Perfil da jurisdição

Os recursos de IoE permitem que a cidade de Chicago
melhore as operações e o serviço de transporte público

RESUMO EXECUTIVO
Objetivos
•

•

Departamento de Inovação e Tecnologia:
aproveitar a tecnologia para melhorar a
transparência do governo, a eficiência e
os serviços constituintes de Chicago
Autoridade de Transporte de Chicago:
fornecer dados em tempo real sobre a
localização de ônibus/trem e horários de
chegada

Estratégia
•

Empregar cinco grandes estratégias para
usar a tecnologia de forma a incentivar
oportunidade, inclusão, participação e
inovação

Soluções
•

•
•

•

A Plataforma SmartData de Chicago
utilizará análise preditiva e código
aberto com a finalidade de auxiliar no
desenvolvimento de modelos para a
melhoria de serviços
A plataforma de análise espacial
WindyGrid permite a visualização de
dados e disponibilização de serviços
O portal de dados abertos (data.
cityofchicago.org) contém conjuntos
de dados em uma vasta gama de
estatísticas, mapas e serviços municipais
O sistema Rastreador de ônibus da CTA
fornece informações sobre a localização
de ônibus para anúncios de parada
automática e serviços de rastreamento
de localização de ônibus. O Rastreador
de trem oferece recursos semelhantes

Impacto
•
•
•

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 em “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.

A capacidade de analisar vários conjuntos
de dados traz insights úteis para melhorar
as operações
As soluções aprimoram a gestão de
transporte público e o atendimento ao cliente
Os aplicativos de código aberto
aumentam o conhecimento e o uso de
serviços municipais, oferecendo soluções
que podem ser usadas por outras
cidades no mundo todo
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Sobre o Departamento de Inovação e Tecnologia
O Departamento de Inovação e Tecnologia (DoIT) de Chicago supervisiona a
implementação e a aplicação de tecnologia em todo o governo da cidade de
Chicago. Em 2013, o DoIT lançou o Plano de tecnologia da cidade de Chicago, que
prevê uma estratégia abrangente e uma estrutura organizacional para o uso que a
cidade faz da tecnologia, visando melhorar o bem-estar de seus moradores.
O plano, que combina programas novos e já existentes, destaca 28 iniciativas
dentro das cinco grandes estratégias que, juntas, permitirão que Chicago se torne
uma cidade na qual a tecnologia incentiva oportunidade, inclusão, participação
e inovação. Duas das estratégias são referentes a fundamentos e oferecem
oportunidades para moradores e empresas de Chicago se tornarem cada vez
mais engajados e conectados digitalmente. As outras três são estratégias de
crescimento, constituindo a base conectada para disponibilizar melhores serviços,
crescimento econômico e oportunidades em toda a cidade. Juntas, essas cinco
estratégias voltadas para tecnologia apontam o caminho para solidificar a posição
de Chicago como uma das principais cidades do mundo.

O plano, que combina
programas novos e já
existentes, destaca 28
iniciativas dentro das
cinco grandes estratégias
que, juntas, permitirão
que Chicago se torne uma
cidade na qual a tecnologia
incentiva oportunidade,
inclusão, participação e
inovação.

As cinco estratégias do Plano são:
•

Infraestrutura de próxima geração (fundamental): permitir que moradores e
empresas se tornem mais engajados digitalmente

•

Cada comunidade uma comunidade inteligente (fundamental): garantir a
participação de toda a população e empresas de Chicago na economia digital
por meio de programas de treinamento e engajamento que tornam a tecnologia
relevante, útil e produtiva

•

Governo eficiente, eficaz e aberto (crescimento): aproveitar dados e novas
tecnologias para tornar o governo mais eficiente, eficaz e aberto

•

Inovação municipal (crescimento): trabalhar com inovadores municipais de
tecnologia para desenvolver soluções criativas para os desafios da cidade

•

Crescimento do setor de tecnologia (crescimento): incentivar a vitalidade do
setor de tecnologia de Chicago atraindo e retendo profissionais de ciência,
tecnologia, engenharia e matemática e apoiando a criação e a expansão de
empresas de tecnologia

Brenna Berman é Comissária e Diretora de informação do Departamento
de Inovação e Tecnologia da cidade de Chicago. A Sra. Berman trabalhou
anteriormente como 1ª vice-comissária do DoIT e como vice-diretora de
orçamento da cidade de Chicago, com foco na consolidação da TI empresarial e de
iniciativas privadas. Ela também tem experiência anterior na IBM, onde promoveu a
inovação em iniciativas públicas.

