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RESENHA 
 
O artigo introduz os conceitos de governo eletrônico em particular com uso das aplicações 
web  e móveis, colaborativas para gestão e controle operacional do sistema de transporte 
público, através de uma plataforma de dados  única, distribuída, integrada, compartilhada 
por todos. Desta forma proporciona uma gestão dos serviços de transporte público eficiente, 
melhorando a mobilidade e o desenvolvimento urbano planejado. Os conceitos descritos 
baseiam-se na  plataforma para Gestão Inteligente do Sistema de Transporte Publico 
Webilhetagem da VividVision Tecnologia Ltda. 
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INTRODUÇÃO 
 
Existe uma crescente preocupação no gerenciamento e manutenção da qualidade dos 
serviços de transporte público de passageiros e de formas de colaboração com os usuários 
e prestadores de serviço. Partindo deste conceito, surgiu a ideia do e-gov (Governo 
Eletrônico), Segundo a página oficial Portal de Governo Eletrônico do Brasil, “o 
desenvolvimento de programas de Governo Eletrônico tem como princípio a utilização das 
modernas tecnologias de informação e comunicação (TICs) para democratizar o acesso à 
informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na 
eficiência e efetividade das funções governamentais”. 
A implantação dos Sistemas de Gestão Operacional adequado deve ao mesmo tempo 
atender as necessidades de planejar e controlar os serviços prestados mediante os 
indicadores On-Line e propiciar  os serviços e informações On-Line de qualidade ao usuário, 
bem como do  retorno do usuário na forma colaborativa (feedback).  
A proposta da arquitetura do sistema é baseada no conjunto dos serviços de transporte de 
forma hierárquica, baseada em modelos flexíveis de dados geográficos e temporais. Este 
modelo possibilita a distribuição e compartilhamento das tarefas e de informações, 
compartilha os recursos entre os envolvidos para o gerenciamento da operação. 
 

 
DIAGNÓSTICOS, PROPOSIÇÕES E  RESULTADOS 
 
Internet como plataforma colaborativa – Web 2.0 
Segundo O’REILLY (2005), “a regra mais importante é desenvolver aplicativos que 
aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais usados pelas 
pessoas, aproveitando a inteligência coletiva”. 
Dessa forma, O’REILLY (2005) lista uma série de características desses tipos de aplicações: 

• Beta perpétuo; 
• Pequenas peças unidas; 
• Software acima do nível de um único dispositivo; 
• Conservação de lucros; 



• Dados como vantagem competitiva. 
Integração dos atores do sistema de transporte 
Seguindo essa abordagem, os diferentes atores do transporte integrados por essa 
plataforma podem trocar informações e delegar responsabilidades de forma integrada, 
participando ativamente no processo de gerenciamento e controle da execução e 
manutenção da qualidade dos serviços de transporte prestados. 
 
 Para isso, essa suíte de aplicativos é construída com características multiprojeto, 
multiempresa, multioperação e multiusuário. 

• Multiprojeto – o cliente do sistema pode controlar suas operações em vários projetos; 
• Multiempresa – a plataforma pode ser utilizada por vários clientes simultaneamente, 

resguardando dados sensíveis à empresa e disponibilizando dados compartilhados 
para os demais autores da operação daquele projeto; 

• Multioperação – o cliente pode controlar as diversas operações de transporte de 
passageiros sobre a mesma plataforma; 

• Multiusuário – vários  tipos dos usuários podem utilizar simultaneamente a 
plataforma de forma colaborativa, observando os níveis de privilégio e escopo de 
atividade de cada um. 

 
Ainda, cada usuário pode-se configurar em diversas operações, estar ligado a mais de uma 
empresa e mais de um projeto, possibilitando que o usuário do sistema realize atividades 
em diferentes áreas da aplicação, usando uma única credencial. 

 
 

Figura 1: Entidades em ambiente colaborativo. As intersecções mostram grupos de usuários. 
 

Sobre qualidade dos serviços 
Segundo RODRIGUES (2006), o transporte coletivo é caracterizado como um tipo peculiar 
de prestação de serviços. 
FERRAZ e TORRES (2004) demonstram que a percepção de qualidade dos serviços de 
transporte pode ser medida pelos seguintes indicadores: Acessibilidade;  Frequência de 
Atendimento; Tempo de Viagem; Lotação; Confiabilidade; Segurança; Características dos 
veículos; Características dos locais de parada; Sistemas de informações; Conectividade; 
Comportamento dos operadores e Estado das vias. 
Essa percepção de qualidade aliada à eficiência dos serviços prestados atinge um grau 
ótimo do ponto de vista do governo, das empresas, dos trabalhadores e da comunidade. 
 
Modelagem dos serviços de transporte de passageiros 
Para facilitar gerenciamento dos serviços On-Line e Off-Line, com base nos indicadores de 
qualidade, foi criado um modelo que pudesse atender a estrutura do transporte de 
passageiros, baseado nas experiências anteriores contraídas em empresas de transporte de 
passageiros e em padrões adotados pela União Europeia.  



