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Resumo: Trata do uso dos dados pessoais integrado aos serviços digitais
(e-services), criando um ambiente único para gerenciamento e uso.
destes, denominado de solução de base de dados pessoal. Além de
descrever e caracterizar o ambiente e os componentes desta nova
solução, são discutidas ações e desenvolvimentos requeridos para os
seus principais habilitadores: humanos, tecnológicos e empresariais.
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Capítulo 1 - Introdução ao Tema Base de Dados
Pessoal

Tecnologia da Informação e Negócios Empresariais

Na década de 60 a tecnologia da informação (TI) começou a ser aplicada aos
negócios empresariais e, desde então, este relacionamento tem se tornado cada
vez mais estreito. Hoje muitas empresas' apresentam forte dependência da TI,
utilizando-a como um importante habilitador operacional e outras tantas seriam

simplesmente incapazes de existir sem ela.

o desenvolvimento conjunto da TI e das práticas de negócio tem sido objeto de
interesse e de estudo dos pesquisadores. Em 1990, Bolwijn e Kumpe
(BOLWIJN, 1990, p. 45-48) descreveram como a TI auxiliou as empresas a
superarem os desafios empresariais das últimas quatro décadas: em 60 a
eficiência pela redução de preços, em 70 a busca da qualidade, em 80 a
flexibilidade para diferentes linhas de produtos e em 90 a inovação visando a
diferenciação. Mais recentemente, outros pesquisadores classificaram a TI como
sendo o principal habilitador dos negócios, sendo capaz de redefinir o escopo do

negócio (VENKATRAMAN,1994, p. 73)·

A evolução das soluções de TI é facilmente percebida através de gerações bem
distintas, caracterizadas pela introdução de um conjunto de inovações
tecnológicas que incorporam novas facilidades ao modelo de negócio vigente.
Sistemas em lote, sistemas transacionais, sistemas cliente-servidor e sistemas
baseados em Internet são algumas das formas de se visualizar estas diferentes
gerações de soluções de TI e de modelos de negócio. Descrevemos abaixo as
principais características de TI e de negócio destas gerações:

Sistemas de processamento em lote. ou sistemas "batch": caracterizados pelas técnicas de
programação seqüencial, sistema de armazenamento de dados hierárquico, interação apenas
com o operador técnico, hardware centralizado e restrito a CPU,unidades de armazenamento de
dados em fitas e cartões perfurados, impressora e console do operador. Para os negócios esta
geração de sistemas auxiliou na automação de tarefas manuais, que envolviam manipulação de
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dados massivos, resultando na redução de custos operacionais. Exemplo típico foram os
sistemas de tabulação de dados de censo demográfico e atualização de saldo bancário.

Sistemas de transacão com o usuário. ou sistemas "on-line": caracterizados pelas técnicas de
programação, projeto e análise de sistemas estruturados, sistema de armazenamento de dados
em rede, sistema transacional de interação direta com os usuários finais, gerenciamento dos
sistemas de forma centralizada. Esta solução ampliou as oportunidades de automação das
atividades, que necessitavam de interatividade, melhorou a qualidade dos trabalhos pela
padronização e facilidades de controle centralizado das atividades realizadas em diferentes
localidades. Exemplo típico foram os sistemas de reserva de passagens aéreas.

Sistemas cliente servidor. ou sistema "client-server": caracterizados por recursos distribuídos
para processamento, armazenamento e impressão de dados, bases de dados relacionais e
transferência do gerenciamento dos recursos de TI para os usuários. Flexibilizou os
investimentos em TI e os negócios, permitindo que cada área adotasse soluções específicas e
compatíveis com suas reais necessidades. Trouxe a integração dos sistemas de informação por
processos, alterando a visão administrativa departamental ou verticalizada, para processos
corporativos ou horizontais. Exemplo típico foram os sistemas de gestão empresarial

(Enterprise Resource Planning).

Sistemas baseados em Internet. ou solução "e-business": utilizam a rede de comunicação da
Internet, para trocarem informações; possuem grande facilidade para comunicação com
usuários internos e externos à empresa; a solução pode ser gerenciada e composta por diferentes
fornecedores. Em termos de negócio, os sistemas baseados em Internet permitem atingir um
público irrestrito, a qualquer momento, independente de local ou equipamento específico.
Disponibiliza aos clientes o maior número possível de facilidades no relacionamento com a
empresa. Exemplo típico são as livrarias virtuais como amazon.com ou ainda os sites de serviços

bancários.

No presente momento, presenciamos as empresas buscando diferenciação
através da inovação e qualidade de seus serviços. O ponto central passou a ser o
serviço; ele é o valor central que inspira as empresas e as pessoas realizadoras
(POTIRUCK, 2000, p. 12). O serviço passa a ter maior ênfase empresarial uma
vez que a diferenciação por produtos está cada vez mais difícil, considerando o
custo da inovação e a capacidade e velocidade dos competidores em lançar
produtos semelhantes, muitas vezes aprimorações dos desenvolvidos

originalmente.
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Dentro da contínua sinergia existente entre negócios e aplicação dos recursos de

TI, temos um movimento ocorrendo hoje em torno da TI aplicada aos serviços

empresariais. A base tecnológica está acelerando o deslocamento dos negócios,

do comércio para os serviços (EARLE, 2000, p. xiv-xvi). Dentre as soluções de

TI direcionadas a serviços destacamos duas: a solução de Customer Relationship
Management (CRM) e a solução de serviços digitais, denominada e-services.

A solução CRM já se encontra numa fase operacional, com diversas organizações

utilizando-a. Ao contrário desta, a solução de e-services encontra-se numa fase

inicial de definição e divulgação. Temos que considerar que a solução de e-

services é muito mais abrangente e complexa que a solução de CRM; trata-se de

uma nova geração de soluções de TI e de modelos de negócios.

Além das soluções já citadas, presencia-se, neste início de século XXI, a

introdução de diversas outras soluções de TI aplicadas ao negócio; dentre elas

destacam-se as soluções de comércio eletrônico entre empresas. Para a compra

eletrônica de materiais e serviços, não diretamente relacionadas à produção, a

solução são os sistemas de informação para e-procuremerü, enquanto que para

os materiais e serviços diretos, a solução são os sistemas de Supply Chain
Management (SeM). Esta última solução engloba não apenas os processos de

compra, mas as empresas e os processos relacionados à entrega do produto ou

serviço para o consumidor final.

o texto a seguir descreve a solução de CRM e o conceito de e-services. A ênfase

se dá nestas soluções por estarem diretamente relacionadas à coleta de dados do

consumidor final, ou seja, das pessoas, que é o tema e a entidade principal desta

tese.

Solução Customer Relationship Management

Em termos de negócios, o Gartner Group descreve CRM como sendo uma

estratégia de negócio voltada ao entendimento e antecipação das necessidades
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dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Na perspectiva tecnológica,
Peppers and Rogers Group define CRM como sendo a captura de dados do
cliente ao longo de toda a empresa, a consolidação destes dados coletados
interna e externamente à empresa em um banco de dados central, análise dos
dados consolidados, distribuição dos resultados dessa análise aos vários pontos
de contato com o cliente e uso desta informação na interação com o cliente,
através de qualquer ponto de contato disponível para o cliente (PEPPERS, 2000,

P·3S).

A solução de CRM habilita a empresa a conhecer cada um de seus clientes,
aplicando tecnologias que identificam e analisam os diferentes relacionamentos
destes com a empresa. Conforme o valor e potencial de cada cliente determina-
se um nível de atendimento a ser prestado (PEPPERS AND ROGERS GROUP,
2000, p.16). O objetivo é direcionar os melhores recursos da empresa para os
clientes mais rentáveis, ao mesmo tempo que se mantém um nível de

atendimento adequado aos demais clientes.

Os dados coletados de cada cliente na solução de CRMsão úteis não apenas para
classificar clientes, mas também para a prestação de serviço individualizado, isto
é, conhecendo as preferências e características de cada um, poderão ser
oferecidos serviços mais adequados às necessidades do cliente.

Solução e-Services

Os serviços digitais, ou simplesmente e-seruices, são aplicações disponibilizadas
via Internet, comunicando-se entre si, executando transações ou acionando
outros e-services, para a realização de alguma parte complexa do fluxo de

trabalho da transação (SEYBOLD,1999, p. 1-2).

A solução de e-sercices está compondo uma nova geração de solução de TI para
os negócios empresariais. Os sistemas baseados em Internet foram os
precursores da concepção da solução do e-seruices. Listamos na Tabela 1 as
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principais características que diferenciam as soluções baseadas em Internet das

soluções e-services.

A difusão das soluções de e-services requer um trabalho de reeducação, uma vez
que há diversos mitos estabelecidos a partir das primeiras soluções baseadas em
Internet. Nos primeiros anos de uso da Internet para os negócios, fase rotulada
como e-Business, o entusiasmo com um ..novo meio de propaganda, um novo
canal de distribuição, ou uma nova fonte de informação, concentrou a atenção
das empresas em torno destes temas, dificultando a compreensão das mesmas
quanto às inúmeras outras oportunidades da Internet, entre elas os serviços
digitais. Alguns dos mitos da Internet são apresentados a seguir (RUST, 200lA,

p.87):

"A Internet é apenas um novo meio de propaganda" - propaganda tradicional é
um fluxo de informação unidirecional. Muitas das propagandas iniciais na

Internet utilizavam-se desta filosofia. Pensar a Internet como um simples meio
de propaganda é ignorar três aspectos cruciais da Internet: comunicação
instantânea bidirecional, personalização baseada na comunicação bidirecional, e
ajustes em tempo real nas comunicações entre empresa e seus clientes;

"A Internet é apenas um grande catálogo direcionador de e-mails" - muito do
marketing inicial na Internet se fundamentou no enviou de e-mails
unidirecionais. Na Internet o atraso de tempo tradicional na comunicação entre
empresa e consumidores é reduzido, o diálogo em tempo real é possível e as
respostas da empresa para seus consumidores pode ser realizada de forma muito

mais ágil;

"A Internet é apenas uma grande enciclopédia" - muitas pessoas acreditam que
a informação é o aspecto novo na Internet. Na verdade a informação nova
sempre esteve presente na Internet; a novidade está no acesso onipresente da
informação, o novo fluxo da informação, além dos novos mercados para

informação viabilizados pela Internet;
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Solução Internet Solução e-services

Comunicação através de fios: Comunicação sem fio: uso intensivo de
dispositivos computacionais tecnologias sem fio, permitindo atender aos
conectados por fios, seja de redes requisitos de mobilidade
locais ou de telefonia, para
localidades pré-determinadas

Acionado pelo homem: há a
necessidade de intervenção humana
específica; a pessoa precisa acionar
um site e solicitar o serviço desejado

Interação via web sites: toda
interação entre a solução e usuário é
realizada através de web sites
utilizando computadores

Aplicações monolíticas: uma
aplicação completa é desenvolvida
para atender a uma finalidade
específica dos usuários do site. Há
diversas atividades de programação e
construção de software envolvidas

Executor pré-definido: há um
software específico, pré-definido, para
cada atividade possível de ser
solicitada. O software a ser executado
para cada atividade é totalmente
conhecido dos desenvolvedores da
solução

Aplicações para uso específicos:
cada software desenvolvido atende a
uma necessidade específica num
contexto bem específico

Serve ao homem: as aplicações estão ativas
na Internet ou em dispositivos conectados a
ela, que são acionados por diferentes tipos de
eventos do cotidiano das pessoas, sem a
necessidade de intervenção humana específica
para tal

Interação via diferentes meios: um
serviço é acionado ou entregue por intermédio
de diversos dispositivos, qualquer objeto que
tenha um microchip embutido, como veículos,
eletrodomésticos, sensores, telefone, relógios,
pagers, handhelds, ...

