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Resumo

Esta pesquisa propõe alternativa para viabilidade tecnológica e operacional no

processo de geração, armazenamento e atualização das condições de previsões

de tempo, elaboradas pelo Grupo de Previsão de Tempo do Centro de Previsão de

Tempo e Estudos Climáticos, com o objetivo de agilizar o processo, bem como

favorecer a redução de custos de materiais de escritório, por meio da utilização de

equipamentos que possibilitam maior bem estar e qualidade de vida no ambiente

de trabalho. Para tanto, baseou-se no uso de tecnologia Java. Elaborou-se uma

proposta de arquitetura de dados para a ferramenta Visualizador de Dados

Meteorológicos (VDM) e as interfaces gráficas para o módulo de previsão de tempo.

Os dados foram coletados durante pesquisa de campo. A partir deles, foi possível

desenvolver e descrever os aspectos do design e as vantagens na utilização da

tecnologia de telas sensíveis ao toque, além da mobilidade que sua utilização

possibilita. Desenvolveu-se um módulo conceitual da ferramenta, utilizando

informações coletadas por meio da metodologia de Design Thinking. Sendo

possível dessa maneira explorar relações entre as necessidades dos usuários e

inovação para o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos

(CPTEC/INPE).

Palavras-chave: Condição de tempo. Digitalização. Tecnologia. Design Thinking.
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Abstract

This research proposes alternative for technological and operational feasibility in

the process of generation, storage and updating of weather forecasting conditions,

elaborated by the Weather Forecast Group of the Center for Weather Forecasting

and Climate Studies, with the objective of streamlining the process, as well as such

as favoring the reduction of costs of office materials, providing the use of equipment

that enables greater well-being and quality of life in the work environment. To do so,

it was based on the use of Java technologies. A data architecture proposal was

developed for the Meteorological Data Visualizer (VDM) tool and the graphical

interfaces for the weather forecast module. Data were collected during field

research. From them, it was possible to develop and describe design aspects and

the advantages in the use of touch screen technology, as well as the mobility that

its use allows. A conceptual module of the tool was developed, using information

collected through the methodology of Design Thinking. It is possible in this way to

explore relationships between users' needs and innovation for the Center for

Weather Forecasting and Climate Studies.

Key-words: Weather condition. Scanning. Technology. Design Thinking.
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1 I⸳trodu㸴橔o

Informações meteorológicas são fundamentais para o planejamento e bom

desempenho de inúmeras áreas sociais e atividades econômicas, principalmente a

agricultura, assim como a velocidade e confiabilidade com que elas precisam

chegar à sociedade. A facilidade e rapidez na propagação da informação pelos

meios de comunicação – internet, telefones celulares, TV, satélites, tablets e outros

- possibilitam a realização de pesquisas em todas as áreas do conhecimento e em

vários níveis da sociedade. (RNP - Ciência, Tecnologia, Inovações e

Comunicações, 2016).

No Brasil, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) disponibiliza diariamente

informações de previsões de tempo e clima para todas as cidades do Brasil, em

diferentes formatos (boletins, áudios, gráficos e imagens) por meio de seu site e

aplicativo, os quais registraram no último ano de 2016, cerca de 12.535.667

usuários, ou seja, visitantes que interagiram com o site. (GOOGLE ANALYTICS,

2017).

Para cumprir sua missão de "Prover o país com o estado da arte em

previsões do tempo e clima e dispor da capacidade científica e tecnológica de

melhorar continuamente estas previsões, visando o benefício da sociedade"

(CPTEC, 2016), o CPTEC dispõe de profissionais especializados e utiliza o

supercomputador, denominado Tupã, cuja capacidade de processar bilhões de

operações aritméticas por segundo possibilita a aplicação da Previsão Numérica do

Tempo, técnica de prever o tempo até vários dias à frente por meio do computador.

As previsões de tempo são realizadas a partir de dados provenientes de

Modelos Numéricos de Tempo, nome dado à técnica que simula o estado da
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atmosfera por meio de modelos físico-matemáticos resolvidos numericamente

através de técnicas computacionais avançadas, imagens de satélites, dados

observacionais, entre outras. Os profissionais da Meteorologia analisam e

interpretam uma grande quantidade de dados meteorológicos, a fim de obter com

maior precisão possível a evolução temporal da atmosfera.

O grande volume de dados que transitam neste processo, tanto na aquisição

quanto na disseminação, requer organização, categorização e disponibilização

claras e simplificadas que podem ser alcançadas por meio da arquitetura de dados

a qual estabelece os critérios sobre as operações de processamento, incluindo

todo o fluxo dos sistemas, contribuindo para a redução de custos, integração,

armazenamento, e ampliando a disponibilidade e a velocidade de acesso a seus

dados (SOUZA JÚNIOR, 2015).

A tecnologia TouchScreen que em português quer dizer “tela sensível ao

toque” se refere a um display eletrônico capaz de detectar o toque em uma

determinada área de exibição quando é pressionada com um dedo ou uma caneta

própria que acompanha o aparelho. Com ela, não se usam outros instrumentos

como mouse ou teclado de computadores. Ela apresenta precisão, transparência, e

facilidade de uso e instalação (TEIXEIRA, 2016).

Esta pesquisa tem como objetivos gerais identificar e apresentar uma

proposta de melhoria no processo de atualização das condições de previsão de

tempo utilizado pelo Grupo de Previsão de Tempo (GPT), potencializando a

produtividade e qualidade do trabalho da equipe, baseando-se na análise de

arquitetura de dados, buscando adoção de novas tecnologias, redução de recursos

gastos em papel, e ampliando a disponibilidade e velocidade de informações

acerca de previsões de tempo publicadas na web.
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1.1 Objetivo específico
O objetivo específico desta pesquisa é propor um método otimizado de

digitalização das informações de condições de tempo pela utilização de interfaces

touchscreen.

1.2Co⸳tribui㸴橔o do Trabalho
A contribuição deste trabalho se deu por meio da apresentação de uma

solução que aumenta a produtividade nas atividades internas do CPTEC, além de

ter contribuído para a agilidade na disseminação de informações e proporcionar

uma melhor usabilidade. Favorece, também, a redução de custos de materiais de

escritório, diminuindo principalmente gastos com papel.

1.3 Justificativa
Na atual era da informação, do conhecimento e da inovação, é possível

inovar nas coisas mais simples e impensáveis. Nesse contexto, a inovação pode

tratar de mudanças no processo de produção de produtos ou serviços, o qual não

necessariamente gera impacto somente no produto final, mas produz benefícios no

processo de produção, geralmente com aumentos de produtividade e redução de

custos. A quantidade de recursos de material e manutenção de impressora

utilizados para apoiar esta atividade pode ser substituída, dando vez à tecnologia

digital evitando o consumo de papel, além de, provavelmente, trazer um ganho

ambiental, bem como disponibilizar as atualizações das previsões de tempo com

maior rapidez.

1.4 Orga⸳iza㸴橔o da disserta㸴橔o
Esta dissertação está organizada da seguinte forma: a primeira parte trata

da introdução sobre o tema, apresentando de forma sucinta a importância das
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informações meteorológicas chegarem à sociedade de forma rápida e correta, do

objetivo da pesquisa, da sua contribuição, da justificativa/relevância, e da sua

organização estrutural. Em seguida, aborda-se o contexto onde a pesquisa se

insere e a realidade investigada, incluindo sua rotina operacional, por meio da

apresentação de suas principais características e ambientação. Passa-se, então, à

descrição do diagnóstico da situação-problema de modo a especificar a

oportunidade que se faz presente para a modificação dos procedimentos atuais de

previsão do tempo. Dando sequência, apresenta-se o plano de desenvolvimento

adotado para esta pesquisa, abrindo-se à análise e proposta de intervenção a

serem adotadas, por meio da discussão acerca da alternativa proposta como

objetivo desta pesquisa. Por fim, as primeiras conclusões da pesquisa aparecem

nas considerações, seguidas das referências.

