capturas de ecrã
como a plataforma se comporta e é mostrada aos seus utilizadores, tendo o foco nos desafios da
plataforma já falados. Por último será apresentada como foi implementada a API e a sua utilização.

5.3.1 Gestão de gamas de valores
A interface da gestão de gamas de valores de um domínio está representada na Figura 10.

2

1

2.1

Figura 10 - Interface de gestão de gamas de valores

Esta interface está dividida em duas áreas: do lado esquerdo, a número 1, está uma listagem de todas
as gamas de valores já criadas; e do lado direito, no número 2, é o formulário para criar uma nova gama
de valores, ou editar uma já existente.

25
26

O termo “interpretadores” corresponde à tradução do termo “parsers” das referências em língua Inglesa.
http://usejsdoc.org/
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Para que a interface fosse o mais homogénea possível, a edição dos valores de uma determinada
gama de valores é feita na tabela 2.1. Sejam quantitativos ou qualitativos, existe uma coluna Value
onde se podem acrescentar novos valores. Para as gamas de valores do tipo tabela, o utilizador é que
define quantas colunas quer e o nome destas.

Figura 11 - Gama de valores do tipo tabela

A Figura 11 mostra o formulário de edição de uma gama de valores do tipo tabela. Nestes casos
também é possível referenciar outras gamas de valores do tipo tabela que sejam públicas noutros
domínios e ainda copiar esses valores para o domínio em que se está a trabalhar de forma a poder
editar algum valor.
Como as gamas de valores podem ter inúmeros valores, existe a possibilidade de importar os valores
de uma folha de cálculo.
No caso de ser ordenável, o utilizador pode arrastar as linhas dentro da tabela 2.1 para cima ou para
baixo e trocar a sua ordem.

5.3.2 Gestão de atributos
Esta interface assemelha-se à de gamas de valores. A Figura 12 demonstra esse aspeto.

Figura 12 - Interface de gestão de atributos

Numa primeira análise, o facto de ambas as interfaces serem idênticas torna a plataforma homogénia:
sejam gamas de valores ou atributos, a maneira de trabalhar com ambos é idêntica.
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Existe um aspeto de implementação interessante nesta interface que é a escolha da gama de valores,
quando o atributo é desse tipo.

Figura 13 - Atributo do tipo gama de valores

O controlo escolhido para o efeito é denominado por AngularJS ui-select 27 . Este controlo permite
escolher uma opção de entre várias, que neste caso são todas as gamas de valores criadas no domínio.
Tem a particularidade que permite pesquisar pelo nome da gama de valores (ver Figura 13), o que irá
facilitar nos casos de haver dezenas de gamas de valores.

5.3.3 Gestão de modelo de domínio
Neste módulo, a implementação do DP3, área de desenho, foi feita com recurso a uma plataforma para
desenhar diagramas em HTML 5. Esta plataforma Javascript denomina-se por JointJS28. A Figura 14
demonstra a interface já com um modelo de domínio desenhado.

1

2

Figura 14 - Interface de gestão de modelos de domínio

27

28

https://github.com/angular-ui/ui-select
http://www.jointjs.com/
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A interface é dividida em duas zonas, a zona 1 onde tem a área de desenho para criar o modelo de
domínio, e a zona 2 onde depois de selecionado um componente da área de desenho mostra um
formulário para edição do mesmo.

Figura 15 - Formulário de edição conceito

Figura 16 - Formulário de edição relação

A Figura 15 e Figura 16 mostram um exemplo do formulário para editar relações e conceitos,
respetivamente.
Os conceitos são retângulos que, por omissão, têm o fundo branco e texto a preto (estas cores são
possíveis de configurar a partir do formulário). Ao criar um conceito os atributos Id e Name são
automaticamente associados. O Id é uma propriedade obrigatória para identificar univocamente os
registos desse conceito. O Name é opcional, mas bastante usado para uma identificação mais legível.
As relações são normalmente feitas com um traço contínuo, exceto a relação com conceitos-associação
que é feita com um tracejado. Em ambas as extremidades é colocado a cardinalidade da relação: ‘0’
significa zero ou um; ‘1’ significa um; ‘1*’ significa um ou mais; e ‘*’ significa mais.
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Também é possível visualizar os atributos associados a um determinado conceito.

Figura 17 - Atributo associado a um conceito

Estes aparecem ligados aos conceitos com um traço contínuo, apresentando uma forma oval (ver
Figura 17).
Como a plataforma JointJS não permitia a ligação direta de duas relações, para fazer o conceitoassociação, foi necessário colocar uma figura auxiliar circular preenchida a cor preto (destacada na
Figura 18).

Figura 18 - Relação conceito-associação

5.3.4 Gestão de dados de domínio
Na gestão de dados de domínio o DP4, integração com folhas de cálculo, foi implementado à custa de
uma biblioteca Javascript xlsjs29. Esta biblioteca revelou-se bastante simples de usar e detém uma
eficácia tremenda na escrita e leitura de folhas de cálculo gravadas em documentos tanto com o formato
xls (versão Excel de 95-2004) como xlsx.
O DP5, a construção da área de trabalho para visualização dos dados de domínio, tira partido de um
controlo nativo do AngularJS: UI Grid30. Este controlo realiza nativamente (ver Figura 19): filtragem (1);
ordenação (2); colunas ajustáveis em largura (3) e posição; e scroll infinito (4), ou seja, carregamento
dinâmico de registos à medida que se navega; opções extras tal como esconder ou mostrar colunas é
feito no menu (6).