Aplicações compostas: os e-seruices são
modulares e acessíveis via Internet. Eles
funcionam como recursos de outros e-seruices
no atendimento de uma transação ou serviço.
Uma aplicação e-seruices é composta por um
conjunto de e-services genéricos (turn-key)
que estão disponíveis

Executor definido no momento (on-the-
fly): os e-services são capazes de descobrir,
negociar e transacionar com outro para
completar uma transação ou parte dela.
Disponibilidade, níveis de segurança e preço
são alguns dos atributos que podem definir os
e-seruices a serem utilizados para uma
transação

Módulos intercambiáveis: os e-services são
auto-descritivos, cada um informa quais
funções eles são capazes de desenvolver, dados
de entrada necessários, dados de saída, custo,
níveis de segurança disponíveis, etc. Eles
podem ser monitorados por aplicações
externas de gerenciamento e fluxo de trabalho,
que lêem os atributos e status de cada e-seruice

Tabela 1- Diferenças entre soluções Internet e soluções e-services
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"Na Internet qualquer coisa se torna um commodity'" - o mercado de
commodity implica na não diferenciação de produtos comercializados, como
ocorria nas primeiras lojas virtuais. A comunicação bidirecional viabiliza ofertas
personalizadas, resultando em grandes diferenciais entre os competidores,
principalmente pela incorporação de serviços digitais. Esta situação pode elevar
preços, clientes desejosos por preços mais altos em função de benefícios
customizados; e as empresas, para cobrirem seus custos com a customização

personalizada;

"A Internet é apenas um novo canal de vendas'" - periodicamente ocorrem
inovações no processo de distribuição, melhorias na forma pela qual os produtos
são transferidos de indivíduos ou organizações que querem vender, para
indivíduos e organizações que querem comprar. Contudo, a forma interativa da
Internet provê oportunidades para o desenvolvimento colaborativo de produtos
e serviços, envolvendo o cliente diretamente no processo de desenvolvimento
dos produtos. A Internet é um canal muito mais amplo do que apenas vendas.

Na solução de BDP, a Internet é o principal canal de comunicação para os ~
serviços digitais e para os dados pessoais. É através dela que se recebe dados de
notificação da ocorrência de eventos que disparam serviços, também é através
dela que são encadeadas chamadas a e-seroices visando cumprir um processo.
Os dados pessoais resultantes dos diversos processos executados, monitorados
ou simplesmente registrados pelos e-seniices são encaminhados para base de
dados por intermédio da Internet. Toda estratégia de funcionamento dos e-
seruices e da solução de BDP está fundamentada na Internet.

Tendências para Evolução das Soluções

O conhecimento das características de cada pessoa, nos diferentes papéis que ela
ocupa socialmente, seja como cidadão, investidor, turista, paciente, estudante,
profissional, entre outros, passa a ser fundamental para as empresas no novo
modelo de competitividade empresarial. Esta base de dados de cada pessoa

começa a ser formada a partir do eRM.
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Não basta apenas saber o que servir para cada pessoa, é necessário rever os
serviços, ofertar serviços de melhor qualidade e diferenciados, isto é, inovadores.
Neste aspecto, temos a adoção do e-services que, através da digitalização dos
serviços atuais, pode reduzir custos, agilizar processos, monitorar melhor o
processo, evitando ocorrência de erros, além de apresentar um potencial enorme

para criação e inovação.

o e-service fomenta as bases de dados das pessoas, uma vez que suas transações
são realizadas e/ou registradas digitalmente. Isto implica em um processo de
cooperação mútua entre e-services e CRM, uma vez que quanto mais dados
temos de uma pessoa, maior será o potencial de diferenciarmos e inovarmos na
prestação de serviços, e quanto mais serviços digitais são executados, mais dados

são coletados e armazenados.

A tendência é que CRM e e-services sejam integrados numa única solução. A
nossa base de dados pessoal será composta pelos nossos dados elementares
(sexo, endereço, data de nascimento, ...) e pelos dados que nos caracterizam nos
diferentes papéis que ocupamos: estudante, profissional, investidor, etc., estes
últimos obtidos através das diversas transações de negócios ou simplesmente

pelas nossas ações do cotidiano.

Além dos dados que dizem quem somos, há um outro conjunto de dados
implícito dentro deste novo cenário, são aqueles que indicam nossas
preferências, como queremos ser atendidos pelos e-services. Estes dados são os
parâmetros que direcionam os diversos e-services, que são acionados para
realizar uma determinada atividade. Alguns exemplos de dados de parâmetros

para os e-sennces:

• da mídia e dispositivo para se entregar um serviço, dependendo do local, da
atividade, da pessoa ou entidade transmissora, do horário, do dia da semana,
do status atual da pessoa, da agenda, e de diversos outros atributos que,
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combinados entre si apresentam uma lógica sofisticada, que permite à pessoa
um alto nível de personalização de serviço;

• das restrições pessoais quanto a custo, tempo de espera, qualidade,
abrangência do serviço, entre outros atributos que especificam e configuram

cada transação digital habilitada;
• da interdependência exigida entre as transações habilitadas, ordem de

prioridade entre elas, seqüencíamento.de transações por evento ou tempo;

• das outras informações necessárias para operação dos serviços digitais.

Todas estes dados de parametrização de e-seniices formam um painel de
controle de nossa vida digital. Assim como os e-services necessitam ter acesso
aos nossos dados pessoais, eles também necessitam ter acesso as nossos dados
de parametrização dos serviços digitais. A este conjunto de dados, fortemente
correlacionados, logicamente, estamos denominando de base de dados pessoal

(BDP).

OqueéBDP?

Por se tratar de um recurso inexistente, cujo desenvolvimento é inovador, faz-se
necessária a definição e conceituação do termo Base de Dados Pessoal (BDP).
De forma muito sucinta, pode-se adotar a seguinte definição:

BDP é um repositório abrangente de dados históricos e atuais da pessoa
usuária; quanto aofuturo, ela descreve eventos possíveis de ocorrerem e ações

digitais pré-definidas como resposta a estes.

o adjetivo abrangente é utilizado na definição para expressar a idéia de que a
BDP contempla uma grande variedade de dados sobre a pessoa. Esta
diferenciação em termos de abrangência é muito importante, uma vez que a
prática atual envolve a manipulação de cadastros com visões parciais de cada
pessoa. Os cadastros de pessoas existentes hoje são extremamente simplificados
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e reduzidos comparando-se com a BDP, um vez que eles são desenvolvidos para
atender a necessidades específicas das empresas que os gerenciam.

A BDP apresenta dados de diferentes características e hábitos da pessoa a ela
relacionada. Apresenta-se a seguir um escopo inicial de dados que podem
compor uma BDP, cobrindo diferentes aspectos do ser humano:

• Físicos: sexo, peso, altura, cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, tipo

sangüíneo, mapa genético, ...
• Biométricos: cálculo da geometria facial, da impressão digital, da leitura da

íris e de outras características físicas únicas e, portanto, identificadoras;

• Origens: data e localidade de nascimento, pai, mãe, árvore genealógica, .

• Culturais: escolaridade, idiomas, leituras, filmes, peças teatrais, viagens, .

• Financeiros: salários, aplicações e investimentos, fundos de garantia por

tempo de serviço e de pensão, ...
• Profissionais: empresas, cargos, funções, realizações, premiações, ...

• Alimentares: alimentação, locais, horários, quantidades, .

• Entretenimento e Lazer: atividades, locais, freqüências, .

• Saúde: enfermidades, tratamentos e cirurgias, alergias, convênios, ...

• Educacionais: cursos, freqüências, desempenhos, instituições, ...

• Sociais: clubes, associações, entidades assistênciais, ...
• Consumo: quantidades, qualidades, valores, freqüências, formas de

pagamento, locais de compras, ...
• Religiosos: entidades, freqüências, atividades, doações, ...

A BDP também contempla informações de natureza dinâmica, isto é, dados
voláteis, por exemplo o local e a posição geográfica onde a pessoa se encontra. A'
agenda pessoal, contendo os compromissos e afazeres da pessoa, também
podem ser registrados dinamicamente, por exemplo, a necessidade de se aprovar
a renovação do seguro de um imóvel que está sob a responsabilidade da pessoa.
Seguem alguns exemplos de natureza dinâmica:
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• Compromissos: descrição da atividade, data, horário, local, importância, ...

• Pendências: descrição, urgência, ...
• Localização: referência geográfica, nome do local, natureza do local, ...

• Condições físicas: pressão do organismo, temperatura, batimento cardíaco, ...

Na definição da BDPutiliza-se o substantivo dados ao invés de informação; isto
se deve ao fato da BDP armazenar apenas dados elementares em detrimento aos
dados derivados, isto é, aqueles que podem ser deduzidos a partir dos
elementares. Exemplificando, para se identificar o gênero de filme preferido da
pessoa não temos um atributo específico para tal, temos os registros dos filmes
assistidos por ela, nos quais temos o gênero de cada filme. Desta forma..
evitaremos problemas de caracterizar uma pessoa indevidamente; caberá ao
leitor aplicar algoritmos aos dados e interpretá-los segundo sua lógica, gerando a

informação desejada.

A citação a eventos futuros e a ações de respostas a estes compõem o painel de
controle, sendo este pré-configurado na BDP pela própria pessoa usuária. Os
eventos são identificados pela alteração de atributos da BDP, que representam o

status atual, ou ainda pela variável tempo.

Outro aspecto importante da definição de BDP é que estes dados estão
organizados de forma estruturada. Isto significa dizer que o metadado da BDP é
de domínio comum, isto é, compreensível por todas as entidades envolvidas no
processo, bem como a estrutura tecnológica empregada é padronizada e de

domínio destas entidades.

Metadados são descrições de dados armazenados, comumente definidos como
"dados que descrevem outros dados". Exemplificando metadados, temos
diversos atributos descritivos para cada um dos objetos de um data warehouse:
tabelas, colunas das tabelas, query de pesquisas, relatórios, regras de negócios e
algoritmos de transformação. Uma coluna de tabela é descrita pelos atributos:
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nome da coluna, descrição da coluna, tipo de dado, formato de apresentação,

entre outros (GARDNER,1998, p. 57)·

Para concluir a definição inicial de BDP, sua mídia deve ser predominantemente
digital e aberta. A maior parte dos processos requeridos ao longo do ciclo de
vida da BDP são computadorizados ou digitais, enquanto alguns outros também
habilitam o emprego de tecnologia analógica. Assegurar a coleta de tantos
dados, em diferentes fontes e momentos, com acuracidade, só é viável através de
sistemas de informação, que capturam e registram cada evento de interesse. A
manipulação de bases de dados extensas, com regras complexas, requer meios
digitais, tanto nos mecanismos de armazenamento e segurança dos dados, como
nos mecanismos de leitura e interpretação.