Sobre a Autoridade de transporte de Chicago
A Autoridade de Transporte de Chicago (CTA) apresenta um ótimo exemplo do tipo
de inovação tecnológica que entidades na área de Chicago estão utilizando para
melhorar a disponibilização de serviços. A CTA investiu em tecnologia para rastrear
o transporte público em toda a cidade e fornecer informações em tempo real aos
passageiros sobre ônibus e trens. O sistema combina computadores de bordo,
sistemas GPS, aplicativos de smartphone, SMS e atualizações acessíveis na Web
que ajudam a percorrer a cidade inteira.
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John Flynn é diretor de informação da Autoridade de Transporte de Chicago.
Anteriormente, ele atuou como vice-presidente de gerenciamento de tecnologia na
mesma organização e como vice-diretor de orçamento da prefeitura de Chicago.
Também tem experiência como gerente de programas da Cubic Transportation
Systems e como CIO da Attorneys’ Liability Assurance Society (Sociedade de
Garantia de Responsabilidade dos Advogados).

Objetivos
Departamento de Inovação e Tecnologia
O Departamento de Inovação e Tecnologia, através do Plano de tecnologia, adotou
uma estratégia de usar dados e análises para melhorar os serviços da cidade. A
Plataforma SmartData de Chicago utiliza análise preditiva e código aberto com a
finalidade de permitir que os administradores municipais tomem decisões mais
inteligentes. A plataforma agrega e analisa dados da prefeitura para descobrir
tendências e fornecer informações úteis.
Como disse Brenna Berman, comissária do DoIT e CIO da prefeitura, “Nosso foco
em Chicago está em como implantar a orientação por dados o máximo possível na
prestação de serviços aos moradores. Como CIO, parte da minha responsabilidade
é agir como executivo em relação ao nosso programa de gerenciamento de dados
e análise avançada e garantir o uso dos dados e da tecnologia necessários para o
funcionamento dos nossos serviços. Nós somos a plataforma para permitir inovação.”

“Nosso foco em Chicago
está em como implementar
a orientação por dados
o máximo possível na
prestação de serviços à
população.”
Brenna Berman,
Comissária e Diretora de informação (CIO),
Departamento de Inovação e Tecnologia
da cidade de Chicago

Autoridade de Transporte de Chicago
A CTA empregou modernizações de fácil acesso inicialmente devido à necessidade
de fornecer instruções claras sobre paradas e itinerários a todos os passageiros,
principalmente aqueles com deficiência. O sistema se desenvolveu de forma a permitir um
sistema de rastreamento de transporte público eficiente e em tempo real que informa tanto
aos passageiros como aos funcionários da CTA sobre as operações de transporte.

