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RESENHA 

A operação do trânsito de uma grande cidade como Belo Horizonte é um desafio 
enorme enfrentado diariamente por gestores de diversas metrópoles. Estas operações 
são complexas e, por sua própria natureza, exigem flexibilidade dos seus agentes, 
especialmente nos horários de pico. 

Essa realidade desestimula a adoção de modernizações, pois grandes mudanças num 
cenário como esse frequentemente causam, no curto prazo, transtornos significativos 
tanto para os agentes quanto para a população, o que acaba por resultar numa 
defasagem tecnológica que cresce paulatinamente. 

Para resolver esse problema, a LOGANN junto com a BHTrans tem adotado a 
estratégia de modernizar sua operação suportada por uma plataforma de gestão 
arquitetada para permitir mudanças na operação de forma contínua e gradual, 
minimizando o impacto no dia a dia da operação enquanto, ao mesmo tempo, já 
incorpora tecnologias que centralizam as informações obtidas em tempo real das ruas 
e que permitem aos gestores: 

a) Identificar de forma precisa onde, com que frequência e qual é o transtorno 
causado por ocorrências de trânsito; 

b) Localizar no espaço agentes de trânsito, saber o que estão fazendo e, 
baseado nisso, utilizá-los com eficiência; 

c) Gerir recursos e serviços prestados por terceirizados, como reboques e 
serviços de manutenção; 

d) Acompanhar a situação de tráfego em vias através de múltiplos meios 
integrados; 

e) Tratar de forma coordenada e eficiente situações de maior porte. 

O trabalho apresentará o método, os desafios, resultados e perspectivas identificadas 
durante a execução dessa estratégia na busca, em Belo Horizonte, por esses objetivos 
de gestão que são comuns às grandes e médias cidades brasileiras. 
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INTRODUÇÃO 

É um desafio considerável para os gestores manter a operação das suas organizações 
atualizadas tecnologicamente, pois é comum que a dinâmica dos avanços na área 
supere a velocidade com que se consegue implantar e amadurecer internamente 
novas tecnologias. Esse fato tende a gerar situações indesejáveis, pois no momento 
em que um avanço tecnológico termina seu ciclo de implantação e amadurecimento, 
ele pode já ter sido superado por um outro mais recente e eficiente. 



Por necessariamente possuir uma dinâmica mais lenta de internalização de novas 
tecnologias, dada a amplitude dos formalismos que devem ser seguidos para a 
contratação de fornecedores e as relações existentes dentro dessas organizações, 
essa realidade se torna ainda mais grave na área pública. 

Esse é o cenário, comum a diversas cidades, que também está presente na BHTrans. 
No caso em análise o problema se agrava mais, pois a área objeto da atualização 
tecnológica é o centro de controle operacional (CCO), responsável pelas operações de 
trânsito da cidade, uma atividade de grande intensidade e responsabilidade. 

A operação do trânsito de uma metrópole como Belo Horizonte é um desafio. As 
operações executadas são complexas e, por sua própria natureza, exigem flexibilidade 
dos seus agentes, especialmente nos horários de pico quando há restrições de 
recursos humanos e materiais disponíveis. 

Essa realidade desestimula a adoção de modernizações, pois grandes mudanças num 
cenário como esse frequentemente causam, no curto prazo, transtornos significativos 
tanto para os agentes quanto para a população, o que acaba por contribuir para uma 
defasagem tecnológica que cresce paulatinamente. 

De todo esse cenário surgiu o desafio proposto que é elaborar uma estratégia que 
permitiria elevar o patamar tecnológico da operação do centro de controle de forma 
rápida e garantindo que a solução pudesse ser parte de um processo de evolução 
contínua. Esse processo teria que necessariamente compatibilizar duas áreas de 
conhecimento que normalmente não estão muito relacionadas: processos de gestão 
de mudança e metodologias modernas de desenvolvimento de soluções. 

DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

Contextualização 

Belo Horizonte passa por um momento de bastante investimento na melhoria do 
serviço oferecido à população, principalmente em função da realização de jogos da 
Copa do Mundo de 2014 na cidade. 

Um dos principais investimentos estratégicos é a construção de um novo centro de 
controle operacional para a cidade. No novo CCO, será centralizado o controle 
operacional não apenas as operações de trânsito, mas também de outros órgãos da 
cidade. Para o CCO tipicamente convergem as informações coletadas da cidade 
através de diversos meios, sendo que o meio principal são câmeras de monitoramento 
espalhadas pelo município. 

Porém, apesar da grande quantidade de informações disponíveis no CCO, tipicamente 
não há por trás ferramentas tecnológicas que contribuam para a inteligência da 
operação, ou seja, são poucas as iniciativas que busquem registrar de forma 
estruturada e geográfica essa informações e, mais raro ainda, buscar processos 
automáticos que tragam ganhos de eficiência para a operação. 

O INFOTRÂNSITO, plataforma de gerenciamento de trânsito foi a solução proposta 
para responder essas questões. Na sua primeira onda evolutiva essa ferramenta 
permitiria os seguintes avanços: 

1. Registro integrado de ocorrências, com sua localização no mapa definida 
desde a sua criação 

2. Registro das atividades dos agentes e despacho das equipes 



3. Acompanhamento em tempo real do posicionamento dos agentes 
4. Gerenciamento de recursos de maior escassez, como reboques leves (usados 

em remoção de veículos estacionados em locais não permitidos) e pesados 
(usados na liberação de vias bloqueadas por veículos com problemas 
mecânicos) 

5. Planejamento e coordenação de eventos de maior porte, que exijam maior 
sintonia dos agentes e cadenciamento na execução das tarefas relacionadas 
ao evento 

6. Implantação de serviço de atendimento telefônico automático para registro de 
ocorrências pela população, em complemento ao atendimento feito por 
empresa de call center 

7. Monitoramento automático do fluxo de vias através de processamento das 
imagens das câmeras. 

Mudança e resitência a ela 

Já é bem conhecido o fato de que resistência é um importante fator de influência sobre 
o sucesso de um esforço organizacional por mudança. Esse elemento é considerado 
como a causa entre metade e dois terços das falhas num esforço de mudança 
(WADDELL, SOHAL 1998). 

As causas para a resitência são normalmente classificadas entre: 

• Fatores racionais: o colaborador entende que o resultado da mudança será 
diferente e pior do que o resultado esperado pelo patrocinador na mudança, 
levando ele a naturalmente se opor 

• Fatores irracionais: são fatores não baseados em análise econômica, mas em 
predisposições e preferências 

• Fatores gerenciais: o fato do processo estar sendo conduzido de forma 
inapropriada faz com que as pessoas se oponham ao processo em si 

Muito se discute a respeito de métodos de gerenciar o processo de mudança de forma 
que os fatores descritos sejam mitigados e a resistência ao processo de mudança seja 
reduzido. Estudos de Coch e French (1948) e a teria da mudança de Lewin, ambos 
concluem que o envolvimento dos colaboradores no estudo, planejamento e 
implantação do processo aumenta significativamente o comprometimento à mudança 
que se deseja implementar e, por consequência, reduz a resistência a ela.    

Construção de soluções de forma ágil 

Profissionais da área de tecnologia sabem a dificuldade que é criar soluções que 
atendam completamente às expectativas do cliente. Essa é uma dificuldade comum, 
difícil de ser sobreposta, dada a natureza intangível do software e a dificuldade que os 
compradores da solução tem de pensar detalhes operacionais no futuro. Normalmente 
no meio do processo de construção se descobre que algo é diferente do imaginado ou 
se levantam novas demandas que impactam diretamente sobre o que já foi construído. 

Nesse ponto um dilema se impõe, pois simplesmente acatar as mudanças propostas 
põe em risco o custo e o prazo do projeto. Por outro lado simplesmente negar fará 
com que o produto final seja inútil, levando a empreitada ao fracasso. 