Aplicações e Beneficios da BDP

A BDP permite a exploração das diversas dimensões de uma pessoa, de um
grupo, ou até mesmo da sociedade, conforme o universo de BDP analisado. Os
dados nela contidos são insumos básicos para os processos de geração de
informação e conhecimento. Há uma cadeia de atividades a serem executadas
para que o processo de geração de conhecimento funcione, passando pela coleta
de dados e geração da informação, conforme descrito na Figura 1.

As pessoas terão a seu dispor cada vez mais transações disponíveis com um
esforço cada vez menor. As facilidades e serviços disponíveis às pessoas serão
totalmente executadas e entregues por meios digitais, ou pelo menos parte dos
processos envolvidos, como por exemplo as atividades de acionamento ou de
monitoramento de um serviço físico. Esta digitalização dos serviços aumenta o
valor em potencial da BDP, considerando-se a maior facilidade para se obter os
seus insumos básicos, os dados, como também aumenta a qualidade e a

integridade destes.
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Uma vez armazenados os dados na BDP, pode-se explorar seu conteúdo através

de sistemas especializados, que classificam, comparam e realizam cálculos com

os dados. Deste processamento de dados deriva-se a informação, que apresenta

substância e propósito. Um indivíduo, ao acessar esta informação, dará um

segundo nível de tratamento, analisando-a com as demais que já possua, bem

como com a sua experiência, o que irá gerar conhecimento. Conhecimento é a

combinação de informação, contexto e experiência (MYBURGH, 2000, p. 4)·

Pessoas desenvolvem
transações

auxiliadas por dispositivos
que coletam dados

o
que são armazendos e
consolidados em BDP

que são manipuladas
por softwares

que geram informação
e conhecimento

Figura 1- BDP no processo de geração do conhecimento

Podemos definir o suporte para geração de conhecimento como sendo o

principal benefício da BDP. A pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas de

estudo passam a ter a fase de levantamento de dados extremamente facilitada,

uma vez que se trata de uma pesquisa digital. Os resultados das pesquisas

tomam-se muito mais precisos, devido ao alto nível de integridade dos dados

contidos na BDP. Facilitar a compreensão de cada pessoa, de um grupo ou de
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uma sociedade, é uma característica extremamente inovadora da BDP, abrindo
um universo amplo de possibilidades de geração de benefícios para as pessoas,

empresas e sociedade.

Outro importante benefício da utilização da BDP ocorre na prestação de
serviços, inovadores ou aprimorações dos atuais; a nova geração de serviços
digitais toma-se muito mais eficaz e prazerosa aos seus clientes. O serviço pode
ser concludente, ou seja, todo ele executado e entregue digitalmente; por
exemplo a elaboração e entrega de um jornal digital, ou ainda o planejamento de
uma viagem, com identificação de hotéis e vôos, reservas e pagamentos digitais.
Muitos serviços são parciais; eles apenas direcionam dados para que terceiros
possam realizar os serviços necessários. A aquisição de um bem físico serve

como exemplo.

O serviço digital e a BDP são muito complementares, correndo o risco de se
confundirem como sendo um todo. A BDP, além dos dados pessoais já descritos,
também abrange os dados que descrevem as regras de relacionamento com as
diversas entidades, visando atender as diversas necessidades da pessoa, a Figura

2 descreve a composição da BDP. Por exemplo, para renovação de seguro de um
veículo, definiu-se a solicitação de proposta eletrônica para apenas duas
empresas de confiança, já designadas pela pessoa, trinta dias antes da data de
vencimento da apólice de seguro atual, devendo ser a proposta entregue num
correio eletrônico de uso pessoal, na forma de carta texto.

No cotidiano, as pessoas se dedicam ao gerenciamento de seus relacionamentos
junto às diversas entidades com as quais elas estejam realizando alguma
transação, seja, por exemplo, para se comprar ou vender um veículo, ou para se
registrar num determinado curso. Nossa dedicação aos nossos dados pessoais é
extremamente menor, estando restrita à coleta e fornecimento de dados às
entidades, quando solicitado. Na solução de BDP, tanto os dados quanto o
gerenciamento de relacionamento caminham juntos; ela apresenta estruturas

internas específicas para ambas.
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A conciliação dos nossos dados pessoais com nossas regras de relacionamentos
com as entidades é muito pertinente, uma vez que, com o subsídio dos nossos
dados pessoais, as empresas podem disponibilizar serviços mais abrangentes,
mais automatizados e inteligentes do que os atuais. Este processo é capaz de se
autopromover, uma vez que, por serem de natureza digital, estes serviços podem
capturar e gerar informações mais facilmente, auxiliando a acrescentar dados

sobre nós em nossa BDP.

físicos origens culturais compromissos

financeiros profissionais alimentares pendências

lazer saúde educacionais local ização

sociars consumo
condições ...

serviços

lazer I saúde I educacionais I sociais I consumo I físicos I...

profissionais I alimentares/ compromissos/ pendências/ ...

Figura 2 - Componentes da BDP

A solução dé BDP implica não apenas no contexto empresarial, mas também em
termos sociais. O relacionamento entre indivíduo, sociedade e empresas será
redefinido, resultando no melhor conhecimento de nossa sociedade, em
empresas mais eficientes, com níveis de serviços adequados e indivíduos mais

satisfeitos.
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Disponibilizando a Solução de BDP

A disponibilização da BDP envolve pessoas, uma vez que os dados armazenados
são relativos a elas. Assim, temos que ter permissão e interesse destas pessoas
em utilizar a solução de BDP. Outra entidade envolvida na disponibilização da
BDP são as empresas. Elas investem no desenvolvimento da solução, visando
ter maior qualidade e oferta de serviços. Tanto o armazenamento de dados na
BDP, quanto a execução de serviços digitais dependem de tecnologia, que é o

terceiro componente envolvido.

Com o exposto até aqui, temos que o desenvolvimento da BDP demanda a

evolução e integração de três habilitadores:
• Empresariais: o interesse das organizações é fundamental para se garantir os

investimentos necessários em cada etapa para implantação da BDP. É

fundamental que as organizações entendam a BDP como um meio de
desenvolvimento ej ou sobrevivência dos seus negócios;

• Humanos: as pessoas devem estar motivadas a utilizar a BDP e as facilidades
dela decorrentes. São estas pessoas no papel de cliente ej ou cidadão,
interessadas no uso da BDP, que trazem os retornos esperados pelas

empresas que investem na BDP;
• Tecnológicos: a BDPe suas facilidades são implementadas e disponibilizadas

através de uma plataforma tecnológica, através do uso intensivo de TI e de
telecomunicações. Quanto mais sofisticado o uso e aplicação da BDP
maiores são as demandas tecnológicas.

As soluções tecnológicas do passado e do presente nos permitem afirmar que a
convergência destes três habilitadores é fundamental para implantação e
consolidação de qualquer solução que envolva uma rede de usuários ou clientes.
Assim como ocorreu no desenvolvimento das soluções de comunicações, o valor
agregado da solução de BDP é proporcional ao número de seus usuários. Esta
massa inicial, crítica para evolução da solução de BDP, deve ser derivada a partir

dos atuais usuários da Internet.
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A implantação da solução de BDP deve ocorrer incrementalmente, partindo do
estágio atual das soluções Internet. Para se alcançar o estágio proposto da
solução de BDP, muita interação e desenvolvimento são necessários nos três

habilitadores citados.

Considerando que a missão dasólução de BDP é atender o maior universo de
pessoas e de necessidades destas, da melhor forma possível, percebemos que as
soluções Internet estão distante deste estágio. A concretização do ideal da
solução de BDP envolve o alcance de diversos objetivos; citamos a seguir alguns

destes:

• conhecer as necessidades de cada pessoa;

• interagir com a pessoa da forma mais adequada;
• ofertar o maior número possível de serviços de interesse às pessoas;

• atender a pessoa independente de local e momento;

• prover segurança e qualidade dos serviços ofertados;

• assegurar que a pessoa possa gerenciar o uso da solução.

A partir destes objetivos, identificamos demandas da evolução requerida aos
habilitadores empresariais, humanos e tecnológicos. Apresentamos a seguir a
descrição dos principais desenvolvimentos requeridos para cada habilitador. A
Tabela 2 apresenta um nível de detalhe maior quanto às principais evoluções
requeridas para viabilização da solução de BDP.

Habilitador empresarial:
• as empresas, de forma muito mais ampla do que hoje, precisam descobrir os

potenciais dos serviços digitais, sua ação inovadora e competitiva nos
negócios. Há necessidade de se quebrar o estigma das soluções Internet,
quando cada empresa desenvolvia sua própria· solução, os serviços eram
meramente informativos, a interação com o usuário via web sites, ...
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-as empresas precisam trabalhar juntas na disponibilização de serviços
digitais intercambiáveis e na padronização das estruturas de dados, de forma
a tomar a solução de BDP flexível e aberta ao maior número possível de

participantes.

Ação Oferta de Desenvolvimento Desenvolvimento Maioria dos
Empresarial serviços isolados de comunidades e oferta de produtos e serviços

YÍaweb sites de negócios e-services nas compostos por
eletrônicas suas atividades e-services

Suporte
Tecnológico

Web sites
informativos via
computador

Portais de
serviços para
transações
diversas

Interação com
equipamentos
para coleta de
dados e entrega
de serviços

Painel de controle
monitorando os
serviços digitais

Ação
Pessoal

Buscar
informações

Realizar
transações

Participar de
comunidades
digitais

Configurar e
parametrizar
serviços digitais
integrados

Tabela 2 - Principais evoluções requeridas para os habilitadores da solução de BDP

·Habilitador humano:
_ a autorização para que uma entidade armazene seus dados pessoais é uma."

ação que requer muita confiança por parte da pessoa. Este risco só é aceito \
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quando há um interesse muito grande de uso, motivador este que deve ser
obtido através das facilidades dos serviços digitais disponíveis pela solução

deBDP;
• os provedores da solução de BDP devem assegurar praticidade para que o

usuário da solução possa utilizar e gerir os serviços digitais. O agendamento
e entrega dos serviços devem ocorrer da forma mais simples possível, sem
interferir nas ações do cotidiano da pessoa;

• os dados da pessoa devem ser utilizados apenas para os fins autorizados; a
privacidade do indivíduo deve ser a principal prioridade dos envolvidos na

solução de BDP.

