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Resumo 

 

 

Esta pesquisa propõe um método para organizar e centralizar a enorme gama de 

dados meteorológicos que são recebidos diariamente no Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), oriundos de diversas fontes como do 

Sistema de Observação Global (GOS), Internet Data Distribution (IDD), Centros de 

Meteorologia, Universidades, Setores Governamentais e Privados do mundo todo. 

Para atingir este objetivo foi desenvolvido um módulo conceitual de ferramenta, 

utilizando informações coletadas por meio da metodologia de Design Thinking de 

Serviços, sendo possível explorar as relações entre as necessidades de obter  os 

dados meteorológicos e a importância dessas informações para o desenvolvimento 

das atividades operacionais dos grupos da Divisão de Operações (DIDOP) e do 

grupo de Assimilação de Dados da Divisão de Modelagem do CPTEC.  A utilização 

do software Smaply permitiu a identificação dos usuários diretos e indiretos que 

utilizam estes dados meteorológicos. Para a aquisição de dados foram 

desenvolvidos protótipos utilizando os software Automatic File Distributor AFD e 

ecFlow em ambientes virtuais. Os resultados coletados foram satisfatórios na 

identificação dos dados meteorológicos essenciais para o desenvolvimento das 

atividades dos grupos operacionais. O resultado dos protótipos nos novos ambientes 

computacionais estão na fase de análise da performance e desempenho dos 

softwares em ambientes distintos da situação atual para futura modificação do atual 

sistema de aquisição de dados do CPTEC. 

 

 

 

Palavras-chave: Meteorologia. Aquisição de dados. Tecnologia. Design Thinking de 
Serviço.  
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Abstract  

 

This research proposes a method to organize and centralize the large range of 

meteorological data that are daily received in the Center for Weather Forecasting and 

Climate Studies (CPTEC) from various sources such as the Global Observation 

System (GOS), Internet Data Distribution IDD), Meteorology Centers, Universities, 

Government and Private Sectors around the world. To reach this goal a conceptual 

module of tool was developed, using information collected through the methodology 

of Service Design Thinking. It´s possible to explore the relationships between the 

need to obtain meteorological data and the importance of this information for the 

development of the operational activities of the Operations Division (DIDOP) groups 

and the Data Assimilation Group Modeling Division of the CPTEC. To do so, it was 

based on the use of Smaply software that allowed the identification of the direct and 

indirect users that use this meteorological data. For data acquisition, prototypes were 

developed using Automatic File Distributor AFD software and ecFlow in virtual 

environments.  The collected results were satisfactory in the identification of the 

meteorological data essential for the development of the activities of the operational 

groups. The results of the prototypes in the new computational environments are in 

the phase of analysis of the performance and performance of the software in 

environments different from the current situation for future modification of the current 

CPTEC data acquisition system. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Em todo globo tem sido observado um aumento da ocorrência de desastres 

naturais e os prejuízos econômicos associados a ele. Os desastres naturais podem 

ser provocados por diversos fenômenos, tais como, inundações, escorregamentos, 

erosão, terremotos, tornados, furacões, tempestades tropicais, estiagem, entre 

outros. (RBMET, 2018). 

 No Brasil, mais de 80% dos desastres naturais são desencadeados por 

fenômenos meteorológicos e os impactos sociais são função não somente dos 

eventos de origem atmosférica, mas também da ação humana. (PIELKE e 

CARBONE, 2002), o que tem exigido permanente atenção dos órgãos responsáveis. 

Com o avanço da tecnologia utilizando supercomputadores, modelos 

numéricos de tempo e clima, dados meteorológicos, imagens de satélite e radares 

meteorológicos, é possível prever a maioria desses eventos extremos com certa 

antecedência, considerando que estas modernas tecnologias podem definir o 

comportamento do clima e analisar as possibilidades das mudanças no tempo, por 

isso, diversos Centros Meteorológicos no Brasil e no mundo têm como objetivo, 

pesquisar, estudar e fornecer previsões de tempo e clima para a sociedade. No 

Brasil, o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) do INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), localizado no Vale do Paraíba, na 

cidade de Cachoeira Paulista, São Paulo, é o passaporte do Brasil para o primeiro 

mundo no que concerne previsões meteorológicas. O Centro possui um 

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, modelos de clima sazonal, ambiental (qualidade do ar) e 

de projeções de cenários de mudanças climáticas. O resultado disso são previsões 

de tempo confiáveis, para todo o país. (CPTEC, 2017). 

Previsões de tempo e clima são obtidas utilizando-se informações do estado 

da atmosfera. Nos meados dos anos 80, chega no Brasil uma nova maneira de fazer 

as previsões de tempo e clima utilizando os modelos numéricos.  Modelos numéricos 

são equações que permitem representar matematicamente qualquer tipo de situação 
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ou fenômeno. No caso da meteorologia, os modelos numéricos de tempo são 

equações que representam as condições físicas (processos de troca de energia, 

mudança de estado físico etc.) e dinâmicas (movimentos de circulação da atmosfera 

num dado momento). Pode-se dividir a modelagem numérica de tempo em três 

etapas: pré-processamento das informações, elaboração da previsão e pós-

processamento. Os dados de entrada dos modelos numéricos são originados da 

medição de determinados elementos atmosféricos (vento, temperatura, umidade, 

pressão, radiação solar etc.) e parâmetros (vegetação, hidrologia, relevo etc.) 

distribuídos por todo o território ou área de interesse. (CPTEC, 2017) 

As medições são feitas por Estações Meteorológicas de Superfície tanto 

continentais como oceânicas. Também são medidos dados em altitude, com o 

auxílio de balões meteorológicos, que registram o perfil vertical da atmosfera ao 

longo do tempo. Nas regiões onde não são possíveis tais medições são utilizados 

dados de satélites meteorológicos. (CINTRA, 2004) 

Os meteorologistas necessitam obter informações sobre o estado da 

atmosfera num determinado momento. Estes dados observados são uma condição 

inicial para uma simulação matemática do que a atmosfera está prevendo para o 

estado futuro. A previsão numérica de tempo é utilizada como uma das mais 

importantes ferramentas da meteorologia nos últimos anos. Após analisarem os 

dados meteorológicos, modelos numéricos e imagens de satélite a previsão de 

tempo é disponibilizada aos usuários através de vários meios de comunicação: 

jornais, televisão, internet e rádio, etc. (CINTRA, 2004) 

O CPTEC necessita dos dados meteorológicos para fazer e disponibilizar a 

previsão de tempo diariamente e a previsão climática mensalmente. A ausência das 

informações meteorológicas causam um enorme transtorno na rotina operacional 

dos meteorologistas e a previsão de tempo e clima ficam comprometidos. (CPTEC, 

2017) 

As previsões de tempo são informações importantes em geral para o 

planejamento do dia-a-dia de toda a sociedade, mas também para o governo, o 

setor industrial, agrícola, enfim todos os setores que envolvem decisões que tenham 

algum valor econômico envolvido e também com grande relevância para salvar a 

vida humana de desastres naturais.  
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1.1 Objetivo  

 

O objetivo geral desta pesquisa é otimizar o fluxo da enorme gama de dados 

meteorológicos que são recebidos diariamente no CPTEC vindos dos diversos 

Centros de Meteorologia, Universidades, Setores Governamentais e Privados do 

mundo todo. 

 

1.2 Objetivo Específico 

 

 Este trabalho tem como objetivo específico identificar, unificar e disponibilizar 

os diversos tipos de dados meteorológicos necessários para os grupos operacionais 

da Divisão DIDOP utilizando uma metodologia centrada no usuário que utiliza estas 

informações diariamente para desenvolver suas atividades. O grupo de Assimilação 

de Dados da Divisão DIDMD tem grande interesse nestas informações para 

desenvolver suas atividades. 

 

1.3  Contribuição do Trabalho  

 

Espera-se obter um conhecimento do fluxo dos dados meteorológicos 

recebidos diariamente para que se possa organizá-los de maneira mais compacta e 

centralizada com o intuito de obter mais produtividade, evitar redundâncias na 

aquisição e armazenamento desses dados, além de contribuir para a agilidade na 

disseminação dos dados e proporcionar uma melhor usabilidade dos dados entre os 

grupos operacionais da DIDOP. Além disso, contribuir para a redução financeira de 

compra de equipamentos para armazenamento (Storage) e redução no tráfico de 

bandas de rede do CPTEC. 
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1.4  Justificativa 

 

A busca contínua pelo conhecimento e pela inovação permite criar novas 

oportunidades de pensar em soluções diferentes e criar algo novo, caracterizada 

pela constante evolução dos serviços a fim desenvolver interfaces inteligentes, úteis 

e eficazes. A centralização dessas informações trará maior agilidade e usabilidade 

desses dados permitindo obter um maior controle do fluxo e da utilização dessas 

informações na rotina diária da Divisão DIDOP.  A identificação da importância de 

cada dado meteorológico para a priorização do controle do fluxo e de seu 

gerenciamento pode garantir a entrega dessas informações com maior rapidez aos 

seus usuários. 

 

1.5  Organização da Dissertação 

 

 Apresentada a importância da previsão numérica de tempo e clima a fim de 

prever os desastres naturais, e explicados os objetivos da pesquisa, sua 

contribuição e justificativa, passa-se a abordar o contexto e a realidade investigada, 

a fim de descrever os “tipos” das observações meteorológicas e “como” estes dados 

são disponibilizados pelo/para mundo. A rotina operacional descreve quais são os 

softwares operacionais que estão sendo utilizados atualmente para receber as 

informações meteorológica e realiza-se o diagnóstico da situação atual de modo a 

identificar os problemas e possível solução. 

Dando sequência, apresenta-se o plano de desenvolvimento adotado, 

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 

Finais, seguidas das referências e dos apêndices. 
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2 O CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

 
O CPTEC recebe diariamente um grande volume de dados meteorológicos, 

sendo que a maioria desses dados é distribuída pelo Global Observation System 

(GOS) e pela Internet Data Distribution (IDD). 

 
2.1 Sistema de Observação Global  (GOS) 

 
A fim de estabelecer uma cobertura adequada de dados em todo o planeta, a 

Organização Meteorológica Mundial (OMM) criou o World Weather Watch (WWW), 

ou Programa de Vigilância Global, certamente um dos principais programas desta 

organização internacional. O Brasil como membro participante da OMM, segue as 

normas mundiais para receber os dados meteorológicos de todo planeta. 

A OMM é composta de 3 níveis:  global, regional, e nacional. A OMM possui 

elementos como o GOS e o Global Telecommunication System (GTS).   

Para que os dados globais medidos sejam distribuídos para todos os serviços 

meteorológicos foi criado o GTS que consiste em uma rede de telecomunicações 

que conecta os serviços meteorológicos nacionais.   

Como hoje existe uma grande demanda por parte de universidades e Centros 

de pesquisa pelos dados globais que são distribuídos por este sistema, a OMM criou 

a resolução de número 40 a fim de permitir e regulamentar a sua distribuição para 

objetivos de ensino e pesquisa. (LIMA, 2018). 

O Brasil, como Membro da OMM e signatário, cumpre a Resolução 40, desde 

sua aprovação em 1995, por meio de mensagens entre os vários serviços 

meteorológicos. 

O GOS provê dados de observação para agrometeorologia, meteorologia 

aeronáutica, climatologia e inclusive o estudo de clima e mudança global. Todas  as 

observações coletadas pelo GOS trafegam pelo GTS, composto de uma rede 

automática, para a distribuição de dados de observação.  É o sistema que 

interconecta os serviços ligados à meteorologia dos países que fazem parte da 

World Meteorological Organization (WMO) . No Brasil, o órgão da OMM é o Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) em Brasília-DF, órgão responsável por repassar 
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as mensagens coletadas no mundo, através do GTS. O CPTEC recebe do INMET os 

dados globais de observação diariamente.  

O propósito do GOS é prover, de todas as partes do globo e do espaço, 

observações de alta qualidade, unificadas, do estado da atmosfera e superfície de 

oceanos, previsões e advertências e ainda para outras aplicações em defesa de 

programas da OMM e programas ambientais. O GOS inclui instalações de 

observação em estações em: terra, mar, aeronaves, satélites meteorológicos e 

outras plataformas. Estas observações são de alta qualidade, unificadas do estado 

da atmosfera, oceanos, previsões e programas ambientais. (LIMA, 2018) 

A OMM preconiza que as observações meteorológicas sejam realizadas em 

pelo menos três dos seguintes horários: 00, 06, 12 e 18 (UTC) do termo em inglês 

“Coordinated Universal Time”.  

De acordo com Almeida (2004), há quatro tipos de Observações: 

 

• Observações de Superfície – São estações em terra que fazem 

observações próximas à superfície da Terra, pelo menos a cada três horas e 

freqüentemente de hora em hora, de parâmetros meteorológicos como pressão 

atmosférica, velocidade e direção de vento, temperatura do ar e umidade relativa.  

 

 • Observações de ar superior - São estações de ar-superior, radiossondas, 

fixas a balões ascendentes livres, fazem medidas de pressão, velocidade de vento, 

temperatura e umidade da superfície até 30 km de altura.  

 

• Observações de Aeronave - São aeronaves provêm relatórios de pressão, 

ventos e temperatura durante vôo. Aircraft Meteorological Data Relay 23 (AMDAR), 

sistema de retransmissão meteorológica de aeronaves, faz observações de alta 

qualidade de ventos e temperaturas.  