Sendo assim, dando sequência, apresenta-se o contexto e a realidade

investigada.
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2 O co⸳texto e a realidade i⸳vestigada

A sede do CPTEC, lugar desta pesquisa, foi inaugurada em novembro de

1994, na cidade de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo e desde então

fornece previsões de tempo de curto e médio prazos e realiza previsões climáticas

de alta precisão, pelo domínio de técnicas de modelagem numérica altamente

complexas, da atmosfera e dos oceanos, para prever condições futuras, sendo o

centro mais avançado de previsão numérica de tempo e clima da América Latina,

assemelhando-se aos centros de referência na área tais como National Centers

Environmental Prediction (NCEP) e European Centre for Medium-Range Weather

Forecasts (ECMWF) (CPTEC, 2016).

Dispondo de profissionais especializados, o CPTEC utiliza supercomputador

CRAY XT6, com velocidade de pico de 258 Teraflop/s (Floating point Operations

Per Second, traduzido como Operações de Ponto Flutuante por Segundo), sendo

possível processar modelos numéricos de previsão de tempo de maior resolução

espacial. O resultado disso são previsões de tempo confiáveis, para todo o país.

(CPTEC, 2016).

Modelos numéricos de previsão de tempo são modelos matemáticos

constituídos a partir de um sistema de equações diferenciais que tem o propósito

de descrever processos dinâmicos e termodinâmicos da atmosfera. (COMCIENCIA,

2002)

A nova versão do Brazilian Global Atmospheric Model (BAM) do CPTEC,

lançada em dezembro de 2015, possui uma resolução espacial de 20 quilômetros e

96 camadas na vertical, apresentando também uma boa correlação de suas

previsões em relação às observações com até cinco dias de antecedência.

A previsão numérica de tempo é utilizada como uma das mais importantes
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ferramentas da meteorologia nos últimos anos.

Para que a previsão de tempo seja entregue como serviço aos usuários,

existem muitas operações matemáticas e análises que são necessárias para a

interpretação do que poderá acontecer. Os meteorologistas realizam várias

análises e avaliam o comportamento atmosférico, por meio de diagnósticos de

imagem de satélite, cartas sinóticas e dados observados.

Esses dados observados são do tipo: METAR, SYNOP, SHIP, AIREP,

satélites, radares, entre outros, coletados de diversos lugares em intervalos de

tempo diferenciados, servindo como uma ação inicial para uma simulação

matemática do que a atmosfera está preparando para o estado futuro. Para tal

processo, é necessário a utilização de um supercomputador, capaz de efetuar

rapidamente cálculos matemáticos, apresentando resultados que possibilitem a

análise do meteorologista, que a partir do seu conhecimento, transfere novas

informações essenciais e de maneira eficaz à sociedade (CINTRA, 2004).

A roti⸳a operacio⸳al
As atividades operacionais tais como pré-processamento e armazenamento

de dados observados, processamento dos modelos numéricos, elaboração e

publicação de produtos finais de previsão de tempo, entre outras, são realizadas

por várias equipes que constituem a Divisão de Operações (DIDOP) do CPTEC,

entre eles a equipe de Implementação Operacional (IO), Grupo de Previsão de

Tempo (GPT), Grupo Clima, Grupo Visualização e Grupo Banco de Dados/ Pré-

processamento.

O IO tem dentre suas atividades operacionais a função de monitorar a rotina

de processamento dos modelos numéricos, assim como o modelo global BAM que

foi desenvolvido pela Divisão de Modelagem (DIDMD), apresentando uma nova

dinâmica (equações do momento da atmosfera) e física no estado da arte
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(radiação, camada limite, processos de superfície, microfísica, entre outras) mais

adequada para as condições da América do Sul (INPE, 2017), mantendo os

arquivos de previsão numérica atualizados. O objetivo maior do IO é a interação

com os pesquisadores da DIDMD, para que estes possam aprimorar o BAM por

meio de novas técnicas de parametrizações dos processos físicos. Para tanto, são

feitas discussões diárias sobre as diferenças das previsões (acertos e erros) do

BAM em relação às análises que são representações do estado real da atmosfera

num determinado momento.

O GPT acessa os resultados do BAM, disponíveis no ambiente

computacional interno, para elaboração e disseminação da previsão de tempo,

principalmente nas formas gráfica e textual.
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3 Diag⸳óstico da situa㸴橔o-problema e/ou oportu⸳idade

Conforme Overland Amaral, meteorologista, a previsão do tempo é

ferramenta essencial no desenvolvimento econômico do país: na agricultura, na

geração de energia em usinas hidrelétricas, que dependem do volume de água, e

nas mais diversas atividades econômicas. Afirma também que são informações

que contribuem para prevenir acidentes e prejuízos para os setores de serviços e

produção (CREA, 2015).

Para a análise e interpretação dos dados meteorológicos, ferramentas

computacionais interativas, tais como GrADS (Grid Analysis and Display System),

Gempak (GEneral Meteorology PAcKage), Metview, entre outras, podem ser

utilizadas pelos meteorologistas. Para melhor organização, automatização e

agilidade da rotina operacional do GPT, foram desenvolvidas ferramentas

específicas de apoio ao grupo para a disseminação de informações de tempo e

clima, tais como o Visualizador de Dados Meteorológicos (VDM).

O VDM foi desenvolvido no ano de 2003 por Denys Sene (técnico em

informática), em linguagem de programação Java e utilizando o Sistema de

Gerenciador de Banco de Dados MySQL. Trata-se de uma interface gráfica com

usuário (Graphical User Interface – GUI), na qual os resultados são apresentados

em modo gráfico e com interação mais aprimorada com o usuário, possibilitando

que as condições de tempo possam ser representadas digitalmente, por meio de

polígonos coloridos que correspondem a cada uma das condições previstas para

toda área do Brasil, além de processar imagens em diferentes formatos, bem como

a identificação de cada uma das cidades relacionadas na área de cobertura do

polígono.

Ao ser executado, o VDM exibe uma janela contendo um menu e o mapa do
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Brasil. Entre outras opções contidas no menu, está o botão de digitalização das

bandas de condição de tempo por horário (24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168 horas).

Sobre o mapa do Brasil são traçados polígonos de acordo com as condições de

tempo previstas para cada dia. No painel de controle estão dispostas as opções de

escolha da representação da condição de tempo, componentes para edição,

seleção, alteração e/ou exclusão de polígonos que representam as diversas

condições de tempo, tais como predomínio de sol, chuvoso, nublado, pancadas de

chuva, entre outras em uma determinada área do mapa, possibilitando que as

mesmas possam ser atualizadas de maneira eficaz.

Após essa complexa análise de dados dos aspectos da atmosfera, bem

como o processo de digitalização das condições de previsão de tempo, os

meteorologistas divulgam informações específicas para atender a cada área da

sociedade tais como os setores energético, de recursos hídricos, agrícola, de

aviação, saúde e da defesa civil, entre outros.

Para que essas informações possam ser transmitidas à sociedade em geral,

os meteorologistas do GPT, que integram a Divisão de Operações (DIDOP) do

CPTEC, utilizam o VDM, como ferramenta principal para as atualizações das

condições de tempo para todo o Brasil. Em outras palavras, os técnicos que

utilizam este software traçam polígonos, conforme a Figura 1 demonstra, visando

determinar áreas correspondentes a uma determinada condição meteorológica,

permitindo operações de projeções, sobreposições - entre outras - informações

essas que são armazenadas em um banco de dados e posteriormente

processadas, gerando figuras customizadas para diferentes regiões.
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Figura 1 - Digitalização das bandas de condições de tempo
Fo⸳te - Elaborado pela autora

A produtividade alcançada pelo GPT por meio do VDM proporcionou a

disseminação da previsão de tempo para todas as cidades do Brasil por meio da

internet, atingindo um dos objetivos do CPTEC na época.

Ao longo do tempo, o software passou por várias atualizações para atender

às diferentes necessidades do CPTEC, tornando-se também uma ferramenta

utilizada para previsão climática, por meio do Grupo de Clima do CPTEC e também

do grupo de meteorologistas alocados numa grande emissora de televisão para o

telejornal de maior audiência no país.