Habilitador tecnológico:
• deve ser eficaz o suficiente para coletar a diversidade de dados requeridos

com o menor esforço possível dos usuários da solução, ou seja, coleta de

dados o mais automatizada possível;
• deve estar disponível 24 horas, 7 dias por semana, assegurando alta

disponibilidade da solução, permitindo que aplicações críticas às pessoas
também estejam incorporadas na solução de BDP;

• deve ser acessível via diferentes meios, conforme as preferências do usuário,

televisão, telefone, carro, dispositivos diversos, ..0
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Capítulo 2 - Proposta da Tese

Esta tese traz a contribuição pessoal de idealizar e apresentar a viabilidade do
desenvolvimento de um ambiente integrado e colaborativo de serviços digitais e
de dados pessoais que seja de interesse pessoal, social e empresarial, ao qual
denominamos de solução de BDP. O ineditismo da tese está no próprio tema,
através de uma visão ampla e futurista, mas realista, do uso conjunto dos

"

serviços digitais e dos dados pessoais. Entre os aspectos que tomam a solução
inovadora e atrativa para a sociedade como um todo destacam-se o ambiente
central de controle dos serviços digitais pessoais e o ambiente central de
armazenamento e referência a dados pessoais. As principais inovações e

benefícios destes ambientes estão descritos a seguir.

Ambiente central de controle dos serviços digitais pessoais: possibilita um
ambiente organizado de oferta de serviços digitais, permite ao usuário definir e
configurar serviços de seu interesse, permite que algoritmos possam inferir
características pessoais a partir de configurações de serviços estabelecidos pelo
usuário, dá visibilidade às empresas do universo de e-seroices, capacitando-as a
inovarem através da composição com outros e-seruices de outras empresas;

Ambiente central de armazenamento e referência a dados pessoais: permite a
pessoas, entidades públicas e empresas autorizadas pelo usuário a analisarem
aspectos da vida pessoal do usuário, através de pesquisa às coleções de dados
pessoais. As possibilidades de benefícios são diversas; apenas citando algumas:
• para o usuário - ter análises e recomendações precisas com base em dados

atuais e históricos, aplicando-se às diferentes áreas de interesse pessoal,
como saúde, finanças, capacitação profissional, entretenimento, e outras
mais. O monitoramento de status de atributos atuais permite aos usuários
ampliar o universo histórico de suas coleções de' dados bem como a
contratação e uso de e-seruices, críticos, que requeiram acionamento

automático com base na identificação de eventos;
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• para empresas - dados históricos das pessoas viabilizando melhor
compreensão do seu público alvo, facilitando o aprimoramento e o
desenvolvimento de produtos e serviços. Disponibilidade de dados atuais
permitindo o monitoramento dos resultados obtidos com planos e ações de
marketing, de vendas ou de qualidade. As coleções de dados pessoais, tanto
históricos quanto atuais, abrem inúmeras possibilidades para oferta de e-

seniices;
• para a sociedade assim como para empresas, as coleções de dados

históricos e atuais são importantes ferramentas para compreensão das
necessidades dos cidadãos, priorização de ações públicas e monitoramento
dos resultados destas ações. Propicia o aumento da eficiência na
personalização do atendimento social, além de viabilizar a oferta de
importantes e-seroices voltados ao cidadão e à sociedade.

Os dois principais aspectos da solução de BDP, os serviços digitais e os dados
pessoais, são considerados pelas soluções atuais, tanto aquelas em vigor quanto
aquelas propostas, de forma bastante distintas e simplistas em relação à solução
de BDP. Descreve-se a seguir o estágio atual das propostas de solução para
dados pessoais e serviços digitais, permitindo ao leitor ter compreensão das

significativas diferenças existentes entre estas e a solução de BDP.

Os dados pessoais são objetos de interesse das soluções de CRM, de data
warehouse e business intelligence implandas nas empresas. Todas estas
soluções trabalham dados pessoais voltados para servirem às empresas e não a
pessoa; o universo das coleções de dados é restrito às transações da empresa
com seus clientes; cogita-se hoje a possibilidade de empresas compartilharem
dados de transações efetuadas com clientes em comum, mas esta é hoje uma
proposta bastante ousada e ainda incipiente na maioria das grandes
corporações. As coleções de dados são administradas por cada uma das
empresas, sem padrões e regras que permitam uso extensivo e
compartilhamento das mesmas.
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Entidades públicas trabalham com coleções de dados limitadas e imprecisas,
provenientes de pesquisas e censos demográficos; as pessoas não possuem
nenhuma coleção de dados pessoais disponíveis, excluindo sua memória e
pesquisas realizadas em acervos de empresas, normalmente bastante restritas
quanto ao acesso e ao escopo de dados disponíveis.

As propostas atuais de serviços digitais (e-services) são bastante recentes,
estando num estágio desenvolvimento inicial. O que há implementado hoje são
soluções baseadas em Internet com características bastante distintas da
estratégia de e-services, conforme já discutido no capítulo anterior. A proposta
de desenvolvimento dos e-seruices tem como principal característica a facilidade
de se desenvolver um produto ou serviço, através do encadeamento de e-
seroices. Isto implica na criação de facilidades de diretório público para
publicação e contratação de serviços digitais, o objetivo principal é criar uma
infra-estrutura que permita o uso compartilhado de e-seroices, que motive o

desenvolvimento e proliferação dos mesmos .

.As propostas atuais de e-seruices não visualizam os serviços digitais como um
serviço de utilidade pública, que seja administrado e controlado por uma
operadora, tendo em vista seus usuários, conforme proposta da solução de BDP.
A visão dos e-seruices atuais é prover meios que facilitem as empresas a montar
e entregar serviços mais adequados aos Seus clientes. Não há base de dados
pessoais que permita a otimização dos e-seruices com base nas mesmas, também
não há operadoras da solução de e-services que permitam uma visão integrada e
harmônica dos serviços contratados e configurados pelo usuário. As empresas
desenvolvem e disponibilizam serviços aos seus clientes de forma bastante
independentes uma das outras.

Além de apresentar este novo cenário de negócios e interação social, envolvendo
pessoas, empresas e o governo, desenvolve-se ao longo da tese uma descrição e
análise dos principais habilitadores para disponibilização da solução de BDP. Os
habilitadores estão subdivididos em três grupos: tecnológicos, empresariais e
humanos.
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Nos capítulos seguintes, descrevemos os principais tópicos identificados para
cada um dos habilitadores, que promovem o desenvolvimento e uso efetivo da
solução de BDP. No texto dedicado a cada tópico, temos o estágio de
maturidade atual e previsto, os desenvolvimentos necessários, a justificativa de
importância do mesmo, concluindo com um quadro resumo que indica a
interdependência deste para com os. demais habilitadores, sejam eles
tecnológicos, empresariais ou humanos.

A discussão e argumentação detalhada sobre os habilitadores para
disponibilização e uso pleno de uma solução de BDP, proporciona respostas a
algumas questões fundamentais ao longo da tese:

- O que motiva e desmotiva uma pessoa a utilizar a solução?

- O que fazer para fortalecer os motivadores e anular os desmotivadores ?

- Quais os principais interesses empresariais no desenvolvimento da solução?

- Quais os principais requisitos funcionais da solução?

- Quais os recursos tecnológicos necessários para se atender os requisitos

funcionais?
- Quais os principais desenvolvimento tecnológicos a serem feitos para se

atender a demanda técnica ?
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Na década de 80, a Engenharia da Informação ressaltou a importância da

informação no mundo dos negócios, caracterizando-a como um dos principais

ativos das empresas. Na década de 90, presenciamos o surgimento de diversas

soluções tecnológicas, que utilizavam o tratamento eletrônico de dados como

meio de agregação de valor ao negócio: soluções de data mining, data

warehouse, Executive Information System (EIS), Enterprise Resource Planning
(ERP) e mais recentemente a solução de Customer Relationship Management

(CRM).

Capítulo 3 - Habilitadores Tecnológicos

Para que todas estas soluções fossem disponibilizadas nos seus respectivos

níveis de solução, de grupos de usuários, diversas inovações nas tecnologias de

informação tiveram que ser desenvolvidas. O desenvolvimento da solução
de BDP também requer aprimoramentos da tecnologia disponivel

hoje; listamos abaixo alguns destes tópicos:

• Portabilidade da solução de BDP;

• Rede de comunicação ampla e integrada;

• Autenticação precisa dos usuários da solução de BDP;

• Localização dos usuários da solução de BDP;
• Alta disponibilidade e bom desempenho da infra-estrutura tecnológica;

• Automação da coleta dos dados;

• Ambiente de desenvolvimento adequado à solução de BDP.

Portabilidade da solução de BDP

Para que a solução de BDP seja portável, isto é, possível de ser utilizada pelas

pessoas a qualquer tempo e local, dois aspectos tecnológicos são requeridos: um

dispositivo físico com capacidade de processar dados, voz e vídeo, além de canais

de comunicação que permitam conexão constante dos dispositivos com redes de

dados e outros dispositivos e equipamentos.
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Esta seção está dividida em duas partes, na primeira são discutidos os requisitos
técnicos e desenvolvimento dos dispositivos de comunicação pessoal e na
segunda, os aspectos relacionados às facilidades de comunicação e conectividade

destes com redes de dados e demais equipamentos.

Dispositivo de comunicação pessoal

A pessoa usuária da solução de BDP' tem pouca interação com a BDP
propriamente dita; ela a utiliza como um painel de controle para especificação e
acompanhamento de seus e-seruices; quem a utiliza efetivamente são os agentes
autorizados pelas pessoa para execução dos e-seroices dedicados a elas.

Na solução de BDP a pessoa realiza dois níveis de interação: a primeira
especificando e contratando serviços; a segunda, que é a mais intensa, o
recebimento dos serviços contratados; nas duas atividades a comunicação pode

ocorrer combinando voz, texto ou vídeo.

As interações da pessoa com a solução de BDP podem ocorrer de um local fixo,
como sua casa ou escritório, ou estando em movimento, seja dirigindo ou
caminhando num shopping center. Nas localidades fixas o microcomputador
pessoal, o notebook ou equipamentos similares atendem de forma satisfatória os
usuários da solução de BDP. O equipamento de mobilidade, que estamos
denominando de dispositivo de comunicação pessoal, é o mais importante do
contexto, uma vez que a solução de BDP envolve facilidades, que são requeridas
24 horas, independente do local de onde a pessoa esteja.

Há uma grande· expectativa pelo crescimento do uso de dispositivos
computacionais móveis, apenas citando duas fontes (BOOKER,2000, p. 14):

Gartner Group - 60% dos usuários de computadores terão dois ou mais
dispositivos computacionais móveis até o final de 2001;

Charles Schwab & Co. - mais da metade dos acessos na Internet ocorrerão
através de dispositivos sem fio até o final de 2002;
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Yankee Group - teremos em uso 1bilhão de dispositivos de computacionais

móveis até o final de 2003.

Os dispositivos de comunicação pessoal podem se apresentar em diferentes
formatos, conforme a necessidade da pessoa. As formas padrão e mais comuns,
devem ser variações dos atuais handhelds ou personal digital assistance (PDA),
relógios, ou ainda os celulares. Estes novos dispositivos permitem aos usuários
procurar, criar, acessar e transmitir informações, ao mesmo tempo que lhes
oferecem liberdade de movimentos. As pesquisas mostram que os dispositivos
de comunicação já superam os microcomputadores pessoais (PC) em termos de
quantidades vendidas nos Estados Unidos da América (E.U.A.) , conforme

apresentado na Figura 3 (HAUSE,1999)·

25000~--~~--------------~

_ 'vendas PCs

----'-.-.'vendas dispositivos

---
1997 1998 19992000 2001 2002

Ano

Figura 3 - Vendas de dispositivos de comunicação versos PC's

As principais características requeridas aos dispositivos de comunicação pessoal,
para que eles possam atender as necessidades das soluções de BDP, são:

• ter recursos para transmissão e apresentação de texto, voz e vídeo;
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• ter recursos para comunicação com sistemas de telefonia móvel e redes de

computadores;
• ter recursos para comunicação interativa com outros equipamentos;

• reconhecer e assegurar constantemente quem é o seu usuário;
• reconhecer a posição geográfica e o local no qual se encontra o usuário.