Estratégia
Departamento de Inovação e Tecnologia
Os funcionários municipais de Chicago acreditam que conectar pessoas e dados
é fundamental para melhorar o bem-estar dos moradores. O departamento coleta,
compara, analisa e distribui dados para simplificar e fomentar essas conexões.
A premiada Plataforma SmartData de Chicago, atualmente em desenvolvimento,
aplicará análise preditiva a mais de 7 milhões de linhas de dados relacionados à
cidade, por dia, para determinar tendências e padrões. Os vastos conjuntos de
dados da cidade incluem dados de infraestrutura e de construção, informações
sobre transporte público e uso de estradas, dados de desenvolvimento econômico,
informações sobre segurança pública e dados de desempenho escolar, bem como
informações sobre orçamento e administração da cidade. A Plataforma SmartData
analisará esses dados para descobrir como melhorar a disponibilização de serviços.
Um componente fundamental da Plataforma SmartData é a ferramenta “WindyGrid”,
que torna dados operacionais acessíveis aos funcionários municipais por meio de um
painel geoespacial unificado. A WindyGrid permite que serviços de emergência e outros
funcionários da prefeitura verifiquem visualmente o que está acontecendo em toda a
cidade para agilizar a resposta. A plataforma também agrega dados importantes de
fontes externas, como informações meteorológicas da NOAA e até feeds de mídias
sociais como o Twitter. Grande parte dos dados é atualizada em tempo real.
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Além de analisar dados pela Plataforma SmartData, a cidade de Chicago também
disponibiliza publicamente muitos de seus dados não processados em um portal de
dados online. De acordo com a Srta. Berman, esta iniciativa de compartilhamento
de dados melhora a transparência e a responsabilidade nas operações da cidade e
fornece informações altamente relevantes e úteis para o público.
Embora o portal desenvolvido em 2011 anteceda o Plano de tecnologia global,
agora ele constitui um componente essencial do plano. O conteúdo do portal de
dados inclui cronogramas de serviços, dados sobre manutenção e concessionárias
de serviços públicos, mapas e informações policiais − tudo fornecido gratuitamente.
Atualmente, existem mais de 500 conjuntos de dados disponíveis publicamente e,
durante o mandato do prefeito, os dados liberados ao público não serão cobrados.

Algumas iniciativas de
transporte inteligente
realizadas pela CTA, como
o Rastreador de ônibus
e o Rastreador de trem,
fornecem dados em tempo
real sobre a localização
de ônibus e trens e os
horários de chegada.
Isso traz benefícios ao
gerenciamento de trânsito
e auxilia no envio de
notificações aos usuários
de transporte público.

As iniciativas tecnológicas da prefeitura de Chicago são financiadas publicamente
por vários impostos (federais, estaduais e locais), títulos, taxas e subsídios.

Autoridade de Transporte de Chicago
Algumas iniciativas de transporte inteligente realizadas pela CTA, como o Rastreador
de ônibus e o Rastreador de trem, fornecem dados em tempo real sobre a localização
de ônibus e trens e os horários de chegada. Isso traz benefícios ao gerenciamento de
tráfego e auxilia no envio de notificações aos usuários de transporte público.
A Autoridade de Transporte de Chicago é uma instituição pública criada em 1947
por um ato da Assembleia Legislativa de Illinois. Formada como uma entidade
separada das agências municipais atuais, a CTA é controlada por um conselho
de administração composto por sete membros. Quatro deles são nomeados pelo
prefeito e três por representantes do governo estadual.
O Sr. Flynn ressaltou que metade do orçamento operacional de US$ 1,3 bilhão
da CTA é proveniente de tarifas públicas e o restante é recebido através de um
subsídio de imposto sobre vendas. Os orçamentos para aumento de capital,
incluindo as iniciativas tecnológicas descritas neste documento, são financiados por
títulos e subsídios, como contribuições significativas da Administração Federal de
Transporte público. A receita de títulos é fornecida no nível estadual ou municipal ou
advém de títulos emitidos diretamente pela CTA.