 

• Observações do Mar - Sobre os oceanos, o GOS tem observações de 

navios, bóias ancoradas e de deriva e plataformas estacionárias.  
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Os satélites geoestacionários, a cerca de 36 000 Km de altitude, tem órbitas à 

velocidade da rotação da Terra, e os circumpolares, a 800-900 Km de altitude, 

descrevem órbitas que os levam aos Pólos Norte e Sul alternadamente. As estações 

terrestres recolhem e tratam os diversos dados enviados pelos satélites. Vários 

satélites de órbita polar são equipados com instrumentos de sondagens que podem 

prover perfis verticais de temperatura e umidade em áreas livres de nuvem. Os 

satélites geoestacionários também são usados para medir velocidade de vento 

localizando nuvens e vapor de água. (LIMA, 2018). 

 

• Outras Plataformas - O GOS também inclui observações de radiação solar 

e medidas de ondas (FIGURA 1). 

 

Figura 1: Sistema de Observação Global – GOS. 

 

Fonte: WMO (2018) 

 
A Figura 1 representa o GOS composto por diversos tipos de dados 

observacionais: Ship, Buoy, Aircraft, satélites, radar, estações de superfície entre 

outras. Estes dados são descritos posteriormente. 
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Figura 2: Divisão por Regiões da World Meteorological Organization (WMO). 

 

Fonte: WMO (2018) 

 

A Figura 2 representa a divisão do globo por regiões segundo a WMO. A 

América do Sul está localizada na Região III.  

 

2.2 Estrutura do Sistema GTS 

  

O GTS é organizado em três níveis, conforme exibido na Figura 3: a) Rede 

Principal de Telecomunicação (MTN), é a espinha dorsal do GTS, tem como função 

manter uma comunicação eficiente e confiável entre 3 centros mundiais (Melbourne, 

Moscou e Washington) e 15 regionais (Algiers, Beijing, Bracknell, Brasília, Buenos 

Aires, Cairo, Dakar, Jeddah, Nairobi, New Delhi, Offenbach, Toulouse, Prague, Sofia 

e Tóquio). 

Redes Regionais de Telecomunicação Meteorológica (RMTN) são as redes 

que conectam os centros nacionais aos centros regionais a que fazem parte; Redes  

Nacionais de Telecomunicação Meteorológica (NMTN). (LIMA, 2018) 
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Figura 3: Rede de Telecomunicação Principal. 

 

Fonte: WMO ( 2018) 
 

 

  O GTS conta com uma grande diversidade de dados onde podemos destacar 

as observações convencionais, imagens de satélites meteorológicos, previsões e 

produtos derivados, informações e saídas de modelos numéricos e alertas 

meteorológicos. Além das observações convencionais, o GTS dissemina dados para 

uso climatológico (mensagens CLIMAT, CLIMAT TEMP, entre outras), vento na 

troposfera obtido a partir de satélites geoestacionários, e dados processados em 

pontos de grade como análises e resultados de modelos numéricos de previsão de 

tempo, provenientes de centros como o NCEP (National Centers for Environment 

Prediction), o ECMWF (Centro Europeu), o UKMET (Inglaterra), entre outros. (LIMA, 

2018). 
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2.3  Identificação das informações 

 

Todos os dados que circulam na rede GTS estão contidos em boletins, que 

por sua vez são identificados por cabeçalhos abreviados (códigos de 

telecomunicação), descritos de maneira completa no Manual WMO 386. Através do 

cabeçalho abreviado é possível identificar o tipo de informação que o usuário da 

rede GTS está enviando ou recebendo.  

As informações distribuídas através do GTS devem estar num dos formatos 

oficiais da OMM. Cada tipo de informação disponibilizada pelo GTS pode ter 

diferentes formatos; as informações como, por exemplo, os alertas, podem ser de 

caráter alfanumérico, binário ou na forma pictorial; os dados meteorológicos são 

disponibilizados em formato alfanumérico ou binário, e são identificados pelo 

cabeçalho abreviado.  Através do cabeçalho abreviado é possível identificar o tipo de 

informação que o usuário da rede GTS está enviando ou recebendo. (LIMA, 2018). 

É necessário utilizar decodificadores especiais fim de obter as informações 

contidas nas mensagens. Existem diversos decodificadores disponíveis para a 

comunidade de dados do GTS que os decodifica através dos decodificadores do 

ECMWF. (OMM, 2018) 

Os dados meteorológicos podem ser do formato BUFR é um dos formatos 

binários estabelecidos pela WMO para a distribuição de dados, também podem estar 

no formato TAC. 
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Figura 4: Sistema completo GOS e a transmissão dos dados meteorológicos pelo GTS. 

 

Fonte: WMO (2018) 

 

Dados de observações convencionais, dados de satélite e de modelos 

numéricos disponibilizados pelo GTS são utilizados entre os diversos grupos 

operacionais da DIDOP. Por esta razão o seu monitoramento, armazenamento e 

disseminação são de grande importância. 

 

2.4 Internet Data Distribution (IDD) 

O IDD foi criado nos Estados Unidos nos anos de 1990, é um projeto 

colaborativo entre diversas universidades americanas, coordenado pelo UNIDATA, 

sediado na UCAR, com financiamento do e do NSF.  A lista completa com mais de 

uma centena de instituições participantes pode ser encontrada na internet, no site da 

UNIDATA. (UNIDATA, 2018)  
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Algumas importantes instituições participantes são (UNIDATA, 2018): 

 NOAA: disponibiliza dados experimentais; 

 NCEP: disponibiliza os resultados de modelos numéricos e análises; 

 Universidade de Wisconsin-Madison: disponibiliza imagens de satélite 

através da SSEC; 

 FNMOC: disponibiliza resultados numéricos;  

O IDD é um sistema descentralizado, pois não possui uma central 

distribuidora de dados. Os principais tipos de dados disponíveis no IDD podem ser 

classificados em grupos, cada um composto por um ou mais “feedtypes”, que são a 

sua identificação dentro do IDD (ALMEIDA, 2004): 

 Dados Convencionais (GTS): Os dados convencionais de estações 

meteorológicas, bóias, navios, aviões, radiossondas, junto com aquelas 

disseminadas através do GTS, são disponibilizadas pelos canais de 

telecomunicação do NWS, e inseridas no sistema. 

 Resultados de modelos numéricos: modelos numéricos de previsão do 

NCEP, ECMWF e de outros centros. 

 Imagens de Satélite: Imagens selecionadas de vários canais estão sendo 

inseridas pelo SSEC na universidade de Wisconsin-Madison. Imagens de 

vários canais dos satélites GOES, mas outras imagens podem ser inseridas, 

se houver interesse por parte dos participantes do IDD. 

 Dados de Radar: São provenientes do Serviço de disseminação NEXRAD, 

cobrindo praticamente todo o território americano. Dados de radares 

Brasileiros também poderiam ser incluídos no sistema. 

 Produtos Experimentais: Saídas em alta-resolução de modelos e outros 

dados experimentais preparados e inseridos no IDD pelo NOAA, FSL e pelo 

NCE. Também estão disponíveis dados de relâmpagos da rede nacional de 

detecção de raios NLDL, preparados e inseridos no IDD pela State University 

of New York, em Albany, dados Aircraft ACARS, e dados de perfis 

atmosféricos (Profilers). 
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A Figura 5 mostra a topologia do projeto IDD distribuindo dados no globo 

todo, o CPTEC é o representante desse projeto na América do Sul e distribui os 

dados do IDD para várias Instituições Nacionais e para outros países da América do 

Sul. 

 

Figura 5: Topologia IDD UNIDATA. 
 

 
Fonte: (UNIDATA, 2018) 

 
 

A extensão da rede Norte-Ameticana na América do Sul começou 

experimentalmente em 2001 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e contou 

com a colobaração de CPTEC em 2004, Universidade do Pará, Universidade de São 

Paulo e UNIDATA. Criando assim a rede IDD-Brasil, interligando as Américas nesta 

comunidade. (IDD BRASIL, 2005). 

A Figura 6 mostra a comunidade UNIDATA e os países participantes desse 

projeto no hemisfério Norte e Sul.  
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Figura 6: Comunidade UNIDATA no hemisfério Norte e Sul 
 

Fonte: UNIDATA ( 2018) 
 

 

O IDD_Brasil (2005) possui como membros colaboradores da América do Sul: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, CPTEC,  

Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Pará, Laboratório Nacional de 

Computação Científica, Marinha do Brasil, CEFET-RJ, PUC Minas Gerais, Instituto 

Nacional de Meteorologia, Universidad de Buenos Aires e Universidad de Chile. (IDD 

BRASIL, 2005). 

 

2.5 Rotina Operacional 

 

Os dados recebidos pelo GTS, IDD ou por outros Centros são essenciais para 

desenvolvimento de diversas atividades dentro dos grupos operacionais. Alguns 

grupos da DIDIOP e da Assimilação de Dados do DIDMD necessitam dos dados do 

GTS, IDD e de outras fontes para realizarem suas atividades. A seguir na Figura 7 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

    23 
 

refere-se a estrutura atual de recepção dos dados em relação a distribuição entre os 

grupos operacionais da DIDOP. A principal fonte de dados meteorológicos é 

recebida pelo grupo de Pré-Processamento vindos do GTS e IDD (FIGURA 7).  

 
 

Figura 7: Estrutura atual dos grupos para recepção dos dados meteorológicos na         
                DIDIOP. 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

 

A caixa amarela chamada de OUTROS, representada na Figura 7, refere-se 

aos dados desconhecidos pelo grupo de Pré-Processamento. Estes dados recebidos 

pela fonte OUTROS são dados meteorológicos utilizados e recebidos pelo grupos:  

Banco de Dados, Clima, IO, Visualização e Previsão de Tempo. Uma pequena 

amostra do acervo de dados recebidos pela fonte OUTROS: dados de modelos 

numéricos GFS 025 (utilizado pelos grupos IO, GPT, Visualização), dados de 

Radiação de Onda Longa do NCEP, Dados de Pressão em Nível do Mar do NCEP, 

Dados Observados de Geopotencial do NCEP, Dados de Observação da 

Temperatura de Superfície do Mar (TSM) do NCEP utilizado pelo grupo de Clima, o 

acervo de dados OUTROS é bem diversificado. Uma amostra do acervo dos dados 

oriundos da fonte OUTROS será mostrada no item 5. 
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 O grupo de Pré-Processamento recebe os dados do GTS através dos 

softwares AFD/LDM e da fonte IDD somente pelo software LDM. O AFD é um 

software gratuito desenvolvido na Alemanha que distribui arquivos para um host 

remoto, através dos protocolos: FTP, SFTP ou SMTP. A distribuição local é feita 

simplesmente copiando ou, se possível, movendo arquivos de um diretório para 

outro. Para distribuir arquivos, o AFD possui um (ou mais) arquivo de configuração 

central chamado (DIR_CONFIG), onde o administrador do sistema pode especificar 

quais arquivos devem ser distribuídos e onde serão enviados. (FIGURA 8). 

 

                              Figura 8: Distribuidor Automático de Arquivos (AFD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: AFD (2018) 

                 

O outro software utilizado é o LDM, um software-chave gratuito e de código 

aberto que dá acesso ao Sistema de Distribuição de Dados pela Internet, o IDD, 

integrando o grupo à comunidade UNIDATA. Os dados do IDD e GTS são inseridos 

em um nó fonte (source), e enviados através da Internet através do software LDM. 

(LDM, 2018). 

https://www.dwd.de/AFD/html-en/dir_config.html
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O acesso em tempo “quase-real” não apenas aos dados meteorológicos 

convencionais disseminados pelo GTS, mas também a imagens de satélite (em 

particular de geoestacionários da série GOES e da série NOAA, resultados de 

modelos numéricos (NCEP, ECMWF, UK, CPTEC etc.), dados de experimentos, 

boletins técnicos e outros dados observacionais que estão disponíveis apenas 

através do IDD. Além disso, o sistema também pode ser utilizado para disseminar os 

dados produzidos localmente nas instituições brasileiras. Segundo Almeida (2004), o 

LDM é uma das principais ferramentas para receber e enviar dados do CPTEC. 

(FIGURA 9). 

                              Figura 9: Estrutura do nó Source LDM. 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

 O LDM obtém dados de uma ou mais fontes de dados, retransmite-os para 

um ou mais coletores de dados e armazena em arquivos locais (FIGURA 10).  
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Figura 10: Estrutura do LDM. 
 

 
 

Fonte: (LDM, 2018) 
 
 

 A Figura 10 mostra como o sistema LDM é completo: recepção, 

decodificação, análise, visualização e geração de produtos. A grande vantagem do 

LDM é que além de receber em tempo “quase-real”, o mesmo possui programas 

decodificadores embutidos para vários tipos de dados meteorológicos,como por 

exemplo, dados do tipo Gempak (FIGURA 12). 

 

3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL  

 

 A Figura 11 mostra o sistema de recepção de dados utilizando os dois 

softwares AFD e LDM instalados nas máquinas físicas do Grupo de Pré-

Processamento. Os dados meteorológicos recebidos são armazenados em 

ambientes locais das máquinas operacionais – máquina interna 1 e máquina interna 

2.  
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Figura 11: Sistema de recepção atual do grupo de Pré-Processamento.  

