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Desafi os da gestão de dados 
na segurança pública
Cada vez mais, as organizações de segurança pública do mundo todo 
são desafi adas a prestar os melhores níveis de serviço com recursos 
cada vez menores. O uso efi caz da tecnologia da informação pode 
ajudar as autoridades policiais, a justiça criminal, o atendimento a 
emergências e outras organizações de segurança pública a atingir seus 
objetivos com efi ciência. No entanto, muitas organizações ainda lutam 
para alcançar seus objetivos tecnológicos de missão crítica, incluindo:

Viabilizar percepções, decisões e ações mais inteligentes.
A capacidade de acessar e analisar dados relevantes com rapidez e 
facilidade é fundamental para investigações criminais, consciência 
situacional eficaz, policiamento com base em informações e ações 
de prevenção ao crime. Quando os dados são armazenados em várias 
aplicações ou silos de dados, pode ser difícil ou impossível aproveitá-
los com todo o seu potencial, dificultando a tomada de decisões – 
especialmente em situações urgentes.

Aumentar a efi ciência operacional. Muitas aplicações de segurança 
pública preexistentes não são fáceis de usar. Poucas se integram bem 
a outras aplicações e podem ser difíceis de alterar, levando a 
inefi ciências operacionais e à duplicação de esforços e dados. 
Os aplicativos operacionais devem atender naturalmente à forma 
como os usuários desejam trabalhar. A facilidade das operações otimiza 
os fl uxos de trabalho e reduz erros e atrasos. Isso é especialmente 
importante na segurança pública. Policiais e socorristas devem passar 
seu tempo em campo em vez de driblar as difi culdades de aplicações 
rígidas, inefi cientes e não intuitivas.

Gestão de dados de última geração para 
organizações de segurança pública



Aumentar a agilidade. As organizações de segurança pública precisam 
ser capazes de desenvolver e implementar novos serviços voltados para 
o público interno e externo rapidamente, integrar serviços e dados 
com sistemas de outras agências e departamentos, e incorporar novas 
tecnologias e tipos de dados de valor agregado (por exemplo, dispositivos 
inteligentes, que possam ser usados no corpo, vídeo, etc.).

Garantir operações confi áveis — especialmente durante crises.
Os aplicativos de missão crítica devem operar continuamente – 
mesmo durante quedas de energia e falhas de rede associadas a 
desastres naturais, desordem civil, ataques terroristas e outros 
eventos perturbadores. Os dados devem ser criptografados e 
sincronizados em possivelmente milhares de delegacias e agências 
geografi camente distribuídos.

Plataforma de dados InterSystems IRIS: 
gestão de dados de última geração para 
segurança pública mais inteligente
A plataforma de dados InterSystems IRIS® oferece o conjunto 
completo de funcionalidades que as organizações de segurança 
pública precisam para tomar decisões mais inteligentes, 
aumentar sua agilidade e melhorar a eficiência operacional – com 
confiabilidade de missão crítica.
A InterSystems IRIS oferece recursos de gestão do ciclo de vida 
completo da API com integração abrangente de aplicações (por 
exemplo, barramento de serviço corporativo [enterprise service bus]); 
recursos de orquestração, monitoramento e alerta em tempo real; 
um banco de dados multimodelo de alto desempenho que persiste 
em todas as mensagens e compatível com processamento analítico-
transacional simultâneo em escala; um mecanismo de análise de 
big data de alto desempenho; e um mecanismo de processamento 
de linguagem natural para análise de texto não estruturado – 
tudo perfeitamente integrado e acessado por um ambiente de 
desenvolvimento de aplicação único e intuitivo.
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Figura 1: InterSystems IRIS para uma segurança pública mais inteligente

Plataforma de dados InterSystems IRIS: principais benefícios

Melhora a tomada de decisão

•  Faz a ponte entre os silos de dados para fornecer uma “versão única dos 
fatos” exata

•  Permite percepções, decisões e ações em tempo real por meio de um 
banco de dados transacional-analítico integrado

•  Compatível com análises avançadas que abrangem mais dados de mais 
fontes

•  Oferece recursos de processamento de linguagem natural (PLN) para 
descobrir informações, padrões e opiniões em campos de texto livre, 
feeds de mídia social e outros dados de texto não estruturados

Aumenta a efi ciência operacional

• Integra aplicativos preexistentes usando uma arquitetura moderna 
baseada em serviços

• Permite o desenvolvimento de novos aplicativos compostos – com designs 
modernos para experiência do usuário – a partir de aplicações preexistentes 
subjacentes, para otimizar as operações e aumentar a efi ciência

