Perfil da jurisdição

Aplicativo baseado na IoE ajuda a aumentar a precisão e a
eficiência da Water For People, além de cortar custos

RESUMO EXECUTIVO
Objetivo
•

Fornecer água potável e serviços
básicos de saneamento para pessoas
em comunidades menos favorecidas ao
redor do mundo de forma exclusivamente
sustentável, escalável, reproduzível e não
competitiva

Estratégia
•

Aproveitar a tecnologia de smartphone
para integrar e automatizar a coleta,
a análise e a geração de relatórios de
dados relativos à condição dos projetos
de água e saneamento

Soluções
•

Akvo FLOW é um aplicativo de
smartphone Android de fonte livre
usado mundialmente por 116 empresas
de apoio à comunidade para coletar e
transmitir dados de pesquisa

Impacto
•

Coleta de dados mais rápida e precisa

•

Custos e esforços reduzidos

•

Capacidade aprimorada de comparar
dados e projetos por anos

Informações básicas
Em janeiro de 2014, a Cisco divulgou os resultados de uma análise profunda dos
benefícios econômicos da Internet de Todas as Coisas (IoE) para o setor público.
O modelo da Cisco revelou que a adoção dos recursos de IoE em 40 casos de
uso fundamentais do setor público nos próximos 10 anos, como água inteligente,
edifícios inteligentes, energia inteligente, estacionamento inteligente e muito mais,
resultaria em cerca de US$ 4,6 trilhões de “valor em jogo” (http://bit.ly/1aSGIzn).
Na próxima fase de sua análise, a Cisco contratou o Cicero Group, uma firma líder
do setor de consultoria e pesquisas estratégicas voltadas para dados, para realizar
um estudo global dos recursos de IoE nesses 40 casos de uso. A intenção era
descobrir como as melhores empresas do setor público “conectam o que antes
funcionava de maneira independente”, conforme a definição da Cisco. Para isso, o
Cicero Group realizou entrevistas com várias jurisdições líderes do setor público:
governos federal, estadual e municipal; empresas da área de saúde; instituições
de ensino; e organizações não governamentais (ONGs); para analisar como esses
líderes globais tiram proveito da IoE atualmente.
A pesquisa examinou projetos reais, que são gerados em escala (ou através
de pilotos com potencial óbvio de escala) e que representam a vanguarda da
preparação e da maturidade da IoE no setor público. O objetivo da pesquisa era
entender o que havia mudado nas jurisdições em termos de pessoas, processos,
dados e coisas e como outras empresas do setor público podem aprender (e
replicar) com o caminho trilhado por esses líderes globais de IoE. Em muitos casos,
essas jurisdições são clientes da Cisco; em outros, não. O foco desses perfis de
jurisdição, portanto, não é elogiar o papel da Cisco no sucesso dessas empresas,
mas documentar a excelência da IoE e o modo como as entidades do setor público
colocam a IoE em prática atualmente, além de informar um roadmap de mudanças
que permitirá que o setor público enfrente desafios complexos em várias frentes
usando as melhores práticas do mundo.
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Sobre a Water For People
A Water For People é um trabalho não lucrativo de próxima geração voltado a
programas de água e saneamento em muitas das comunidades menos favorecidas
do mundo. Ele foi fundado em 1991 em Denver, Colorado, por Ken Miller e John
Mannion, ex-executivos da American Water Works Association; e Wayne Weiss
da Black & Veatch, uma firma global de engenharia e construção. O programa se
dedica a fornecer água potável e serviços básicos de saneamento para pessoas em
comunidades carentes ao redor do mundo de forma exclusivamente sustentável,
escalável, reproduzível e não competitiva. A empresa esteve presente em mais de
40 países e atualmente supervisiona melhorias nos serviços de água e saneamento
em 10 países.

O FLOW tem código
aberto, opera em
smartphones Android e
é usado atualmente por
116 empresas de suporte
a comunidades em todo
o mundo, inclusive os
governos da Libéria, de
Serra Leoa e em partes da
Índia.