 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

  

Os dados específicos que cada grupo da DIDOP e do grupo de Assimilação 

de Dados necessitam e que não fazem parte do acervo de dados recebidos pelo 

AFD e LDM são adquiridos de forma isolada. Cada grupo utiliza diversas 

ferramentas e softwares de forma individual.   

O Grupo de Previsão de Tempo GPT precisa analisar e interpretar os dados 

meteorológicos de uma forma visível e prática, dessa forma as ferramentas 

computacionais interativas se fazem presente, tais como GrADS  e o Gempak, entre 

outras ferramentas, podem ser utilizadas pelos meteorologistas. (GEMPAK, 2018) 

Atualmente a ferramenta operacional utilizada pelo grupo Grupo de Previsão 

de Tempo (GPT) é o Gempak.  O Gempak é uma ferramenta de análise e 

visualização de dados meteorológicos observados, dados de superfície, ar superior, 

radares, saídas de modelos numéricos e imagens e produtos de satélites para uso 
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em atividades operacionais e de pesquisa. Ela foi desenvolvida e fornecida 

gratuitamente pelo UNIDATA para a produção de previsões operacionais e produtos 

de análise que podem ser visualizados via interfaces gráficas e por linhas de 

comandos. (GEMPAK, 2018). 

Os dados observacionais são recebidos nos formatos oficiais da OMM (texto) 

e processados com os decodificadores do NCEP incluídos no pacote Gempak 

mantido pelo programa UNIDATA. O resultado é uma base de dados no chamado 

“formato Gempak”. Os dados meteorológicos após serem decodificados podem ser 

visualizados pelo software Gempak e vários produtos derivados podem ser 

desenvolvidos como: cartas sinóticas 250hPa, 500hPa, 750hPa entre outras.   

A carta sinótica (FIGURA 12) é um mapa que apresenta alguns elementos 

que caracterizam o estado do tempo, numa determinada região e momento. Estas 

cartas em conjunto com os dados meteorológicos observados, modelos numéricos e 

imagens de satélite são analisadas pelo grupo do GPT diariamente.  

 

Figura 12: Produto Gempak elaborado no CPTEC - Carta Sinótica 500hPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CPTEC (2017) 
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A análise do conjunto dessas informações permite à equipe de 

meteorologistas do grupo GPT elaborar a previsão de tempo para os próximos dias 

(24 horas a 168 horas), boletins por regiões, boletim técnico e alertas 

meteorológicos. 

Após conhecer o fluxo de dados meteorológicos utilizados pelo grupos 

operacionais, alguns problemas foram detectados como: 

 

1. A redundância na aquisição dos dados meteorológicos entre os grupos 

operacionais; 

2. Trabalho duplicado por parte das equipes; 

3. Sobrecarga no sistema de banda de redes (recepção dos dados); 

4. Armazenamento de dados duplicado em diversas máquinas; 

5. Identificar quais são dados essenciais e horário médio da recepção dessas 

informações para obter um maior controle e atenção por parte do grupo 

responsável pelo monitoramento. 

 

Como resposta ao desafio de disponibilização dessas informações, muitas 

organizações estão criando ideias inspiradas na compreensão dos anseios de seus 

usuários por meio da utilização da abordagem do Design Thinking focado no 

usuário. Apesar de não haver uma definição amplamente aceita sobre a abordagem 

de Design Thinking, a essência do seu processo está no pensamento de designer e 

no trabalho focado no usuário com intensa investigação sobre a criação de valor do 

produto para o cliente. (BUENO; VASCONCELLOS-GUEDES; GUEDES, 2015).  

A aplicação de uma metodologia contribuirá no levantamento dos dados 

meteorológicos com foco no usuário que precisa dessas informações.  

Visando melhorar e aperfeiçoar o serviço de disponibilização dos dados 

meteorológicos entre os grupos operacionais, será aplicada a metodologia de 

Design Thinking de Serviços, tendo em vista a busca por novas tecnologias e 

inovação do serviço existente. 
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4 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  
 
  O plano de desenvolvimento adotado para esta pesquisa tem como objetivo 

conhecer o acervo de dados meteorológicos que são recebidos diariamente na 

DIDOP e quais destas informações são essenciais para a elaboração das atividades 

operacionais da Divisão. Suas etapas serão: 

 

● Levantamento dos grupos operacionais da Divisão DIDOP; 

● Levantamento do fluxo de dados meteorológicos; 

● Identificação dos dados essenciais para a elaboração das atividades 

operacionais como a  previsão de tempo e a previsão de climática; 

● Estudo sobre as formas de apoio do Design Thinking e Design Thinking de 

Serviços; 

● Estudo da bibliografia especializada, referente ao tema de pesquisa, utilizado 

os meios existentes como: internet, livros e papers. 

 

O desenvolvimento do presente trabalho relaciona-se à melhoria no processo 

de recepção, transmissão e utilização dos dados meteorológicos que são essenciais  

para a execução das atividades operacionais dos grupos da divisão DIDOP e para o 

grupo de Assimilação de Dados da divisão DIDMD.  Utilizar-se-á de uma abordagem 

do processo proposto pelo Design Thinking de Serviços. 

 

4.1 Metodologia a ser aplicada 

 

A metodologia utilizada neste trabalho é o Design Thinking de Serviços. Esta 

metodologia permitirá criar ou remodelar os serviços já existentes na Divisão DIDOP, 

rever os conceitos e ferramentas que estão em operação a fim de melhorá-los ou 

gerar um novo processo por meio da inovação dos serviços, conhecendo os 

produtos e as necessidades da Divisão. O objetivo é melhorar o serviço e atender as 

necessidades e desejos dos usuários na medida do possível. A constante renovação 

de tecnologias e equipamentos, aliados ao conhecimento do perfil do usuário pode 

permitir realizar a inovação dos serviços existentes. 
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Design Thinking é uma metodologia de design que fornece uma abordagem 

baseada em solução para resolver problemas, prover soluções inovadoras seja no 

campo de serviços ou na geração de novos produtos, através do levantamento de 

informações sobre problemas reais do usuário final, o entendimento da sua jornada 

e a proposta de soluções tangíveis. (STICKDORN, MARC, 2014) 

De acordo com Vianna (2012), o Design Thinking refere-se à maneira do 

designer pensar, utilizando o raciocínio abdutivo, por meio do qual se busca desafiar 

padrões e desfazer conjunturas em busca de inovação. Juntar uma ideia,  colocá-la 

em prática e obter um resultado desejado é o que caracteriza uma inovação.  

O processo de obter as informações meteorológicas por meio de uma nova 

visão dentro do Centro pode ser considerado uma inovação.  

Explorando a posição filosófica e histórica do “design thinking”, Robert 

O'Toole (2009) explica: 

 

O Design Thinking está tomando forma como uma atitude, como uma 
metodologia, como uma filosofia. E talvez também como uma 
abordagem ao aprendizado e ao aprendizado de design. Se seus 
métodos forem capazes de entregar o que prometem, dando vazão a 
potenciais, libertando a criatividade, mas em um contexto coletivo e 
colaborativo, com vista a fins duráveis e sustentáveis, ele certamente 
é o prenúncio de um futuro empolgante e viável. Como testar isso? 
Imaginar, descobrir, pensar, prototipar, testar, iterar, implementar. 
 

 

O design de serviços é uma forma holística por meio da qual um negócio 

pode obter uma compreensão abrangente e empática das necessidades do seu 

cliente. (FRONTIER SERVICE DESIGN, 2010). 

O design de serviços ajuda a criar novos serviços ou a melhorar os já 

existentes, de modo a torná-los mais úteis, utilizáveis e desejáveis para os clientes, 

bem como eficientes e eficazes para as organizações. Trata-se de uma nova área 

de atuação do design que se caracteriza como holística, multidisciplinar e 

integradora. (STEFAN MORITZ, 2005). 

O Design Thinking de Serviço é nada mais óbvio que a aplicação da 

abordagem do Design Thinking especificamente para os serviços, que são 

naturalmente mais complexos e abrangentes do que os produtos. O Design Thinking 

de Serviço é a metodologia que utiliza os conceitos e ferramentas interdisciplinares, 
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da Tecnologia da Informação (TI), do Marketing de Serviços e, até, da dramatização. 

O resultado do processo de ideação e prototipagem pode assumir diversas formas: 

de estruturas organizações relativamente abstratas, processos operacionais, 

experiências diferenciadas e cuidadosamente planejadas até objetos fisicamente 

concretos. (MUNDO DO MARKETING, 2018) 

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

quanto na disseminação, requer organização, identificação e disponibilização clara e 

simplificada que podem ser alcançada por meio da arquitetura de dados a qual 

estabelece os critérios sobre as operações de processamento, incluindo todo o fluxo 

do sistema, contribuindo para a redução de custos, integração, armazenamento, e 

ampliando a disponibilidade e a velocidade de acesso a seus dados.  

O Design Thinking de Serviço é baseado em 5 princípios: 1. Centrado no 

usuário; 2. Cocriativo; 3. Sequencial; 4. Evidente; 5. Holístico. (STICKDORN e 

SCHNEIDER, 2014, p. 36). 

 
1 - Centrado no Usuário:  
 

O princípio Centrado no usuário se preocupa com o serviço que deve ser 

testado e desenvolvido através do olhar do cliente/usuário. A participação do usuário 

na entrega de um serviço é essencial. 

 Obter percepções autênticas sobre os usuários envolve a aplicação de 

métodos e ferramentas que permitam ao designer de serviços colocarem-se no lugar 

do usuário e entender sua experiência individual do serviço, bem mais sobre seu 

contexto mais amplo. Somos todos usuários – embora tenhamos diferentes 

necessidades e mentalidades. O design de serviços começa com a compreensão e 

a revelação dessas diferentes mentalidades. (STICKDORN, MARC 2014, p 39) 

 

2 - Cocriativo 

Existe uma variedade de métodos e ferramentas que podem ser utilizados 

para obter percepções genuínas, a partir de diferentes perspectivas de usuário, na 

criação de um novo serviço e para o desenvolvimento, prototipagem e testes desses 

conceitos de serviços. Isso se chama cocriação. Facilitar esse processo em grupos 

que sejam representativos de seus stakeholders é um aspecto essencial do design 
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thinking e uma parte fundamental do design de serviços. (STICKDORN, MARC, 

2014, p. 41) 

Os principais stakeholders devem ser incluídos no processo do design de 

thinking de serviços assim como os usuários, clientes e funcionários e gestores da 

empresa, além de interfaces não humanas, como máquinas de vendas ou sites na 

internet, pois pode ocorrer um processo significativo de mudanças dentro da 

instituição/empresa e por esta razão é necessário um alinhamento com a cultura e 

valores da empresa ao organizar um serviço completo.  Este é um ponto que pode 

ser um desafio dependendo da maturidade da empresa que se propõe a repensar o 

serviço. 

 Com a cocriação, os usuários têm a chance de agregar valor a um serviço 

juntamente com o provedor do serviço no início do desenvolvimento, na exploração, 

e definição da proposição de serviços a fim de gerar ideias acerca de como criar o 

design de um novo serviço ou melhorar um serviço existente. 

 

3 - Sequencial 

Serviços são processos dinâmicos que ocorrem ao longo de um determinado 

tempo. No processo do design de serviços, é fundamental levar em consideração 

essa linha do tempo do serviço, uma vez que o ritmo de um serviço pode influenciar 

o estado de humor dos usuários. (STICKDORN, MARC, 2014, p. 42). O serviço deve 

ser uma sequência de ações inter-relacionadas, considerando como o usuário irá 

perceber a necessidade do serviço e os pontos de contato com  a organização 

(máquina ou humano). 

Este processo é formado por três etapas (STICKDORN, MARC, 2014): 

 1-Pré-Serviço: parte inicial para entrar em contato com um serviço.  

 2-Prestação do Serviço: quando os usuários experimentam de fato o serviço.  

 3- Pós-Serviço 
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4 - Evidente 
 

Serviços no geral são intangíveis porque não podem ser vistos, provados, 

sentidos ou ouvidos antes de serem comprados. O princípio de Evidência torna o 

serviço tangível dentro de um processo de serviço. Os aspectos que tornam um 

serviço desejável são as evidências físicas. Serviços intangíveis devem ser 

visualizados como artefatos físicos.  

Pontos intangíveis/imateriais que são entregues para o cliente, como por 

exemplo um serviço de implementação, atendimento ou suporte, precisam também 

ser evidenciados e “desenhados” durante o processo de design de serviços. 

(CATARINAS, 2017) 

É comum serviços ocorrerem com discrição, nos bastidores como retaguarda. 

A evidência física ajuda a prolongar a experiência, desencadeando memórias das 

interações mais positivas no pós-serviço, aumentando as chances de recomendação 

e fortalecimento da imagem da instituição/setor provedor. (WEBGOV, 2017) 

 

5 - Holístico 
 
 No processo de design de serviços, trabalhar com uma visão sistêmica e de 

forma holística é extremamente difícil, pois é impossível levar em consideração 

todos os aspectos de um serviço. Entretanto, a intenção do designer de serviços 

deve ser a de sempre olhar da forma mais ampla possível para o contexto dentro do 

qual o processo de um serviço ocorre. (STICKDORN, MARC, 2014, p. 45) 

O princípio holístico está direcionado para o serviço como um todo do início 

ao fim, levando em consideração todas as partes do negócio, como o ambiente e os 

elementos do serviço como por exemplo: software, pessoas, funcionários, ambientes 

e etc. 