Aumenta a agilidade

• Oferece um conjunto abrangente de funcionalidades (incluindo gestão 
de dados, integração e análises) com uma experiência de usuário comum 
para aumentar a agilidade e velocidade de comercialização

• Simplifica a criação de aplicações digitais modernas, voltadas para o 
público interno e para o cidadão, além de iniciativas analíticas

• Aproveita os recursos e conjuntos de habilidades existentes

Assegura a confi abilidade

• Oferece serviços altamente confiáveis, mesmo em ambientes de 
segurança pública distribuídos

• Oferece operações seguras e ininterruptas, mesmo durante falhas na rede
• Utiliza a tecnologia da InterSystems que alimenta aplicações 

importantes para mais de 10 mil clientes no mundo todo

PLATAFORMA 
DE DADOS 
INTERSYSTEMS IRIS: 
PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS

•  MELHORA A 
TOMADA DE 
DECISÃO

•  AUMENTA A 
EFICIÊNCIA 
OPERACIONAL

•  AUMENTA A 
AGILIDADE

•  ASSEGURA A 
CONFIABILIDADE



¹ De acordo com o Gartner, as transações aumentadas usam várias formas de analítica aumentada – análise avançada, 
inteligência artificial (IA) e machine learning (ML) – permitindo o processamento simultâneo de transações e análises 
dentro de uma transação ou processo. Hype Cycle for Data Management, 2019, 31 de julho de 2019 G00369950 Analista(s): 
Donald Feinberg, Adam Ronthal

Gestão e análise de dados

O acesso a dados precisos, completos e atuais é fundamental para 
garantir a segurança pública. Para os esforços de policiamento 
preventivo e baseado em informações, é necessário que haja 
segurança dos policiais, conscientização preventiva e uma série de 
atividades operacionais e de tomada de decisão. Mas a existência de 
vários aplicativos independentes e fontes de dados muitas vezes torna 
difícil ou impossível aos envolvidos acessar uma “versão única dos 
fatos” que seja precisa.

O núcleo da InterSystems IRIS é um banco de dados de 
processamento analítico transacional comprovado, de nível 
corporativo, distribuído. Ele pode ingerir e armazenar dados 
transacionais (a taxas de ingestão muito altas) enquanto processa 
simultaneamente grandes volumes de cargas de trabalho analíticas 
nos dados transacionais – assim como em outros. Este é um recurso-
chave para o conhecimento e policiamento em tempo real – por 
exemplo, para permitir uma consciência situacional exata orientada 
por dados.

A InterSystems IRIS foi desenvolvida em uma arquitetura 
distribuída e sem compartilhamento para suportar grandes volumes 
de dados, permitindo que as organizações analisem grandes 
conjuntos de dados históricos simultaneamente com dados recentes 
e transacionais. Ela oferece suporte econômico para casos de uso em 
tempo real e em lote com níveis muito altos de desempenho.

DE ACORDO COM O 
POLICE EXECUTIVE 
RESEARCH FORUM1,  
A ÁREA 
CLASSIFICADA
PELAS 
ORGANIZAÇÕES 
DE SEGURANÇA 
PÚBLICA COMO
SENDO DE MAIOR 
NECESSIDADE PARA
RECURSOS 
ADICIONAIS É A DE
“TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO
(POR EX., 
INTEGRAÇÃO DE
BANCO DE DADOS E
COMPARTILHAMENTO 
DE DADOS
DENTRO E ENTRE  
AS AGÊNCIAS)”.
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ACESSO ANSI SQL, JAVA, .NET, NODE.JS, PERL, C, C++ ...

Enterprise Cache Protocol
Inteligência orientada por dados

Visão panorâmica de multimodelos

RELACIONAL MATRIZES MULTIDIMENSIONAIS OBJETO DOCUMENTO

Figura 2: Banco de dados da InterSystems IRIS

A plataforma inclui um banco de dados multimodelo de alto 
desempenho. O banco de dados é capaz de armazenar todos os dados 
em seu formato nativo, incluindo relacional, objeto, documento, etc. É 
ideal para trabalhar com dados de aplicativos, dispositivos inteligentes, 
sistemas de vídeo, texto livre, etc. Os dados são armazenados uma vez 
e podem ser representados como vários modelos de dados que estão 
sempre sincronizados, eliminando a necessidade de duplicar dados ou 
fornecer mapeamentos entre diferentes representações (por exemplo, 
mapeamento de objeto a relacional) para maior desempenho 
e efi ciência, e para facilitar uma “versão única dos fatos”.