Com a constante transformação da tecnologia e os novos objetivos do

Centro, tem-se buscado melhorar a qualidade deste software a partir da utilização

de diferentes processos de desenvolvimento.

A junção do conhecimento e tecnologia faz com que a confiabilidade

alcançada na previsão numérica de tempo e clima desenvolvida no Brasil esteja

em nível próximo dos centros de previsão dos países mais desenvolvidos.
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Os avanços tecnológicos possibilitam às organizações adotarem novas

estratégias, novas formas de planejar, bem como desenvolver novas ferramentas

que possibilitem a otimização de recursos e maximização da produtividade,

trazendo inovação.

De acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005):
Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço)
novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo
método de marketing, ou um novo método organizacional nas
práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas
relações externas.

O Manual de Oslo classifica ainda os tipos de inovação em:

(1) inovação de produto - se refere a um bem ou a serviço novo, ou

melhorado significativamente, ou seja, algo físico ou técnico.

(2) inovação no processo - são as mudanças significativas em técnicas,

materiais e/ou programas informáticos, assim como a qualidade dos

mesmos, com o intuito de diminuir custos unitários de produção ou

distribuição.

(3) inovação em marketing - acontece por meio do uso de um novo

método de comercialização, conseguindo mudanças relevantes no

desenho posição (canais de venda), promoção (melhor comunicação)

ou preço, com o propósito de incrementar as vendas.

(4) inovação na organização - faz referência às mudanças nas práticas e

procedimentos da empresa, assim como no local de trabalho e nas

relações externas (clientes e fornecedores).

A inovação de processo pode visar à redução de custos de produção ou de

distribuição, a melhoria da qualidade, ou ainda a produção ou distribuição de
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produtos novos ou significativamente melhorados. A implementação de tecnologias

da informação e da comunicação novas ou significativamente melhoradas é

considerada uma inovação de processo se ela visa melhorar a eficiência e/ou a

qualidade de uma atividade auxiliar de suporte (CONCEPÇÃO, 2017).

Dessa forma, busca-se a inovação de processo por meio da melhoria

significativa de qualidade da digitalização das condições de previsão de tempo,

tendo em vista que novos processos quando implementados efetivamente, ou seja,

utilizados nas operações das empresas, atendem ao aspecto geral de uma

inovação.

O Desig⸳ e a pesquisa
“O design leva à inovação e a inovação depende do design”, estas são

palavras de Adi Ignatius, editor-chefe da Harvard Business Review em matéria

publicada em setembro de 2015 cujo tema aborda a evolução do design thinking

por executivos para desenvolver estratégias e conduzir mudança. Esse profissional

identificou que muitas organizações ainda não têm clareza sobre como esta

abordagem pode ajudar e, ao mesmo tempo, que algumas organizações já

começam a inserir (ou ativar) o “gene” do design em sua estratégia e cultura.

(RANIERI, 2015).

O Design como disciplina tem por objetivo máximo prover bem-estar na vida

das pessoas. O designer “enxerga” como um problema tudo aquilo que prejudica

ou impede a experiência (emocional, cognitiva, estética) e o bem-estar na vida das

pessoas (considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer,

relacionamentos, cultura, etc). Isso faz com que a principal tarefa seja identificar

problemas e gerar soluções (VIANNA et al. 2012, p. 13).

De acordo com o International Council of Societies of Industrial Design

(ICSID), “design é uma atividade criativa cuja finalidade é estabelecer as
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qualidades multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas,

compreendendo todo seu ciclo de vida” (KALACHE e SANTOS, 2014).

No entender de Bonsiepe (2015):

Os termos <inovação> e <design> superpõem-se
parcialmente, muito embora não sejam sinônimos.
Design se refere a um tipo especial de ação inovadora,
que cuida das preocupações de uma comunidade de
usuários.

Para melhor atender as necessidades de comunidades de usuários, o

design torna-se fundamental, por estar centrado no ser humano, permitindo a

construção de soluções que unem o desejo do ser humano, facilidades

tecnológicas e viáveis, por meio de ferramentas, interfaces e aplicações que

podem ser implementadas resultando em inovação.

Cardoso (2012, p. 44) argumenta que “em termos históricos, o grande

trabalho do design tem sido ajustar conexões entre coisas que antes eram

desconexas. Hoje chamamos isso de projetar interfaces”.

O design da informação confere estrutura e organização aos elementos

encontrados na interface, uma vez que o design apresenta atenção aos fatores

humanos, que estão além das habilidades de programadores apresentando-se

como solução para o rápido desenvolvimento das tecnologias de informação

(QUINTÃO, 2014).
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4 Pla⸳o de Dese⸳volvime⸳to do Projeto

No presente item, apresentam-se os tópicos abordados na elaboração do

plano de desenvolvimento adotado para esta pesquisa:

● Levantamento sobre as características do fluxo de informações;

● Identificação dos requisitos, atividades e profissionais envolvidos no

processo de elaboração das previsões de tempo;

● Estudo sobre as formas de apoio do Design Thinking;

● Levantamento, atualização e realização de análise de bibliografia

especializada, referente ao tema de pesquisa, utilizando para isso os

recursos existentes na Biblioteca do UniFATEA, no Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE) e também em fontes disponibilizadas na

internet;

O desenvolvimento do presente trabalho de melhoria no processo de

digitalização das bandas de condições de tempo ocorreu por meio de uma

abordagem do processo proposto pelo Design Thinking.

Idealizado pela IDEO, uma grande empresa global norte-americana de

design que mais recentemente tem-se concentrado em projetar soluções com

vistas às mudanças climáticas, desenvolveu técnicas abrangentes para enquadrar

problemas e gerar soluções, enfatizando o design como um meio de satisfazer as

necessidades humanas (LUPTON, 2003). A IDEO utiliza esta metodologia que visa

proporcionar um caminho mais fácil, rápido e assertivo para a inovação de

negócios, podendo-se definir o Design Thinking como uma nova aplicação do

conceito do Design.

Segundo Vianna et al. (2012), Design Thinking se refere a uma forma de

pensar para solucionar problemas que busca a formulação de questões acerca do

universo que permeia o problema, de maneira que a solução não deriva do



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

24

problema, mas se insere nele.

O Design Thinking é uma ferramenta de inovação, uma abordagem

predominantemente de gestão, que se vale de técnicas que os designers usam

para resolver problemas antigos de uma forma inovadora (FASCINE, 2014).

Como característica do Design Thinking tem-se a multidisciplinaridade, com

técnicas e práticas que podem, com suas adequações, serem aplicadas a quase

todo tipo de projeto, bem como é focado em atender as expectativas dos usuários

do produto/serviço desenvolvido com base em sua estrutura (VIANNA et al., 2012).

Conforme Loockwood (2006), Design Thinking é:

Essencialmente um processo de inovação centrado no ser
humano que enfatiza observação, colaboração, rápido
aprendizado, visualização de ideias, construção rápida de
protótipos de conceitos e análise de negócios dos
concorrentes, para influenciar a inovação e a estratégia de
negócio.

Nesse sentido, sites brasileiros que também disponibilizam informações de

previsão de tempo foram visitados tais como Instituto Nacional de Meteorologia

(INMET) que apresenta previsão de tempo por período para 24 horas e os

próximos 3 dias com saídas provenientes de modelos numéricos e Climatempo que

exibe os horários de atualização de suas informações.

Modelo mental inerente à disciplina de design, o Design Thinking permite

criar soluções que sejam mais desejáveis pelas pessoas, que tenham foco no

usuário; usar o modo de pensar e agir dos designers nos negócios e na vida. É um

método centrado nas pessoas; estimula que você atenda e planeje suas ações de

acordo com que as pessoas querem e precisam. É colaborativo, pois muitas

mentes são mais eficientes que uma ao resolver desafios e, é experimental,

permitindo a liberdade de aprender com os erros e estimula a prototipagem rápida

de ideias e projetos.
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A aplicação da metodologia do Design Thinking é dividida em etapas; alguns

autores citam 5 etapas previstas no processo do Design Thinking. No entanto o

livro Design Thinking - Inovação em negócios, divide as etapas em 3 principais,

sendo elas: a imersão, a ideação e a prototipação, como apresentadas na Figura 2.