Os primeiros três itens, relacionados a ·comunicações, estão sendo atendidos
pela tecnologia Bluetooth e demais facilidades de telecomunicação integradas
aos recursos de TI (maiores detalhes desta tecnologia encontram-se no item
seguinte, Integração das facilidades de telecomunicações aos recursos de Tl).

Em termos de equipamentos para mobilidade, isto é, os dispositivos de
comunicação pessoal, o importante é notarmos que a tecnologia Bluetooth deve
eliminar as portas de conexão, tanto serial quanto paralela, reduzindo peso,
custo e potenciais pontos de falha (GREENGARD,2000, p. 60).

Os dispositivos utilizados pelos usuários da solução de BDP devem apresentar
interatividade total, permitindo que durante uma transação de serviço o usuário
possa trocar de dispositivo dinamicamente, sem nenhuma preocupação ou
trabalho adicional. Um exemplo seria a pessoa imciar um serviço no
computador do seu ambiente de trabalho, continuar utilizando este serviço
durante o seu trajeto até o carro e no próprio carro, enquanto dirigindo,
concluindo-o em sua residência, por exemplo, num dispositivo localizado no
ambiente de banho. Embora haja interação com diversos dispositivos fixos e
móveis, para o usuário final da solução de BDP é como ter apenas um único
dispositivo virtual (SCHWARTZ,2000, p.So).

Os maiores fabricantes de PDA anunciam que devem disponibilizar, ainda em
2001, equipamentos com chip de telefonia celular embutido. Fabricantes de
aparelhos de telefonia móvel também anunciam a pretensão de lançarem
equipamentos similares. O desenvolvimento destes novos dispositivos, aliados
ao desenvolvimento dos sistemas, de telefonia com maior capacidade de

Página - 27



transmissão, estabelecem um contexto tecnológico apropriado à proliferação das

aplicações móveis.

Conexão e comunicação com a rede de dados e outros equipamentos

O contínuo desenvolvimento integrado das infra-estruturas de telecomunicações

e de TI vem progressivamente alterando não apenas o mundo empresarial, mas

a sociedade como um todo, através da disponibilidade de novas facilidades e

serviços. Para referenciar os componentes que integram recursos de TI e de

telecomunicações, estamos adotando o termo teleinformática.

Nos últimos anos presenciamos diversos avanços tecnológicos ocorridos nas

áreas de telecomunicações e T.I., que impulsionaram a teleinformática;

destacamos a seguir alguns destes:

• desenvolvimento de processadores com melhor qualidade, com menor custo,

permitindo a proliferação de dispositivos computacionais com sistemas

embarcados;

• ampliação da capacidade de transmissão, melhoria da qualidade e

performance dos canais de telecomunicações, e principalmente o

desenvolvimento da tecnologia de comunicação móvel;

• incorporação de facilidades de comunicação e tratamento de dados em

diversos utensílios e objetos.

• simplificação do acesso das residências à Internet, através de outros canais

de comunicação além das linhas de telefonia fixa, como as fibras de TV a

cabo e a transmissão de dados através de cabos de energia elétrica;

• facilidade dos utensílios com tecnologia embutida, ao estarem comunicando

dados de suas operações. Em breve cada equipamento terá um endereço na

Internet.

Na medida em que todas as transações comerciais passam a ser registradas

eletronicamente, através de sistemas de informação que incorporam estas novas

tecnologias, temos a possibilidade de registrar e de conhecer o perfil consumidor
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de cada pessoa, isto no que diz respeito aos seus hábitos de compra:
quantidades, valores, freqüência, formas de pagamento preferidas, locais de

compras, e outros.

Na medida em que os utensílios e objetos passam a incorporar serviços
eletrônicos e transmitir dados de sua operação pela Internet, temos a
possibilidade de registrar e de conhecer os hábitos de vida e de comportamento
de cada pessoa nas suas diferentes formas de se relacionar com o mundo:
entretenimento, religiosidade, cultura, política, social, entre outras.

A solução de BDP requer uma interação muito forte com seus usuários; a
qualquer momento um serviço pode estar sendo executado e requerendo a
interação com o usuário. Isto significa termos capacidade de comunicação com
os equipamentos utilizados pelos usuários para acessar a BDP, computadores e
variações destes, todos não portáteis, além dos dispositivos portáteis de

comunicação pessoal.

Os requisitos técnicos dos componentes de teleinformática para solução de BDP
exigem o aprimoramento do que já se encontra disponível, como também a
ampliação do escopo da solução atual para áreas ainda não exploradas. Hoje já
temos diversas aplicações de teleinformática, que em sua maioria, são limitadas
tecnicamente pela capacidade do canal de comunicação. A expansão destes
canais é fundamental para que tenhamos videoconferências, exibição de
programas de televisão, ou a entrega de qualquer outro serviço digital, que faça
uso intensivo dos canais de comunicação. Ampliar o escopo da solução atual de
teleinformática significa ir além da comunicação entre computadores,
conectando outros equipamentos na rede, sobretudo os que atendem às

necessidades de mobilidade do usuário.

Atualmente há muito esforços para se disponibilizar soluções que permitam
comunicação móvel, principalmente no desenvolvimento de novas tecnologias e
na montagem de infra-estruturas de sistemas de telecomunicações. Entre estes
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esforços destacamos: tecnologia Bluetooth, tecnologia SyncML, padrão de
telecomunicação UMTS (Universal Mobile Telecommunication Service) e
padrão de segurança WfLS (Wireless Transport Layer Security) (CASSANO,
2000, p. 54). Apresentamos na seqüência um resumo das principais
características destes recentes desenvolvimentos tecnológicos.

Tecnologia Bluetooth - trata-se de uma tecnologia de comunicação padrão por
radiofreqüência, de baixo custo, que consome pouca energia, que permite
conectar notebooks, celulares, PDAs, impressoras e outros dispositivos entre si e
com a rede de dados mais próxima. O Bluetooth cria o conceito de Personal
Area Network (PAN), que é uma rede local de trabalho, sem fio, que revoluciona
a forma com que as pessoas interagem com os recursos de TI que estão a sua

volta (BRAY,2001, p. 1).

A tecnologia Bluetooth é a mais adequada para aplicações sem fio para
escritórios, casas e profissionais que trabalham se locomovendo. Ela permite
que os diversos dispositivos transmitam informações um a um, ou um para
muitos, a uma velocidade superior a 721Kbps, dentro de um raio de 10 metros.
As soluções anteriores de comunicação sem fio, como a comunicação por
infravermelho e a placa de rede sem fio (Wireless LAN) apresentam
desvantagens como alto consumo de energia, necessidade de configurações
complexas de software, necessidade de alinhamento de equipamentos, baixa
velocidade de transferência de dados e custo elevado (DUNN, 2001, p. 44)·

Dispositivos com tecnologia Bluetooth podem estabelecer um link de
comunicação, automaticamente, a partir do momento em que eles se
aproximam; e se inicia um processo de negociação. Este processo determina se
o dispositivo necessita se conectar a uma piconet específica, denominamos de
piconet um grupo de dispositivos Bluetooth operando um link de comunicação,
e, caso se conecte, qual será o seu papel no processo de comunicação, "master"
ou "escravo". O dispositivo assinalado como "master" sincroniza o tempo e a
seqüência esperada da comunicação para os demais dispositivos.

Página - 30



Os maiores desafios para tecnologia Bluetooth são os problemas de interferência
e segurança. Embora trabalhando dentro de uma faixa de radiofreqüência
limitada, com protocolo de freqüência de comunicação esperada e outros
recursos que reduzem a interferência, ainda não se pôde eliminá-la totalmente.
Como o número de piconets numa área tende a aumentar, como também o
número de equipamentos sem fio, como telefones ~ portões automáticos, a taxa
de comunicação tende a diminuir (COOK,2000, p. 60).

Tecnologia SyncML - baseado na linguagem XML (Extensible Markup
Language), o propósito do SyncMLé ser um protocolo padrão para sincronizar
todos os dados pessoais, como atividades e afazeres da agenda, e-mails,
mantendo-os consistente independente do dispositivo de comunicação utilizado

pelo usuário.

Os dispositivos computacionais móveis atuais foram projetados para trabalhar
com específicos tipos de dados, mídia de comunicação e plataforma. Isto
impossibilita a comunicação entre os diferentes dispositivos computacionais,
gerando um problema de integridade da informação. Para superar as
dificuldades de comunicação entre dispositivos computacionais criou-se o
protocolo de comunicação SyncML.

O protocolo SyncMLfoi projetado para sincronizar dados através dos diferentes
dispositivos computacionais móveis e as bases de dados localizadas na
retaguarda dos sistemas de informação computacionais, tanto para redes de
comunicação com fio ou sem fio. O SyncMLdefine a montagem do conteúdo e o
seqüenciamento de mensagens, auxiliando na sincronização dos dados; engloba
também conjuntos de diferentes protocolos de transporte de dados, permitindo
que as mensagens sejam transportadas via HTTP, WAP, infravermelho e
radiofreqüência (BOOKER,2000,p. 14)·
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. Padrão de telecomunicação UMTS - é o padrão internacional definido para o

sistema de telecomunicação móvel de terceira geração. Os grandes benefícios do

padrão UMTS são: eliminar a incompatibilidade das atuais redes de

comunicação sem fio disponíveis, através da padronização, e ampliar o escopo

de aplicações, permitindo inclusive conteúdo gráfico, através de taxas de

comunicação acima de 2 Mbps.

Um dos grandes avanços da telefonia móvel foi a transmissão de dados no modo

packet-switched data, tecnologia que permite a transmissão de dados sem a

necessidade de estabelecer uma ligação telefônica, estando o sistema

continuamente disponível para transmissão de dados (TYLER, 2000, p. 24).

Conforme podemos perceber na Figura 4, as duas últimas gerações de telefonia

móvel operam em packet -switched data.

Analógica

2G 2.5G 3G
Digital Digital Digital

Circuít-switched Data Packet-switched Data

• CD1\1A,TDl\1A GPRS
PCS, GSM. EDGE

t;l\ITS
HSCSD

.9.6kbps --------------------- ---------------- ---- 2Iv1bps

Figura 4 - Evolução da tecnologia de comunicação móvel

A tecnologia UMTS deve ser embutida nos handhelds, 1Vs, carros, rádios,

computadores, notebooks e outros dispositivos, permitindo comunicação ponto

a ponto através da Internet, Este estágio de conectividade ampla da sociedade é

o estágio ideal para consolidação da captura de dados pessoais de forma mais

ampla, permitindo a obtenção de dados que caracterizem os hábitos de vida e de

comportamento de cada pessoa nas suas diferentes formas.
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Padrão de segurança WfLS CWirelessTransport Layer Security) - é a camada

de segurança para aplicações sem fio, que autentica os dispositivos sem fio,

através de questionamento junto aos servidores de certificação. Esta certificação

assegura que as informações pessoais, como número de cartão de crédito, são

seguramente trocadas entre as partes legítimas de uma determinada transação.