A InterSystems IRIS inclui recursos analíticos totalmente integrados 
para dados estruturados e não estruturados e para casos de uso em 
tempo real e em lote (não em tempo real). Os dados não estruturados 
podem ser analisados junto com os dados estruturados para incluir o 
conteúdo de campos de texto livre em aplicativos e relatórios e para 
incluir dados de feeds de mídias sociais. Por exemplo, a capacidade de 
analisar feeds de mídias sociais com efi ciência pode ajudar a identifi car 
um ponto de acesso iminente planejado ou a descobrir um evento 
inesperado que ocorre em tempo real.   

Integração de dados e aplicações

Os recursos de integração abrangentes e integrados da InterSystems 
permitem que as organizações de segurança pública aumentem sua 
efi ciência operacional, tornem-se mais ágeis e conectem aplicações e silos 
de dados para criar e manter uma “versão única dos fatos” em tempo real.

Sua plataforma de integração abrangente proporciona integração 
de aplicativos, coordenação de dados, orquestração de processos de 
negócios, desenvolvimento de aplicações compostas, recursos de 
gestão do ciclo de vida completo da API e recursos de monitoramento 
e alerta em tempo real para dar suporte a todo o espectro de cenários 
de integração necessários para integrar aplicações preexistentes.

“NOSSOS 
USUÁRIOS 

VEEM APENAS 
UM SISTEMA 
DE TAREFAS 

FLEXÍVEL QUE OS 
AJUDA A OBTER 
INFORMAÇÕES E 
REALIZAR SEUS

TRABALHOS COM 
MAIS RAPIDEZ. 

O TRABALHO 
POLICIAL AGORA 

É MUITO
MAIS EFICIENTE.” 

– Bruce Porteous, Northgate 
Public Services



A plataforma também é capaz de se integrar com sistemas de 
departamentos e agências externas e de criar novos processos de 
negócios compostos que proporcionam uma experiência do usuário 
moderna e eficiente abrangendo várias aplicações subjacentes.  
Essa capacidade de criar novos processos de negócios compostos 
permite que as organizações otimizem suas operações sem remover  
e substituir as aplicações preexistentes subjacentes.

A InterSystems IRIS também permite que as organizações criem 
processos orientados por eventos; por exemplo, para agilizar fluxos 
de processos internos ou para orientar as autoridades locais quando 
um indivíduo que cumpre critérios específicos é libertado da prisão. 

Segurança, confiabilidade e opções de implementação

A InterSystems IRIS oferece suporte a várias opções de implementação, 
incluindo on-premises, nuvem pública e privada e ambientes 
virtualizados. Ela oferece recursos prontos para uso de alta 
disponibilidade e recuperação de desastres. Não perde dados quando os 
nós são colocados offline e é capaz de operar sem interrupção quando a 
conectividade de rede é perdida.

Oferece forte segurança de nível empresarial; integração com 
protocolos Kerberos e LDAP; controle de acesso baseado em funções 
e criptografia para dados em trânsito e em repouso. É a tecnologia por 
trás de mais de 10 mil implementações em produção de missão crítica 
em todo o mundo.
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Histórias de sucesso dos clientes

Northgate Public Services

A Northgate Public Services é uma empresa de software e terceirização 
com ampla experiência no setor público. Tem sede no Reino Unido e 
emprega mais de 2.300 pessoas em todo o Reino Unido e no mundo.

A Northgate utiliza a tecnologia da InterSystems no núcleo de sua 
plataforma policial NPS CONNECT. Atualmente atendendo a mais 
de 45 mil usuários simultâneos em departamentos de polícia em todo 
o Reino Unido e País de Gales, automatiza tarefas manuais e permite 
avaliações de risco direcionadas, liberando recursos e permitindo uma 
melhor tomada de decisão em cada estágio. Ao manter as informações 
da polícia em um único lugar e de acordo com padrões comuns, a NPS 
CONNECT as disponibiliza para o público interno com segurança e 
também para as vítimas, testemunhas e o público em geral através 
de um recurso recém-desenvolvido de participação do público. A 
NPS CONNECT também transforma a colaboração entre agências 
e a solução de problemas, com parceiros capazes de compartilhar 
informações, identificar os que estão em maior risco e garantir o 
suporte certo pela agência certa no momento certo.

Antes de desenvolver a NPS CONNECT e implementar a InterSystems, 
a empresa tinha muitos aplicativos desconectados – inclusive 
aplicativos preexistentes, aplicativos de terceiros e aqueles necessários 
para novas iniciativas – que não se integravam bem, cada um com sua 
própria experiência do usuário. Os aplicativos existentes agregavam 
valor e a empresa não queria uma abordagem de remoção e substituição.