 
4.2 Tecnologia em Design de Serviços 
 
 A invenção da Web popularizou o uso de serviços online, revolucionando os 

serviços existentes e contribuindo para o crescimento e desenvolvimento das 

tecnologias de computação e de comunicação, buscando uma maior eficiência e 

substituindo contato direto entre o usuário e o funcionário.  
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 O Design de Serviços baseia-se das abordagens estruturadas do Design 

Thinking com o principal objetivo de obter conhecimento e participação dos usuários, 

profissionais da área envolvidos para o desenvolvimento, construção e 

gerenciamento do serviço.  

 O Design de Serviços pode ajudar as empresas em momentos de crise, 

identificando e resolvendo seus problemas com o auxílio de técnicas multidisciplinar, 

que combina métodos e ferramentas oferecendo soluções rápidas e criativas, para 

que dessa forma as empresas possam alcançar suas metas, focar na inovação ou 

aperfeiçoamento dos serviços existentes a de torná-los ainda mais atrativos, úteis, 

práticos para os usuários. (STICKDORN, MARC, 2014) 

 Segundo Moritz (2005), o modelo para ajudar a entender o Design de Serviço 

é mostrado na Figura 13. Os conceitos em laranja representam o Design de Serviço 

e seus benefícios para as organizações e clientes. Os conceitos em cinza 

representam as organizações e clientes, suas limitações, recursos e todo o contexto 

em que estão inseridos. 

 

 

Figura 13: Visão Geral do modelo de Design de Serviços 

 

Fonte: Adaptado de MORITZ (2005, p.152-153). 
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4.3 Ferramentas do Design Thinking de Serviços 

  

 Todos os métodos e técnicas empregadas no design thinking são iterativos. 

Esse processo iterativo significa que a cada etapa do processo do design de 

thinking de serviço, permite efetuar ajustes, retroceder um passo, ou até mesmo 

voltar sempre que necessário e começar tudo de novo. O importante é aprender com 

os erros da iteração anterior, através da criação de vários protótipos e testes.   

 Segundo Marc Stickdoorn (2014), o design de serviços é dividida em 4 etapas 

iterativas: Exploração, Criação, Reflexão e Implementação. As quatro etapas 

iterativas são uma forma simples e bastante básica de abordar a estrutura de um 

processo de design de tamanha complexidade.   

A literatura e a prática fazem referências a diversas outras estruturas 

compostas de três a sete etapas ou mais, mas todas compartilhando 

fundamentalmente a mesma mentalidade (BEST, 2006; MAGER, 2009; MIETTINEN 

& KOIVISTO, 2009).  

As palavras usadas podem variar, citando algumas: identificar-construir-

mensurar (ENGINE, 2009), insights-ideia-protótipo-entrega (LIVE|WORK,2009), 

descoberta-conceito-design-implementação. (DESIGNTHINKERS, 2009). 

A Figura 14 mostra a definição das etapas do design thinking segundo vários 

autores. 
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Figura 14:  Etapas do Design Thinking  segundo vários autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: RevistaBW (2018) 
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Dentre as diversas referências e etapas mostradas na Figura 14, foi escolhida 

a abordagem de duplo diamante para o desenvolvimento deste trabalho, por ser um 

processo livre, de natureza iterativa, cíclica em sua progressão. 

Conforme descrito pelo British Design Council, o diagrama do Diamante Duplo 

ou Double Diamond, foi desenvolvido através de uma pesquisa interna no Design 

Council em 2005 na Inglaterra, como uma maneira gráfica simples de descrever o 

processo de design com o objetivo de ajudar a resolver problemas dividindo em 4 

etapas diferentes: Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar. 

 

Figura 15: Diagrama do Duplo Diamante 

 

Fonte: Design Council (2018) 
 

Esta abordagem inclui a pesquisa e definição do produto/serviço (primeiro 

diamante) e o desenvolvimento e prototipagem (segundo diamante). Na primeira 

etapa Descobrir/Definir foi definida as ideias iniciais, o levantamento dos grupos 

operacionais que utilizam os dados meteorológicos e suas necessidades em obter 

estas informações. Conhecer o acervo de dados que são essências para o 

desenvolvimento de suas atividades. Na segunda etapa do diagrama 

Desenvolver/Entregar foi desenvolvido protótipos de serviço de dados para serem 
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analisados e observados no ambiente de teste. A Figura 16 representa a dinâmica 

do Design Council em 4 etapas (Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar).  

Figura 16: Dinâmica do Design Council. 

 

Fonte: Design Council (2018) 

 

Estas 4 etapas são mapeadas em fases convergentes e divergentes no 

processo de criação dos Designers, sendo Descobrir/Desenvolver corresponde a  

processos (pensamentos divergentes) e as etapas Definir/Entregar são  

pensamentos convergentes. O caminho não é mais linear, simplesmente porque 

iterações sucessivas são necessárias para enquadrar o problema e a solução. (VAN 

DER LINDEN, et al., 2016) 

Brown (2010) defende o Design Thinking como um modelo de ciclos de  

pensamentos, soluções divergentes, convergentes, análise e síntese. No 

pensamento divergente é realizado de forma intuitiva e busca gerar novas ideias e 

soluções de forma mais ampla possível. No pensamento convergente é a forma 

mais racional do pensamento, onde as escolhas são realizadas a fim de encontrar 

as melhores opções do pensamento anterior.  Os ciclos de pensamentos análise e 

síntese foca no resultado dos pensamentos anteriores, analisando os processos 

obtidos a fim de obter melhores opções. 

Dessa maneira, pensamento divergente opera no domínio dos conceitos, 

enquanto o pensamento convergente opera no domínio do conhecimento. (DYM et 

al.,2005). 
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Figura 17: O processo do Diamante Duplo de pensamento divergente e  
                  convergente. 

 

 
Fonte: INOVELAB (2018) 

 

O primeiro bloco de diamante tem como objetivo a descoberta do foco, 

essência do projeto. Realizar o levantamento dos problemas através do pensamento 

divergente, gerando inúmeras hipóteses sobre o problema a ser resolvido ou 

aproveitar as oportunidades. Seguida da fase de pensamento convergente, cujo 

objetivo é escolher ou ajustar os possíveis problemas e oportunidades que 

constituirão o foco do projeto. 

O segundo bloco de diamante tem como objetivo a solucionar o problema 

levantado e/ou aproveitar a oportunidade identificada para inovar. Este bloco inicia 

com a fase de pensamento divergente, gerando vários caminhos de solução ou 

inovação. Na próxima fase de pensamento convergente, o objetivo é escolher quais 

soluções e ou inovação que serão constituídas no projeto, podendo ser a criação de 

novo produto, serviço ou processo. 

 

Etapas do Diagrama de Duplo Diamante 

As etapas previstas no processo do Design Thinking de Serviços segundo o 

livro Isto é Design Thinking de Serviços são: Exploração, Criação, Reflexão e 

Implementação. No Diagrama de Duplo Diamante estas etapas são chamadas de: 

Descobrir, Definir. Desenvolver e Entregar. Por este razão as etapas estão 

compostas por nomes compostos, conforme descritos a seguir. 
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ETAPA 1 – Descobrir/Exploração 

Nesta etapa começa para reunir inspiração, levantamento de percepções ou 

ideia inicial, percepções e pesquisa frequentemente originada por uma fase de 

descoberta onde as necessidades dos usuários são identificadas. Criar modelos 

mentais presentes e futuros do comportamento do cliente por meio da empatia. 

Esta etapa é divida em 3 tarefas segundo o livro Isto é Design Thinking de 

Serviços ( STICKDORN et al., 2014, p. 129-130). 

 

Tarefa 1: Entender a cultura e as metas do ponto de vista da empresa em 

relação a um determinado problema. O processo sempre começa pela identificação 

do problema no qual o designer de serviço irá atuar. Esta etapa raramente começa 

com o usuário e sim com a empresa. 

 

Tarefa 2: Nesta tarefa o objetivo não é encontrar uma solução, mas sim 

identificar o problema real. Obter um entendimento claro da situação a partir da 

perspectiva dos usuários atuais e potenciais acerca de um determinado serviço é 

crucial para o sucesso do design de serviços. 

 

Tarefa 3: Analisar os dados coletados e na medida do possível, a estrutura 

subjacente dos serviços, até então intangível. Ajuda a simplificar os processos 

complexos e intangíveis e cria, junto a equipe de design e aos stakeholders do 

serviço, uma sensação de que é possível alterar os aspectos da proposição de 

serviços que talvez pareçam não estar funcionando adequadamente. 

 

 A etapa de exploração envolve um entendimento da cultura e da organização 

da empresa, identificando os problemas reais que precisam ser solucionados. 

Existem vários métodos e ferramentas para auxiliar os designer nesta tarefa. Através 

do resultado das pesquisas coletadas, é possível tornar o serviço mais tangível para 

que possa ser solucionado.Atualmente, existe uma vasta gama de métodos e 

ferramentas do design thinking de serviços para auxiliar no desenvolvimento da 

etapa Descobrir/Exploração (FIGURA 18). 
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Figura 18: Ferramentas e métodos da Etapa Descobrir/Explorar. 

 

Fonte: Da autora (2018) 

Os quadros em destaque na Figura 18, Mapa de Stakeholders, Sombra, Mapa 

de Jornada do Usuário e Personas foram os utilizados nesta pesquisa. Estas 

ferramentas foram escolhidas pois permitiram a identificação dos grupos 

operacionais, conhecer o acervo de dados meteorológicos e a utilização dessas 

informações nas atividades diárias dos grupos. Sua aplicação detalhada está no 

item 5. 
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Mapa de Stakeholders  

 

Freeman (1984) definiu o termo stakeholder como “qualquer grupo ou 

indivíduo que afeta ou é afetado pelo alcance dos objetivos da empresa”.  

Mapa de Stakeholders é uma representação visual e física de vários grupos e 

ou pessoas de interesse de uma organização envolvidos com um serviço. Essa 

pessoa ou grupo pode ser um cliente, colaboradores, funcionários, fornecedores 

que interfere de forma direta ou indiretamente, positiva ou negativamente no 

funcionamento da organização. Manter um bom relacionamento entre eles é 

necessário para analisar e mapear as atividades entre esses grupos, fazer o 

planejamento e execução de um projeto. 

 

Stakeholders são elementos essenciais ao 
planejamento estratégico de negócios. O sucesso de 
qualquer empreendimento depende da participação de 
partes interessada e por isso, é necessário assegurar 
que suas expectativas e necessidades sejam 
conhecidas e consideradas. (FREEMAN, 1984, p. 46). 

 

Dependendo do grau de influência sobre o projeto, classificamos os tipos de 

stakeholders. Os stakeholders-chave são as partes mais importantes de um projeto, 

pois têm um alto grau de influência e são impactados diretamente pelo projeto.  A 

identificação dos stackeholders-chave do projeto é fundamental para desenvolver  

um projeto eficaz e de sucesso. Entender o que o projeto procura fazer e para quem, 

é a melhor forma de identificar os stakeholders de um projeto. 

Não existe um consenso nas diversas discussões sobre o conceito de 

stakeholders descrita por diversos autores. Neste trabalho foi adotada a ampla 

concepção de Freeman (1984). 
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Figura 19: Lista de Stakeholders. 

 

 
Fonte: Storner e Freeman (1984) 

   

Sombra 

 

Sombra refere a uma imersão do participante do processo, do pesquisador na 

vida dos usuários, funcionários sem interrompê-lo. É o acompanhamento do 

participante do processo na vida dos usuários, funcionários para observar o seu 

comportamento e suas experiências com o produto ou serviço no seu dia a dia. 

Esta ferramenta tenta manter o menos invasivo possível, embora possa 

empregar vários métodos para documentar os dados observados, através de 

reuniões com usuários-chave para conhecer os requisitos e opniões referente ao 

serviço ou produto. Este levantamento pode ser registrado através de fotos, vídeos e 

textos. Também permite que os pesquisadores identifiquem os momentos em que os 

problemas ocorrem e documenta-los. 
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Utiliza-se esta sombra quando se deseja saber detalhes sobre o 

funcionamento de um processo, realizar o levantamento de conceitos, testar um 

produto ou serviço. 

 

Mapa de Jornada do Usuário 

 

Esta ferramenta é essencial para visualizar, identificar os pontos de contato 

que os usuários interagem com o serviço de uma maneira estruturada e real. Com a 

utilização dessa ferramenta é possível obter a geração de percepções tanto áreas 

problemáticas quanto nas oportunidades de inovação. A Jornada é uma 

representação gráfica das etapas de relacionamento do usuário com um produto ou 

serviço, tornando possível uma visualização dos passos percorridos antes, durante e 

depois da utilização do produto ou serviço.  

Este método pode ser usado juntamente com o método Personas.  

A Construção de um mapa de jornada dos usuários deve ser baseada em 

personas com objetivo de explorar seu comportamento em cada etapa do ciclo de 

vida do produto ou do serviço que está sendo analisado para encontrar 

oportunidades de inovação. 