Solução
Departamento de Inovação e Tecnologia
Ao reunir dados para análise, o DoIT está fortalecendo soluções novas e inovadoras
para os problemas da cidade. De acordo com a Srta. Berman, as correlações nos
diversos dados coletados podem produzir novos conhecimentos. A Plataforma
SmartData da cidade é a espinha dorsal dos esforços de análise de dados. Ao
agregar dados provenientes de várias fontes em toda a cidade, a plataforma oferece
uma visão coordenada das operações municipais que quebra silos de informação e
melhora a perspectiva, a compreensão e a coordenação dos tomadores de decisão.
Um exemplo de uma solução desenvolvida por meio da Plataforma SmartData é
um modelo de dados que prevê a probabilidade de futuras infestações de ratos
em determinadas áreas. O modelo combina os dados de 31 diferentes tipos de
ligações para o serviço de utilidade pública 311, desde animais doentes até prédios
abandonados. “Começamos a encarar nosso conjunto de dados do 311 como uma
fonte de dados incrivelmente rica”, disse a Sra. Berman. “Temos um único sistema
e um único banco de dados que rastreia todas as ligações do 311. Até agora, não
parece haver um fim para as relações que podemos testar quanto a isso.”
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Em conjunto com outras entidades do governo de Chicago, o DoIT está usando os
mesmos modelos preditivos em outros aspectos de operações da cidade. A WindyGrid,
a plataforma de análise espacial da prefeitura, possibilita que os funcionários municipais
integrem diversas fontes de dados GIS, como informações sobre estradas, trânsito e
previsão do tempo. Feeds de dados em tempo real - por exemplo, informações de
localização enviadas por unidades de GPS instaladas em todos os veículos do governo
municipal, inclusive limpa-neve e ônibus, permitem a análise de tempos de viagem,
interrupções em estradas relacionadas ao tempo e outros incidentes. Os dados também
oferecem informações sobre como as diversas agências municipais estão realizando
tarefas como limpar as ruas da cidade depois de uma tempestade.

De acordo com a Srta.
Berman, o objetivo
de fornecer dados da
prefeitura abertamente é
aumentar a transparência e
permitir que os moradores
“sejam responsáveis”
pelos funcionários públicos
municipais.

O DoIT tem estado na vanguarda de outra iniciativa importante: tornar os dados da
prefeitura publicamente acessíveis. O portal de dados abertos (data.cityofchicago.
org) contém muitos dos conjuntos de dados da prefeitura que abrangem uma gama
de serviços municipais. O portal inclui também mapas e informações estatísticas
que permitem que o público veja o grau de eficiência com que a prefeitura está
prestando o serviço.
De acordo com a Srta. Berman, o objetivo de fornecer dados da prefeitura
abertamente é aumentar a transparência e permitir que os moradores “sejam
responsáveis” pelos funcionários públicos municipais. Além disso, a iniciativa de
abertura de dados gerou uma comunidade de desenvolvimento de aplicativos
do governo municipal e ativa que ajuda a tornar os dados mais fáceis de ler e
compreender por meio de aplicativos especificamente projetados que são extraídos
dos dados da prefeitura.
Com base nesses dados, foram desenvolvidos um aplicativo rastreador de limpaneve que permite aos usuários verem quais ruas foram limpas após uma tempestade,
um aplicativo que ajuda a localizar vagas de estacionamento disponíveis, um
aplicativo que fornece dados sobre veículos rebocados e um aplicativo que fornece
atualizações de status em resposta a ligações para o serviço 311.

Autoridade de Transporte de Chicago
O sistema Rastreador de ônibus da Autoridade de Transporte de Chicago é um
exemplo de IoE que tem se mostrado extremamente útil em Chicago. O Rastreador
de ônibus fornece informações sobre localização de ônibus para anúncios de
parada automática e serviços de rastreamento de localização de ônibus.
Ele foi concebido originalmente como um sistema computadorizado de anúncio de
paradas que avisava sobre a próxima parada automaticamente quando o ônibus se
aproximava. A finalidade do serviço era garantir que todos os passageiros fossem
informados sobre as paradas, principalmente aqueles passageiros que tinham
dificuldade de ler painéis e mapas de itinerário, pois os motoristas não anunciavam
as paradas regularmente. Segundo o Sr. Flynn, isso permitiu que os motoristas de
ônibus se concentrassem em dirigir sem a preocupação de anunciar cada parada
quando o ônibus se aproximava. No entanto, o sucesso do Rastreador atualmente
se deve à ampla utilização além do seu propósito original.
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A chave está na tecnologia do Rastreador de ônibus, que pode ser aplicada para
diversos fins. Cada um dos 2.000 ônibus municipais possui um computador de
bordo e um GPS, que se conectam via modem a um servidor central de dados
em intervalos de 15 a 30 segundos. O sistema central de recebimento, Bus
Time, processa os dados de entrada sobre gerenciamento de tráfego, enquanto
logaritmos produzem previsões de chegada para os clientes. As informações
são publicadas do sistema Bus Time para uma API e podem ser acessadas por
aplicativos de smartphone e outros sistemas de notificação ao passageiro. O
sistema compensa o fluxo de tráfego naquele período do dia.
Usando o mesmo banco de dados, a CTA também envia mensagens de texto
sob demanda com informações em tempo real para quem não tem smartphone.
“Se você estiver esperando o ônibus, poderá enviar uma mensagem de texto
informando o número do ponto e o sistema informará os próximos três ônibus que
estão para chegar”, explicou o Sr. Flynn. “Temos mais de 2 milhões de acessos
por mês apenas nesta função de mensagem de texto. Como todos estão usando
a mesma fonte de dados, todos têm o mesmo grau de precisão. A diferença
está apenas na aparência dos botões e na funcionalidade oferecida por esses
aplicativos.” Informações de chegada também estão disponíveis no site da CTA
(www.bustracker.com) e em painéis do Rastreador de ônibus em 250 das paradas
mais movimentadas da cidade.