29
30

https://github.com/SheetJS/js-xls
http://ui-grid.info/
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2

3

1

6
4

5
Figura 19 - Interface de gestão de dados de domínio

A navegação entre conceitos é feita por tabuladores colocados em baixo da tabela (5), para não retirar
largura na área de visualização dos dados.
Além disso, para tornar a área de visualização expansível e ajustável a qualquer largura e altura do
navegador usado pelos utilizadores, utilizou-se controlos que fossem responsivos 31 do conjunto de
componentes do Angular Material 32 . Angular Material é uma plataforma que disponibiliza não só
componentes, mas também serviços ao AngularJS, estendendo habilidades nativas. Esta plataforma
permite aos programadores criar interfaces web modernas e responsivas utilizando CSS3 flexbox33.
Os objetos vazios são mostrados com uma cor de fundo em tons de vermelho, para que se possam
distinguir dos demais tal como é demonstrado na Figura 20.

Figura 20 - Visualização de objetos vazios

Para implementar o DP6 são usados os controlos HTML como caixas de texto ou caixa de seleção. No
entanto, no caso de atributos do tipo gama de valores ou em relações que se tem que escolher um ou
mais conceitos relacionados, é usado novamente o controlo ui-select, devido à capacidade que este
tem para procurar opções pelo nome (ver Figura 21).

O termo “responsivos” corresponde à tradução do termo “responsive” das referências em língua Inglesa.
https://material.angularjs.org
33 https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/
31
32
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Figura 21 - Selecionar uma gama de valores

5.3.5 Gestão de utilizadores
Para implementar o DP1, a autorização utiliza a biblioteca para NodeJS do próprio JSON Web
Tokens34. Para além dessa, é necessário usar uma outra para a autenticação designada por Passport 35.
Esta implementa mais de trezentos mecanismos de autenticação. Para o caso da plataforma HoliRisk
utiliza-se um mecanismo de nome de utilizador e palavra-passe. Este mecanismo, na biblioteca
Passport chama-se passport-local36.

5.3.6 Interface REST
A interface REST, o DP8, foi implementada usando uma plataforma denominada por express-restifymongoose37. Esta plataforma simplifica o desenvolvimento de serviços web REST com mensagens no
formato JSON.
Tal como foi dito anteriormente, a base de dados usada para o desenvolvimento desta dissertação está
em MongoDB. A camada aplicacional de acesso aos dados está implementado no NodeJS sobre uma
plataforma chamada mongoose 38. Ao ter a HoliRisk desenvolvida desta maneira, era possível tirar
partido da plataforma express-restify-mongoose para disponibilizar a API necessária.

Resumo
Este capítulo descreve a arquitetura da solução proposta, os desafios que esta plataforma proporcionou
e a forma como estes foram analisados e posteriormente implementados.
No próximo capítulo um conjunto de participantes avalia esta solução e a forma como foi implementada.

34

https://github.com/auth0/node-jsonwebtoken
http://passportjs.org/
36 https://github.com/jaredhanson/passport-local
37
https://florianholzapfel.github.io/express-restify-mongoose/
38 http://mongoosejs.com/
35
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Avaliação

Neste capítulo será explicado o método de avaliação utilizado. No final serão apresentados os
resultados e a respetiva análise.

Método
É pretendido, com este desenvolvimento, que a plataforma dê aos seus utilizadores não só eficácia
como também eficiência nas tarefas que precisam de ser executadas durante o processo de gestão de
risco. De forma a ser possível avaliar esses fatores, foi realizado um estudo de usabilidade à plataforma.
Para isso, os participantes executaram um conjunto de tarefas sobre a última versão, e para além de
recolher métricas necessárias ao estudo, os utilizadores responderam a um questionário de satisfação.

6.1.1 Participantes
Os dados para este estudo foram recolhidos de uma população de:


três peritos em riscos do sexo masculino: um finalista de doutoramento; e dois finalistas de
mestrado em que o âmbito das suas dissertações é desenvolver um registo de riscos da
corrupção e da segurança de informação, respetivamente;



dois finalistas de mestrado em que as suas dissertações enquadram-se com a plataforma
HoliRisk, sendo que já detinham conhecimento da plataforma ao realizar a avaliação;



um perito em experiência de utilização em aplicações web e dispositivos móveis;



quatro utilizadores experientes na utilização de aplicações web.

6.1.2 Tarefas
Para este estudo foi definido um guia com um conjunto de tarefas (ver Tabela 2), que tendem em guiar
os participantes desde o processo de criação até à edição de dados do domínio.
Este guia incluí também um modelo de domínio de teste e uma folha de cálculo com dados de teste
(ver próxima secção).
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#
1
2
3

Tarefas
Registar novo utilizador e fazer login
Criar novo domínio
Criar gamas de valores

4

Criar atributos

5

Editar o modelo de domínio segundo
modelo de domínio de teste (ver
Figura 22)

6

Editar o modelo de domínio

7

Editar os dados do domínio
importando-os (utilizar a folha de
cálculo fornecida)
Editar os dados do domínio

8
9

Editar dados do domínio na folha de
cálculo

10

Clonar o domínio criado

Sub-tarefas

Criar gama de valor qualitativo “3 Níveis”, com os
valores [Fraco, Moderado, Alto]
Criar atributo “Likelihood”, que é do tipo gama de
valores “3 níveis”
Criar atributo “Impacto”, que é do tipo gama de valores
“3 níveis”
Criar atributo “Nível de Risco”, que é do tipo gama de
valores “3 níveis”
Criar os conceitos que não sejam conceito-associação
Criar as relações
Criar os conceitos-associação
Adicionar atributos aos conceitos
o Risco - nível de risco
o Consequência - impacto
o Evento - Likelihood
“Um risco só tem um dono”
“Um risco pode afetar vários ativos”
“Um risco deixa de ter controlos”
“Uma consequência pode ter vários controlos”
Importar folha de cálculo
Verificar o risco R47
Verificar o evento EV17
Alterar o Name do risco R1
Alterar o Likelihood do evento EV1
Exportar o domínio para uma folha de cálculo
Editar a folha de cálculo
Importar folha de cálculo
Consultar as alterações na ferramenta
Verificar o modelo de domínio
Importar dados de domínio da folha de cálculo fornecida

Tabela 2 - Tarefas do estudo de avaliação

6.1.3 Modelo de domínio e dados de teste
O modelo de domínio usado neste estudo está demonstrado na Figura 22. Este modelo de domínio é
usado, segundo a dissertação de Filipe Semanas, em um registo de riscos para riscos de corrupção.
Foi escolhido porque apesar de ter uma complexidade média\baixa, é possível realizar todas as
operações que se pretendem avaliar.