Figura 2 - Esquema representativo das etapas do processo de Design Thinking.
Fo⸳te: Vianna et al. (2012)

Apesar de serem apresentadas de forma linear, podem ser aplicadas em

ciclos de iteração não lineares e bastante versáteis. As três etapas do Design

Thinking, apresentadas na Figura 2, podem ser moldadas e configuradas de modo

que se adequem à natureza do projeto e do problema em questão. Ou seja, um

projeto pode começar na etapa de prototipação, da mesma forma em que um

projeto comece pela etapa de imersão. Em ambos os casos, realiza-se ciclos de

prototipação, enquanto se estuda o contexto, ou ao longo de todo projeto. (VIANNA

et al., 2012).

Estas etapas são pensadas para conhecer o seu público-alvo, entender o

contexto, a necessidade a partir dos olhos das pessoas; descobrir e investigar

problemas e oportunidades, pois para projetar soluções inovadoras, é preciso
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entender os desejos, problemas e expectativas das pessoas; e construir, testar e

implantar as soluções criadas ao longo do processo, onde se cria o mínimo

possível, implementa-se, obtém-se o feedback das pessoas, evolui e refina sua

solução.

Para cada uma das três etapas, técnicas e ferramentas de suporte podem

ser aplicadas auxiliando no caminho para inovação.

Imers橔o
Na etapa de imersão, busca-se realizar o levantamento de dados para o

entendimento do problema e para a identificação das necessidades de todos os

envolvidos no problema e de possíveis oportunidades. Trata-se da organização e

análise dos dados coletados, de modo que seja possível compreender o todo e

identificar oportunidades e desafios.

Esta etapa de imersão é composta em preliminar/superfície e em

profundidade, conforme a Figura 3 apresenta.

Figura 3 - Imersão em superfície e em profundidade
Fo⸳te: Vianna et al. (2012)

Na imersão preliminar/superfície, busca-se entender o universo do problema
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e o tema a ser estudado a partir de diversas perspectivas, obtendo diferentes

pontos de vistas acerca deste.

Na Figura 4, pode-se observar algumas das ferramentas que podem ser

utilizadas durante a etapa de imersão preliminar/superfície.

Figura 4 - Diferentes ferramentas imersão preliminar
Fo⸳te: Elaborada pela autora

Os quadros em destaque na Figura 4, Pesquisa Exploratória e Pesquisa

Desk, foram os utilizados nesta pesquisa e sua aplicação detalhadas no item 5.

A Pesquisa Exploratória é uma classificação da pesquisa científica que

consiste na realização de um estudo inicial para a familiarização do objeto de

estudo que está sendo investigado durante a pesquisa, auxiliando no entendimento

do contexto a ser trabalhado, bem como ajudando na elaboração dos temas a

serem investigados na Pesquisa Desk (VIANNA et al., 2012).

A partir dessa fase, pôde-se pensar nos temas centrais a serem abordados

como, por exemplo, elaborar um roteiro para a pesquisa desk: buscar temas,

problemas e soluções relacionadas ao caso estudado (ferramenta de digitalização

de bandas de condições de tempo).

A Pesquisa Desk, mais conhecida como Desk Research, é uma ferramenta
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que consiste em fazer um grande levantamento de material já publicado em

relação ao público-alvo ou ao produto (ou pessoa) pesquisado. É um dos muitos

recursos utilizados por empresas e indivíduos no processo de Design Thinking. A

base de dados para a Pesquisa Desk são normalmente documentos oficiais,

pesquisas já realizadas ou material de mídia como jornais, revistas e websites.

Geralmente, a Pesquisa Desk é uma boa solução para sistematizar um

conhecimento já existente dentro de uma empresa, oferecendo um novo “olhar”

com poderosos insights, ou seja descobrir ou perceber algo que antes não se

percebia sobre determinado assunto. Em outros casos, essa pesquisa permite

estabelecer um conhecimento prévio do mercado antes que outros tipos de

levantamento de dados (como entrevistas ou pesquisas de campo, por exemplo)

sejam conduzidos. A Pesquisa Desk é fonte de referências importantes e acaba

por revelar tendências e inspirações. (TCU, 2016)

Em termos de metodologia, existem dois tipos principais de Pesquisa Desk:

a interna e a externa. Na Pesquisa Desk interna são analisados dados internos de

uma empresa, como informações referentes a quais tipos de produtos são

vendidos, em quais quantidades, à qual custo e à qual tipo de consumidor. Muito

frequentemente, processos utilizados por determinado setor dentro da empresa

podem oferecer boas ideias para o restante da equipe. A principal vantagem é a

facilidade em encontrar dados e o número reduzido de recursos utilizados. A

Pesquisa Exploratória é aplicada de maneira que o pesquisador tenha uma maior

proximidade com o universo do objeto de estudo e que oferece informações e

orienta a formulação das hipóteses do estudo (FONSECA, 2017).

Na imersão em profundidade, a ideia é identificar componentes externos e

mapear seus padrões e necessidades latentes. Esta pesquisa consiste em

empreender-se tempo conhecendo o contexto de vida dos atores e do tema

trabalhado (VIANNA, et al. 2012).
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Para realização dessas pesquisas, existem diversas técnicas que podem ser

utilizadas, assim como as apresentadas na Figura 5.

Figura 5 - Diferentes ferramentas de imersão em profundidade
Fo⸳te: Elaborada pela autora

Na Figura 5, as técnicas apresentadas podem ser utilizadas nesta etapa,

auxiliando no entendimento das pessoas, para as quais se está projetando,

ensinando a observar o que as pessoas fazem e como fazem, ajudando a captar o

que elas pensam e sentem.

Dentre as técnicas apresentadas, a técnica Sombra foi a utilizada neste

trabalho, com o objetivo de entender como as pessoas desempenham suas

atividades, que tipo de artefatos e atores estão envolvidos, quais as emoções,

expectativas e hábitos, identificando assim, oportunidades e necessidades latentes

que muitas vezes não seriam verbalizadas ou explicitadas numa entrevista

(GP4US, 2017).

Para aplicação desta técnica, o pesquisador segue o indivíduo de maneira
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pouco intrusiva para acompanhar sua interação com o produto ou serviço em

questão, apenas observando, sem perguntar ou interferir no contexto, o “sombra”

deve registrar suas observações em um caderno, fotografias e/ou filmar

discretamente o processo.

A⸳álise e Sí⸳tese
Na etapa de análise e síntese, como o próprio nome sugere, são realizadas

a análise e a síntese das informações coletadas na fase de imersão. O objetivo é

identificar os principais problemas e pessoas inerentes ao universo estudado. Além

disso, determina-se as primeiras ideias de solução a serem prototipadas. Em suma,

busca-se a compreensão, parcial ou total, do que é abordado no projeto (VIANNA,

et al. 2012).

Para tal, reflexões embasadas em dados reais coletados por meio das

técnicas da pesquisa exploratória e pesquisa desk realizados na etapa de imersão

podem ser utilizados, auxiliando na compreensão do problema.

Algumas das diversas técnicas que podem ser utilizadas nesta etapa estão

representadas na Figura 6.
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Figura 6 - Diferentes ferramentas de análise e síntese
Fo⸳te: Elaborada pela autora

O método destacado com preenchimento do quadro em branco na Figura 6,

foi a técnica utilizada neste caso de uso. A Jornada do Usuário é indicada quando

se deseja simular os aspectos abstratos dos serviços, de forma a validar o

entendimento e as sensações em cada ponto de contato; deve-se projetar cada

elemento e gerenciar as interações dos usuários, a fim de desenhar uma solução

transformadora (TCU, 2016).

Idea㸴橔o
A etapa de ideação trata da geração de ideias e para isso utilizam-se as

ferramentas de síntese criadas na fase de análise para estimular a criatividade e

gerar soluções que estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado.