 

Personas 

 

Personas é uma pessoa fictícia que representa um grupo de pessoas com 

base em seus interesses em comum. 

Essa técnica pode ser utilizada diversas vezes no processo de Design 

Thinking de Serviços para alinhar informações dos usuários com todas as pessoas 

envolvidas. Criar personas é essencialmente útil na geração e validação de ideias 

para um negócio. 

Personas é uma técnica util no processo de Design Thinking de Serviços para 

descobrir o público alvo e pode ser utilizada diversas vezes. Foca no alinhamento das 

informações dos usuários envolvidos a fim de validar ideias para melhor satisfazer 

suas necessidades e gerar um maior interesse pelo seu produto ou serviço. 
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ETAPA 2 – Definir/Criação 

A etapa de Definição/Criação inicia a partir do levantamento de todo material 

coletado na etapa anterior (Descobrir/Exploração- definido o problema). 

É a etapa de gerar ideias e conceitos para aquele serviço e testa-los 

novamente. Explorar o maior número de erros com o objetivo de identifica-los o mais 

cedo possível para aprender com eles antes de implementar. O custo é despresível 

nesta etapa de constantes iterações comparado ao custo de falhas após a 

implementação final do serviço/produto.  

O fluxo de iteração das ideias nesta etapa são dinamicas e sofrem constantes 

alterações. A utilização de notas adesivas como, por exemplo, Post-its permite que 

estas ideias sejam facilmente anotadas, descartadas, realocadas, reconstruídas e 

modificadas inúmeras de vezes. 

É importante que, nessa etapa, o maior número de pessoas que tenham 

conhecimento sobre o serviço seja envolvido no processo -  incluindo consumidores, 

stakeholders e funcionários da empresa.  

A principal tarefa na etapa de criação é encontrar soluções concretas com 

base nos problemas levantados e nos percepções que foram gerados durante a 

etapa exploratória; a identificação das necessidades e expectativas dos usuários em 

relação ao novo processo/serviço ou produto. 

 

ETAPA 3 – Desenvolver/Reflexão  

Na etapa 3 são criados os conceitos, soluções e desenvolvimento de uma ou 

mais ideias através dos protótipos e testes. Todas as ideias e conceitos coletados na 

fase de criação são testadas na fase de reflexão. É a fase de tentativas e erros, de 

mostrar aos usuários a importância de ter uma boa imagem mental do conceito do 

futuro serviço.  

É a fase de brainstorming, geração de ideias e de direções estratégicas, 

soluções tangíveis e cocriação. Transformar percepções em ideias mais concretas. 

Fazer protótipos dos conceitos de serviço no contexto de seu uso real ou mais 

próximo da realidade possível, com o objetivo de obter opinião dos usuários. 

De acordo com Stickdorn et al. (2014, p. 134), o design de serviços utiliza 

uma abordagem iterativa de teste e reteste. As técnicas de prototipagem no 
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desenvolvimento de serviços intangíveis utilizam métodos diferentes que são 

utilizados na prototipagem de design de produtos. O principal desafio nesta fase do 

processo é lidar com a intangibilidade dos serviços, pois diferente do produto não 

podemos tocá-lo.  

Para Vianna et al. (2012, p. 122), “O protótipo é a tangibilização de uma ideia, 

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

que simplificada – e propiciar validações”. 

A etapa 2 de Criação e a etapa 3 de Reflexão são momentos em que acontece 

a maior parte das iterações. A etapa de Criação representa o estágio generativo 

dentro desse processo iterativo intimamente relacionado à etapa de Reflexão. 

 

Figura 20: Ferramentas e métodos das etapas Definie/Criação e Desenvolver/        
                  Reflexão.   

 

Fonte: Da autora (2018) 
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O quadro em destaque na Figura 20, Protótipo de Serviço, foi utilizado nesta 

pesquisa, porque foi possível apresentar o conceito na prática, entregar o serviço 

para os usuários testar e validar antes de implementá-lo. Sua aplicação está 

detalhada no item 5. 

Muitos autores, como Vianna et al. (2012); Brown (2010); Brown e Wyatt 

(2010),  referem-se à prototipagem na fase final do Design Thinking. No entanto, no 

Design Thinking de Serviços esta etapa se encontra na fase de Definir/Criação ou 

Desenvolver/Reflexão, isto é na fase intermediária. 

Protótipo de serviços é uma proposta onde é possível desenvolver novos 

serviços ou melhorar os serviços existentes, envolvendo a participação dos usuários, 

acessórios de cena e pontos de contato físicos. O protótipo de serviços é uma 

ferramenta para a aprendizagem, ou utilizada como uma ferramenta para 

comunicação onde é possível observar o  desempenho do serviço e  entender como 

os clientes irão cocriar valor no serviço. 

A prototipagem permite o envolvimento nas etapas de aprendizagem, 

comunicação e criação das ideias com as partes interessadas (usuários/clientes) no 

serviço e ao mesmo tempo atua na exploração, testes e avaliação do serviço. Dessa 

forma é possível testar se os serviços propostos são consistentes com as 

solicitações ou ideias adquiridas ao longo de uma linha temporal, se a nossa 

proposta é válida, verdadeira e eficaz. 

Na prototipagem são criados modelos de teste dos produtos e serviços 

idealizados durante o desenvolvimento do projeto, permitindo a redução das 

incertezas e dúvidas do projeto, eliminação de alternativas que não são bem aceitas 

pelos usuários a fim de encontrar a solução de problemas de maneira mais assertiva 

e concreta.  

Não existe um número fixo de tentativas na prototipagem e o ciclo pode se 

repetir quantas vezes forem necessárias até que se encontre uma solução viável e 

aceita pelos usuários e a análise da eficiência destas soluções encontradas é muito 

importante.  

Pearrow (2000) afirma que um protótipo é um modelo semi-funcional do 

produto final. Usar uma versão parcialmente finalizada do produto ou serviço é uma 
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maneira comum de realizar testes de usabilidade já nas fases iniciais do ciclo de 

vida do projeto. 

 Rubin (1994) afirma que ao desenvolver um protótipo não se faz necessário 

representar toda a funcionalidade do produto. Pelo contrário, somente deve ser 

representada a funcionalidade que atenda aos objetivos do teste ou da avaliação. 

 

 ETAPA 2 e 3 - Níveis de prototipagem  

 No entender de Dumas e Redish (1994), os níveis de prototipagem fazem 

distinção entre dois tipos de protótipo. Estes niveis são baseados nos recursos 

utilizados para desenvolvê-los. O primeiro tipo comporta os protótipos estáticos, 

feitos em papel, enquanto o segundo tipo se refere aos protótipos interativos, 

desenvolvidos com aplicativos específicos. 

 Neste trabalho é adotado o protótipo de acordo com o nível de fidelidade em 

relação ao produto final. A partir dessas dimensões, são considerados os seguintes 

níveis de prototipagem: baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade. 

(FIGURA 21) 

 
Figura 21: Níveis de fidelidade de protótipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: (VIANNA et al. 2012) 
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No nível baixa fidelidade de um protótipo, o desevolvimento é mais rápido, 

pois a representação é apenas conceitual, desenhadas à mão e em papel, 

representando somente como será a usabilidade do sistema exemplos racunhos, 

wireframes.  

No nível de média fidelidade a simulação pode representar o usuário se 

relacionando com a ferramenta sendo assim é possível testar interações e melhorar 

a experiência do cliente. Neste nível apresenta um aspecto visual do sistema a ser 

desenvolvido, tornando-o mais realístico, por exemplo, a forma de uma 

apresentação em sequência de telas.  

No nível de alta fidelidade do protótipo, ocorre uma demanda de maior tempo 

em relação aos níveis de baixa e média fidelidade. Neste nível é considerada um  

mock-up da ideação, representação mais próximo possível do resultado final do 

sistema, os usuários podem validar todas as funcionalidades em tempo real com 

uma  representação visual como se fosse um produto final.  

Segundo Petrie (2006) a etapa dos níveis de fidelidade no processo de 

prototipagem se desenvolve em três etapas:  

 

1 - Modelagem Conceitual ou reprojeto da interface; 

2 – Desenvolvimento de um prototipo para o novo projeto; 

3 – Avaliação do protótipo no modo formal e informal. 

 

Os protótipos interativos sanam as dúvidas sobre o aspecto visual da 

aplicação e reduz as chances de falhas de comunicação entre os eventos do 

sistema a ser implementado futuramente. (DUMAS e REDISH, 1994). 

A criação de protótipos é uma das maneiras mais claras de tentar predizer 

qual a reação das partes interessadas e de estabelecer a viabilidade e utilidade do 

sistema/serviço proposto. A prototipagem não precisa acontecer estritamente nos 

estágios iniciais do projeto, mas quanto mais cedo se planejar, menor será o gasto e 

esforço envolvido nas alterações que se fizerem necessário. 

Protótipo de Serviços é a simulação de artefatos materiais, ambientes ou 

relações interpessoais que representem um ou mais aspectos de um serviço, de 

forma a envolver o usuário e simular a prestação de serviços proposta. 
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ETAPA 4 - Entregar /Implementação 

 Esta etapa refere-se ao serviço já finalizado, que será disponibilizado no 

mercado, já com a realização de testes, aprovação e lançamento. A implementação 

de novos conceitos de serviço reivindica um processo de mudança, que deve ser 

baseada em um serviço coerente formulado e testado durante as etapas anteriores. 

O envolvimento dos funcionários neste novo processo de design de serviço é muito 

importante, pois envolvem aspectos emocionais de um serviço, a experiência do 

usuário, os problemas que precisam ser resolvidos de maneira rápida e criativa.  

A comunicação com os funcionários por ser realizada através de diversas 

ferramentas, como diretrizes de pessoal até storyboards em formato de quadrinhos, 

sequência de fotos ou vídeos. Segundo (STICKDORN et al. 2014, p. 1364).  

O ideal é que os funcionários contribuam para a prototipagem de alguns 

momentos do serviço a fim de terem uma visão clara do conceito. 

 

Figura 22: Ferramentas e Métodos da Etapa Entregar/Implementação. 

 

 

Fonte: Da autora (2018) 
 

No design de serviço todo o processo é dinâmico, por esta razão as etapas 

podem ser feitas e refeitas várias vezes sem seguir necessariamente uma ordem 

fixa. 
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5- ANÁLISE E PROPOSTA DE INTERVEN  O RECO ENDA  O 

 

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

Design Thinking de Serviços aplicando as etapas: Exploração, Criação, Refexão e 

Implementação. Cada uma dessas etapas possui ferramentas específicas de apoio, 

conforme já apresentado no capítulo anterior. 

Para obter um conhecimento prévio sobre o contexto da pesquisa e 

delimitação do escopo do projeto utilizou a etapa de Exploração/Descobrir. Esta 

etapa possui ferramentas específicas para auxiliar no desenvolvimento do trabalho. 

As técnicas aplicadas neste trabalho permitiram obter um conhecimento amplo de 

todo processo de aquisição e identificação dos principais dados meteorólogicos a fim 

de delimitar a pesquisa de informações, quais hipóteses considerar como 

conhecidas e quais precisariam de mais empenho em descobrir ou validar. 

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

com as fases seguidas da metodologia Design Thinking de Serviços.  

 

Exploração/Descobrir: Resultados da Pesquisa na recepção e idenificação dos 

dados meteorológicos recebidos na DIDOP. 

 

Na etapa de Exploração/Descobrir realizou-se a visita e observação do 

ambiente onde o problema está inserido, ou seja, nos grupos da Divisão DIDOP  que 

desempenham suas atividades operacionais. A fim de identificar o público alvo, isto 

é identificar os grupos da DIDOP e observar a rotina dessas equipes, sua interação 

e necessidade em adquirir certos tipos de dados meterorológicos, dependências e 

fluxo de informações. As ferramentas utilizadas nesta etapa foram: Sombra, 

Personas, Mapa de Stakeholders e Mapa de Jornada do Usuário. 

 

Sombra 

O acompanhamento a seguir foi realizado no grupo reponsável pela aquisição 

dos dados meteorológicos da DIDOP a fim de identicar e conhecer o processo de 

recepção dos dados meteorológicos e quais informações estão sendo utilizados 

pelos demais grupos e usuários. 
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O grupo de Pré-Processamento é responsável atualmente pala recepção dos 

dados meteorológicos e pela sua disseminação para os demais grupos da DIDOP. 

 A recepção dos dados meteorológicos é realizada através de máquinas 

físícas e o seu armazenamento é no disco local destas máquinas.  

As fontes de dados do GTS são recebidas do INMET (Brásilia)  via software 

AFD e da fonte IDD do UNIDATA via internet pelo software LDM.  

O fluxo de dados do recebidos do GTS e pelo IDD é de responsabilidade do 

grupo de Pré-Processamento e o armazenamento de parte desses dados no banco 

de dados PostgreSQL é reponsabilidade do Grupo de Banco de Dados. PostgreSQL 

é um gerenciador de banco de dados objeto relacional, isto é os dados estão 

organizados em forma de tabelas (linhas e colunas). 