Figura 22 - Modelo de domínio para avaliar plataforma

Após as transformações que são pedidas nas tarefas, o modelo de domínio ficará semelhante ao
representado na Figura 23.
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Os dados de teste consistiam numa amostra de cinquenta riscos, e as respetivas consequências e
eventos. Estes dados foram fornecidos numa folha de cálculo para que pudessem ser importados
diretamente na ferramenta. Podem ser consultados no Apêndice E.

Figura 23 - Modelo de domínio para avaliar plataforma após tarefas

6.1.4 Questionário Final
No final de serem executadas as tarefas, cada participante respondeu a um questionário de satisfação
que pode ser consultado em anexo.

6.1.5 Procedimento Principal do Estudo
As sessões de avaliação com os participantes foram realizadas online, por videoconferência, uma de
cada vez.
Os participantes tiveram acesso ao manual de utilizador da plataforma antes de realizarem as sessões.
Cada sessão começava por uma breve introdução à plataforma. De seguida era dado ao participante
a lista das tarefas a serem executadas. No final de cada tarefa era medido o tempo de execução dessa
mesma tarefa, o número de vezes que o participante se enganou, ou teve que repetir algum dos
procedimentos para concluir a tarefa com sucesso e o número de erros que a plataforma gerou ou não
evitou. Para além disso foram registados os comentários dos participantes. Estas medidas e
comentários servirão para análise posterior.

Resultados
Nesta secção serão apresentados os tempos médios, mínimos e máximos de execução de cada tarefa
(secção 6.2.1), os resultados do inquérito de satisfação (secção 6.2.2) e os problemas que foram
detetados da experiência de utilização dos participantes (secção 6.2.3).
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6.2.1 Tempos de Tarefa
Realizando uma análise post-hoc aos tempos de execução das tarefas durante a avaliação, pode-se
construir o gráfico representado na Figura 24. Este gráfico mostra o tempo médio e o desvio-padrão(σ)
da execução das tarefas. Existem dois momentos importantes para a análise: a criação e configuração
do domínio que ocorre entre a tarefa 2 e 6 (momento 1); e o registo e edição de dados de domínio que
ocorre na tarefa 7 e 8 (momento 2).

Tempo médio das tarefas
360

Tempo (segundos)

300
240
180
120
60
0
Tarefas
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figura 24 - Gráfico com o tempo médio e desvio-padrão de execução das tarefas

No momento 1 temos que as tarefas 3 e 4, criação de gamas de valores e atributos, respetivamente,
esperava-se que fossem tarefas menos complexas, logo mais rápidas de executar que a tarefa 5 e 6.
No entanto verifica-se que ambas demoram tanto quanto a 6, e olhando ao desvio-padrão a 3 por vezes
demorou mais. Nota-se que a tarefa mais morosa foi a 5, definir o modelo de domínio no designer
gráfico, mas posteriormente a edição desse mesmo modelo de domínio (tarefa 6) demorou 3 vezes
menos. Isto demonstra que o participante após aprender as operações do designer gráfico, tornou-se
mais eficiente e reduziu substancialmente o tempo a usá-lo.
No momento 2, nota-se que na edição de dados de domínio (tarefa 8) é tanto ou mais eficiente quanto
a experiência do participante, mas mesmo assim nunca foi possível superar a edição de dados numa
folha de cálculo (tarefa 9).
Concluindo, o momento 1 em média demora 9 minutos a ser realizado, podendo demorar 12 minutos e
30 segundos e no melhor cenário 6 minutos. No momento 2 esta análise não faz sentido sendo
agregada, visto que são tarefas independentes e recursivas no tempo de vida da plataforma. No entanto
pode-se dizer que a importação e validação dos dados importados (tarefa 7) não levou mais do que 3
minutos.
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6.2.2 Dados de Satisfação
Um questionário de satisfação foi preenchido por cada participante no final da avaliação. As afirmações
usadas foram todas pensadas de forma positiva para tornar a avaliação mais simples. As respostas
foram recolhidas numa escala de 1 a 5, onde 1 seria discordo totalmente e 5 concordo totalmente.
A satisfação geral dos participantes foi de 4.5, e pode ser vista no gráfico representado pela Figura 25.
Os participantes dividiram-se entre a nota 4 e 5 equitativamente.