Novas ideias ou diferentes ângulos de uma mesma ideia podem gerar soluções

inovadoras. Ideias podem ser combinadas, adaptadas, transformadas e

desmembradas em muitas outras (VIANNA et al., 2012).
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Figura 7 - Diferentes ferramentas de ideação
Fo⸳te: Elaborada pela autora

A técnica destacada com preenchimento na cor branca na Figura 7 foi a

utilizada neste caso, uma vez que a ferramenta de brainstorming possibilita uma

abordagem rica para gerar ideias em cima de questões relevantes que nasceram

durante as etapas de Imersão e de Análise. Utilizando os dados brutos de campo,

o brainstorming também precisa seguir alguns preceitos tais como qualidade pela

quantidade, ou seja, quanto maior a quantia de ideias geradas, maior é a chance

de produzir uma solução inovadora e funcional. Outro preceito que deve ser

seguido é evitar julgamento de ideias, o foco deve estar em aprimorar e produzir

ideias, adiando a avaliação para um momento posterior.

Prototipa㸴橔o
A prototipação tem a finalidade de validar ideias geradas durante a ideação,

promovendo aprendizado para a definição da solução. Uma vez criada várias

soluções é o momento de entender como torná-las viáveis.
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Apesar de ser apresentada como última etapa do processo do Design

Thinking, pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com a etapa de imersão,

pois as etapas podem ser moldadas e configuradas de modo que se adequem a

natureza do projeto e do problema em questão.

Diferentes tipos de ferramentas podem ser utilizadas nesta etapa assim

como a Figura 8 apresenta, a natureza dos protótipos propriamente ditos varia em

função do segmento de atuação de uma empresa e do tipo de solução que deve

ser avaliada.

Figura 8 - Diferentes ferramentas de prototipação
Fo⸳te: Elaborada pela autora

Nesta etapa, é quando de fato materializa-se a abstração feita na fase de

ideação, sobre as hipóteses de soluções apontadas como satisfatórias para sanar

ou mitigar os problemas dos usuários. Assim, devem ser construídos protótipos de

artefatos que representam os produtos e serviços criados para atender os

problemas identificados.
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Um protótipo é representado pela “tangibilização de uma ideia, a passagem

do abstrato para o físico de forma a representar a realidade – mesmo que

simplificada – e propiciar validações” (VIANNA et al., 2012).

A aplicação desta etapa torna-se um instrumento de aprendizagem sob o

aspecto da óptica de projeto que dá forma à ideia aumentando o detalhamento,

assim como os níveis de fidelidade da solução ao longo do processo e do ponto de

vista do usuário que ao interagir com o modelo criado, em diferentes níveis de

contextualidade, pode avaliá-lo e fornecer insumos para sua evolução e

aperfeiçoamento.

O nível de fidelidade de um protótipo pode ser desde uma representação

conceitual ou análoga da solução (baixa fidelidade), passando por aspectos da

ideia, até a construção de algo o mais próximo possível da solução final (alta

fidelidade)” conforme demonstrado na Figura 9.

Figura 9 - Níveis de fidelidade de protótipos
Fo⸳te: Vianna et al. (2012)

No nível baixa fidelidade de um protótipo, a representação é apenas

conceitual, as representações são desenhadas à mão e em papel, representando

somente como será a usabilidade do sistema, sendo também conhecidos como

rascunhos, wireframes ou sketches e seu desenvolvimento consequentemente

mais rápido de ser desenvolvido.

Com maior demanda de tempo para produção, em relação ao nível de baixa
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fidelidade, o nível de média fidelidade da prototipação, mostra os aspectos da

ideia, ou seja, uma simulação que pode representar o usuário se relacionando com

a ferramenta, bem como é possível testar interações e melhorar a experiência do

cliente, como no caso do protótipo funcional.

Demandando maior tempo para produção em relação aos níveis descritos

anteriormente, o nível de alta fidelidade do protótipo apresenta um resultado mais

eficiente, pois é considerada um “mock-up” da ideação, de forma que seja o mais

próximo possível do resultado final do software. Sendo o mock-up uma simulação

do que será o software, os usuários podem validar todas as funcionalidades em

tempo real, já também com uma representação visual.

Nos níveis de contextualidade da prototipação pode ou não envolver

usuários finais e ser realizado em um laboratório, até no ambiente final onde o

produto ou serviço será usado. As diferentes combinações desse elementos estão

representadas na Figura 10.

Figura 10 - Níveis de contextualidade

Fo⸳te: Vianna et al. (2012)

A prototipação no desenvolvimento de software é um processo que tem

como função avaliar as ideias geradas e validar – ou não – todos os requisitos

estabelecidos. O desenvolvimento nesta etapa normalmente é realizado na

finalização da interface, já com programas design gráfico, ferramentas de

codificação e linguagens de programação.
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5 A⸳álise e proposta de i⸳terve⸳㸴橔o/recome⸳da㸴橔o

Para atingir o objetivo proposto neste trabalho, foi utilizado o processo de

Design Thinking aplicando as três etapas: imersão, ideação e prototipação. Cada

uma delas possui ferramentas específicas de apoio, conforme apresentado no

material online Design Thinking Toolkit para Governo, lançado pelo Laboratório de

Inovação do Tribunal de Contas da União (TCU) para disseminar os princípios e

ferramentas do design, de modo a serem aplicados em toda a Administração

Pública como instrumento de empoderamento das instituições no uso de Design

Thinking. A iniciativa é um estímulo à construção de soluções “fora da caixa”, na

busca de inovação e melhoria na prestação dos serviços públicos (TCU, 2017).

Para obtenção de conhecimento prévio sobre o contexto da pesquisa e

delimitação do escopo do projeto realizou-se a imersão preliminar e em

profundidade. Foram utilizadas as técnicas de pesquisa exploratória e pesquisa

desk para servir como um roteiro do projeto e delimitar os principais pontos a

alcançar, quais hipóteses considerar como conhecidas e quais precisariam de mais

empenho em descobrir ou validar. Na imersão em profundidade, utilizou-se a

técnica denominada Sombra.

A seguir são retratados os principais resultados do estudo de caso de

acordo com as fases seguidas da metodologia Design Thinking.

Imers橔o Prelimi⸳ar: Resultados da Pesquisa Exploratória em Previs橔o de
Tempo

Na Pesquisa Exploratória, realizou-se a visita e observação do ambiente

onde o problema estava inserido, ou seja, no local onde o GPT desempenha suas

atividades no CPTEC, para observar a rotina da equipe, sua interação com as
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ferramentas, dependências e o fluxo de informações. Com esta pesquisa

exploratória pretendeu-se realizar o levantamento das informações relevantes a

respeito das atividades operacionais, buscando fornecer subsídios voltados à

melhoria das condições de digitalização das bandas de condições de tempo.

Por meio desta, observou-se que todos os grupos que compõem a DIDOP

trabalham de maneira sincronizada, interligando resultados (entradas e saídas de

dados), com objetivo de agilizar a disseminação de informações de maneira eficaz,

conforme Figura 11.



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA

38

Figura 11 - Rotina Operacional
Fo⸳te: Elaborada pela autora
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Após encerramento da rodada do modelo BAM das 00Z1 no Tupã, o IO

controla os processos desenvolvidos pela própria equipe, entre eles a escrita de

arquivos contendo os diferentes tipos de variáveis meteorológicas (precipitação,

vento, pressão, entre outros) e em diferentes níveis de altitude na atmosfera nos

formatos PDF e EPS, que serão impressos para que o GPT inicie suas atividades.

Estes impressos são denominados de cartas sinóticas ou cartas do tempo, que

para meteorologia é o termo utilizado para nomear as cartas elaboradas visando a

observar fenômenos que possuem grande variação espaço-temporal, como

ciclones e anticiclones, sistemas frontais, deslocamento de massas de ar, sistemas

de alta e baixa pressão, entre outros, ou seja, a carta sinótica é a síntese das

condições de tempo em uma grande área (REIS, 2017).