Cada grupo da divisão DIDOP é responsável em adquirir dados de outras 

fontes externas que são importantes para o desenvolvimento de suas atividades 

particulares. Estes dados específicos não são do conhecimento do grupo de Pré-

processamento. Dessa maneira estas informações acabam não sendo disseminadas 

para outros grupos que muitas vezes acabam adquirindo o mesmo tipo de dado 

repetidamente. 

Os grupos da DIDOP acessam os dados armazenados na área local 

recebidos pelo grupo de Pré-Processamento através do sistema de arquivos 

chamado Network File System (NFS) desenvolvido pela Sun Microsystems.  O NFS 

é embutido no sistema operacional que permite compartilhar arquivos ou diretórios 

de múltiplos usuários entre máquinas de uma rede, como se estes arquivos 

estivessem localizados no disco rígido local do cliente. (Redhatlinux, 2018) 
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Figura 23: Exemplo do Servidor NFS exportando o sistema de arquivos remoto para  

                  dois clientes NFS. 

 

 

Fonte: Redhatlinux (2018) 

 

O protocolo NFS foi projetado para ser independente de computador, sistema 

operacional, arquitetura de rede e de protocolo de transporte. 

Com o intuito de centralizar o recebimento dos dados meteorológicos foi 

proposto a unificação dos grupos de Banco de Dados e Pré-Processamento, 

originando um novo grupo, chamado Grupo de Dados. Este Grupo de Dados será 

responsável pela aquisição, disponibilização, pré-processamento, controle de 

qualidade e formatação dos dados meteorológicos utilizados pelos diversos grupos a 

DIDOP.  

O Grupo de Dados tem a missão de identificar quais dados são essenciais na 

operação dos demais grupos da DIDOP e o horário de aquisição dessas 

informações. Dessa maneira é possível obter um maior controle do fluxo de dados, 

monitorá-los e disponibilizá-los entre os grupos da DIDOP e para os usuários em 

geral. O grupo da Assimilação de Dados da divisão DIDMD é um dos grandes 

interessados na aquisição e pré-processamento desses dados. Essas informações 
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contribuirão para a organização e monitoramento da rotina operacional e para o 

desenvolvimento de novos produtos importantes para o CPTEC.  

Assim como já foi mostrado na Figura 07, na Figura 24, a seguir, a caixa 

amarela chamada de OUTROS representa os dados meteorológicos externos, que 

são desconhecidos pelo grupo de pré-processamento, mas que chegam e são 

utilizados por diversos grupos operacionais de forma aleatória e sem controle.  

Compare esta Figura 24 com a Figura 07 para verificar a mudança da 

estrutura dos grupos e recepção dos dados, caixa amarela OUTROS. 

Diferentemente de como é feito atualmente, a proposta desta pesquisa é que 

esses dados sejam recebidos somente pelo grupo de Dados e que os demais 

grupos operacionais os adquiram e utilizem depois da passagem pelo grupo de 

Dados. Dessa maneira os dados meteorológicos ficam centralizados em um único 

local e o grupo de Dados fica respánsável pela aquisição e distribuição dessas 

informações para os demais grupos interessados.  

A centralização dessas informações é uma quebra de paradigmas para o 

CPTEC. Segundo Kuhn et al. (1997, p.13), paradigmas são as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência.  

 

Essa quebra de paradigma permite que vários grupos operacionais utilizem as 

mesmas informações para desenvolverem suas atividades diárias, eliminando a 

redundância na aquisição dos dados e no armazenamento em terminais individuais. 

O acervo dos dados OUTROS é aberto/livre na WEB não precisando de autorização 

para sua utilização.  
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Figura 24: Estrutura da junção – Grupo de Dados 

 

Fonte: Da autora (2018). 

 

A disseminação de alguns dados meteorológicos é essencial para as 

atividades operacionais do Centro. Os dados recebidos pelo grupo de Dados são 

dados observados convencionais, dados de modelos numéricos e dados de 

satélites. Estes dados estão disponíveis no formato TAC e BUFR. 

É de grande importância para diversos setores saber as condições ambientais 

em cada região do globo. Na previsão de tempo, nas pesquisas em meteorologia, 

climatologia, oceanografia é fundamental conhecer e obter estes dados que são 

realizados através de medições em toda extensão global de variáveis 

meteorológicas primárias como temperatura, pressão, umidade, vento e outras 

informações extraídas através de sensores remotos, como por exemplo: cobertura 

de nuvens e temperatura de grande parte da camada atmosférica.  

O grupo de Dados recebe dados diariamente provenientes de estações 

meteorológicas convencionais. Essas estações são compostas de vários 

instrumentos e sensores que registram as variáveis atmosféricas, tais como: 

temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, pressão atmosférica, radiação 

solar, direção e velocidade do vento.   
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As informações são utilizadas em várias áreas da meteorologia. Na 

meteorologia sinótica estes dados observados podem ser visualizados por meio de 

mapas sinóticos que permitem identificar as condiçoes da atmosfera e assim podem 

infuenciar na condição do tempo futuro. Os grupos GPT, Clima e Visualização 

utilizam estes dados diariamente para desenvolver suas atividades. 

Conforme o CPTEC (2017), as principais observações convencionais 

recebidas pelo grupo de Dados e utilizadas pelos grupos da DIDOP são reportadas 

por: 

 

SYNOP (Estações Meteorológicas de Superfície): reporta observações de superfície 

no continente, podendo ser de estações manuais ou automáticas, disponibilizados à 

rede GTS, com registros a cada hora e nos horários padrões (00, 06, 12 e 18 UTC), 

além dos boletins espaçados. 

 

METAR (Estações Meteorológicas de superfície Aeródromos): são mensagens 

originárias de registros em aeroportos, que informa as condições do tempo no local 

e regiões subjacentes, geralmente a cada hora, ou em espaços menores de tempo 

quando necessário (mensagem Speci - Informe meteorológico especial de 

aeródromo).  

 

BUOY (Estações Meteorológicas de Superfície, Boias Oceânicas): são informações 

provenientes de bóias oceânicas. Estes registros são disponibilizados a cada hora e 

enviados via satélite para os centros GTS.  

 

TEMP/PILOT (Radiossondagens e Balões-Piloto): mensagens referentes a registros 

de pressão em altos níveis, temperatura, umidade e vento, obtidas por meio de 

radiossondas nos horários padrões. Este tipo de mensagem é dividida e enviada em 

quatro partes (A, B,C e D), podendo fornecer medidas desde a superfície terrestre 

até a extratosfera (aproximadamente 10 hPa).  
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SHIP (Estações Meteorológicas de Superfície, embarcadas/móveis proveniente  de 

navios e algumas bóias). Transmitem dados a cada hora, e nos horários padrões 

(00, 06, 12 e 18 UTC) com um volume maior. 

  

SATEM (Sondagem vertical, satélite) transmitidos a cada hora. 

 

SATOB (Dados de altitude, 1 nível, satélite) transmitidos a cada hora.  

 

TEMP: mensagens referentes à sondagem vertical, não satélite que registra dados 

de pressão em altos níveis, temperatura, umidade e vento, obtidas por meio de 

radiossondas a cada hora com uma gama maior de dados nos horários padrões (00, 

06, 12 e 18 UTC). Este tipo de mensagem é dividida e enviada em quatro partes (A, 

B,C e D), podendo fornecer medidas desde a superfície terrestre até a extratosfera 

( aproximadamente 10 hPa).  

 

PILOT: Similar à mensagem TEMP, são mensagens referentes à sondagem vertical, 

não satélite, porém reportadas nos horários padrões (00, 06, 12 e 18 UTC), apenas 

o vento até a extratosfera por meio de radiossondas ou balões pilotos. 

 
AIREP/AMDAR: são informações meteorológicas de altitude regulares provenientes 

de uma aeronave em vôo transmitidas pelo piloto. Através da AIREP o piloto pode 

reportar a base e o topo das nuvens, turbulência, formação de gelo, etc. Dados 

transmitidos a todo instante.  

 
EMA: Estações Meteorológicas Automáticas do INMET. São estações de superfície 

automáticas, coleta de minuto a minuto informações meteorológicas através de 

sensores como: temperatura, umidade, pressão atmosférica, velocidade e direção 

dos ventos, radiação solar e precipitação, representativas da área em que está 

localizada. Estes dados são transmitidos a cada hora via satélite ou telefonia celular 

para a sede do INMET em Brasília. 

 

Esses dados observacionais são recebidos nos formatos oficiais da OMM 

(texto) e processados pelos decodificadores do NCEP incluídos no pacote Gempak 
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mantido pelo programa UNIDATA. O resultado é uma base de dados no chamado 

“formato Gempak”. Estes dados Gempak são processados pelo grupo de 

Visualização através de mapas contendo as variáveis que são úteis para o 

desenvolvimento das atividades do grupo de GPT. 

O atual grupo de Dados processa estas informações e armazena no banco de 

dados PostgreSQL. Estes dados armazenados são disponibilizados para diversos 

grupos da DIDOP como: GPT, Clima, IO, Visualização (site WEB) e usuários 

externos.  

A Figura 25 representa a cobertura de dados das estações Synop em azul, 

Metar em vermelho e EMA em verde no horário das  12Z . Os dados EMA são dados 

referentes às estações do INMET localizadas no Brasil. Os pontos plotados no mapa 

representam a distribuição de dados no Globo todo e o volume desses dados em 

cada região.  
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Figura 25: Quantidade de dados observados de superfície no globo: Synop (pontos 

azul), Metar (pontos vermelhos) e EMA (pontos verdes, Brasil) referente ao horário das 12Z. 

 

Fonte: Elaborado por Giornes (2018) 
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Personas 

 

Na etapa de Exploração/Descobrir foi utilizada a ferramenta Persona para 

descobrir o público alvo, usuários diretos (grupos da DIDOP e Assimilação de Dados 

da DIDMD) que utiliza estes dados meteorológicos em suas atividades operacionais e 

os usuários indiretos que recebem as informações já processadas. 

Foi utilizado um software Web chamado Smaply para auxiliar na identificação 

dos personas. Smaply é um software administrado por uma pequena equipe  

localizada em Innsbruck, na Áustria, utilizada para mapeamento de serviços em 

projetos e trabalhos de design de serviços, que permite usar com eficiência 

ferramentas de design de serviços para criar Personas, Mapas de Stakeholders e 

Mapas de Jornada do Usuário. (SMAPLY, 2018) 

A seguir serão apresentados os personas que possuem interesse em comum, 

isto é, os dados meteorológicos. Alguns personas utilizam estas informações de 

forma direta, desenvolvendo produtos como: previsão de tempo e clima, alertas 

meteorológicos, etc.  

 

Personas Diretos: 
 Grupo de Dados 

 Grupo de Previsão de Tempo-GPT 

 Grupo de Clima 

 Grupo de Implementação Operacional-IO 

 Grupo de Visualização 

 Grupo de Produtos e Processos 

 Grupo de Atendimento aos Usuários 

 Grupo de Assimilação de Dados 

  

Os personas indiretos utilizam estas informações já processadas para 

divulgar aos usuários, sociedade e ou para desevolver pesquisas. 

 
Personas Indiretos: 

 Meios de Comunicação 

 Defesa Civil 

 Educacional 

 Instituições Públicas 

 Instituições Privadas 

 Pesquisadores 
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A descrição simplificada de cada persona está apresentada no Apêndice A. A 

utilização do software Smaply permitiu identificar os grupos que utilizam os dados 

meteorológicos para desenvolverem suas atividades diariamente e quais são os 

usuários externos que se beneficiam dessas informações. 

Após o processo de identificação dos personas, foi criado o Mapa de 

Stakeholders, realizada a representação visual do Stakeholder chave da DIDOP e 

dos stakeholders internos e externos que utilizam o serviço de informações 

meteorológicas. A Figura 26 mostra o grupo de Dados como o stakeholder chave, os 

demais stackeholders internos da DIDOP e os stakeholders externos que utilizam 

informações meteorológicas. Alguns grupos operacionais enviam informações como 

por exemplo, mapas de dados meteorológicos  diretamente para usuários externos, 

através de scripts desenvolvidos pelos programadores.  

Desta maneira foi observado que não são todos os dados que são 

disseminados por meio do grupo de atendimento aos usuários. Informações de 

avisos meterológicos são enviadas por email pelo grupo GPT diretamente para os 

85 unidades de Defesas civis do país cadastradas no sistema de avisos do GPT, 

Mapas de precipitação, temperatura máxima e mínima entre outras informações são 

enviadas para diversos usuários cadastrados no grupo de Visualização e IO.  

As informações que são disseminadas pelo grupo de Atendimento aos 

Usuários são destinadas à mídia em geral (rádio, tv, jornais, etc.), notícias na web 

entre outros.  
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Figura 26: Mapa de Stakeholders da DIDOP. Personas diretos e indiretos que  
    utilizam os dados meteorológicos. O Grupo de Dados no centro é o Stakeholder  

    Chave. 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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O Stakeholder-chave possui uma alta infuência e um forte poder de impacto 

no resultado final do processo. É sua responsabilidade o fluxo das informações, no 

processo e nas atividades operacionais dos Stakeholders internos e 

consequentemente nos resultados disponibilizados para os Stakeholders externos 

(FUGURA 27). 