“Se estiver esperando o
ônibus, você poderá enviar
uma mensagem de texto
informando o número
do ponto, e o sistema
informará os próximos
três ônibus que estão para
chegar. Temos mais de
2 milhões de acessos por
mês apenas nesta função
de mensagem de texto.”
John Flynn,
Diretor de informação (CIO),
Autoridade de Transporte de Chicago

Depois de desenvolvido o sistema, o Sr. Flynn declarou que foram disponibilizadas
informações de localização em tempo real e de horários dos ônibus para o
desenvolvimento de aplicativos particulares. “Quando os smartphones apareceram
e as pessoas começaram a desenvolver aplicativos, percebemos que não tínhamos
recursos internos para nos manter atualizados em relação a isso. Decidimos apenas
publicar os dados e deixar que o público desenvolvesse os aplicativos. Que vença
o melhor! Atualmente, é provável que haja meia dúzia de aplicativos que você
pode comprar nas lojas do iPhone e Android que são aplicativos do Rastreador de
ônibus da CTA. Todos usam os mesmos feeds de dados, que são publicados por
meio de uma API, e qualquer pessoa pode se conectar a eles. Sentimos que essa
seria a maneira mais rápida e barata de colocar estas informações à disposição do
público.” O Sr. Flynn cita CTA Tracker, Buster e Busboy como opções conhecidas.
O Sr. Flynn afirma que os dados coletados para o Rastreador de trem são
semelhantes aos do Rastreador de ônibus, mas que, em vez do GPS, a tecnologia
utilizada é circuito interno da linha de transmissão de força do terceiro trilho.
Informações em tempo real sobre horários estão à disposição do público em um
site na Internet e em painéis em cada estação.
Os aplicativos Rastreador de ônibus/Rastreador de trem e o sistema de mensagens
SMS já provaram ser muito populares, com downloads de vários aplicativos
desenvolvidos de forma particular. O clima frio de inverno pode resultar em até
100.000 acessos no servidor do Bus Time a cada cinco minutos, e os comentários
online feitos sobre serviços globais da CTA geralmente são positivos.
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Figura 1. Chicago: conexões novas e melhores.

Fonte: Cisco Consulting Services, 2014

“Nós somos a plataforma
para permitir inovação.
Fornecemos os dados
sempre habilitados por
uma API.”
Brenna Berman,
Diretora de informação,
Departamento de Inovação e
Tecnologia da cidade de Chicago

.