A impressão dessas cartas sinóticas acontece por meio do sistema de

gerência de suites - supervisor monitor scheduler (SMS) do IO, ferramenta para

controlar e monitorar o fluxo das rotinas. Os arquivos são escritos no formato EPS

(Encapsulated PostScript) e direcionados para impressora localizada na sala do

GPT. Com as cartas sinóticas impressas, os meteorologistas fazem os traçados

das condições atuantes em cada área do Brasil para os próximos 7 dias, dando

início à atividade de digitalização dessas informações, ou seja, os técnicos

transferem essas informações para a ferramenta VDM.

Imers橔o Prelimi⸳ar: A Pesquisa desk em Previs橔o de Tempo
Como alternativa para organizar e armazenar as informações adquiridas

durante toda etapa de imersão, assim como as demais etapas de ideação e

prototipação, a ferramenta colaborativa e on-line para gerenciamento de projetos

1 A letra "Z" identifica o meridiano 0º, também conhecido por Meridiano de Greenwich, que é
utilizado como referência de hora padrão nos meios aeronáuticos, antes da adoção do Tempo
Universal Coordenado (UTC - Universal Coordinated Time), ou Hora Mundial e também conhecido
como Tempo Médio de Greenwich (GMT - Greenwich Mean Time) (ANACPEDIA, 2016).
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Trello (Quadros | Trello, 2016) foi utilizada. Esta ferramenta permite o

gerenciamento de projetos em listas, de modo dinâmico e funcional e possibilita ser

moldado de acordo com as necessidades do usuário. A Figura 12 apresenta a

estrutura de organização do projeto conforme tarefas eram identificadas, listadas e

executadas.

Figura 12 - Resultados da Trello
Fo⸳te: Elaborada pela autora

A Figura 12 demonstra a maneira como as informações coletadas durante

as etapas do processo de Design Thinking foram estruturadas no Trello, sendo

possível obter uma noção e organização das informações adquiridas tomando-os

como referências para explorar o contexto a respeito da situação. Os dados

registrados foram desde as características da equipe, das ferramentas por ela

utilizadas, dos materiais, além do levantamento das atividades a serem realizadas.

Uma vez que na Pesquisa Desk interna, os dados analisados são os da

própria organização, buscou-se pesquisar maiores detalhes a respeito das
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observações realizadas durante a Pesquisa Exploratória, tais como os recursos da

ferramenta, fluxo das atividades e horários de atualização, bem como o interesse

dos usuários que utilizam essas informações por meio do site. Foram analisados

arquivos de log (registros que são mantidos por programas de computador para

cada atividade realizada) da própria ferramenta, representados na Figura 13. Esse

procedimento se justifica, uma vez que tem a função de coletar informações que

pudessem identificar o tempo de utilização da ferramenta durante a atividade de

digitalização.

Figura 13 - Horário diário de conclusão de digitalização no mês de Outubro/2017
Fo⸳te: Arquivos de log do VDM

A título de exemplificação, a Figura 13 exibe o horário de conclusão em que

a digitalização da previsão de tempo é executado por cada dia de previsão durante

o mês de outubro/2017. Em média, a digitalização dos 7 dias de previsão de tempo

é concluída próximo das 11 horas da manhã.
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Outra importante informação coletada na etapa de imersão com a Pesquisa

Desk foram os registros de acesso ao site, ou seja, por meio de uma das

ferramentas de monitoramento de acesso ao site que o CPTEC utiliza, a

ferramenta Google Analytics, verificou-se que grande parte dos usuários buscam

informações de previsão de tempo, logo nas primeiras horas da manhã. A partir

das 7 horas, o volume começa a se intensificar conforme mostra a Figura 14.

Figura 14 - Horários com maior número de acesso ao site do CPTEC
Fo⸳te: Google Analytics (2017)

Observando os dados apresentados nas Figuras 13 e 14, verificou-se que a

rotina atual de divulgação das previsões de condições de tempo se mostra
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inadequada se comparadas às estatísticas apresentadas pelo Google Analytics,

uma vez que durante a semana, a partir das 7 horas da manhã, os acessos são

intensificados. Se o processo de atualização das condições de previsões de tempo

pudesse ser atualizado o quanto antes, os usuários poderiam obter informações

com maior confiabilidade já nas primeiras horas do dia.

O levantamento da quantidade de papel utilizado neste processo, foi

coletado por meio de informações do sistema de controle do almoxarifado, o qual

registrou o seguinte consumo de resmas de papel A3 para impressão das cartas

nos meses do ano de 2017 conforme Quadro 1.

Quadro 1 - Relação Mês/Resmas utilizadas em 2017.

Mês Resmas

março 04

abril 03

maio 04

junho 05

julho 06

agosto 04

setembro 02

outubro 04

Fo⸳te: Elaborado pela autora (2017)

O Quadro 1 apresenta o consumo de papel A3 utilizado no período de 8

meses, totalizando 16.000 folhas. Com a implantação da solução apresentada

nesta pesquisa, este recurso poderia ser substituído por uma solução digital, o que

traria uma diminuição dos recursos gastos com a aquisição de papel. Cabe
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ressaltar que uma árvore de eucalipto, por exemplo, rende de 20 a 24 mil folhas de

papel A4 (75 g/m2 de gramatura) (REVISTA GALILEU, 2018). O impacto ambiental

não foi objeto deste estudo, mas poderá vir a ser para outros pesquisadores.

Na etapa de imersão preliminar, com a ferramenta de pesquisa desk externa,

buscou-se informações em websites a respeito de temas tais como previsão de

tempo, tablet/mesa digitalizadora, pois esta extrapola os limites da empresa e

busca informações nas mais variadas fontes, sempre tendo em mente a relevância

dos dados encontrados. As principais fontes utilizadas foram websites e artigos,

sendo possível também livros, revistas, blogs, entre outros, armazenando os

resultados da pesquisa na ferramenta Trello.

Após realizada a imersão em superfície/preliminar, buscou-se o melhor

detalhamento da sequência/fluxo de atividades relacionadas às atualizações das

previsões de condições de tempo, por meio da técnica Sombra.

Imers橔o em profu⸳didade: Sombra
O método escolhido, dentre outros, para ser utilizado nesta fase do processo

de Design Thinking denomina-se Sombra. Conforme descrito no capítulo anterior,

tem como um de seus objetivos o de entender como as pessoas desempenham

suas atividades. Dessa maneira, nas ações de sombra, por sua vez, buscou-se

observar o comportamento geral de toda equipe GPT, bem como anotar o tempo

dedicado nas atividades.

O GPT trabalha em sistema de escala, ou seja, as equipes são compostas

por meteorologistas e técnicos em meteorologia se revezam em escalas de 6 horas

com 3 turnos, com a primeira escala tendo início às 6 horas e a última se

encerrando às 00 horas. Diferentes atividades são desempenhadas pelos

integrantes da equipe, desde análise e descrição de imagens de satélite,

atendimento de usuário por telefone, atendimento da mídia, análise e discussão da
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previsão de tempo diária, gravação de vídeos e áudios para o site, apresentação

semanal da previsão de final de semana para todos os funcionários do CPTEC,

elaboração de boletins técnicos, entre outras.

Dentre todas as atividades desempenhadas pelo GPT, identificou-se as

principais atividades relacionadas ao processo de elaboração e disseminação das

condições de previsão de tempo para os próximos 7 dias. A sombra acompanhou a

rotina no primeiro turno do dia 18/08/2017, ou seja, das 6 às 12 horas. A Figura 15

representa a estrutura das anotações coletadas durante a aplicação da técnica

sombra.

Imers橔o em Profu⸳didade: Sombra

Local: GPT Dia: 18/08/2017 Horário: 6h às 12h

24h 48h 72h 96h 120h 144h 168h

início fim início fim início fim início fim início fim início fim início fim

meteorolo
gista

7:10 7:39 7:52 8:10 8:12 8:23 8:27 8:35 8:36 8:51 8:53 8:58 8:59 9:05

téc⸳ico
7:49 8:03 8:12 8:27 8:40 9:13 9:22 9:33 9:42 9:52 10:01 10:12 20:21 10:30

máqui⸳a
8:03 8:11 8:27 8:35 9:13 9:21 9:33 9:41 9:52 10:00 10:12 10:20 10:30 10:38

Figura 15 - Estrutura das anotações utilizada na etapa de imersão em profundidade por
meio da ferramenta Sombra.
Fo⸳te: Elaborado pela autora

Realizou-se anotações das atividades identificadas na digitalização das

condições de previsão de tempo, desde o traçado no papel até o traçado digital no
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VDM, visando entender melhor o contexto, bem como registrar o tempo utilizado

para execução das atividades, elaborando a Figura 16 a seguir, para

visualizar/identificar mais adequadamente a sequência de atividades.