Participantes

Satisfação geral dos participantes
6
5
4
3
2
1
0

0,00%

0,00%

0,00%

1

2

3

50,00%

50,00%

4

5

Escala de satisfação
Satisfação

Figura 25 - Gráfico com a satisfação geral dos participantes da avaliação

Vendo ao pormenor as restantes questões demonstram que os participantes, tendo ou não experiência,
acharam a plataforma consistente, eficaz e fácil de usar. Esta informação está descrita na Tabela 3.
Questão
Em qualquer momento, soube o que estava a acontecer na plataforma
Percebi todas as expressões ou termos linguísticos utilizados na plataforma
Achei a plataforma fácil de usar
Achei a plataforma consistente
Tive sempre a informação que necessitava disponível
Achei a plataforma eficaz

Média
satisfação
4,3
3,9
4,2
4,3
4,4
4,6

Tabela 3 - Satisfação média dos participantes na utilização da plataforma

No entanto, segundo os participantes, houve alguma dificuldade em perceber algumas expressões e
termos linguísticos. Segundo as heurísticas de Jakob Nielsen [10], a plataforma deveria usar
convenções e linguagem conhecida pelos usuários. Analisando os comentários que foram deixados
durante a avaliação e até mesmo nos questionários, os ícones utilizados para efetuar algumas
operações deixam dúvidas e só depois de consultar o manual percebiam o seu significado
(nomeadamente o criar gamas de valores e atributos).

6.2.3 Problemas de Usabilidade
Foi pedido também no questionário para que cada participante avaliasse o grau de dificuldade das
operações mais comuns, possíveis de serem feitas na plataforma HoliRisk. Esta informação foi
recolhida numa escala de Muito Difícil, Difícil, Fácil e Muito Fácil. Esta análise permite não só perceber
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alguma deficiência de usabilidade da aplicação, como também reforçar alguns dos problemas
diagnosticados anteriormente como tarefas que demoraram muito tempo a serem concluídas ou graus
de satisfação baixos. Para além da avaliação em escala, os comentários sobre aspetos negativos da
plataforma também irão ajudar nesta análise (ver Tabela 4). Os seguintes gráficos sintetizam a
informação recolhida.
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“Ferramenta muito bem implementada e com design intuitivo. Faltam apenas algumas
funcionalidades estarem a 100%, mas o essencial funciona muito bem.”
“Reparei apenas que enquanto estava a importar dados, o dialog da importação ficava activo (apesar
de atrás estar uma animação de loading). Por causa disso fiquei na dúvida se o import estava a
correr ou se precisava de carregar em "import" outra vez.”
“Criar valores em Range e difícil, deveria ser indicado que era necessário efetuar o duplo click”
“Algumas funcionalidades não estão a 100%”
“Ter que ler o manual para saber o que cada icon significa.”
“Faltam algumas melhorias de estilo! (Algumas cores e todo o estilo geral dos objectos no designer)”
“Nomes das labels, (i.e, importar, exportar)”
“Criar gama de valores complicado, bugs nos botões”
“Falta algum "branding" e talvez tornar a visualização das tabelas mais apelativa”
Tabela 4 - Comentários sobre aspetos negativos da plataforma

Após análise a operação mais crítica é a forma como a criação de gamas de valores está a ser feita,
nomeadamente a dificuldade que existe na edição dos valores. Outra operação que deverá ser pensada
é a transformação de uma relação num conceito-associação.
Também é necessário rever os atalhos para navegar pelas diversas páginas da aplicação web
(utilização de texto\ícones mais intuitivos ou expostos de maneira mais clara).
Corrigir alguns erros encontrados nomeadamente no designer gráfico e em alguns botões em que é
difícil efetuar a operação de clique com o botão esquerdo do rato.

Resumo
Esta análise mostrou que apesar da apreciação geral dos participantes ter sido bastante boa, atingindo
uma classificação de 4.5 em 5, isso não significa que a plataforma cumpra todos os requisitos e que de
nada precisa. É necessário garantir que a plataforma é menos propensa a erros e está o mais livre
possível de erros. Para além disso melhorar alguns aspetos gráficos da aplicação, definir mais e
melhores atalhos para navegação irá dar uma experiência de utilização melhor. É necessário também
redesenhar a forma como se criam gamas de valores.
No próximo capítulo para além destas sugestões serão deixadas mais algumas que visam melhorar a
plataforma não só para dar resposta a mais necessidades da gestão de risco nas organizações, mas
também que visam uma melhor experiência de utilização.
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Conclusão

A gestão de riscos é um processo complexo, que se pode tornar bastante subjetivo e particular dentro
de cada organização, departamento ou projeto. A plataforma HoliRisk tende a dar suporte a este
processo, iterativo e de constante evolução dentro da organização, de forma a oferecer uma visão
holística da mesma, munindo os peritos e a administração de ferramentas da qual podem tomar
decisões, mitigando riscos e explorando oportunidades. Na atual conjetura dos mercados, cada vez
mais isso pode ditar o sucesso ou insucesso de um negócio.

Trabalho Futuro
Da avaliação conclui-se que é necessário fazer algumas correções\modificações para que a plataforma
se torne um produto cada vez mais potencialmente utilizável:
1. Redesenhar a criação e edição de gamas de valores;
2. Corrigir aspetos gráficos e funcionais do designer gráfico e de alguns botões;
3. Melhorar aspetos de visibilidade e garantir que o utilizador sabe em que estado o servidor se
encontra;
4. Melhorar aspetos gráficos e definir padrões do mundo real tanto na linguagem como nos ícones
usados, para que o utilizador não tenha dúvidas na navegação;
5. Munir o registo de dados de domínio com melhores atalhos e ferramentas de forma a torná-lo
mais eficiente (se se conseguir tornar a ferramenta tão eficiente quanto uma folha de cálculo,
esta deixará de ser desculpa como registo de riscos)
Para além disso deve-se integrar a plataforma de reporte de riscos que está a ser desenvolvida no
âmbito de outra tese de mestrado, pela Maria Mestre, e também melhorar o mecanismo de autorização,
definindo perfis de utilizadores ao nível de cada domínio.
Devia-se criar um mecanismo de versionamento ao nível do modelo de domínio e do registo de dados
de domínio. Seria importante que em caso de alguma alteração na informação fosse possível retroceder
e refazer de novo se necessário. Também seria útil um mecanismo de colaboração em tempo real ao
nível do designer gráfico para facilitar a revisão e correção.
Por fim, as sugestões produzidas pelos participantes na avaliação devem ser analisadas para trabalho
futuro:


“Os botões de edição dos domínios poderiam sobressair um pouco mais, ou estar melhor
identificáveis”;



“Importar e exportar para outros formatos”;
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“Mete o botão de load no ato de importar registos a aparecer no centro do ecrã. Também podes
pensar num melhor posicionamento do cursor quando estiveres a editar labels”



“Tornar a visualização das tabelas mais agradável (ver como é feito em plataformas com a
mesma necessidade de mostrar dados em tabela, por exemplo a plataforma "workable")”
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Apêndices

A. Glossário de Conceitos

Stack de desenvolvimento – Conjunto de componentes ou subsistemas necessários para
formar uma plataforma de desenvolvimento e execução de
aplicações.
Javascript – Linguagem de programação de alto-nível, fracamente tipificada e interpretada em
tempo de execução.
Padrão MVC – Padrão de arquitetura de software que separa a aplicação em três partes
interligadas. Estas partes dividem como a informação é gerida e mantida, da forma
como é representada ao utilizador.
Conceito-associação – Em UML o termo conceito-associação corresponde a classeassociação.
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B. Glossário de Acrónimos

UML

- Unified Modeling Language

JSON

- JavaScript Object Notation

API

- Application programming interface

HTTP

- Hypertext Transfer Protocol

HTML

- HyperText Markup Language

MVC

- Model-View-Control

XML

- eXtensible Markup Language

CSS3

- Cascading Style Sheets versão 3
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C. Arquitetura – Diagrama de Classes
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D. Formulário de Avaliação de Usabilidade
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49

50
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E. Dados de teste de Avaliação de Usabilidade

Id
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

R13

R14
R15

R16

R17

R18
R19
R20

R21

R22

R23

R24

R25

R26
R27
R28
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Name
Quebra de sigilo profissional devido a revelação de
informações
Revelação de informações para favorecimento próprio
Favorecimento de fornecedor devido a seleção do
fornecedor
Favorecimento próprio devido a dependência de
fornecedores
Aquisição indevida de bens ou serviços
Insatisfação das áreas requisitantes por atraso da
entrega dos bens/serviços
Insatisfação das áreas requisitantes por fraca qualidade
dos materiais
Favorecimento próprio via processo de aquisição
incompleto
Apropriação indevida de bens via processo de aquisição
incompleto
Favorecimento próprio devido a inexistência de nota de
encomenda
Favorecimento próprio devido à nota de encomenda
ser efetuada durante a receção do bem ou serviço
(formalização do processo após aquisição)
Favorecimento próprio devido à nota de encomenda
ser efetuada depois da receção do bem ou serviço
(formalização do processo após aquisição)
Apropriação indevida de bens devido a inexistência de
nota de encomenda
Apropriação indevida de bens devido à nota de
encomenda ser efetuada durante a receção do bem ou
serviço (formalização do processo após aquisição)
Apropriação indevida de bens devido à nota de
encomenda ser efetuada depois da receção do bem ou
serviço (formalização do processo após aquisição)
Apropriação indevida de bens por via da existência de
pedidos de compra que não estejam devidamente
autorizados
Abuso de poder devido a existência de pedidos de
compra que não estejam devidamente autorizados
Concussão devido a existência de pedidos de compra
que não estejam devidamente autorizados
Apropriação indevida de bens por via de aquisição
efetuada sem o acompanhamento da DCP (aquisição
com registo direto da fatura na DFI)
Abuso de poder por via de aquisição efetuada sem o
acompanhamento da DCP (aquisição com registo direto
da fatura na DFI)
Concussão por via de aquisição efetuada sem o
acompanhamento da DCP (aquisição com registo direto
da fatura na DFI)
Apropriação indevida de bens por via de aquisição de
bens ou serviços em que não foram aplicados de forma
correta, pela DCP, os procedimentos de compra
Abuso de poder por via de aquisição de bens ou serviços
em que não foram aplicados de forma correta, pela
DCP, os procedimentos de compra
Concussão por via de aquisição de bens ou serviços em
que não foram aplicados de forma correta, pela DCP, os
procedimentos de compra
Favorecimento próprio via o pagamento de bem ou
serviço em desacordo com o contrato
Favorecimento próprio via pagamento sem entrega de
bem ou serviço