Impacto
Departamento de Inovação e Tecnologia
De acordo com a Srta. Berman, os dados coletados pela prefeitura abrangem
praticamente todas as principais áreas de operação. Misturar e analisar esses
dados com a Plataforma SmartData gera um campo fecundo para tirar conclusões
e melhorar as operações usando modelagem preditiva, como no caso da infestação
de ratos e do painel da WindyGrid.
A Sra. Berman também ressalta que a iniciativa de dados abertos e os aplicativos
desenvolvidos a partir dela têm tido um efeito positivo, principalmente no aumento
do engajamento dos moradores com a cidade. Por exemplo, um aplicativo que utiliza
dados da prefeitura foi desenvolvido gratuitamente por membros da comunidade com
consciência cívica. O aplicativo pega arquivos GIS de recentes fechamentos de escolas
e os associa a dados de crimes e dados de licenciamento de empresas para mapear as
rotas mais seguras para as crianças caminharem até a escola.
“Nunca vou ter largura de banda, engenhosidade, criatividade ou insight para
criar todos os microaplicativos que cada bairro da cidade vai querer”, disse a Sra.
Berman. “Não pude fazer, mas a comunidade de desenvolvimento com consciência
cívica, que tem compromisso com os grupos de base, pode.”
Essa abordagem e mentalidade colaborativa tem motivado outro aspecto importante
da Plataforma SmartData e da ferramenta WindyGrid. Ambas foram criadas
utilizando uma infraestrutura de dados de código aberto, o que significa que outras
áreas metropolitanas podem usar a tecnologia para aprimorar suas operações
também. Elas podem importar os modelos preditivos e adaptá-los para atender
às suas próprias necessidades de análise de dados. Usando uma abordagem de
código aberto, a cidade de Chicago não só está economizando nos custos de
desenvolvimento e facilitando futuras atualizações, mas também está fornecendo
ferramentas para melhorar o bem-estar das pessoas em outras cidades.
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De acordo com a Srta. Berman, “Nós somos a plataforma para permitir inovação.
Fornecemos os dados sempre habilitados por uma API.” Embora a prefeitura tenha
se comprometido a não utilizar os dados para aumentar as receitas, as empresas
podem tornar lucrativos os aplicativos e serviços que elas desenvolverem com
base nos dados da prefeitura. Os funcionários municipais encaram isso como uma
nova oportunidade de desenvolvimento econômico, cultivando um ecossistema de
desenvolvimento de aplicativos voltado para a cidade.

Autoridade de Transporte de Chicago
A disponibilização de dados do sistema Rastreador de ônibus para serem acessados por
desenvolvedores de aplicativos públicos e privados tem vários benefícios. Fornecer um
feed de dados comuns de informações em tempo real para aplicativos de smartphone,
um sistema de notificação por SMS, um site dedicado e painéis eletrônicos nas paradas
significa que os passageiros recebem atualizações e informações coerentes em todas
as plataformas. Além disso, mantendo os dados disponíveis para aplicativos de mercado
aberto, a CTA economizou tempo e dinheiro que normalmente estariam envolvidos no
desenvolvimento e no suporte de um aplicativo criado internamente.

O Sr. Flynn acredita que a
melhoria no atendimento
ao cliente é o benefício
mais importante dos
sistemas de Rastreador
de ônibus e Rastreador
de trem e acrescenta que
“capacitar os clientes com
informações” é um fator
“modificador de jogo” no
setor.

Segundo o Sr. Flynn, os dados de localização fornecidos pelos sistemas Rastreador
de ônibus e Rastreador de trem oferecem vantagens no gerenciamento de
transporte público também. O Sr. Flynn citou como exemplo a formação de
“pelotões de ônibus” (a tendência de os ônibus se agruparem muito próximos uns
dos outros), descrevendo o fenômeno como uma das maiores preocupações do
seu setor e dizendo que há redução com o novo sistema. “Nosso objetivo a longo
prazo é tentar eliminar isso na medida do possível”, disse ele.
Os dados de localização de ônibus permitem que a CTA resolva a questão
intervindo junto aos motoristas de ônibus. “Usamos essa tecnologia para criar
internamente algumas páginas da Web que nós disponibilizamos”, explicou o
Sr. Flynn. “Os supervisores podem ver a rua com os laptops e os veículos de
supervisão conectados por modem. Estamos tentando usar essa tecnologia para
mostrar em tempo real o que está acontecendo na rua, visando melhorar o serviço
e permitir a reação das pessoas.”
O Sr. Flynn acredita que o atendimento ao cliente aprimorado é o benefício mais
importante dos sistemas Rastreador de ônibus e Rastreador de trem e acrescenta
que “capacitar os clientes com informações” é um fator “modificador de jogo”
no setor. “Tornou nossos clientes mais leais ao produto. Passamos a ser uma
referência de qualidade, o que fez os clientes terem uma opinião melhor sobre o
nosso serviço de qualidade.”