As aplicações tradicionais disponíveis pela Internet trabalham com duas

camadas para prover dados aos usuários, uma de aplicação denominada web
seruer e outra para o navegador (browser) que está utilizando a aplicação. Nas

aplicações sem fio, adiciona-se uma terceira camada, o gateway WAP (Wireless
Access Protocoli, conforme descrito na Figura 5 (BORT, 2000, p. 59). O

gateway traduz o protocolo de comunicação sem fio (WAP) para o protocolo da

Internet, também denominado como IP (Internet Protocol). A camada de

segurança do gateway WAP é denominada Wireless Transport Layer Security
(WTLS).

dlal-ín
access
server

dispositivo network
comunicação sem fio

móvel

WAP
gateway

Servidor
aplicação

WEB

rede de
telefonia
pública

Figura 5 - Infra-estrutura para aplicações WAP

Quando um documento é encaminhado de um endereço fixo IP para um

endereço WAP há um processo de descodificação e codificação dos pacotes de

informação, do esquema SSL (Secure Sockets Layer) utilizado pela rede fixa

para o esquema WTLS. No sentido inverso ocorre a tradução do endereço WfLS

para o SSL. Há ainda problemas de segurança a serem resolvidos neste processo

de tradução de códigos, no momento em que os dados são recodificados estes
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permanecem por algum tempo na memória vulnerável a hackers (PIVEN, 2000,

p.10).

o comitê desenvolvedor de soluções WAP, conhecido como WAP Forum,

anunciou que trabalhos estão sendo desenvolvidos no sentido de permitir

segurança total nas soluções WAP.

Na junção das tecnologias atuais com as emergentes, muitos cenários são

possíveis. O bom senso e a praticidade requerida por cada um de nós, como

usuário da solução de BDP, são boas referências, para se analisar os cenários

mais viáveis. Um exemplo de combinação de tecnologias emergentes com atuais

são as placas de comunicação de rede sem fio com a tecnologia Bluetooth, que

devem se tomar um único sistema de comunicação sem fio. Caminhando numa

sala de 'reunião ou em casa, o usuário de tecnologia Bluetooth se conecta à

estação base de uma rede LAN, enviando um ping; estes componentes se

reconhecem, fazendo um handshake, integrando o usuário ao ambiente de rede

(SCHWARTZ, 2000, p.So).

As necessidades de comunicação entre os agentes da solução de BDP estão

descritas na Tabela 3; apresentamos abaixo a descrição de cada um destes

agentes:

• ambiente central da BDP: engloba o data center onde estão referenciados

ej ou armazenados os dados da pessoa;

• equipamento de acesso à BDP: é um computador ou um dispositivo de

comunicação pessoal utilizado pelo usuário da solução de BDP;

• coletor de dados: registra ações das pessoas e transmite parâmetros sobre o

status atual da pessoa;

• ambiente de serviços: são os diversos computadores empresariais onde são

executados os serviços para os usuários.
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Dados solicitados • Dados do• usuário
NÃO HÁ COMUNICAÇÃO NÃO HÁ

• Alertas ao Solicitação de
usuário •

serviço

Dados dinâmicos do
usuário;

Solicitação de
serviços;

DadosTroca de dados • Solicitação de• do •
Introdução ou entre usuários usuário

serviço
alteração da
especificação de
serviços

Transações efetuadas

NÃO HÁ • Dados de NÃO HÁ NÃO HÁ
transações

Solicitação dados • Solicitação de

Resposta de
serviços

• NÃO HÁDados das transações serviço
efetuadas com o • Serviços
usuário executados

Tabela 3 - Requisitos de comunicação entre os agentes da solução de BDP

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:

Como habilitador Tecnológico:
O dispositivo de comunicação pessoal e a comunicação deste com a rede

de dados e demais dispositivos é uma importante ferramenta para

ampliar o escopo de soluções de e-seruices, considerando que muitos

destes só se aplicam enquanto a pessoa está em movimento ou em um

local específico, diferente de sua casa ou escritório, por exemplo, na

utilização de um guia eletrônico e demais serviços, num salão de

exposição ou museu;

Como habilitador Humano:
Temos diversos bons exemplos de sucesso de bens de consumo dedicados

à movimentação e portabilidade das pessoas, como o veículo e o telefone
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celular. O dispositivo de comunicação pessoal descrito deve agregar um
público de adeptos ainda maior, uma vez que disponibiliza um número
maior de serviços e funcionalidades. A disponibilidade de um canal de
comunicação interativo é fundamental, considerando que o usuário quer
optar por serviços na hora em que mais lhe convém, e a resposta tem que

ser imediata;
Como habilitador Empresarial:

Poder interagir com uma pessoa 24 horas por dia, independente do local
de onde esta esteja, condição essa até então indisponível. Para as
empresas isto significa oportunidade de contatos mais constantes,
resultando no aumento de receitas e de esforços para manter os serviços
disponíveis. Muitos serviços digitais só são viáveis com a troca
instantânea de dados. As facilidades de telecomunicações ampliam as
oportunidades de negócios para as empresas dentro da solução de BDP.

Rede de comunicação ampla e integrada: uso constante da
solução independente de local

A proposta da solução de BDP tem a pessoa como entidade central, os dados
nela armazenados ou referenciados, bem como as configurações de serviços, são
todos relativos à pessoa. Embora o foco seja a pessoa usuária, há a necessidade
de se ter canais de comunicação constantes e estáveis com diversas entidades
com as quais a pessoa se relaciona, objetivando a execução de e-seruices e a

coleta de dados.

As entidades com as quais o usuário da solução de BDP necessita interagir são
bastante diversas: podem ser empresas e localidades, como instituições de
ensino, hospitais, laboratórios, cartórios, museus, parques; podem ser outras
pessoas, como amigos, pais, filhos, vizinhos, colegas; e podem ser também coisas
e objetos, como carro, televisão, ar condicionado e residência.
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Nesta seção são analisados alguns ambientes nos quais há a necessidade de se
ter disponível canais de comunicação de dados para solução de BDP. Discute-se
também como estes diversos ambientes se comunicam entre si para
disponibilizar um grande rede de dados, atendendo à proposta ampla e irrestrita
da solução de BDPde suportar o usuário nas suas diversas iniciativas.

Conexão do usuário em trânsito

Empresas do setor automobilístico, de telecomunicações e de TI trabalham
juntas num projeto de incorporação de e-seroices ao ambiente dos veículos,
solução que está sendo denominada de Telematics. As oportunidades de
aplicações são diversas, pondendo ser orientadas às necessidade do motorista,
denominadas de "front-seat services", ou aos passageiros, "rear-seat services".
Alguns exemplos de funcionalidades possíveis de serem disponibilizadas a partir

de serviços digitais:

Segurança -- identificação de panes, comandos automáticos de ajustes,
travamento e destravamento do veículo, notificação de acidentes a equipes de
socorro, identificação do motorista e ajustes de acess6rios conforme suas
preferências, entre outras;
Entretenimento - música, jogos e vídeo digital acessados remotamente pelo
veículo, leitura de e-mails, redação de e-mails por comando de voz, entre outras;

Dirigibilidade - orientação do melhor trajeto para se alcançar um local, alertas
de acidentes ou eventos na região em que o veículo se encontra ou para a qual
ele se dirige, preparo do veículo para uso, por exemplo, ligar o ar condicionado a
partir do momento em que se detecta evento que indique uso do veículo, entre
outras.

Tecnologicamente há diversas formas de se desenvolver uma solução de
Telematics; entre os componentes necessários está a rede de dados interna do
veículo, denominada de Car Area Network (CAN). A CAN é um bus de
comunicação multiplexado, que conecta acess6rios e peças do veículo a um
computador de bordo que executa o processamento de dados e a comunicação
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com o ambiente externo. Quanto à forma do carro se conectar ao exterior há
duas possibilidades: através de link de comunicação próprio e dedicado ao

. veículo, ou através do aparelho de comunicação do motorista, por exemplo, um
celular conectado a CAN através da tecnologia Bluetooth. O computador de
bordo também apresenta duas alternativas, fixado ao veículo, ou um
equipamento portátil, como um PDA,que o motorista possa utilizá-lo em outros
ambientes (VASlLASH,2001, P.58).

Outra questão relacionada à arquitetura da solução de Telematies são as bases
de dados disponíveis no veículo, isto é, qual o volume de dados de interesse que
devem estar pré-armazenados no computador do veículo versus o acesso a bases
de dados remotas através do link de comunicação. Exemplo típico são as bases
de dados cartográficas das regiões nas quais o veículo circula, podendo ser estas
carregadas previamente na memória do computador, numa fase de preparo da
VIagem, ou serem acessadas remotamente pelo veículo, quando houver

necessidade.

A tendência é que cada vez mais os recursos de TI sejam utilizados nos veículos.
Analistas e especialistas do setor afirmam que estes recursos passam a ser os
principais agentes de inovação na indústria automobilística. Atualmente os
recursos de eletrônica num veículo correspondem a uma faixa de 20% a 25% do
valor do carro; afirmam os especialistas que em 2002 este valor deva
corresponder a 30%, em 2010 a mais de 50% (MCILVAINE,2001, p. 42). Outra
parte significativa dos investimentos, e da operacionalidade da solução de
Telematies, deve ocorrer através das empresas especializadas no
desenvolvimento de conteúdo e e-seruices para uso em veículos.

Conexão do usuário em sua residência

Empresas de distribuição de energia elétrica, empresas de TI e empresas de
tecnologia do setor energético estão trabalhando em conjunto no
desenvolvimento de tecnologia para transmissão de dados em alta velocidade
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através de fios e cabos de energia elétrica. Esta nova tecnologia, denominada de
Powerline Telecommunications (PLT), visa agilizar o desenvolvimento de redes
de dados domésticas, bem como proporcionara conexão de eletrodomésticos e
utensílios à Internet, além de ampliar significativamente o universo de lares

conectados à Internet.

Pelo aspecto social a PLT pode' ser uma ótima ferramenta para inclusão de
cidadãos à Internet. Mesmo nos EUAhá regiões rurais que não são atendidas
por sistema de telefonia fixa ou de televisão a cabo, mas que são amplamente
atendidas pelas redes de distribuição de energia elétrica. Para facilitar o
entendimento do aumento da capilaridade da Internet através da PLT, basta
comparar a presença de linhas de telefonia fixa com as redes de energia elétrica.
Dados estatísticos do IBGE indicam que 94,8 % dos domicílios brasileiros
possuem energia elétrica, enquanto que os serviços de telefonia fixa atendem a

17%do total de domicílios.