 

Figura 27: Mapa de Stakeholders Chave (grupo de Dados), Internos e Externos. 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 

 

O grupo de Dados é o grupo responsável pela aquisição, pré-processamento, 

armazenamento e distribuição de dados meteorológicos para os diversos 

stakeholders internos, os grupos operacionais da DIDOP (Grupo de Previsão de 

Tempo - GPT, Clima, Visualização, Implementação Operacional - IO, Produtos e 

Processos - PP, Atendimento aos usuários (responsavel pela comunicação com os 

Stakeholders Externos) e o grupo de Assimilação de Dados da DIDMD e para os 
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Stakeholders externos (Defesa Civil, Meios de Comunicação, Setor Educacional, 

Pesquisadores, Instituições Privadas e Públicas). 

 

Mapa de Jornada do Usuário 

 

A ferramenta Mapa de Jornada do Usuário também foi utilizada na etapa de 

Exploração/Descobrir. Esta ferramenta permitiu uma visualização e identificação dos 

dados meteorológicos essenciais para os diversos grupos da DIDOP e para o grupo 

de Assimilação de Dados da DIDMD. 

Com o Mapa de Jornada do Usuário (MJU), foi possível obter uma 

representação gráfica do relacionamento dos grupos operacionais com o serviço 

oferecido pelo Grupo de Dados a fim de visualizar de maneira ampla e clara a 

identificação dos tipos de informações que cada grupo precisa para realizar suas 

atividades. O uso do Smaply se fez presente no desenvolvimento dessa ferramenta 

e o MJU dos grupos está representada no Apendíce B. 

Com a etapa de Exploração/Descobrir foi possível realizar:  

- O Levantamento dos grupos da DIDOP que utilizam as informações 

meteorológicas utilizando as ferramentas Personas e Stakeholders Chave, Diretos e 

Indiretos; 

- Identificar o acervo de dados meteorológicos que o grupo de Dados recebem 

atualmente e identificar os novos dados que deverão ser adquiridos para atender os 

grupos operacionais para o desenvolvimento de suas atividades utilizando o Mapa 

de Jornada do Usuário. 

- Utilizando a ferramenta Sombra foi possivel acompanhar a rotina operacional de 

alguns grupos operacionais como grupo de GPT e o grupo de Clima para identificar 

a necessidade dos dados meteorológicos para a realização de suas atividades 

diariamente; 

- Identificar os dados essenciais dos principais grupos operacionais: Grupo de GPT 

e o Grupo de Clima; 

Após a identificação dos grupos operacionais utilizando a ferramenta 

Personas e o levantamentos dos dados meteorológicos utilizados pelos grupos com 

o auxílio da ferramenta - Mapa de Jornada do Usuário foi possível identificar o  fluxo 
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de dados meteorológicos considerados essenciais/críticos para o desenvolvimento 

das atividades operacionais do grupo GPT. A Figura 28 exibe o fluxo de dados 

essencias para o desenvolimento das atividades do GPT.  
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Figura 28: Alguns dados meteorológicos essenciais utilizados pelo grupo GPT para  
                  a elaboração da Previsão de Tempo. 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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A Figura 28 exibe os dados do modelo numérico GFS 050 recebido pelo LDM, 

o modelo numérico GFS 025 recebido pela fonte OUTRO, os dados de observações 

(Metar, Synop, EMA) são dados externos adquiridos diariamente pelo LDM/AFD. Os 

dados do modelo ETA e BAM são rodados pelo grupo de IO e todos os dados 

descritos são monitorados pelo grupo Produtos e Processos (PP). Os dados de 

radares meteorológicos são também ferramentas complementares muito úteis no 

detalhamento do tempo local e muito utilizado pelo grupo GPT. 

A Figura 29 apresenta o fluxo de dados meteorológicos considerados 

essenciais/críticos para o desenvolvimento das atividades operacionais do grupo de 

Clima. 

No grupo de Clima, os dados do NCEP são dados externos adquiridos 

diariamente pela fonte de dados OUTROS, semanalmente. Os dados do modelo 

climático são disponibilizados pelo grupo de IO e monitorados pelo grupo de 

Produtos e Processos (PP), os dados observados são disponibilizados pelo software 

Extrator do grupo de Dados. 
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Figura 29: Alguns dados meteorológicos essenciais utilizados pelo grupo de Clima para a  
                  análisa da Previsão Climática. 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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Criação/Definir e Desenvolver/Refexão: Nesta etapa foram criados os 
conceitos, soluções e desenvolvimento de soluções através de protótipos e 
testes. 
 

Dentre as diversas ideias geradas, a ferramenta utilizada nesta etapa foi o 

Protótipo de Serviços. Trata-se de uma ferramenta para a aprendizagem e 

comunicação por meio da qual é possível observar o desempenho do serviço e 

entender como os clientes irão cocriar valor no serviço.  Encontrar e testar as 

soluções é uma proposta para desenvolver novos serviços ou melhorar os 

existentes, envolvendo a participação dos usuários, acessórios de cena e pontos de 

contato físicos. 

 Com esta ferramenta foi possível programar e desenvolver por meio de 

testes em ambiente real, simulando a aquisição de dados necessários para os 

grupos. Novos serviços foram desenvolvidos na aquisição dos dados meteorológicos 

com o objetivo de encontrar a melhor solução. Foram desenvolvidos dois ambientes 

de protótipos em máquinas virtuais utilizando softwares distintos. 

Máquina Virtual é uma instância de uma Máquina Real, instalada sobre um software 

virtualizador, o qual lhe dá uma independência das demais máquinas virtuais 

presentes em um único hardware. Este hardware é particionado criando várias 

máquinas lógicas (virtuais) com diversos aplicativos. Este processo é chamado de 

Virtualização. Cada servidor pode rodar diversos sistemas operacionais de forma 

independente evitando dessa forma  a necessidade de ter várias máquinas físicas. 

 De acordo com Garcia et al. (2016), o comportamento de uma máquina virtual 

ante ao usuário e as demais máquinas da rede é idêntico ao comportamento de uma 

máquina real. 

Máquinas virtuais vêm se tornando interessantes também em sistemas 

computacionais modernos, devido a suas vantagens em termos de custo e 

portabilidade. (BLUNDEN, 2002).  

Segundo Campos (2003), pode-se definir uma máquina virtual (VM) como 

uma máquina abstrata, que permite que a máquina real seja particionada de tal 

modo que diversos sistemas operacionais sejam executados ao mesmo tempo.  

Uma das principais desvantagens na utilização de máquinas virtuais fica por 

conta do desempenho. Com usuários simultâneos, o desempenho pode ser 
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comprometido e o número de tarefas demandadas pode resultar em uma resposta 

lenta e um desempenho ruim para todos os utilizadores. No caso dos dados 

meteorológicos, isto é um grande problema, pois o processo de aquisição e 

armazenamento em disco precisa ter um bom desempenho e rapidez. Para obter 

uma resposta confiável em relação à utilização de máquinas virtuais, foram criados 

dois protótipos utilizando softwares distintos. 

 

Primeiro teste - Prototipação na Máquina Virtual e o software AFD: 

O Software AFD já é utilizado na aquisição de dados atualmente, mas o 

mesmo está instalado em uma máquina física e os dados recebidos são 

armazenados em um disco local dessa máquina física.   

Neste primeiro teste, o software AFD foi instalado em uma máquina virtual e o 

armazenamento feito por dispositivo específico de armazenamento, storage NetApp 

(Network Appliance), sendo o acesso aos dados feito pelo protocolo NFS. 

 A Figura 30 mostra o protótipo da estrutura de recepção de dados 

meteorológicos utilizando o software AFD em ambiente virtual. 

 

Figura 30: Protótipo de recepção de dados meteorológicos usando o software AFD. 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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A nova estrutura de recepção dos dados permite um controle do fluxo dos 

dados externos e a centralização dessas informações em um único lugar. Dessa 

maneira vários grupos têm acesso ao mesmo acervo de dados recebidos, sem 

redundância no armazenamento desses dados pelos diversos grupos operacionais. 

A seguir serão exibidas as telas de configuração do software AFD na máquina 

virtual modeladas com alguns dados meteorológicos operacionais. Existem algumas 

vantagens em utilizar máquinas virtuais como: economia de espaço físico, redução 

de gastos com novos hardwares, compatibilidade com outras plataformas, 

isolamento de máquinas, simples instalação  e facilidade na recuperação de dados. 

 

Figura 31: Tela do software AFD com alguns dados meterológicos. 
  

 

Fonte: Da autora (2018) 
 

Figura 32: Tela do software AFD com vários dados meterológicos.  

 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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Os usuários dos grupos conseguem visualizar os dados meteorológicos 

recebidos pelo software AFD diretamente nos diretórios do NetApp  através do 

protocolo NFS, FIGURAS 33 e 34 são as áreas onde os dados recebidos estão 

disponíveis para serem utilizados pelos diversos grupos da DIDOP.  Dessa maneira 

cada grupo pode ter acesso diretamente aos dados necessários para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

 

Figura 33: Área do NetApp com alguns diretórios de dados  meteorológicos. 
 

 

Fonte: Da autora (2018) 
 

Figura 34: Área do NetApp com dados tipo BUFR recebidos do INMET. 
 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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As Figuras 34 e 35 exibem a área do NetApp contento dados meteorológicos 

dos tipo TAC e BUFR vindos do GTS e distribuídos pelo INMET. 

 

Figura 35: Área do NetApp com dados tipo TAC recebidos do INMET. 

 

 

Fonte: Da autora (2018). 

 

Para distribuir arquivos, a AFD possui um (ou mais) arquivo de configuração 

central chamado (DIR_CONFIG), onde o administrador do sistema pode especificar 

quais arquivos devem ser distribuídos e onde serão enviados/armazenados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dwd.de/AFD/html-en/dir_config.html
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Figura 36: Arquivo de configuração DIR_CONFIG  do AFD para a recepção de  
                 dados. 

 

  

Fonte: Da autora (2018) 

 
Neste primeiro processo foi realizado teste de desempenho e estabilidade do 

AFD na máquina virtual. No início dos testes, o AFD apresentou alguns erros no 

sistema, mas a aquisição dos dados não sofreu interrupção. Estes erros foram 

reportados à equipe responsável, isto é, à equipe de Suporte do CPTEC para 

conhecimento e providências. Após alguns ajustes realizados pela equipe de suporte 

no ambiente de teste, o sistema se estabilizou e o software AFD está em fase de 

teste para a avaliação futura. 

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

como total, pois os testes foram realizados no ambiente real. 

Segundo teste - Prototipação na Máquina Virtual e o software  ecFlow 

 

O segundo teste foi utilizando o software ecFlow configurado em outra 

máquina virtual. O software ecFlow foi instalado em uma máquina virtual e o 

armazenamento foi feito por dispositivo específico de armazenamento, storage 

NetApp (Network Appliance).  O acesso aos dados neste novo storage é feito pelo 

protocolo NFS. A Figura 37 exibe o protótipo da estrutura de recepção de dados 

meteorológicos utilizando o software ecFlow em ambiente virtual. 

 

Figura 37: Protótipo de recepção de dados meteorológicos usando o software ecFlow. 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

O ecFlow é um produto desenvolvido pelo (European Centre for Medium 

Range Weather Forecasts). É um pacote de fluxo de trabalho cliente / servidor que 

permite aos usuários executar uma grande quantidade de programas (com 

dependências umas sobre as outras e no tempo) em um ambiente controlado.  

Fornece tolerância razoável para falhas de hardware e software, combinadas 

com recursos de reinício. O ecFlow envia tarefas (jobs) e recebe reconhecimentos 

das tarefas quando ocorre alteração no seu status. (ECFLOW, 2017) 
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Alguns tipos de dados meteorológicos foram configurados no ecFlow para a 

realização de testes de aquisição. O ecFlow possui um terminal para escrita de 

comandos e uma GUI (Graphical User Interface) para controle e monitoramento das 

tarefas criadas.  As tarefas podem ser agrupadas em famílias. Todas as entidades 

(tarefas, famílias e suítes) são chamadas de nós e formam uma árvore hierárquica. 

O cliente GUI especializado, chamado ecFlow_ui é usado para visualizar e 

monitorar a estrutura hierárquica em uma forma de árvore, mudanças de estado nos 

nós usando o código de cores para refletir o status de cada nó, etc. 

 

Figura 38: Estrutura hierárquica em forma de árvore ecFlow.

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

A Figura 38 exibe a estrutura hierárquica do ecFlow. Esta estrutura permite 

organizar os dados em diretórios os quais chamamos de família e os dados 

meteorológicos são configurados como tarefas. 

A Figura 39, a seguir, mostra as cores correspondentes ao status do software 

ecFlow, sendo considerados Status importantes: 

 Complete - cor Amarela: Tarefa executada com sucesso; 

 Queued - cor azul claro: Tarefa agendada para execução em data específica; 

Submetted - cor azul: Tarefa entrando para o status de execução; 

 Active - cor verde: Tarefa em execução, ativa; 

 Suspended - cor laranja: Tarefa em suspenso para atualização ou 

modificação; 

 Aborted - cor vermelho: tarefa com erro na execução; 
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Figura 39: Cores que indicam o status da suite, família ou servidor. 

 

 

 
Fonte: ECFLOW ( 2017) 

 

 O status de cada família/tarefa permite ao operador, no caso, ao Grupo de 

Processos e Produtos obter uma visualização ampla da situação atual de todo 

processo. Dessa maneira é possível tomar rápidas decisões em caso de falhas. 