Lições aprendidas/Próximas etapas
Departamento de Inovação e Tecnologia
O Departamento de Inovação e Tecnologia está estudando maneiras de usar as
câmeras já existentes para outros tipos de medições. Embora a finalidade inicial das
câmeras tenha sido monitorar o tráfego e problemas de segurança, a Sra. Berman
afirma que existe uma enorme variedade de outros dados capturados que cidades
grandes como Chicago podem usar. “Quando neva aqui, não neva de maneira
uniforme”, disse a Sra. Berman. “Pode estar nevando no norte e não no sul...
Começamos a debater as funções que as câmeras podem ter na determinação dos
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padrões e da profundidade da queda de neve na cidade. As câmeras se tornaram
um conjunto de olhos onde quer que estejam. O que elas podem nos dizer sobre o
volume de neve e como podemos usar esses dados para influenciar a implantação
de remoções de neve por toda a cidade? Trata-se de usar esse sensor de uma
forma diferente da pretendida originalmente.”
Embora os funcionários municipais vejam benefícios em utilizar o vídeo de novas
formas, existe um desafio técnico: descobrir como processar os dados de vídeo.
“O desafio neste momento, antes mesmo de abordar o aspecto político do seu uso,
é processar tecnicamente os dados de vídeo”, afirmou a Sra. Berman. “Há desafios
técnicos que estamos tentando resolver. Como estruturar esse banco de dados é o
nosso desafio atual.”
Outro desafio para a prefeitura é o modo como usar os dados sem violar a
privacidade das pessoas. Proteger a privacidade é muito importante em todas
as áreas de uso de dados. “Como podemos manter o anonimato de forma a
proteger a privacidade dos moradores, mas ainda assim aproveitar a utilidade dos
dados para melhorar as operações da cidade?”, perguntou a Sra. Berman. “Sou a
guardiã desses dados, mas não os possuo. Eles pertencem ao povo de Chicago.
As pessoas confiaram à cidade o uso e o cuidado apropriados dos dados, mas
eu preciso protegê-los e garantir que sejam utilizados dentro das disposições de
privacidade adequadas desses dados.”

Outro desafio para a
prefeitura é o modo como
usar os dados sem violar a
privacidade das pessoas.
Proteger a privacidade é
muito importante em todas
as áreas de uso de dados.