Esse modelo é constituído de uma estrutura hierárquica de Serviços de Transporte onde 
cada serviço é constituído a partir do fluxo de outros serviços e o fluxo da operação é dado 
pela conexão desses serviços. 
O uso de objetos na modelagem dos dados permite encapsular os dados de cada nível de 
serviço, tornando flexível a estrutura e simplificando a complexidade de um sistema real.  
Outro fator importante são os dados espaciais e temporais estarem integrados a cada 
serviço, como sugere HUIBING (2008) que diz “Espaço e tempo são as informações mais 
básicas no mundo real”.  
Para a confecção de tal modelo, em cada projeto, alguns atores do sistema de transporte 
são acionados. 

• Governo ou Órgão Regulamentador – que tem por responsabilidade definir as 
operações, linhas, itinerárias e frequência horária e viagens a serem executadas; 

• Operador do Transporte Público – que recebe concessão de operação e deve alocar 
recursos para a execução das operações, ou seja, efetuar e manter a execução da 
operação. 
 

 
 

Figura 2: Fluxo dos serviços - Data Warehouse service workflow 
 

• Usuário do Transporte Público – que além de ser tomador do serviço historicamente 
sempre tinha função de fiscalizar os serviços prestados pelas operadoras, 
ultimamente pelos serviços 0800. 
  

A integração entre Governo e/ou Órgão Gestor e o Operador do Transporte Público ou 
Usuario sobre uma mesma plataforma garante a consolidação dos dados de forma a sempre 
ter informações precisas e idênticas para todos  as partes. 
 

 

 
 

Figura 3: Modelo hierárquico dos serviços de uma operação em ambiente colaborativo 
(programação + escala) 

 
Controle Operacional 
Os serviços dessa forma hierarquizados na programação são alimentados pelo web serviços 
com dados de dispositivos embarcados (AVL1 e/ou AFC2) ou moveis pessoais (smart phone) 
dos operadores e dos usuários. O aplicativo de computação proposto é capaz de identificar 
o serviço e o deslocamento temporal (AVL e AFC) e espacial (AVL), mostrando assim 
irregularidades na execução desses serviços, irregularidades essas que devem ser 
analisadas e corrigidas no futuro. 
A vantagem da tecnologia proposta é a fácil análise comparativa, em tempo real, entre a 
programação e execução dos serviços, numa plataforma única de softwares fortemente 

                                                
1
 AVL – Automatic Vehicle Locator 

2
 AFC – Automated Fare Collection 



integrados. Dispensando assim uma grande estrutura de equipamentos e pessoal, 
barateando a implantação e possibilitando a rápida identificação e correção das 
irregularidades.  
 
Controle dos eventos dos indicadores de qualidade em tempo real 
Toda irregularidade apontada pelos dados dos dispositivos embarcados  e moveis criam um 
Evento de Exceção, que indica diretamente o tipo de exceção e o serviço em realização 
para a providência em tempo real. 
Essas exceções podem ser classificadas em: 

• Conformidade – se o serviço foi o não executado; 
• Pontualidade – se o serviço iniciou e/ou terminou fora do horário estabelecido; 
• Regularidade – se os serviços “filhos” foram ou não pontuais; 
• Excesso de velocidade; 
• Botão Pânico e 
• Falha de Equipamento. 

 
Ainda, seguindo a proposta de integração dos atores do sistema de transporte, a 
comunidade tem forte papel regulador, se valendo de meios eletrônicos e mídias sociais 
para apontar índices de qualidade que são detectados automaticamente também através de 
Eventos de Exceção. 
Uma vez que os apontamentos de indicadores de qualidade são inclusos no sistema, esses 
devem ser validados, confrontando informações da programação em tempo real. 
Dado à integração da plataforma com dispositivos embarcados nos ônibus, como AFC e 
AVL, e Aplicações Móveis é possível contemplar os indicadores de qualidade sendo 
possível determinar em tempo real: 
      

• Conforto dos passageiros por quilometro rodado; 
• Definir um patamar aceitável de segurança; 
• Regular com eficiência o tempo de viagem e a frequência de atendimento e  
• Transmitir informações sobre a distribuição e operação do transporte para a 

sociedade. 
• Indicadores como IPK-Indicador dos passageiros que embarcaram por quilometro 
 

CONCLUSÃO 
Usando a Internet como plataforma colaborativa, com uso das aplicações web  e móveis, 
integrando os atores do sistema de transporte e tendo uma programação eficiente de 
serviços é possível criar um sistema  colaborativo e  eficiente de gestão e controle 
operacional de transporte publico, em funcionamento de 24 horas. 
A característica colaborativa usa a inteligência coletiva para apontar índices de qualidade da 
operação que geram benefícios para os próprios atores de sistema de transporte. 
A distribuição de responsabilidades e a integração das aplicações da plataforma permitem 
uma infraestrutura de gestão reduzida, diminuindo consequentemente os custos de 
implantação e manutenção. 
A nova metodologia está implementada pela plataforma Webilhetagem para Gestão 
Inteligente do Sistema de Transporte da VividVison Tecnologia Ltda. 
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