Como parte de seus esforços de desenvolvimento internacional, a Water For People
tem um programa de monitoramento e colaboração de 10 anos com cada um de
seus distritos assistidos, o que inclui milhares de comunidades. Para fortalecer e
aumentar esses esforços, a Water For People utiliza um sistema chamado Akvo
FLOW que tem o potencial de transformar o trabalho de desenvolvimento de água
e saneamento em todo o mundo ao oferecer um método integrado para coleta,
análise e relatório de dados de monitoramento referentes à condição dos projetos
de água e saneamento.
O FLOW tem código aberto, opera em smartphones Android e é usado atualmente por
116 empresas de suporte a comunidades em todo o mundo, inclusive os governos
da Libéria, de Serra Leoa e partes da Índia. Ele foi adaptado a vários sistemas de
monitoramento de saneamento, saúde e agricultura e pesca, por exemplo, e fornece
um novo modelo para coleta e análise de dados na comunidade global.
Ned Breslin ingressou na Water For People como diretor de programas internacionais
em janeiro de 2006 e foi nomeado CEO em 2009. O Sr. Breslin enfatiza a
sustentabilidade causada pelos resultados e a responsabilidade em cada uma das
iniciativas de desenvolvimento da Water For People. Ele ganhou o prêmio 2011 Skoll
Award for Social Entrepreneurship pelo seu trabalho com a Water For People.
Antes de sua associação à Water For People, o Sr. Breslin trabalhou por
aproximadamente 20 anos em projetos de água e saneamento na África. Ele fez
mestrado em ciências políticas na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul,
e se graduou em estudos governamentais e africanos na St. Lawrence University.

Objetivos
Embora muitas empresas de serviços trabalhem para atualizar os sistemas de água
potável e saneamento da comunidade, o Sr. Breslin acredita que os fatores que
destacam a Water For People são seu envolvimento de longo prazo em cada área
de serviço e seu comprometimento com os processos de melhorias de acordo com
o feedback. “Constantemente analisamos, refletimos, fortalecemos, identificamos
as fraquezas ou os desafios e ajustamos nossos programas para abordar esses
desafios”, disse o Sr. Breslin.
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Foi esse foco no monitoramento e feedback que motivou a Water For People a
desenvolver o FLOW. Como a Water For People implementa um plano de 10 anos
para cada área em que atua, o monitoramento regular é muito importante. “Voltamos
à área em que trabalhamos e realizamos um questionário básico para explorar
perguntas como ‘O fluxo da água está normal? As pessoas usam vasos sanitários?
Os vasos sanitários são higiênicos? Há dinheiro na conta para reparos? Quanto tempo
será necessário para a realização de reparos se surgir um problema?’”

O FLOW é um programa
para smartphones Android,
que os membros da equipe
do FLOW (“Monitores”)
usam para inserir dados
de pesquisa. As pesquisas
são personalizadas por
área, e o programa também
aproveita as funções de
mapeamento de GPS e
câmera do smartphone
para incluir coordenadas
associadas e imagens.

Estratégia
O Sr. Breslin descreveu o antigo e complicado monitoramento de projetos, afirmando
que o processo incluía a obtenção de coordenadas de GPS, fotografias e vídeos,
questionários detalhados e muita papelada. Em seguida, os dados eram compilados
manualmente e carregados para análise, um processo que poderia demorar meses
para ser concluído. O Sr. Breslin disse que o advento da tecnologia de smartphone,
até mesmo nos países mais pobres, revolucionou o processo, o que torna possível o
desenvolvimento de um programa de monitoramento abrangente e fácil de usar.
O FLOW foi desenvolvido como uma plataforma para realizar essas pesquisas. “Nós nos
reunimos e falamos: ‘Espere um instante: na verdade, um telefone faz tudo isso. Posso
encontrar a localização geográfica de qualquer coisa no meu telefone. Eu tiro fotos o
tempo todo com meu telefone. Não deve ser difícil fazer um questionário com o meu
telefone. Certamente é possível fazer isso’”, explicou o Sr. Breslin. A Water For People
se uniu a um desenvolvedor e produziu a primeira versão do programa FLOW.
“Em todos os nossos programas, realmente trabalhamos muito perto dos governos
distritais”, disse o Sr. Breslin. “Trabalhamos com seu ministério, seu departamento
distrital, quem quer que seja responsável pela água. Nós trabalhamos com o
gabinete do prefeito. Sinceramente, eles também são os recenseadores principais.
Eles fazem a análise. Eles coletam os dados e nós fazemos a análise juntos em algo
que denominamos Re-Imagining Reporting (Reimaginando a geração de relatórios),
onde nos reunimos e examinamos os resultados”.
De acordo com o Sr. Breslin, a Water For People recebe aproximadamente 35% de
seu orçamento anual de fundações, 30% de patrocinadores corporativos e cerca
de 15% da comunidade, empresas de serviços públicos, programas de doação no
local de trabalho e outros programas hídricos e de desperdício de água similares. O
financiamento adicional vem de doações individuais e outras fontes.