A seguir as figuras referem-se às telas do ecFlow em um ambiente real, ou 

seja, em uma máquina virtual.  

Os dados meteorológicos configurados na figura 40 foram divididos em uma 

estrutura de árvore para melhor visualização e organização. A estrutura está 

montada na sequencia: servidor, suite, familia input, família ncep e tarefas. A tarefa 

neste exemplo refere-se aos modelos númericos forecast GFS 025 e GFS 050 nos 
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horários das (00, 06, 12 e 18 UTC). Cada tarefa tem uma dependência de tempo 

para disparar o script que busca estes dados em horários específicos por meio da 

função cron (funciona como um relógio de tempo). Este script foi desenvolvido na 

linguagem de programação Korn shell pelo Dr. Eduardo Batista de Moraes Barbosa, 

funcionário da DIDOP do grupo de Dados. Estes dados de modelos do NCEP são 

utilizados por diversos grupos da DIDOP, como já mostrado na jornada de trabalho 

do usuário dos grupos: IO, Visualização, Previsão de Tempo.  

A Figura 40 exibe a tela de configuração data.ecf contendo os dados 

meteorológicos configurados. Estes dados são utilizados por vários grupos da 

DIDOP: Grupo GPT, Visualização e  IO. 

Figura 40: Tela de configuração da suite com nome data 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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A Figura 41 exibe a tela do ecFlow com as configurações: scripts e 

parâmetros que foram programados em linguagem de programação. O script 

transfer.ksh foi desenvolvido na linguagem de programação Korn shell pelo Dr. 

Eduardo Batista de Moraes Barbosa, funcionário público da DIDOP do grupo de 

Dados. 

 
Figura 41: Configuração da chamada do script referente ao modelo numérico GFS 050. 

 

Fonte: Da autora (2018) 
 

 

A Figura 42 representa a tela do software ecFlow com alguns dados do modelo 

numérico NCEP já configurados com seus respectivos agendamentos (cron). 

Crontab (cron) é um serviço que executa comandos agendados nos sistemas 

operacionais do tipo Unix. 
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Figura 42: Tela do ecFlow rodando o dado de modelo numérico GFS 025 das 00Z. 

  Fonte: Da autora (2018) 

 

A cor verde significa que a tarefa gfs00_moldel25-Modelo numérico GFS  está 

ativo no momento e o script referente a esta tarefa está sendo executada no horário 

agentado no cron. 
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Figura 43: Tela do ecFlow rodando os dados do INMET disponibilizado via GTS. 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 

A Figura 43 representa o dado meteorológico modelo numéricos  gdas está na 

cor verde água, isto significa que a tarefa está entrando em execução. Os dados da 

família  INMET contém o modelo numérico COSMO, os dados observados recebidos 

do GTS  GTS_Bufr no formato BUFR  e  os dado GTS_Tac no formatoTAC. Todos 

os dados foram  agendados para serem disparados em horários determinado pelo 

programador de sistemas. 
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Figura 44: Tela do ecFlow apresentando Erro 

 
 

Fonte: Da autora (2018) 

 

A Figura 44 representa o dado meteorológico GDAS na cor vermelha, isto 

significa que a tarefa apresentou um erro e não foi executada. Os horários de 

agendamento são respeitados. 

As figuras apresentadas da tela do ecFlow são uma amostra dos dados 

meteorológicos que estão em fase de testes, o acervo restante está em fase de 

desenvolvimento para serem analisados. 
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Os dados recebidos utilizando o ecFlow estão sendo armazenados na área do 

NetApp para que os usuários de outros grupos consigam ter acesso e utilizar estes 

dados em suas atividades. 

Neste segundo teste foi realizado teste de desempenho e estabilidade do 

software ecFlow na máquina virtual. No ínicio dos testes o ecflow apresentou 

algumas falhas no armazenamento dos dados. Estes erros foram reportados a 

equipe responsável, isto é a equipe de Suporte do CPTEC para conhecimento e 

providências. 

O problema reportado pela equipe de suporte foi referente a banda de rede 

que está em fase de ampliação. O software ecFlow instalada na máquina virtual se 

encontra em fase de teste para a avaliação futura. 

 

Resultado dos protótipos desenvolvidos 

Os dois protótipos foram desenvolvidos no nível de média fidelidade e alta 

fidelidade conforme apresentado na etapa 2 e 3 - níveis de prototipagem da 

ferramenta Protótipo de Serviços. A simulação de média fidelidade permitiu o 

relacionamento com os dois softwares, sendo assim foi possível testar interações e 

comparar os benefícios e problemas de ambos protótipos.  Neste nível foi 

apresentado o aspecto visual dos dois sistemas que foram desenvolvidos, tornando-

o mais realístico na forma de apresentação em sequência de telas.  

No nível de alta fidelidade do protótipo dos sistemas foi demandado um maior 

tempo de desenvolvimento e aprendizagem dos softwares. A representação mais 

próximo possível do resultado final para atingir o objetivo, o grupo de Dados 

responsável pelo desenvolvimento do sistema pôde validar todas as funcionalidades 

em tempo real com uma representação visual e funcional como se fosse um produto 

final.  

Depois da realização de testes nos dois ambientes virtuais, utilizando os dois 

softwares distintos: AFD e EcFlow, os mesmos estão sendo monitorados  e em fase 

de observação por um período para análise da estabilidade e performance de ambos 

protótipos. Somente após esta fase de observação que será definido qual software 

será utilizado no ambiente operacional.  
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 O software LDM continua sendo um canal importante de recebimento e 

transmissão de dados meteorológicos do CPTEC. Visto que o software LDM  é muito 

estável e pode receber uma quantidade enorme de dados em tempo real da fonte 

IDD, o mesmo não deverá ser substituído.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Divisão de Operações (DIDOP) do CPTEC é formada pelos grupos: Grupo 

de Implementação Operacional (IO), Grupo de Previsão de Tempo (GPT), Grupo 

Clima, Grupo Visualização, Grupo de Banco de Dados, Pré-processamento e o 

grupo de Assimilação de Dados da Divisão de Modelagem (DIDMD). Todos esses 

grupos necessitam de informações meteorológicas para desenvolverem suas 

atividades e disponibilizarem: previsão de tempo, previsão de clima, avisos e 

boletins meteorológicos para diversos usuários, instituições públicas, privadas, mídia 

e para a sociedade em geral. 

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

Design Thinking de Serviços, identificar o acervo de dados meteorológicos que tais 

grupos operacionais do CPTEC recebem diariamente, coletar quais são as 

informações essenciais para estes grupos a fim de desenvolver uma solução que 

pudesse ser testada e validada por meio de protótipo de serviço, conforme as etapas 

desta metodologia. 

A escolha por estudar novas possibilidades de serviços para atender os 

grupos operacionais da DIDOP do CPTEC, com o auxílio da ferramenta design 

thinking de serviços, ocorreu inicialmente pela percepção acerca de seu caráter 

inovador, a centralização e disponibilização dos dados meteorológicos a partir da 

junção dos  grupo de Pré-Processamento e Grupo de Banco de Dados, originando o 

grupo de Dados conforme mostra a figura a seguir, e também por se verificar que as 

técnicas empregadas nas fases Descobrir, Definir, Desenvolver e Entregar, 

poderiam ser eficientes para tangibilizar novas ideias para atender com mais 

precisão às necessidades dos grupos operacionais. 
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Ocorre uma alteração no fluxo de dados meteorológicos representado na 

figura OUTROS - cor amarela que estava sendo adquirido por vários grupos da 

DIDOP de maneira isolada, este fluxo OUTROS passa a ser recebido por um novo 

grupo de Dados que tem o objetivo de disseminar este grande acervo de dados para 

os demais grupos da DIDOP, centralizando e gerenciando as informações de 

maneira mais organizada. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa possibilitaram obter uma visão ampla 

do fluxo de dados que a Divisão DIDOP recebe diariamente. Cada uma das etapas 

da metodologia foi estudada e aplicada, utilizando as ferramentas de apoio, 

estruturando a pesquisa, direcionando o desenvolvimento centrado no usuário e no 

serviço que cada grupo necessita. 

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  viabilizou a aplicação em uma 

situação real e muito importante para a divisão de operações do CPTEC que precisa 

desses dados para desenvolver suas atividades diárias. Por meio da utilização das 

ferramentas do Design Thinking de Serviços foi possível identificar os grupos 

operacionais que utilizam os dados meteorológicos, quais tipos de dados são 

utilizados pelas várias equipes, e identificar os dados que são essenciais para o 

desenvolvimento das atividades operacionais. 

A pesquisa demonstra que as melhorias propostas apresentam a 

possibilidade para centralizar, organizar o serviço de aquisição e disponibilização 

dos dados meteorológicos para que todos os grupos operacionais consigam obter 
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estes dados a partir de um mesmo local, sem a necessidade de buscá-los em 

ambiente externo.  Dessa maneira, diversos grupos podem adquirir o mesmo dado 

meteorológico a partir de um único caminho de armazenamento, o que pode vir a 

otimizar processos e procedimentos. 

A prototipação do serviço mostrou que com o desenvolvimento dos protótipos, 

o fluxo de dados pode ser adquirido e distribuído de maneira centralizada e 

organizada, contribuindo para a disseminação dessas informações entre os grupos 

com maior fluidez.  

Com a utilização de softwares distintos em um ambiente virtual foi possível 

construir protótipos reais para efetuar os testes na aquisição de dados e distribuição 

de informações. 

Obteve-se êxito na conclusão do serviço proposto com a apresentação 

de dois protótipos que poderão servir de grande valia para centralização dos dados 

meteorológicos recebidos, sendo ao mesmo tempo úteis aos grupos operacionais.  

A partir dos resultados obtidos com base na performance do ambiente 

proposto, o mesmo será colocado em fase de operacionalização pelo grupo de 

Dados para disponibilizar este acervo de dados externos para os diversos grupos 

operacionais diariamente.   A centralização dessas informações é uma quebra de 

paradigmas para o CPTEC. 
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Apêndice A – Personas Internos e Externos da DIDOP e DIDMD. 
 

Personas Diretos: 
 Grupo de Dados 

 Grupo de Previsão de Tempo-GPT 

 Grupo de Clima 

 Grupo de Implementação Operacional-IO 

 Grupo de Visualização 

 Grupo de Produtos e Processos 

 Grupo de Atendimento aos Usuários 

 Grupo de Assimilação de Dados 

  

Personas Indiretos: 
 Meios de Comunicação 

 Defesa Civil 

 Educacional 

 Instituições Públicas 

 Instituições Privadas 

 Pesquisadores 
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APÊNDICE A  

 

Figura 45: Persona direto- Grupo de Dados DIDOP. 

 

 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 46: Persona direto - Grupo de Previsão de Tempo - GPT DIDOP. 

 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 47: Persona direto - Grupo de Clima DIDOP. 
 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 48: Persona direto- Grupo Implemtação Operacional - IO DIDOP. 

 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 49: Persona direto - Grupo de Visualização DIDOP. 

 

 

 

Fonte: Da autora (2018) 

 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

    99 
 

Figura 50: Persona direto - Grupo Produtos e Processos - PP DIDOP. 

 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 51: Persona direto -  Grupo Atendimento aos Usuários DIDOP. 

 

 

Fonte: Da autora (2018) 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

    101 
 

Figura 52: Persona direto- Grupo Assimilação de Dados DIDMD. 
 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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Personas Indiretos do CPTEC que utlizam as informações meteorológicas e 

os produtos finais do CPTEC. 

 

Figura 53: Persona indireto - Meios de Comunicação. 

 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 54: Persona indireto - Defesa Civil. 
 
 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 

 

O Grupo do GPT disponibiliza somente avisos meteorológicos para cerca de 

85 Defesas Civis distribuídos no Brasil. O CEMADEN é o orgão responsável em 

emitir os Alertas meteorológicos para as todas as Defesas Civis do país. 
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Figura 55: Persona indireto - Setor Educacional 

 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 56: Persona indireto - Instituições Públicas. 

 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 57: Persona indireto - Instituições Privadas. 

 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 58: Persona indireto - Pesquisadores. 

 

 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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APÊNDICE B: Mapa de Jornada do Usuário -MJU: 

 MJU do Grupo de Dados 

 MJU do Grupo de Previsão de Tempo-GPT 

 MJU do Grupo de Clima 

 MJU do Grupo de  Implementação Operacional-IO 

 MJU do Grupo de Visualização 

 MJU do Grupo de Produtos e Processos 

 MJU do Grupo de Atendimento aos Usuários 

 MJU do Grupo de Assimilação de Dados 
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Figura 59: MJU do Grupo de Dados. 

 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 60: MJU do Grupo de Previsão de Tempo – GPT. 

 

Fonte: Da autora (2018) 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

 

    111 
 

Figura 61: MJU do Grupo Clima. 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 62: MJU  do Grupo de Implementação Operacional - IO. 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 63: MJU do Grupo de Visualização. 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 64: MJU do Grupo de Produtos e Processos – PP.

 
Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 65: MJU do Grupo de Atendimento aos Usuários. 

 

Fonte: Da autora (2018) 
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Figura 66: MJU Grupo de Assimilação de Dados. 

 
Fonte: Da autora (2018) 
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