Figura 16 - Tempo para desempenho profissionais para interpretar as condições de tempo.
Fo⸳te: Elaborado pela autora

Os dados apresentados na Figura 16 foram colhidos a partir das

observações e anotações do pesquisador por meio da ferramenta Sombra,

possibilitando a visualização do tempo dedicado nas atividades desempenhadas

tanto pelo meteorologista no traçado das condições de previsão de tempo no papel

e quanto pelos técnicos em meteorologia no traçado digital. Analisando as

informações foi possível identificar que são necessários em média 15 minutos para

a digitalização de 1 dia de previsão, sendo 8 minutos de processamento de

máquina utilizados pelo VDM (representado na cor vermelha) e o restante referente
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à digitalização, ou seja, à interação do técnico com o VDM (representados na cor

verde), considerando que são digitalizados 7 dias de previsão, o tempo médio total

destinado a esta atividade é 1 hora 40 minutos. Essas informações auxiliam na

identificação do tempo que se busca otimizar, reportando o tempo de digitalização

do técnico, bem como o tempo que o VDM utiliza na construção das imagens,

transferência de arquivos e inserção das condições de previsão de tempo no banco

de dados, sendo a agilidade no processo de publicação e atualização das

condições de tempo o critério norteador para esta pesquisa.

Concluída etapa de imersão, iniciou-se a análise e síntese dos dados

descritas a seguir.

A⸳álise e Sí⸳tese: Jor⸳ada do Usuário
A ferramenta Jornada do Usuário utilizada nesta etapa do processo de

Design Thinking, possibilitou explorar como as equipes da DIDOP se relacionam

com cada momento do ciclo de vida do processo analisando de forma a criar

soluções inovadoras para diferentes pontos de contato.

A Figura 17, a seguir, apresenta as principais atividades relacionadas ao

processo de atualização das condições de tempo.
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Figura 17 - Principais atividades relacionadas ao processo de atualização das condições
de tempo.
Fo⸳te: Elaborada pela autora

Ao investigar a rotina operacional do GPT, com utilização da Jornada do
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usuário, esta representou as etapas inerentes ao processo completo de atualização

das condições de tempo, desde a impressão das cartas até a digitalização das

bandas.

Utilizando os dados coletados em relação ao tempo dedicado a cada uma

das atividades relacionadas à atualização das condições de previsão de tempo, foi

possível a construção da Figura 18 que apresenta a síntese de todos os dados

coletados.

Figura 18 - Síntese do dados coletados
Fo⸳te: Elaborado pela autora

As informações coletadas durante a etapa de Imersão foram sintetizadas na

Figura 18, confirmando que os usuários já estão, desde o início da manhã,

buscando as previsões ao mesmo tempo em que estas estão sendo atualizadas.

Observa-se também que o tempo dedicado pelo meteorologista para traçar as

cartas em papel é em média 15 minutos e a média do tempo dedicado do técnico

para digitalizar as previsões é de 10 minutos. O VDM requer um tempo de

processamento de 8 minutos para construção de imagens e inserção de registros

no banco de dados.
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Idea㸴橔o: Brai⸳stormi⸳g
Concluída a etapa de imersão, iniciou a etapa de ideação que aconteceu por

meio de brainstorming ao redor do tema, considerando o cenário resultante do

levantamento e análise de dados. Para que o brainstorming fosse direcionado e

focado na solução criativa de oportunidades identificadas, utilizou-se os dados

brutos de campo, bem como a atenção aos preceitos de quanto maior a quantia de

ideias geradas, maior é a chance de produzir uma solução inovadora e funcional,

adiando as críticas e avaliação das ideias para um momento posterior.

Nesta etapa, é o momento de construir uma ideia levando em consideração

os dados que foram colhidos na fase de análise e o critério norteador que é a

nossa imersão, ou seja, aquilo que é entendido do problema. Foram identificadas 3

atividades principais para elaboração da previsão de tempo, conforme mostrado na

Figura 19.

Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3

Impressão das cartas Traço das condições de
tempo

Digitalização das bandas

Figura 19 - Principais etapas para elaboração da previsão de tempo.
Fo⸳te: Elaborada pela autora
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(1) Impressão das cartas - saída do modelo contendo campos de

variáveis do modelo numérico em diferentes níveis de altitude da

atmosfera;

(2) As condições meteorológicas atuantes em cada área do território

brasileiro é identificada por meio de anotações no papel;

(3) Digitalização das cartas traçadas em papel, ou seja, as condições de

previsão de tempo são digitalizadas, possibilitando o processamento

de imagens representando as condições de tempo prevista para cada

região do país, bem como inclusão dessas informações no banco de

dados;

Finalizada a etapa de ideação, o foco passou a ser a prototipação.

Prototipa㸴橔o: Programa㸴橔o
Dentre as diversas ideias geradas, algumas foram selecionados para a

prototipação, por meio de testes em ambiente real, simulando o máximo o contexto

em que a ferramenta seria inserida.

Dessa forma, o protótipo foi desenvolvido utilizando a própria ferramenta

VDM, ou seja, o código fonte da ferramenta é controlado por meio do Subversion

(SVN) sistema centralizador de compartilhamento de informação adotado pelo

CPTEC.

A partir do checkout do projeto, ou seja, a criação da cópia de trabalho do

repositório na máquina do desenvolvedor por meio da NetBeans Integrated

Development Environment (IDE), a análise do código pode ser realizada, pois ele

permite uma ampla visão geral de aplicações grandes, com milhares de pastas e

arquivos e milhões de linhas de códigos, oferecendo views de dados, de várias

janelas do projeto, permitindo o drill-down de dados de forma rápida e fácil. (IDE |
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NETBEANS, 2017).

A Figura 20 demonstra a utilização da IDE Netbeans na qual o código pode

ser editado, compilado e depurado.

Figura 20 - IDE Netbeans
Fo⸳te: Elaborado pela autora

Identificadas as classes e linhas de código nas quais seriam necessárias

novas instruções de programação, como por exemplo adicionar botões ao painel

de controle para acesso às opções de ativação/desativação das cartas

relacionadas para cada um dos 7 dias apresentadas por horários: 24h, 48h, 72h,

96h, 120h, 144h e 168h, bem como sua exibição na janela de digitalização (mapa

do Brasil).

Após depurado o código, verificado o funcionamento (entrada e saída de

dados), identificou-se as classes a serem modificadas assim como os objetos a

serem criados, chegando-se à janela de controle conforme apresenta a Figura 21.
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Figura 21 - Painel de controle apresentando as opções de exibição das cartas por dia de
previsão
Fo⸳te: Elaborada pela autora

A Figura 21 apresenta o painel de controle, o qual permite que o usuário

selecione as opções correspondentes ao tipo de ícone de acordo com a condição

de tempo, bem como tipo de polígono, exclusão e alteração. Opções para abrir um

arquivo existente ou salvar um novo, contém também as opções de 24, 48, 72, 96,

120, 144 e 168 horas, que ativam os conteúdos das cartas referentes ao horário

selecionado, sobrepondo o mapa. Essa ação serve de guia no traçado das áreas

cujas condições de tempo são diferentes.