Nível de Risco
Moderado

Consequência_ID
CQ1

Evento_ID
EV1

Fraco
Fraco

CQ2
CQ3

EV2
EV2

Fraco

CQ4

EV3

Moderado
Fraco

CQ3
CQ5

EV4
EV5

Fraco

CQ6

EV6

Fraco

CQ6

EV7

Moderado

CQ3

EV8

Moderado
Moderado

CQ7
CQ8

EV8
EV9

Moderado

CQ3

EV10

Moderado

CQ3

EV11

Moderado

CQ3

EV12

Moderado

CQ7

EV10

Moderado

CQ7

EV11

Moderado

CQ7

EV12

Fraco

CQ7

EV13

Fraco

CQ9

EV13

Fraco

CQ10

EV13

Moderado

CQ7

EV14

Moderado

CQ9

EV14

Moderado

CQ10

EV14

Fraco

CQ7

EV15

Fraco

CQ9

EV15

Fraco

CQ10

EV15

Fraco

CQ3

EV16

Fraco

CQ3

EV17

R29

R30

R31

R32

R33
R34
R35

R36

R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50

Id
EV1
EV2
EV3
EV4
EV5
EV6
EV7
EV8
EV9
EV10
EV11
EV12
EV13
EV14
EV15
EV16

Apropriação indevida de bens devido a criação ou
modificação de documentos de compra e proceder ao
seu recebimento nas várias áreas da empresa
Abuso de poder devido a criação ou modificação de
documentos de compra e proceder ao seu recebimento
nas várias áreas da empresa
Apropriação indevida de bens devido a criação ou
modificação de documentos de compra e autorizar os
mesmos no sistema informático
Abuso de poder devido a criação ou modificação de
documentos de compra e autorizar os mesmos no
sistema informático
Quebra de sigilo profissional devido a acesso indevido
aos dados do mestre de materiais no sistema
informático
Interesse pessoal na concretização da obra para
benefício de terceiros
Intenção de prejudicar a empresa devido a
planeamento, orçamentação e/ou estudos realizados
de forma dolosa (manutenção e obras)
Obtenção de benefícios devido a planeamento,
orçamentação e/ou estudos realizados de forma dolosa
(manutenção e obras)
Favorecimento próprio devido a inexistência de
estimativas de custos para a realização das obras
Favorecimento próprio devido a existência deficiente
de estimativas de custos para a realização das obras
Quebra de sigilo profissional devido a revelação de
informação não autorizada durante a fase de concurso
Violação dos pressupostos previstos no Caderno de
Encargos para a realização de uma obra
Favorecimento próprio devido a sobreavaliação das
medições dos trabalhos
Indução em erro da avaliação final da obra/manutenção
para favorecimento de terceiros
Indução em erro da avaliação final da obra/manutenção
com vista à obtenção de vantagens
Cobrança de trabalhos a mais com intenção dolosa
(manutenção e obras)
Quebra de sigilo profissional devido a acesso a
informação não autorizada (ativos it)
Abuso de poder devido a corrupção de dados (ativos it)
Favorecimento próprio devido a considerar
indevidamente uma falta como justificada
Favorecimento próprio devido a não registo de falta
Favorecimento próprio devido a anulação de registo de
falta

Fraco

CQ7

EV18

Fraco

CQ9

EV18

Fraco

CQ7

EV19

Fraco

CQ9

EV19

Fraco
Fraco

CQ2
CQ11

EV20
EV21

Moderado

CQ1

EV22

Moderado

CQ12

EV23

Moderado

CQ3

EV23

Fraco

CQ3

EV24

Fraco

CQ3

EV25

Moderado

CQ2

EV26

Fraco

CQ13

EV27

Moderado

CQ3

EV28

Moderado

CQ1

EV29

Moderado

CQ3

EV29

Fraco

CQ12

EV30

Fraco
Fraco

CQ2
CQ9

EV31
EV32

Moderado
Moderado

CQ3
CQ3

EV33
EV34

Moderado

CQ3

EV35

Name

Likelihood

Revelação de informações com intenção de obter benefícios
Seleção do fornecedor
Dependência de fornecedores
Aquisição de bens/serviços
Atraso da entrega dos bens/serviços
Fraca qualidade dos materiais
Processo de aquisição incompleto
Inexistência de formalização atempada de contratos
Inexistência de nota de encomenda
Efetuar nota de encomenda durante a receção do bem ou serviço (formalização do processo após aquisição)
Efetuar nota de encomenda depois da receção do bem ou serviço (formalização do processo após aquisição)
Existência de pedidos de compra que não estejam devidamente autorizados
Aquisição efetuada sem o acompanhamento da DCP (aquisição com registo direto da fatura na DFI)
Aquisição de bens ou serviços em que não foram aplicados de forma correta, pela DCP, os procedimentos de
compra
Pagamento de bem ou serviço em desacordo com o contrato
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EV17
EV18
EV19
EV20
EV21
EV22
EV23
EV24
EV25
EV26
EV27
EV28
EV29
EV30
EV31
EV32
EV33
EV34
EV35

Pagamento sem entrega de bem ou serviço
Criação ou modificação de documentos de compra e proceder ao seu recebimento nas várias áreas da empresa
Criação ou modificação de documentos de compra e autorizar os mesmos no sistema informático
Acesso indevido aos dados do mestre de materiais no sistema informático

Id
CQ5
CQ4
CQ3
CQ2
CQ1
CQ6
CQ7
CQ8
CQ9
CQ10
CQ11
CQ12
CQ13

Name
Obtenção de vantagens patrimoniais para proveito próprio e/ou não decorrendo de necessidades reais da empresa
Favorecimento de fornecedor
Favorecimento próprio
Quebra de sigilo profissional
Favorecimento de terceiros
Insatisfação das áreas requisitantes
Apropriação indevida de bens
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Interesse pessoal na concretização da obra
Planeamento, orçamentação e/ou estudos realizados de forma dolosa (manutenção e obras)
Inexistência de estimativas de custos para a realização das obras
Existência deficiente de estimativas de custos para a realização das obras
Revelação de informação não autorizada durante a fase de concurso
Realização de uma obra
Sobreavaliação das medições dos trabalhos
Indução em erro da avaliação final da obra/manutenção
Cobrança de trabalhos a mais (manutenção e obras)
Acesso a informação não autorizada (Ativos IT)
Corrupção de dados (Ativos IT)
Considerar indevidamente uma falta como justificada
Não registo de falta
Anulação de registo de falta

Abuso de poder
Concussão
Existência de conluio entre os intervenientes no processo
Intenção de prejudicar a empresa
Violação dos pressupostos previstos no Caderno de Encargos