A maioria dos lares possuem uma linha de telefonia fixa ou nenhuma, enquanto
que estes mesmos lares apresentam duas ou três tomadas de energia elétrica por
cômodo. A tecnologia de PLT viabiliza a infra-estrutura de energia já existente
nas residências para transmissão de dados, disponibilizando uma rede de dados
doméstica em cada residência (BUCKLEY,2000, p. 17). Estas redes são um
grande viabilizador para que fabricantes de eletrodomésticos e de utensílios
domésticos passem a incorporar recursos de TI e novas funcionalidades aos seus
produtos. Este novo cenário permitirá o surgimento de e-seruices específicos
para gerenciamento e controle de ar condicionado, televisão, microondas,
sistema de segurança e qualquer outro dispositivo conectado à rede de energia

elétrica.

No desenvolvimento da tecnologia PLT as empresas de distribuição de energia
estão primeiramente mais interessadas em disponibilizar a seus clientes atuais
acesso de alta velocidade à Internet. Isto as capacitaria a desempenhar a função
de provedor de acesso Internet (ISP) e de telefonia, além de otimizar os
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processos atuais do serviço de distribuição de energia, bem como as atividades
de medição, corte e religação do fornecimento de energia, faturamento, entre
outras que poderiam ser realizadas através de e-seruices. O segundo grande
mercado da tecnologia PLT são as redes de dados domésticas, que envolve o
interesse de diversas empresas, principalmente as de TI (KILBOURNE,2001, p.

22).

Integração das redes de dados

As empresas construiram nos últimos anos redes de dados próprias para atender
às necessidades de troca de dados entre suas áreas internas e também para
comunicar-se com outras entidades externas. As redes de comunicação de dados
são classificadas conforme o tamanho da área geográfica atendida. Redes que
atendem a uma localidade específica, seja uma fábrica ou um prédio de
escritórios, são denominadas de redes locais, Local Area Network (LAN),
enquanto que redes mais amplas, que conectam diversas localidades, são

denominadas de WideAreaNetwork (WAN).

As redes de dados privadas têm apresentado forte crescimento mundial; uma
das razões é a proliferação dos sistemas baseados em Internet, onde aplicações
comunicam-se com outras aplicações através da Internet, utilizando para isto o
protocolo de comunicação da Internet, Internet Protocol (IP). Os sistemas
baeados em Internet são compostos por diversas aplicações que interagem
através da Internet, para executar processos de negócios que atendem
indivíduos e organizações em diferentes localidades. A maior integração entre
áreas das companhias, entre as companhias, e destas com seus clientes, eleva o
uso e motiva a expansão das redes WAN das empresas como da própria infra-
estrutura compartilhada da Internet (PIERCE, 2001, p. 32).

Há diferentes soluções tecnológicas para troca de dados, a maior em termos de
uso e compartilhamento é a própria Internet; temos ainda as redes privadas,
WAN's e LAN's; as redes veiculares, CAN; as redes residências; as redes
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piconets, que conectam dispositivos através de link de comunicação Bluetooth;
as redes de telefonia móvel de terceira geração, transmitindo dados
constantemente sem a necessidade de estabelecer uma ligação telefônica, entre
outras. Todas estas redes já podem se comunicar entre si através da Internet,
sendo que há inúmeros investimentos em pesquisa e desenvolvimento, para que
estas integrações se tornem cada vezmais simples e eficazes para o usuário final.
A integração destas redes permite que a solução de BDP esteja sempre
disponível aos seus usuários, independente de localidade e momento do dia.

Importância do aspecto descrito no desenvólvimento e operação da BDP:

Como habilitador Tecnológico:
Ter uma rede de dados conectando e integrando diferentes locais, objetos
e pessoas, é pré-requisito para se disponibilizar uma infra-estrutura
técnica adequada às necessidades da solução de BDP;

Como habilitador Empresarial:
Quanto mais coisas, pessoas e locais estiverem conectadas à Internet,
maiores serão as possibilidades para criação de e-seruices. Redes
domiciliares e veiculares são exemplos de presença na Internet para locais
e coisas, respectivamente, que possibilitam infinitas oportunidades de
novos serviços específicos para estas entidades;

Como habilitador Humano:
O usuário quer ter acesso aos seus serviços digitais independente da
localidade de onde esteja; para tal uma rede de dados ampla e integrada é
fundamental.

Autenticação precisa dos usuários da solução de BDP

O equipamento em uso pela pessoa, seja ele um dispositivo de comunicação
pessoal ou um computador, deve manter uma comunicação constante com a
BDP. Os dados da pessoa, enviados constantemente, são fundamentais na
prestação de serviços, tanto para identificar a necessidade de se ativar um novo
serviço quanto para entregar serviços já programados ou acionados.
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Neste processo dinâmico de troca de dados entre pessoa, BDP e prestador de
serviço há um aspecto muito crítico: certificar-se de que a pessoa usuária do
equipamento seja a destinatária do serviço e a proprietária da BDP. Caso
contrário, podemos estar incorrendo em dois tipos de erros severos: entregar
serviços para a pessoa errada ou atualizar a BDP com dados de outra pessoa.

Na solução de BDP, qualquer serviço a ser entregue ao usuário deve solicitar a
validação da pessoa; assim, os equipamentos de comunicação entre usuário e
BDP devem possuir interfaces para reconhecimento de características pessoais.
Quanto aos dados de atualização da pessoa para a BDP, estes só são enviados
após validação da pessoa, pelo mesmo processo.

Pela importância e criticidade dos e-services o mecanismo de segurança deve ser
o mais confiável possível. Os meios tradicionais de acesso e identificação de
usuários são falhos e sujeitos a fraudes; usualmente trabalham com senhas e
cartões de identificação. Identificação de características físicas singulares da
pessoa, conhecida como tecnologia biométrica, é muito mais confiável e

apropriada para solução de BDP.

As principais tecnologias biométricas disponíveis hoje são: leitura da impressão
digital, leitura da íris, escaneamento da retina, cálculo geométrico da face,
cálculo geométrico da mão e reconhecimento de voz. Há ainda diversas outras
tecnologias biométricas não tão difundidas, como o reconhecimento do odor do
corpo, mapa facial térmico e ressonância acústica da cabeça. De todas estas, as
mais utilizadas são as de reconhecimento de voz e leitura da impressão digital,
por apresentarem custos reduzidos em relação às demais (VIEIRA,2001, p. 79)·

Nos últimos dois anos, temos presenciado o declínio da solução de
reconhecimento de voz, por ser a menos confiável tecnicamente; no sentido
inverso, ocorreu o aumento das soluções de cálculo geométrico da face. A
utilização de câmaras embutidas em celulares e PDAs tem sido muito bem aceita
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pelos usuários e tecnicamente com ótimos resultados. Outro fator, favorável ao
cálculo geométrico de face, é que esta é a única solução que não requer
intervenção do usuário. O reconhecimento da face deverá se tornar a principal
tecnologia de biometria nos dispositivos de comunicação pessoal da solução de

BDP (BIOMETRICS,2000, p. 88).

Poderíamos descrever diversos aspectos positivos e negativos de cada uma das
tecnologias apresentadas, mas sabemos que todas terão sua aplicação conforme
os requisitos da solução desejada. Para aplicações críticas recomenda-se a
combinação de duas tecnologias, como reconhecimento de voz e leitura da
impressão digital, ou impressão digital e cálculo geométrico da face. Este
mecanismo torna a identificação e autorização muito mais precisa e segura,
eliminando a possibilidade de qualquer falso positivo (BANKSTON,2001, p. 53).

O sistema de leitura de impressão digital tem sido utilizado por bancos nos
E.U.A.desde 1996. O custo da solução, que era um problema para difusão desta
tecnologia, reduziu significativamente; hoje já se pode automatizar um terminal
de auto-atendimento com tecnologia biométrica com' US$ 170. Quanto aos
usuários finais, já estão disponíveis teclados e mouses com scanner de dedo
integrado, bem como dispositivos isolados de scanner de dedo pelo custo de
US$ 65.

A Microsoft anunciou que irá prover suporte para biometria na próxima versão
do sistema operacional Windows, de tal forma que os usuários possam ter acesso
aos seus computadores (processo de loggin) e conduzir transações comerciais
eletrônicas de forma mais segura. Todos estes fatos são indicativos de que
teremos proliferação de soluções envolvendo tecnologia de biometria.

As tecnologias biométricas estão sendo aplicadas com mais intensidade nos
últimos anos devido a três fatores: redução de custos e aprimoramento das
tecnologias envolvidas, pelo suporte e interesse das grandes empresas de
desenvolvimento de TI, e pelo envolvimento do governo dos EUA, através da
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incorporação da tecnologia em seus processos e por mudanças na legislação. O
interesse pela tecnologia de biometria aumentou muito após junho de 2000,

quando o presidente dos EUA assinou a lei de Reconhecimento da Assinatura
Eletrônica no Comércio Global e Nacional (BIOMETRIC,2000, p. 79).

O interesse das empresas pela tecnologia de biometria se justifica por diferentes
razões. A seguir, algumas delas:

redução de despesas - ° esquecimento de senhas e perda de cartões de
identificação pelos clientes representa um custo transacional na geração de uma

nova senha e/ou cartão;
redução de fraudes - o uso ilícito de senhas pelos seus clientes, funcionários e
outros gera fraudes e perdas financeiras. Há de se destacar os próprios
funcionários da empresa que violam os sistemas de informação interno da
empresa, para acessarem dados financeiros;
melhor atendimento - identificação e autorização de acesso pela tecnologia
biométrica são muito mais simples e práticos do que os procedimentos atuais.
Exemplo: check-in automático, no momento em que se adentra a um
estabelecimento comercial, sendo identificado como um cliente freqüente pelo
sistema de câmaras (geometria da face).

A tecnologia biométrica considera a praticidade humana se atendo também ao
lado ético, sendo a con:tidencialidade das informações pessoais a principal
questão ética. A biometria é aplicada para assegurar acessos aos serviços
digitais, identificando o usuário e verificando seu nível de autorização para tal.
Quanto à questão da segurança dos próprios dados biométricos, já se tem hoje
uma prática vigente adequada:

• as informações biométricas são representadas na forma de números: não se
arquiva cópia digital da impressão do dedo, da íris ou de qualquer parte ou
característica do corpo; as características fisicas lidas são apenas inputs para
os algoritmos de cálculo, que geram números a serem confrontados com os
dados biométricos originais do usuário, também denominados de templates;
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• os templates são armazenados em chip cards, que ficam de posse do próprio

usuário, que são lidos e comparados com os gerados in loco pelo componente

tecnológico de biometria (ASHBOURN, 2000, p. 135)·

Os dados biométricos da pessoa compõem o conjunto de dados armazenados na

BDP. A existência de um ou mais tipo de dado biométrico depende dos níveis de

acesso definidos pelo próprio usuàrio, conforme os serviços contratados junto ao

prestador de serviço para controle de acesso. Portanto, a autenticação do

usuário da BDP é uma atividade específica desempenhada por um e-service.

O mecanismo de reconhecimento da pessoa permite aos usuários maior

flexibilidade quanto ao acesso aos serviços da solução de BDP, não se

restringindo a um dispositivo de comunicação pessoal ou a um computador

pessoal específico. Terminais públicos, como telefones ou pontos de acesso à

Internet, ou equipamentos de outras pessoas, podem ser utilizados pelos

usuários da solução de BDP.