As metodologias ágeis são uma resposta a isso. Nelas o enfoque é nas pessoas e não 
nos processos, pois o valor básico dessas metodologias é ser adaptativa e não 



preditiva (DOS SANTOS SOARES, 2004). Essas metodologias se diferenciam das 
tradicionais principalmente por três fatores: 

1. O feedback deve ser constante 
2. A abordagem, mesmo durante o projeto, é incremental 
3. A comunicação entre as pessoas é encorajada 

O modelo proposto 

A visão definida para a implantação de uma solução como o INFOTRANSITO se 
baseou nos seguintes valores: 

• A evolução da ferramenta não pode ser um problema 
• Mudanças na operação devem facilmente ser refletidas na ferramenta que 

auxilia essa operação, no caso o INFOTRANSITO 
• A solução deve ser capaz de abraçar novas tecnologias com facilidade 

Baseado nos valores citados, os objetivos estratégicos do projeto foram definidos 
como os seguintes: 

• Trabalhar os dados com ênfase na sua dimensão espacial 
• Implantar não um sistema, mas uma plataforma tecnológica que permitisse a 

sua evolução contínua e a incorporação de novas tecnologias com menor grau 
de esforço 

• Trazer ganhos rápidos num primeiro momento para criar em torno da solução 
um clima de otimismo 

• Reduzir o tempo entre a identificação de uma demanda operacional e sua 
entrada em operação 

• Expandir o universo de usuários do sistema, integrando de forma mais intensa 
o CCO às demais áreas da organização (BHTrans e Prefeitura de Belo 
Horizonte) 

Quando se objetiva trabalhar dando ênfase espacial o que se busca são correlações. 
Não é incomum que problemas que numa apresentação tabular não possuam 
nenhuma relação aparente, quando organizadas no espaço essas correlações são 
evidenciadas. Correlações que podem, num maior ou menor nível, impactar não 
apenas a operação, mas principalmente as decisões em nível estratégico da 
organização. 

Conhecer a “mancha” de um determinado tipo de ocorrência pode ser fundamental 
para se definir, por exemplo, as rotinas de execução de atividades de fiscalização 
daquele tipo de ocorrência. Mais do que isso, pode-se verificar essa informação 
somando ao aspecto espacial o componente tempo. Relacionando tempo e espaço o 
gestor tem em suas mãos uma visão bastante abrangente do problema, o que irá 
contribuir para a tomada de decisão e, mais adiante, para a verificação do efeito da 
ação tomada ao longo do tempo, comprovando sua eficácia. 

Por isso a solução deveria ser construída como um sistema de informação geográfica 
(ou também conhecido como GIS: Geographic Information System), tido como o novo 
paradigma da era da informação (DAVIS, 2001). 

Ainda tratando de aspectos técnicos, têm-se também o conceito de plataforma 
tecnológica. Esse conceito é importante para atender aos objetivos estratégicos de 



evolução contínua e absorção de novas tecnologias. Assim, mais que um conjunto de 
funcionalidades integradas, a plataforma INFOTRANSITO foi concebida para ser a 
base de sustentação sobre a qual o processo evolutivo se dará, do momento de sua 
implantação em diante.  

Esse propósito se reflete na forma com que a solução foi desenvolvida (programação 
orientada a objetos, arquitetura MVC), nas tecnologias empregadas e na arquitetura 
proposta, direcionada a disponibilizar e consumir informações de outros sistemas. 
Dessa maneira novos sistemas ou sistemas legados podem ser facilmente integrados 
à solução completa. 

É fato que questões de cunho tecnológico, como a infraestrutura de TI, em geral não 
estão ligados a aspectos de gestão. Porém, essas questões podem ter um impacto 
importante em um projeto que envolva tecnologia, pois em organizações de maior 
porte e que possuem processos e regras bem definidas, as restrições impostas à 
solução podem ser muitas. Dessa forma, quando a solução se propõe a ser flexível, 
opções tecnológicas que tragam versatilidade devem ser cuidadosamente estutadas 
pelo corpo técnico. Esse tipo de abordagem permite reduzir restrições e, por sua vez, 
permite a redução do tempo de entrada em operação na implantação do sistema. 