Solução
O FLOW é um programa para smartphones Android, que os membros da equipe
do FLOW (“Monitores”) usam para inserir dados de pesquisa. As pesquisas
são personalizadas por área, e o programa também aproveita as funções de
mapeamento de GPS e câmera do smartphone para incluir coordenadas associadas
e dados visuais. Após a conclusão de uma pesquisa, os dados são transmitidos
aos servidores da Water For People para análise e registro. A análise dos dados é
realizada em conjunto com os funcionários locais, reconhecendo seu papel no êxito
dos resultados de suas comunidades.
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Os monitores do FLOW, que trabalham localmente para a Water For People no
monitoramento das condições de água e saneamento, recebem smartphones
Android pré-carregados com as pesquisas relevantes do FLOW. Embora não seja
um “aplicativo” que possa ser baixado, o programa é parecido e funciona como um.
A facilidade de uso foi um critério que a Water For People usou no desenvolvimento
do FLOW para permitir a implantação em muitos locais e culturas diferentes em
todo o mundo.
O programa coleta imagens e dados inseridos pelo usuário sobre a infraestrutura
básica de água e saneamento, como o status de torneiras e conexões domiciliares;
os níveis de uso; e as condições de manutenção. Como muitas áreas de pesquisa
são remotas e sem cobertura para celular, o programa foi projetado para armazenar
as pesquisas com as fotos e as coordenadas de GPS correspondentes. As
pesquisas são transmitidas automaticamente a um banco de dados em nuvem
quando uma área de serviço de celular é alcançada.

Agora, o FLOW é um
padrão de monitoramento
aceito e um modelo
para coleta de dados
em muitas comunidades
pelo mundo, inclusive nas
áreas de saúde, educação,
construção e agricultura.

O Sr. Breslin afirmou que as informações carregadas podem ser analisadas em
tempo real e os resultados são exibidos no site da Water For People na seção
Re-Imagine Reporting (Reimaginar a geração de relatórios). O design incluiu
uma pesquisa significativa do programa de geração de relatórios, com esforços
concentrados na criação de telas gráficas de fácil compreensão. “Nós conversamos
com a equipe e parceiros em todo o mundo por um ano”, lembrou o Sr. Breslin. “E
simplesmente dissemos: ‘Como você se informa e como tenta entender as coisas’?
Sem nenhuma surpresa, ninguém disse que se informava por meio da leitura do
relatório de 60 páginas do doador. Ele é colorido e cheio de imagens”. Agora,
um ano depois da introdução da função de relatório, o Sr. Breslin está realizando
novamente uma pesquisa de campo e o Re-Imagine Reporting 2.0, baseado em
uma nova rodada de feedback, será lançado em breve.
A Water For People optou por criar o programa FLOW com código de fonte aberta. Isso foi
feito com a colaboração da Akvo, uma empresa sem fins lucrativos nos Países Baixos, que
oferece serviços de dados para organizações de desenvolvimento internacional. Juntos,
a Water For People e a Akvo realizaram um grande feito: agora, o FLOW é um padrão de
monitoramento aceito e um modelo para coleta de dados em muitas comunidades no
mundo, inclusive nas áreas de saúde, educação, construção e agricultura.
Figura 1. Water for People: Conexões novas e melhores.

Fonte: Cisco Consulting Services, 2014
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Impacto
A Water For People é a instituição de caridade designada pela AWWA e também
conta com o apoio da Water Environment Federation, Water Quality Association,
National Association of Water Companies, National Association of Clean Water
Agencies e Association of Metropolitan Water Agencies. Ela colabora com empresas
mundiais de água e saneamento e faz parcerias com a UNICEF e a Millennium
Water Alliance, dentre muitas outras. A Water For People é altamente respeitada
nas comunidades mundiais de água e saneamento, como um modelo a ser seguido
por iniciativas sustentáveis.
O Sr. Breslin afirmou que o desenvolvimento do programa FLOW teve um impacto
expressivo no modo como sua empresa realizava monitoramento e geração de
relatórios. “O FLOW fez algumas coisas para nós”, ele explicou. “Uma: ele reduziu
os erros consideravelmente. Todos os erros decorrentes da transferência do papel
para o Excel e para o SPSS foram amplamente reduzidos. A segunda coisa é que
aumentamos a velocidade para a conquista de resultados de meses para dias e
podemos publicá-los sem nenhuma demora”.

O Sr. Breslin vê a Water
For People como o tipo
de empresa que tem
a “coragem de ouvir más
notícias” e se adaptar a
elas de modo rápido e
eficaz, uma abordagem que
ele considera essencial.