Ao desenvolver a NPS CONNECT, a Northgate expôs e extraiu a 
funcionalidade empresarial e os dados dos aplicativos de policiamento 
originais como serviços. Usando recursos de orquestração e integração 
de processos de negócios, a Northgate criou um aplicativo habilitado 
para processos e fluxos de trabalho que oferece uma única interface 
de usuário e modelo de dados em todos os serviços de back-end. A NPS 
CONNECT controla a maioria dos principais processos policiais e faz 
interface com os sistemas externos conforme necessário para fins de 
pesquisa, acesso e atualização de dados.



O aproveitamento da arquitetura orientada a serviços da solução 
permitiu que a Northgate criasse um único modelo de dados baseado 
em XML para armazenar e acessar informações com base em um 
esquema de pessoas, objetos, locais e eventos (POLE) retirado de todos 
os sistemas back-end até então separados. Esse banco de dados POLE 
oferece à polícia uma única fonte de verdade e um local único onde 
todas as relações entre esses objetos de dados podem ser mantidas.

“Nossos usuários veem apenas um sistema de tarefas fl exível que os 
ajuda a obter informações e realizar seus trabalhos com mais rapidez”, 
segundo Bruce Porteous, arquiteto de soluções corporativas. 
“O trabalho da polícia é muito mais efi ciente agora. A interface do 
usuário e as ferramentas de busca são consistentes entre os diferentes 
bancos de dados e sistemas no back-end, de modo que os policiais 
não precisam de treinamento especial para usar todos os sistemas 
separados que usavam antes.” Como resultado da integração e do 
esquema POLE, apenas dois dias após o lançamento da NPS CONNECT, 
foi efetuada uma prisão utilizando dados vinculados e associados, o que 
não era possível fazer anteriormente.

Polícia federal e local da Bélgica

A InterSystems fornece a gestão de dados central e a infraestrutura 
de aplicativos que dá suporte a todas as 196 divisões policiais locais e 
cinco divisões federais na Bélgica. Oferece suporte a 36 mil usuários 
simultâneos e 32 mil nós conectados. A plataforma abrange mais de 
30 aplicativos funcionais diferentes, incluindo investigação de crimes, 
gestão de pessoas e tráfego, entre outros. Os aplicativos podem operar 
em modo desconectado quando necessário. Eles são sincronizados 
quando a conectividade é restaurada.

A plataforma usa um único modelo de dados comum que abrange 
todos os aplicativos, com segurança sólida e baseada em funções. 
Por exemplo, apenas alguns usuários podem ver a identidade dos 
informantes em todos os aplicativos. Os administradores controlam os 
modelos de segurança para que apenas usuários autorizados possam 
ver os dados; alertas são acionados se usuários inadequados tentarem 
obter acesso.

Ao contrário da Northgate, a polícia belga decidiu não preservar seus 
aplicativos preexistentes. Em vez disso, migraram seus aplicativos 
de banco de dados de 25 anos (com 3 mil processos armazenados) 
para a InterSystems. Noventa e nove por cento (99%) dos processos 
armazenados foram convertidos automaticamente sem qualquer 
intervenção manual. Além disso, até o momento, a força policial da 
Bélgica criou 15 novos aplicativos. E esta é a transição da mudança da 
arquitetura cliente-servidor para a arquitetura orientada a serviços.
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Conclusão
Hoje em dia, garantir níveis eficazes de segurança pública se torna 
algo cada vez mais difícil. As organizações de segurança pública 
enfrentam mais ameaças e uma enxurrada de dados (muitas vezes em 
silos) com expectativas elevadas de análise, consciência situacional, 
previsão e prevenção de crimes – tudo isso enquanto operam com 
recursos e orçamentos limitados.

A InterSystems IRIS pode ajudar organizações do mundo todo 
a enfrentar esses desafios, permitindo decisões e ações mais 
inteligentes, aumentando a eficiência operacional e ajudando as 
equipes de segurança pública a se tornarem mais ágeis, econômicas  
e eficientes em termos de recursos.

Sobre a InterSystems

A InterSystems é o mecanismo por trás das aplicações mais importantes 
do mundo. Nos setores de saúde, financeiro, público e em outros setores 
no quais vidas e meios de subsistência estão em jogo, a InterSystems é a 
força por trás do que importa. Fundada em 1978, a InterSystems é uma 
empresa privada com sede em Cambridge, Massachusetts (EUA), com 
escritórios em todo o mundo, e seus produtos de software são usados 
diariamente por milhões de pessoas em mais de 80 países.

Para mais informações, entre em contato com:  
IRIS@InterSystems.com ou (11) 3014-7000.
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