No caso analisado, essa característica foi bastante útil pois permitiu a entrada em 
operação do sistema mesmo antes do ambiente de produção ter sido completamente 
adquirido e recebido pela BHTrans. Com o intuito de acelerar o processo, a ferramenta 
foi disponibilizada para os operadores em servidores alugados, com configuração 
distinta do que estava especificado para o ambiente de operação da organização. 
Uma vez os servidores definitivos liberados para a instalação do sistema, a migração 
pôde ser feita rapidamente, sem impactos para os usuários. 

O adiantamento da operação guarda relacionamento com outro ponto da estratégia, 
que é a busca de ganhos rápidos para criar em torno da aplicação um clima de 
evolução e otimismo. A entrada em operação se deu em ondas sendo a primeira onda 
o registro da execução das atividades. A evolução nesse aspecto é notória, pois o 
registro das atividades até aquele momento era feito em planilhas eletrônicas. Com a 
entrada em operação desse módulo, o registro passou a ser feito através do sistema, 
trazendo ganhos imediatos tanto para os operadores do CCO, que passaram a ter 
uma ferramenta mais dinâmica e confiável que simples planilhas eletrônicas, quanto 
para os gestores, que passaram a ter uma visão espacial da distribuição dos agentes 
a cada momento. 

Esse primeiro contato dos usuários com o sistema em ambiente de produção é crítico 
para o sucesso do empreendimento e requer uma atenção forte nos primeiros dias. 
Uma vez definido como um dos objetivos estratégicos do processo de mudança a 
busca por ganhos rápidos, é fundamental que as experiências iniciais do usuário no 
sistema sejam positivas. Caso isso não aconteça o projeto corre um risco considerável 
de fracassar. Mais do que o simples suporte, foi percebido que seria necessário 
agilidade na modificação da solução para atender alguma demanda pertinente dos 
usuários e para aparar arestas no casamento entre o sistema e as práticas 
operacionais da organização. Essa prática contribui bastante para o otimismo em torno 
do sistema, pois os operadores respondem muito positivamente quando percebem que 
estão efetivamente participando da criação da ferramenta e que suas vozes estão 
sendo de fato ouvidas. Nesse momento, se está atendendo a uma expectativa 
humana por estima, conforme descrito por Maslow e sua teoria da hierarquia das 
necessidades (CHIAVENATO, 2005). 



 

Figura 1- Hierarquia das necessidades 

Fonte: J. Finkelstein (Tradução: Felipe Sanches) 

O plano de inclusão dos usuários do sistema na construção da nova operação 
começou bem antes da implantação da solução. A ação adotada foi o levantamento de 
demandas de forma sucessiva balizada por dois princípios:  

• Os operadores do CCO conhecem bastante da operação e esse conhecimento 
não pode ser desperdiçado. 

• Porém nem todas as práticas adotadas são do interesse da organização. 
Alguns vícios podem existir e a mudança da plataforma é uma oportunidade de 
atacar esses vícios. 

Assim as ações adotadas deveriam seguir um processo de validação, buscando as 
experiências dos operadores, mas com uma análise posterior feita por uma comissão 
envolvendo operadores mais experientes, supervisores e gestores da organização. 
Assim práticas indesejáveis não deveriam ser transferidas para a solução, mas sim a 
solução ser usada como uma forma de orientar os usuários a realizar as práticas 
consideradas ideais pela organização. 

Métodos de relacionamento com o cliente que acrescentem em agilidade também 
contribuem para o quarto objetivo estratégico que é a redução do tempo entre a 
identificação de uma demanda de mudança na solução e a sua disponibilização para a 
utilização pelos usuários do sistema. Esse é um aspecto importante e que deve ser 
abordado desde a negociação contratual.  