O impacto do esforço e dos custos envolvidos na coleta de dados também foi
grande. “A carga em nossa empresa diminuiu muito. Eu diria que é possível estimar
uma redução de dois-terços em todo o esforço”, disse ele.
O Sr. Breslin valoriza a maior precisão e eficiência da coleta de dados porque esses
benefícios apoiam novas estratégias para aperfeiçoar os processos da sua empresa.
“Para nós, não se trata de coletar dados, mas de usar os dados coletados para que
possamos ser uma empresa melhor e conquistar resultados melhores”, disse ele.
“Há dados para mostrar que os locais em que trabalhamos apresentam alta nas
tendências e, se algum indicador cair e não atender às expectativas, vamos agir com
bastante rapidez. Nós nos tornamos uma empresa melhor por causa disso, e quero
dizer melhor no sentido de que nossos resultados estão cada vez melhores”.
O Sr. Breslin vê a Water For People como o tipo de empresa que tem a “coragem
de ouvir más notícias” e se adaptar a elas de modo rápido e eficaz, uma abordagem
que ele considera essencial. “O relatório é uma oportunidade única”, disse ele. “Para
nós, a parte realmente importante é a sessão Re-Imagining Reporting, onde nos
comunicamos com nossa equipe, nossos parceiros e funcionários do governo. Nós
inserimos os dados e as pessoas os pesquisam, verificam o que funciona ou não e
o que fazemos de diferente. Aqui estão os fundos disponíveis, como podemos usálos da melhor forma”?
Outra vantagem do FLOW é que ele torna relativamente fácil a comparação
de dados de vários anos e projetos. O Sr. Breslin lembrou o desenvolvimento
dos recursos de relatório do FLOW: “A visão era simplesmente 'desenvolver as
especificações do programa, para que fosse possível voltar e verificar os resultados
do ano anterior e preencher os resultados para esse ano. É possível observar o que
melhora ou não e se os desafios que identificamos são realmente analisados ou se
pioraram. Você pode examinar um ou vários povoados em uma área em particular
e compará-los. Também pode comparar áreas diferentes. É possível comparar os
resultados de duas partes de Honduras e investigar por que são diferentes. Você
pode começar a fazer comparações de países. Por que algo funciona em Honduras
e não na Guatemala? Você pode examinar dados regionais, por exemplo, de toda a
América Latina e depois fazer isso globalmente. Isso funciona muito bem”, disse ele.
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“É cada vez mais complicado para as empresas usarem a desculpa de que o
monitoramento é difícil”, acrescentou o Sr. Breslin. “Eu acho que o FLOW realmente
eliminou muitas das desculpas das empresas que, honestamente, preferiam se
acomodar e dizer ‘Ah, o monitoramento é caro’. Nós afirmamos: ‘Na verdade, não é
tão caro. Aqui está.” O programa tem um efeito generalizado que ultrapassa o setor
de água e o Sr. Breslin expressou sua satisfação com o impacto.
O programa FLOW é capaz de mudar o que o Sr. Breslin vê como uma tendência
das empresas sem fins lucrativos de evitar as atividades de monitoramento por
medo de resultados desagradáveis, o que possivelmente compromete os escassos
recursos de financiamento. Ele considera dados desagradáveis como uma
oportunidade de melhoria e afirma: “É preciso criar uma empresa que possa ouvir
más notícias, considerá-las um desafio e enfrentá-lo”.

O programa FLOW é
capaz de mudar o que o
Sr. Breslin vê como uma
tendência das empresas
sem fins lucrativos de
evitar as atividades
de monitoramento por
medo de resultados
desagradáveis, o que
possivelmente compromete
os escassos recursos de
financiamento.

Lições aprendidas/próximas etapas
Ao contemplar as principais lições aprendidas até aqui, o Sr. Breslin disse: “Isso
nos permitiu avaliar o que fazemos, fazer perguntas de impacto e ajustar nosso
programa com base nos resultados, para que pudéssemos realmente nos sair
melhor. Todas essas ferramentas nos permitem melhorar, atender pessoas em todo
o mundo de uma forma melhor e inspirar outros indivíduos a fazerem o mesmo. Nós
criamos uma abordagem nada tradicional: um sistema que incentiva uma empresa
a não temer más notícias e a aceitar essas notícias e os resultados ruins como
oportunidades de inovação”.
O Sr. Breslin é um fã do uso do FLOW em governos, das várias adaptações para
outras atividades de monitoramento e do potencial para a mudança substancial que
isso sugere. Ele descreveu o treinamento como em “estágio inicial”, mas afirmou:
“Os governos estão percebendo que querem essas informações. É treinar bastante
com as análises, perguntando-se, por exemplo, ‘E agora, o que eu faço com esses
resultados?” O FLOW é apenas uma ferramenta para nos permitir chegar a esse
ponto, para acessar a análise”, ele explicou.
“A Internet de Todas as Coisas cria um ambiente em que as pessoas podem ver
os dados e responder de maneiras diferentes, podem acessar coisas de modos
diferentes e interferir e apoiar as mudanças que tornam o mundo um lugar melhor.
Esse é o potencial disso tudo. A Water For People, de uma forma estranha, é o
modelo dessa nova realidade . Quanto mais abertos tornamos os resultados, os
dados e as coisas, mais difíceis são as perguntas feitas e melhor as recebemos. Eu
acho que o poder disso está aí”.
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