Autoridade de Transporte de Chicago
O Sr. Flynn descreve o desafio inerente a toda e qualquer iniciativa tecnológica: como
convencer a diretoria executiva de que os custos de investimento na infraestrutura
valem a pena. “O pensamento natural é: ‘Por que não podemos ser tão ágeis como
o mercado consumidor? Por que um computador em um ônibus custa US$ 10.000
quando posso ir à loja e comprar um iPhone por US$ 400?’ E isso porque a Apple
vendeu 1 bilhão deles. Nós estamos comprando apenas 2.000. É uma questão de
educar e se comunicar constantemente com as pessoas”, disse ele.
O Sr. Flynn descreve outro aspecto desencorajador da iniciativa: o ritmo em que
as melhorias no setor público tendem a acontecer em comparação com o ritmo
de evolução da tecnologia. “A operacionalização do financiamento e das compras
do governo acaba resultando em prazos muito longos”, disse ele. “É preciso emitir
RFPs, e isso leva tempo. Até você ter a ideia, colocá-la no papel, emitir uma RFP,
receber as respostas dos fornecedores e abrir uma licitação, a tecnologia já evoluiu.
O risco que você corre é de comprar algo baseado em tecnologia ultrapassada. Ela
já está obsoleta antes mesmo de começar a ser utilizada.”
O Sr. Flynn diz que sua estratégia de planejamento para resolver isso inclui
“tentar manter essas ideias sempre atuais para poder aproveitar novos recursos
de tecnologia quando eles surgirem e não precisar jogar tudo fora e recomeçar;
verificar se os componentes podem ser separados e recompostos, para que o
sistema operacional do servidor não dependa da versão do banco de dados, que
depende da versão do sistema operacional, que depende do protocolo de rede”.
Ele disse que tenta “assegurar que os itens sejam montados de forma que, se uma
operadora de celular cobrar mais barato do que outra, nós possamos apenas trocar
o modem, em vez de reformular completamente o software”.
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A CTA tenta apresentar dados do Rastreador de ônibus e do Rastreador de trem
em formatos semelhantes em sites e aplicativos, apesar de o Sr. Flynn enfatizar que
os dados de ônibus são orientados por GPS e publicados em uma API, enquanto
os dados de localização de trem apresentam um desafio para serem coletados do
circuito integrado de terceiro trilho, uma tecnologia que está ultrapassada há décadas
e atualmente não pode ser publicada em uma API. Ele ressalta que, embora a CTA
esteja em negociações com o Google Maps e em breve deva fornecer informações do
Rastreador de ônibus no padrão GTFS (General Transit Feed Specification) usado pela
Google, as negociações para fornecer dados de trem em tempo real ficaram para serem
analisadas novamente no futuro, devido à forma como os dados estão estruturados.
O Sr. Flynn também diz que o Conselho de Administração da CTA aprovou recentemente
um contrato para adquirir um sistema CAD AVL (Computer-Aided Dispatch Automatic
Vehicle Location), o padrão da indústria para gerenciamento de veículos em tempo real,
e que a CTA implantará esse sistema em um futuro próximo. O Sr. Flynn descreve este
sistema como a instalação de um pequeno monitor de tela plana no painel de todos os
ônibus para fornecer a cada motorista um mapa ao vivo de localizações de ônibus.

A partir do verão de 2014,
os passageiros poderão
comprar as passagens
usando cartões de crédito
e débito em cada estação
ou usar os recursos NFC de
smartphones diretamente
no portão.

“Agora o operador de ônibus poderá ver quem está à sua frente e atrás”, disse ele.
“Poderá constatar se está atrasado ou adiantado e saber qual é a sua posição em
relação ao restante dos colegas operadores que estão na rua. O centro de controle
receberá uma ferramenta que permite gerenciar a rua. O sistema terá alguns
recursos automatizados para enviar mensagens ao operador − parar, diminuir a
velocidade, acelerar − quando o ônibus começar a se amontoar com outros ônibus
ou se houver grandes lacunas entre eles.”
O Sr. Flynn descreve outras melhorias em curso, como a instalação do sistema
de pagamento aberto Ventra. A partir do verão de 2014, os passageiros poderão
comprar as passagens usando cartões de crédito e débito em cada estação ou
usar os recursos NFC de smartphones diretamente no portão. Será criado mais um
aplicativo móvel para a Metra, uma agência de trens urbanos em Chicago que é
afiliada à CTA, mas não controlada por ela.
O Sr. Flynn diz que os programas Rastreador de ônibus e Rastreador de trem
estão sendo continuamente atualizados e que recursos adicionais de 4G estão
sendo trabalhados nos sistemas. “Podemos ajustá-los e aprimorá-los com base
na experiência e em feedbacks”, disse ele. “Eles estão sendo constantemente
submetidos à melhoria e aperfeiçoamento.”
Tanto o Departamento de Inovação e Tecnologia de Chicago como a Autoridade de
Transporte de Chicago estão trabalhando para melhorar a vida dos moradores de
Chicago, utilizando soluções e tecnologia da IoE. Segundo o Plano de tecnologia
da prefeitura, funcionários municipais, juntamente com o setor privado, estão
trabalhando para conectar melhor as comunidades e os moradores de Chicago a
serviços, recursos e oportunidades.

Mais informações
Para obter mais informações, acesse http://www.cityofchicago.org
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