No caso em análise existiu no contrato um suporte de uma bolsa de horas que poderia 
ser consumida ou não de acordo com o desejo da organização. Essas horas foram 
usadas principalmente em 3 momentos:  

Tabela 1: Avaliação de mudanças 

Fase de implantação Origem Participantes da 
comissão de análise 

Apresentação das funcionalidades Usuários chaves Gestores 
Treinamento Operadores e 

usuários chaves 
Usuários chaves e 
gestores 

Primeiras duas semanas em uso Operadores e 
usuários chaves 

Usuários chaves e 
gestores 

Fonte: LOGANN Soluções Especiais 



Porém a maior parte das ações no sentido de reduzir o tempo entre a identificação de 
uma demanda operacional e sua disponibilização para os usuários não poderia se dar 
através de modificações do sistema, mas sim através de parametrização. A solução, 
desde sua concepção, possui muitas opções de parametrização o que permite uma 
adaptação rápida a uma realidade que se impõe. Os principais parâmetros da solução 
que podem ser alterados diretamente pelos seus administradores na organização são: 

• Áreas de atuação dos agentes 
• Grupos de despacho em que se organizam os agentes 
• Serviços especializados como por exemplo remoção de veículos ou 

manutenção semafórica 
• Planos para eventos de maior porte, como, por exemplo jogos de futebol 
• Posições, rotas e áreas onde os agentes executam suas atividades 
• Tipos de ocorrência que a solução permite o tratamento 
• Sequência de tarefas aplicável ao tratamento das ocorrências, diferenciadas 

por seus tipos 

Todos esses parâmetros são alterados na própria solução, sem necessidade de 
intervenção no software. Apesar da possibilidade de fácil acesso, esses parâmetros 
são devidamente controlados por permissões de acesso, seguindo a mesma linha de 
validação de alterações no modo de uso já apresentada, ou seja, modificações em 
parâmetro da solução apenas podem ser feitas uma vez acordadas entre os usuários 
chave, supervisores da operação e, dependendo das suas implicações, pelos gestores 
da organização. 

Como nenhum objetivo estratégico definido é totalmente independente dos demais, as 
permissões de acesso tem implicações importantes no que tange à expansão do 
universo de usuários da solução.  

No cenário original o que se via na BHTrans era um sistema muito específico, focado 
apenas no registro das ocorrências, restrito aos operadores do CCO. O objetivo porém 
foi expandir o fornecimento e o consumo das informações a ao menos mais três 
grupos de usuários: 

• Agentes de rua 
• Gerentes e supervisores 
• População 



 

Figura 2 - Visões de utilização do INFOTRÂNSITO 

Fonte: LOGANN Soluções Especiais 

As visões no entanto desses quatro grupos (aqui já incluindo no grupo os operadores 
do CCO) não poderia de forma alguma ser a mesma. É necessário criar visões 
especificas para cada um deles de forma a não permitir acesso a uma funcionalidade 
que não seja pertinente a esse grupo. 

Para criar essas visões o sistema disponibiliza permissões divididas em 4 níveis:  

1. Funcionalidades – Delimita responsabilidades. Exemplo: O usuário A pode 
definir novos tipos de ocorrência, porém em geral essa opção fica desabilitada 

2. Tipos de ocorrência – Delimita amplitude de informação. Exemplo: Aos 
operadores do CCO interessam todos os tipos de ocorrência, porém à 
população e à imprensa interessa apenas as que trazem impacto ao trânsito. 

3. Tarefas – Delimita prerrogativas operacionais – Exemplo: Um supervisor de 
campo pode executar a tarefa de empenhar outros agentes. Esse mesmo 
poder não é dado ao agente de trânsito, que tem o poder apenas de registrar o 
fim do tratamento da ocorrência. 

4. Camadas de mapa – Delimita a visão geral da operação – Exemplo: Aos 
operadores e gestores interessa ver sobre o mapa não só as ocorrências que 
estão em aberto, mas também o posicionamento dos agentes, equipamentos 
de trânsito e situação de tráfego das vias. Porém a população interessa apenas 
verificar as ocorrências e a situação de tráfego das vias. 