Impacto

F. Técnicas para apreciação de riscos segundo norma ISO 31010
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1 Introdução
HoliRisk é uma plataforma genérica de apoio às fases do processo de apreciação de riscos em
diversos contextos organizacionais, como exemplo em departamentos, projetos ou atividades. De
forma integrada a HoliRisk irá permitir uma visão holística dos riscos que afetam os ativos e não uma
visão fragmentada, dispersa pelos vários contextos.
Este documento descreve o manual de utilizador da plataforma HoliRisk, que suporta o
processo de apreciação de riscos segundo a norma ISO 31000.
No capítulo 2 – Conceitos Principais, os conceitos considerados principais serão apresentados,
providenciando um entendimento geral de apreciação de riscos.
No capítulo 3 – Características genéricas, serão apresentadas as características comuns à
plataforma.
No capítulo 4 – Registo de Riscos HoliRisk, detalha as funcionalidades da plataforma HoliRisk,
desde a criação à edição de dados de um domínio.
Ao longo do documento poderá ser visualizado o símbolo

. Este indica a ação de clique

com o botão esquerdo do rato.
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2 Conceitos Principais
Neste capítulo serão descritos os conceitos que são necessários entender para a utilização adequada
da plataforma.
Domínio – É um registo de risco. É definido por um modelo de domínio e regista dados de domínio
Conceito – É uma entidade no modelo de domínio
Atributo – São propriedades que definem os conceitos
Gama de valores – São conjuntos de valores que poderão ser usados em atributos
Relação – Associação entre dois conceitos
Conceito-associação – É um conceito criado a partir da associação de outros dois conceitos (p.
ex.: Um Risco é a associação de um Evento com uma Consequência)
Modelo de domínio – Estabelece um modelo conceptual da realidade. Este incluí conceitos e
relações entre os mesmos. Define as regras de quais os dados a serem recolhidos e como estão
estruturados
Dados de domínio – Dados recolhidos e armazenados na plataforma
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3 Características genéricas
Interface
A interface da plataforma HoliRisk é constituída por três partes principais (ver Figura 26):
1) Logotipo seguido da navegação. A navegação é dividida pelo separador “/”, e a última parte
indica a página atual, podendo o utilizador navegar para as páginas anteriores carregando nas
partes precedentes;
2) Nome do utilizador autenticado na plataforma e botão de sair da sessão;
3) Área de trabalho. Na área de trabalho também é comum haver controlos na zona superior
(delimitado a tracejado).

1
2

3

Figura 26 – Interface genérica HoliRisk
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Registar utilizador
Na página Inicial, carregar na imagem no canto superior direito do ecrã, ou no texto Sign Up.

Figura 27 - Página inicial

Preencher o formulário e carregar em Register.

Username – Nome do utilizador
Email – Email do utilizador
Password – Palavra passe para autenticação
Confirm Password – Confirmar palavra-passe
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Autenticar utilizador
Na página Inicial, preencher o Username e Password e carregar em Login.

Figura 28 - Autenticar utilizador

Depois de autenticado, o utilizador será encaminhado para a página de Lista de Domínios.

Botões
Na interface existem botões com um comportamento uniforme. Dependendo do contexto um objeto
pode ser um: domínio; gama de valores; atributo; ou dado de domínio.

Botão para editar objeto

Botão para remover objeto

Botão para adicionar novo objeto

Botão para limpar o formulário e\ou voltar atrás no processo

Botão para criar um novo objeto
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4 Registo de Riscos HoliRisk
Criar domínio
Na página Lista de Domínios carregar em New.

Figura 29 - Página Lista de Domínios

Preencher o formulário e carregar em Add.
Name – Nome do domínio
Description – Descrição do domínio
Public – Tornar o domínio público para outros utilizadores
Share With – Partilhar apenas com alguns utilizadores
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Editar atributos
Na página Lista de Domínios carregar no botão para editar atributos.

Figura 30 - Abrir página Editar Atributos

4.2.1 Adicionar novo atributo
Na página de Editar Atributos carregar em New.

Figura 31 - Página de Editar Atributos

Preencher o formulário e carregar em Add.
Name – Nome do atributo
Required – Definir se o atributo é obrigatório
Type – Tipo do atributo. No caso de o tipo ser uma gama de
valores, o formulário irá pedir para indicar a gama de valores a
usar.
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4.2.2 Editar um atributo
Na página de Editar Atributos carregar num atributo já criado.

Figura 32 - Editar atributo

Editar o formulário e carregar em Update.
Range – Gama de valores a usar no caso de ser do tipo gama de
valores. Pode criar uma nova gama de valores carregando no botão
New.

4.2.3 Remover um atributo
Na página de Editar Atributos carregar na cruz correspondente ao atributo que se quer remover. É
necessário confirmar a remoção. ATENÇÃO: No caso de o registo de risco já conter dados, poderá
haver uma perda irreversível dessa informação.
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Figura 33 - Remover atributo

Editar gamas de valores
Na página Lista de Domínios carregar no botão para editar gamas de valores.

Figura 34 - Abrir página Editar Gamas de Valores

4.3.1 Adicionar gama de valores
Na página Editar Gamas de Valores carregar em New.

Figura 35 - Adicionar gama de valores
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Preencher o formulário e carregar em Add. Para
adicionar valores deverá fazer duplo clique na
célula da tabela 1 (ver imagem ao lado).
Name – Nome da gama de valores
Type – Tipo de gama de valores: Qualitativo;

1

Quantitativo; Tabela;
Public – No caso do tipo tabela, é possível tornar
a gama de valores pública para ser usada noutros

domínios
Is Sortable – Gama de valores com ordenação definida pelo utilizador
Import – É possível importar uma lista de valores a partir de uma folha de cálculo. O formato da folha
de cálculo deverá de ser, no caso de tabela, idêntico ao definido pelo utilizador na interface, no caso
de qualitativos ou quantitativos, deverá conter uma coluna Value.