Os primeiros resultados obtidos nesta etapa, apresentaram alguns pontos a

serem mais bem trabalhados tais como o ajuste das coordenadas e dimensões da

imagem para sobreposição no mapa, bem como utilização de cores para

representação das variáveis de precipitação, vento e pressão, assim como as

Figuras 22 e 23 apresentam, a seguir.
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Figura 22 - Mapa deslocado
Fo⸳te: Elaborada pela autora

Figura 23 - Variáveis representadas em
cores
Fo⸳te: Elaborada pela autora

Para ajustar as falhas ocorridas representados nas Figuras 22 e 23, foram

necessários alterações na impressão das cartas, geradas a partir do software

GrADS e que são disparadas por rotinas controladas pelo IO. Dessa forma, obteve-

se o código fonte do script e as alterações para construção das imagens com o

fundo transparente, configuração de cores por variáveis e dimensões da imagem

foram realizados conforme as Figuras 24 e 25 demonstram a seguir.
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Figura 24 - Código fonte script gs.
Fo⸳te: Elaborada pela autora

Figura 25 - Carta fundo transparente
Fo⸳te: Elaborada pela autora

Para obter essa saída foi modificado os parâmetros para escrita do arquivo

por meio da seguinte linha de código:
'printim carta_sup_24.png -t 0 x768 y1240'

A linha de contorno do mapa, bem como as linhas de divisão política

também foram desativadas com as seguinte instruções no código:
'set mpdraw off'

'set grads off'

'set grid off'

'set frame off'

'set xlab off'

'set ylab off'

'set arrlab off'

A Figura 26, a seguir, apresenta a janela de trabalho onde as condições de

tempo são digitalizadas, ou seja, os técnicos transferem para o sistema

informações contidas nas cartas traçadas pelos meteorologistas. Para cada tipo de

condição de tempo, há um ícone e uma cor correspondente.
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Figura 26 - Janela de digitalização das condições de tempo
Fo⸳te: Elaborada pela autora

A sobreposição das cartas no mapa do Brasil possibilitou maior eficácia no

processo, uma vez que os campos sobrepostos no mapa orientam e auxiliam no

traçado, o que aumenta a área delimitada para condição meteorológica prevista.

O primeiro teste do protótipo aconteceu utilizando uma Tv touchscreen de

42’’ que o CPTEC já possui, conforme apresenta a Figura 27, a seguir.
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Figura 27 - Teste do protótipo utilizando Tv TouchScreen
Fo⸳te: Elaborada pela autora

A tecnologia Touch Screen consiste de um display eletrônico visual sensível

ao toque, ou seja, é uma tela que detecta a presença e a localização do toque,

através da pressão do mesmo, dentro de uma determinada área de exibição. Este

toque pode ser efetuado com os dedos ou por meio de canetas especiais, e os

equipamentos que dispõem de telas sensíveis ao toque dispensam o uso de

acessórios periféricos, como mouse e teclado. É uma tecnologia que engloba

programas e interfaces específicas, além de sensores na tela, para que o

dispositivo entenda qual função deve ser executada. (CIRIACO, 2017)

No teste realizado, a utilização da tela da Tv TouchScreen não se

apresentou confortável ao meteorologista, pois o tempo gasto em média para todo

o processo é de 1h40, o que o obrigaria a ficar em pé por esse período de tempo.

Desta forma, buscou-se um outro equipamento, que permitisse maior
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conforto aos seus utilizadores, optando-se pela adoção de uma mesa digitalizadora

auxiliar, conectada diretamente ao computador.

Mesa digitalizadora, tablet gráfico ou mesa gráfica, é um equipamento plano,

uma espécie de prancheta que é usada com o auxílio de uma caneta (Stylus) por

meio da qual é possível desenhar utilizando um computador. O desenho não é

mostrado diretamente na mesa, ele funciona como uma extensão para um software

gráfico. Enquanto se desenha sobre a mesa gráfica, esse é projetado na tela do

computador (CRISTIAN, 2014).

A mesa digitalizadora foi utilizada, conforme a Figura 28, para o segundo

teste do protótipo.

Figura 28 - Teste do protótipo utilizando mesa digitalizadora
Fo⸳te: Elaborado pela autora

Para a realização deste teste, o modelo da mesa digitalizadora escolhido
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possui uma caneta sensível à pressão sem pilhas, com teclas personalizáveis.

Algumas opções foram ajustadas para melhorar a interação com o VDM, tais como

limite da área, sensibilidade da caneta e controle do clique de comando.

A mesa digitalizadora é um dos equipamentos utilizados por designers por

facilitar o trabalho, ajudando a evitar problemas com LER (Lesão por Esforço

Repetitivo) causados pelo uso excessivo do mouse, por exemplo.

Neste teste, utilizando a mesa digitalizadora, observou-se maior conforto no

desempenho da atividade de digitalização das condições de previsão de tempo.

Verificou-se, porém, a necessidade de um período de adaptação em sua utilização.

Conforme classificação apresentada por VIANNA et al. (2012), o nível de

fidelidade do protótipo desenvolvido pode ser classificado como alto, pois

apresenta aspectos bem próximos das modificações vislumbradas por esta

pesquisa. No que tange ao nível de contextualidade, o protótipo pode ser

classificado como total, pois os testes foram realizados no ambiente final (GPT) e

por usuário final (meteorologista).
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6 Co⸳sidera㸴ões fi⸳ais

Nesta dissertação buscou-se, por meio da aplicação da metodologia do

Design Thinking, coletar, sintetizar informações e construir soluções, que

pudessem ser testadas e validadas por meio de protótipo, conforme etapas desta

metodologia.

Os resultados obtidos atestaram que todos os aspectos do trabalho foram

positivos, pois para cada uma das etapas foram estudadas e aplicadas técnicas de

apoio, estruturando a pesquisa, direcionando o desenvolvimento centrado no

usuário, com possíveis benefícios também para o Centro e para o ambiente.

O conhecimento agregado ao efetuar a pesquisa no programa de pós-

graduação stricto, PPG-DTI UNIFATEA, foi muito valioso, tendo em vista que o que

foi aprendido sobre a utilização do Design Thinking, por exemplo, já está sendo

aplicado no desenvolvimento de software e também por instituições

governamentais, o que demonstra a preocupação do PPG-DTI em apresentar

conteúdos que visem a melhoria de produtos e serviços e o auxílio a alunos a

buscarem desenvolver pesquisas empreendedoras, que tragam inovação

tecnológica a serviço do bem-estar da sociedade.

A pesquisa demonstrou que as melhorias propostas apresentam uma

possibilidade de levar informações de previsão de tempo com maior rapidez aos

usuários que acessam o site do CPTEC, bem como busquem por aplicativos de

auxilio, pois considera aspectos reais da rotina operacional do GPT.

A pesquisa evidenciou que a plataforma tecnológica mesa digitalizadora é

um recurso que possibilita a integração do VDM aos sistemas de dados e

arquiteturas de informação, bem como pode trazer maior qualidade de trabalho aos

usuários.

Com base na construção do protótipo e dos testes de prototipagem
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realizados, considera-se que a proposta pode trazer maior agilidade para o

processo de atualização das condições de previsão de tempo, por habilitar os

campos de variáveis, que são impressos tais como pressão, vento e precipitação

em diferentes níveis de altitude diretamente na ferramenta VDM, permitindo que o

traçado das condições de previsão de tempo seja realizado apenas no formato

digital.

Esse procedimento pode trazer reflexos ainda na economia de material de

escritório, além de uma provável diminuição do impacto ambiental que hoje é

realidade, por tornar desnecessário a utilização de papel, toner e manutenção da

impressora.

Fica aqui, por isso, uma sugestão para o desenvolvimento de outras

pesquisas que possam abordar como a utilização de recursos digitais apontados

nesta pesquisa pode ser avaliada a fim de mensurar a possível diminuição de seu

impacto ao meio ambiente.

Embora a utilização da mesa digitalizadora apresente maior conforto para a

execução da atividade de digitalização, ainda seriam necessárias outras pesquisas

por equipamentos similares além do ajuste na ferramenta VDM para que os

traçados dos polígonos possam ser adaptados para o traçado deslizante ao invés

da simples substituição do uso do mouse, aproveitando melhor os recursos da

mesa digitalizadora.

Do mesmo, considerando que o Design foca no usuário, treinamento para os

meteorologistas seria uma outra sugestão muito significativa para a adaptabilidade

no desempenho de suas atividades, independente do equipamento a ser utilizado.
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