Esses 4 níveis de permissão podem ser combinados permitindo criar uma infinidade 
de visões que podem atender não apenas aos 4 grupos de usuários destacados, mas 
também a outros potenciais usuários, como a imprensa, área de comunicação da 
própria organização, diretoria, grupos de pesquisa e simulação, planejadores etc. 

 



Resultados 

Em termos de resultado a implantação da solução se mostrou bem sucedida. O tempo 
entre o início da implantação e a operação dos módulos básicos sem necessidade de 
acompanhamento próximo foi bastante reduzido, não passando de duas semanas. 
Como um percentual muito grande das sugestões dos usuários foram acatadas, o 
clima em torno da solução é positivo. 

Mudanças continuam sendo propostas dentro da filosofia de melhoria contínua. 
Também já existem várias iniciativas de integração de outros sistemas à plataforma, 
como a comunicação das escalas de serviço, geração de ocorrências semafóricas 
automaticamente (identificados por comunicação com os sistema de controle de 
semáforos) e comunicação com o sistema inteligente de tráfego para busca das 
situações de fluxo de via e painéis de mensagens variáveis. 

O número de usuários já se encontra expandido. Hoje a área de informação ao usuário 
da BHTrans é usuária do INFOTRÂSITO. Através do monitoramento das ocorrências 
em aberto ela pode acompanhar o surgimento de ocorrências de maior impacto no 
trânsito e fazer a comunicação à população através da conta de twitter da 
organização.  

Diretores da empresa também possuem acesso ao sistema e são informados por 
relatórios gerados diretamente na plataforma. Além disso conseguem ter uma 
visualização do mapa de ocorrências em aberto organizada por prioridades, tipos, 
grupos de despacho etc. 

Num horizonte próximo é discutida a possibilidade de dar acesso a órgãos de 
imprensa, dentro dos princípios de visões discutidas nesse artigo. Esse tipo de 
iniciativa permite uma melhor comunicação do órgão com a população. 

CONCLUSÕES 

A implantação de tecnologias no sentido de modernizar a operação de um centro de 
controle operacional deve ser visto de forma ampla. Num primeiro momento deve sem 
dúvida ser tratado como um projeto, com objetivos bem definidos e tempo finito. 
Porém não se pode de forma alguma perder a visão de futuro, impondo ao projeto 
como um dos seus objetivos a capacidade da solução de entrar em um processo de 
melhoria contínua facilitada. 

O uso de conceitos de gestão de mudanças são fundamentais no primeiro momento 
para evitar o fracasso do empreendimento no seu momento mais crítico: seu 
nascimento. Essa técnica associada às metodologias ágeis de desenvolvimento de 
soluções permitem uma taxa de sucesso superior na empreitada. 

Já os conceitos de plataforma tecnológica e parametrização capacitam a solução para 
as intervenções futuras. São inumeras as oportunidades de integração e evolução, 
especialmente numa área como a gestão do trânsito. Com o investimento que está 
sendo feito nas grandes e médias cidades do Brasil em estruturas tecnológicas como 
grandes CCOs, é natural que se busque formas de dar inteligência a essa estrutura.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a teoria geral da administração: uma visão 
abrangente da moderna administração das organizações. ed. ver. e atual. Rio de 
Janeiro: Elsevier. 



DAVIS, Bruce Elisworth. GIS: A visual approach. 2ª Edição. OnWord Press. 

WADDELL, Dianne; SOHAL Amrik S.. Resistance: a constructive tool for change 
management, Emerald 36, 1998 

COCH, L.; FRENCH, J. Overcoming resistance to change, Human Relations, Vol. I., 
1948 

DOS SANTOS SOARES, Michel. Metodologias Ágeis extreme programming e 
scrum para o desenvolvimento de software. Revista Eletrônica de Sistemas de 
Informação, v. 3, n. 1, 2004. 