4.3.2 Editar gama de valores
Na página Editar Gamas de Valores carregar numa gama de valores já criada.

Editar o formulário e carregar em Update.
Caso a gama de valores seja ordenável, poderá
carregar num dos valores e arrastá-lo para a
posição desejada.
ATENÇÃO: se remover valores, ou mudar o tipo
da gama de valores, no caso de o registo de risco
já conter dados, poderá haver uma perda
irreversível dessa informação.

4.3.3 Remover gama de valores
Na página de Editar Gamas de Valores carregar na cruz correspondente à gama de valores que se
quer remover. É necessário confirmar a remoção. ATENÇÃO: No caso de o registo de risco já conter
dados, poderá haver uma perda irreversível dessa informação.
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Editar modelo de domínio
Na página Lista de Domínios carregar no nome do domínio que pretende editar.

Na página Área de trabalho do domínio, carregar em Design.

Figura 36 - Página Área de Trabalho do domínio
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4.4.1 Criar conceito
Na página Design arrastar o Concept para a área de desenho (área picotada do lado esquerdo).

4.4.2 Editar conceito
Na página Design, carregar no conceito que se pretende editar.

Editar o formulário à direita. As alterações são gravadas
automaticamente.
Prefix – Prefixo do conceito
Name – Nome do conceito
Attribute Types – Atributos associados ao conceito. Para tornar os
atributos visíveis na área de desenho, carregar na caixa de
verificação Visible, correspondente a esse atributo.
Layout – Cor de fundo da caixa e do texto do conceito
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4.4.3 Associar atributos a conceitos
Para associar os atributos ao conceito, carregar em Edit na secção Attribute Types.

Na janela, selecionar os atributos desejados, podendo carregar em New para criar um novo se
necessário. Depois de concluir, carregar em Save.

4.4.4 Remover conceito
Para remover um conceito, selecionar o conceito que pretende
remover, e carregar na cruz que é apresentada no canto superior
esquerdo da caixa. É necessário confirmar a remoção. ATENÇÃO: No
caso de o registo de risco já conter dados, poderá haver uma perda
irreversível dessa informação.

4.4.5 Criar relação
Para criar uma relação entre dois conceitos, selecionar um dos conceitos e arrastar a seta do lado
direito da caixa na direção do conceito que se pretende relacionar. Largar o botão do rato em cima
desse conceito.
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4.4.6 Editar relação
Selecionar a relação que se pretende editar, carregando com o botão esquerdo do rato em cima da
mesma. Editar o formulário à direita.

Label – Legenda da relação
Source Multiplicity – Cardinalidade da relação
Target Multiplicity – Cardinalidade da relação

4.4.7 Converter relação em conceito-associação
Selecionar a relação que se pretende transformar em conceito-associação. Carregar em Convert to
Concept
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Editar dados de domínio
Esta página permite gerir a informação do registo de risco.

4.5.1 Abrir registo de dados de domínio
Na página Área de Trabalho do domínio, carregar em Register.

4.5.2 Navegar entre conceitos
Para

navegar

pelos

vários

conceitos

definidos no modelo de domínio, usar os
separadores

localizados

em

baixo

à

esquerda.

4.5.3 Filtrar dados de domínio
Para filtrar os dados de domínio usar as caixas de texto na zona superior da tabela, escrevendo a
expressão que se pretende procurar.

4.5.4 Ordenar dados de domínio
Usar as setas no canto superior direito de cada coluna para efetuar a ordenação da mesma. É possível
utilizar ordenação múltipla: ordenar por nome; depois por id.
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4.5.5 Opções extras
Para efetuar operações tais como: mostrar\esconder colunas; mostrar\esconder dados vazios 39 ;
mostrar\esconder filtros; ou limpar filtros; usar o botão no canto superior direito da tabela.

4.5.6 Exportar dados de domínio para folha de cálculo
Para exportar o modelo de domínio e os dados já carregados no registo para uma folha de cálculo,
carregar em Export na página de registo de dados de domínio. ATENÇÃO: Não altera a estrutura do
documento exportado. Se desejar adicionar algum conceito, atributo a um conceito, ou outra operação,
faça-o na plataforma e volte a exportar um novo documento.

Figura 37 - Página Editar Dados de Domínio

Na janela, se se pretender exportar os dados gerados automaticamente
pela plataforma, selecionar a caixa de verificação Export dummy data.
Carregar em Export.

39

Dados vazios são objetos criados automaticamente pela plataforma para colmatar obrigatoriedades no modelo
de domínio em falta.
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4.5.7 Importar dados de domínio de uma folha de cálculo
Para importar uma folha de cálculo com dados de domínio, carregar em Import na página de registo de
dados de domínio. ATENÇÃO: a folha de cálculo tem de cumprir com o modelo de domínio criado.
Antes de importar é necessário que todos os atributos e gamas de valores estão criadas e têm os
valores desejados. É aconselhado a exportar primeiro, adicionar, remover ou alterar dados de domínio,
e de seguida importar.

Na janela selecionar o ficheiro a importar. Se pretender remover todos os
dados antes de importar, selecione a caixa de verificação Remove All.
Carregar em Populate.

4.5.8 Adicionar dados de domínio
Carregar no botão “+” no canto superior direito, para adicionar um novo registo.
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Preencher o formulário e carregar em Add. A informação pedida no
formulário depende do modelo de domínio definido anteriormente para
esse conceito.

4.5.9 Editar dados de domínio
Para editar um registo, carregar no botão editar respetivo. Em alternativa, se se fizer duplo clique sobre
o registo, o formulário de edição é apresentado numa nova janela.
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Editar o formulário e carregar em Update. A informação pedida no
formulário depende do modelo de domínio definido anteriormente para
esse conceito.

4.5.10 Remover dados de domínio
Carregar na cruz correspondente ao registo que se quer remover. É necessário confirmar a remoção.
ATENÇÃO: Operação irreversível.
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