Numa solução de comunicação eletrônica, não basta apenas autenticar quem

está acessando a solução, mas também assegurar que os dados gerados por este

usuário cheguem de forma íntegra até o seu receptor. A integridade de dados

transmitidos é uma questão muito crítica, principalmente em redes amplas e

abertas, como é o caso da Internet. Entre a geração de um evento em campo,

realizado pelo emissor, através de um dispositivo de comunicação pessoal com

tecnologia de biometria, e o reconhecimento deste pelas entidades receptoras

pertinentes, há a necessidade de se utilizar canais de comunicação que

transmitam o registro do evento. O maior problema é que as tecnologias atuais

de transmissão de dados utilizadas pela rede Internet estão sujeitas a fraudes e

violação das informações.

A integridade de dados na Internet é uma questão que está recebendo muita

atenção e investimentos das empresas, uma vez que transações de negócios via

Internet podem lhes proporcionar redução de despesas e, muitas vezes, aumento
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da receita. A principal solução em desenvolvimento para tornar o processo de
comunicação via Internet mais segura é a Public Key Infrastructure (PKI), que
tem como principais componentes (DO\VNING,2001, p. 46):

• assinatura digital: que pode variar desde dados biométricos até um arquivo
contendo a imagem de uma assinatura manual;

• softwares de criptografia da mensagem: ao criptografar os dados a serem
transmitidos, o software gera duas chaves simultaneamente, uma secreta
(private key), que fica de poder do transmissor, e uma pública (public key)
que acompanha a mensagem. Estas chaves são utilizadas no processo de
comunicação entre os interlocutores;

• autoridade de certificação de mensagens: há uma entidade independente e
confiável que certifica se a origem da public key, vinculada à mensagem
criptografada, é realmente da pessoa ou entidade à qual ela referencia. O
certificado digital é emitido pela autoridade de certificação após a
verificação da autenticidade da public key.

A contínua evolução tecnológica, principalmente das tecnologias da informação,
deve assegurar ao ambiente de transação eletrônica via Internet: correta
identificação do transmissor da informação, segurança de que a informação não
tenha sido adulterada no trajeto entre o emissor e o receptor, e restrição de
acesso da informação apenas às entidades receptoras designadas pelo emissor.
A disponibilidade de canais de comunicação, com tais características, amplia o
escopo da solução de BDP, habilitando-a na execução de serviços digitais nos
quais a privacidade e a integridade de dados sejam mandatórios.

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:
Como habilitador Humano:

Os usuários de uma solução de comunicação pessoal têm como um dos
aspectos mais críticos a contidencialidade e privacidade de seus dados.
Mecanismos precisos de reconhecimento do usuário tornam a solução
mais confiável e atrativa aos usuários. Além do aumento dos níveis de
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segurança, temos também a redução da intervenção humana, o acesso aos
serviços tomam-se mais simples e práticos;

Como habilitador Empresarial:
Assegurar o reconhecimento do interlocutor habilita um número maior de
oportunidades de e-seruices a serem exploradas pelas empresas. Além do
que, toma a empresa mais competitiva pela redução de despesas e
fraudes, aumentando o grau de satisfação de seus clientes, pela
praticidade e segurança oferecidas pelo sistema.

Localização dos usuários da solução de BDP

Ter conhecimento da localização geográfica do usuário da solução de BDP
amplia significativamente as possibilidades de incrementos nos e-seroices a
serem ofertados, habilitando os serviços baseados em localização. A
intenção é termos tanto a referência geográfica como a descrição dos serviços
digitais específicos para o local em que a pessoa se encontra.

A localização geográfica do usuário da solução de BDPpode ser obtida através de
duas tecnologias distintas: pela incorporação da tecnologia GPS (Global
Positioning System) ao dispositivo de comunicação pessoal, ou através dos
sinais de rádio utilizados pelos celulares. Através de uma triangulação dos sinais
deste com as antenas mais próximas pode se obter a localização do usuário. Esta
última tecnologia é denominada "network overlay", (KRISHNAN,2000, p. 1).

A tecnologia GPS foi desenvolvida pelo departamento de defesa dos E.U.A.,para
fins militares, durante a década de 80. Os investimentos foram superiores a
US$ 12 bilhões, envolvendo desenvolvimento de softwares e colocação de 24

satélites em órbita. A solução GPS é dividida em três. segmentos: satélites,
receptores utilizados pelos usuários e estações de controle em solo. A estação
mestre de controle do sistema GPS está localizada na base aérea de Shriever no
Colorado. Há outras quatro estações de monitoramento ao redor do planeta,
medindo altitude, posição e velocidade de cada satélite. Em meados da década
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de 90 o governo dos E.U.A. autorizou o uso da tecnologia GPS para fins

comerciais na área civil.

Temos hoje disponibilidade de chips GPS por US$ 5, medindo 11 x 14 mm,

pequenos e a um baixo custo para serem incorporados a equipamentos móveis

como PDAs e celulares. Nos E.U.A está sendo empregada tanto a tecnologia de

chip GPS embutido no aparelho celular, denominada Assisted GPS (AGPS),

quanto à tecnologia de network overlay. Embora a tecnologia AGPS eleve o

custo do aparelho celular em mais de 25% e o seu tamanho em 30%, muitas

operadoras dos E.U.A. estão adotando esta tecnologia por questões de topografia

da região atendida, áreas de cobertura dispersas, ou devido à infra-estrutura de

transmissão ser inadequada tecnicamente para se proceder o network overlay
(ROCKHOLD, 2000, p. 8).

A Agência Espacial Européia e a União Européia estão planejando lançar um

sistema semelhante ao GPS americano, que deverá estar disponível em 2008. A

preocupação de alguns governos europeus é quanto à capacidade do

departamento de defesa americano em indisponibilizar o sistema GPS, através

da introdução de erros intencionais, prática esta já realizada e conhecida como

disponibilidade seletiva do sistema (WEBB, 2000, p. 58). Enquanto isto, as

empresas de telecomunicações européias, que estão na vanguarda de aplicações

móveis, estão preferindo adotar o sistema de network overlay, por se tratar de

uma tecnologia mais viável financeiramente (BERGER, 2000, p. 62).

Os maiores fabricantes de PDA anunciam que devem disponibilizar ainda em

2001 equipamentos com chip de telefonia celular embutido. Fabricantes de

aparelhos de telefonia móvel também anunciam a pretensão de lançarem

equipamentos similares, ou seja, disponibilizar um dispositivo que agregue tanto

as funcionalidades de PDA quanto as de telefonia celular. Estes

desenvolvimentos tecnológicos para aplicações móveis mostram que a solução

de network overlay, já adotada amplamente na Europa e parcialmente nos
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E.U.A., deve se tomar o padrão tecnológico de fato para a maior parte dos

serviços baseados em mobilidade.

As tecnologias citadas trabalham com localização física, expressa através de

coordenadas de latitude e longitude. Dois problemas estão relacionados com a

localização física do indivíduo, utilizando estas tecnologias. O primeiro é a

questão do risco de invasão da privacidade do indivíduo e o segundo trata-se de

um aspecto técnico: a tecnologia GPS geralmente não funciona em ambientes

fechados, assim como os sinais de rádio da telefonia celular nem sempre estão

disponíveis.

Uma solução tecnológica complementar é a locaIização semântica, que além

de tratar os problemas citados apresenta facilidades técnicas para soluções mais

amplas e diferenciadas. A localização semântica consiste em criar presença na

Internet para pessoas, coisas e lugares vinculando a estes um endereço na

Internet, conhecido como URL (Uniform Resource Locator). Os endereços URL

são transmitidos através de beacons, que são pequenos dispositivos, que

transmitem uma string contendo o endereço URL da 'pessoa, local ou coisa à

qual ele está associado. O usuário da solução de BDP recebe no seu dispositivo

de comunicação pessoal os sinais de radiofreqüência ou infravermelho emitidos

pelo beacon, tomando ativa a presença na Internet relativa ao endereço URL

recebido (BEACON, 2000).

Um exemplo de aplicação da tecnologia de localização semântica e de como ela

preserva a privacidade do seu usuário é apresentado a seguir. Um usuário que

esteja num ônibus e queira ter a informação de qual o museu mais próximo,

.procederá da seguinte forma:

• obterá o endereço da URL do ônibus transmitido pelo beacon do ônibus;

• através da página do ônibus na Internet terá o itinerário daquele ônibus,

posição geográfica atual, previsão de chegada do ônibus no ponto final,

dentre outras informações e serviços disponíveis;
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• solicitará a página do ônibus que informe a ele o nome e endereço do museu

mais próximo;

• o serviço digital do ônibus nos dará a informação sem necessidade de retratar

sua posição geográfica.

Como se trata de um endereço lógico do ônibus, possível de ser acessado a partir

de qualquer localidade, mantemos a confidencialidade quanto à localização do

usuário. O uso de um local semântico não implica na presença física do usuário

naquele local específico. Potenciais serviços digitais inescrupulosos não

poderiam conclusivamente trilhar os movimentos de um usuário do sistema

(PRADHAN, 2000, p. 4).

o fundamento principal do local semântico é que um usuário, ao entrar num

espaço físico, possa descobrir serviços associados ao espaço sem ter que revelar

qualquer informação sobre si próprio. O controle sobre níveis de informações

fornecidos para uma entidade digital deve caber ao usuário, sempre que

possível.

Ao entrar num espaço físico e ter contato com lugares, pessoas e coisas, pode-se

estar estabelecendo comunicações automáticas cujos níveis de informações são

delineadas previamente pelo usuário da solução de BDP. Algumas

especificações são estabelecidas conforme a natureza do ambiente no qual o

usuário se encontra:

• ao entrar num restaurante pode-se ter automaticamente as preferências

alimentares transmitidas aos serviços digitais do estabelecimento;

• não habilitar serviços de comunicação de voz em locais como igrejas ou

teatros.

Podemos ter especificações de serviços relacionadas à posição geográfica atual:

• ativar e desativar dispositivos e equipamentos no local de trabalho, na

residência e em outras localidades conforme a posição da pessoa em relação
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ao local. Por exemplo, ligar o serviço de aquecimento de água na residência

conforme a proximidade da pessoa;
• sugerir caminho e informar tempo médio requerido para seu próximo

compromisso agendado na BDP, conforme local do encontro agendado e

posição atual da pessoa.

Serviços digitais e liberação de acesso aos dados da BDP também podem ser
estabelecidos conforme o relacionamento entre pessoas, por exemplo entre
aluno e professor, pai e filho, chefe e subordinado; podemos ter concessões

específicas.

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:

Como habilitador Humano:
Assegura aos usuários mais facilidade no conjunto dos e-seroices, através
da disponibilização de serviços baseados em localidade. Isto aumenta o
diferencial atrativo da solução de BDP;

Como habilitador Tecnológico:
Introduz novas tecnologias ou diferentes formas de se trabalhar e
combinar as tecnologias disponíveis, como é o caso da localização
semântica; permitem viabilizar comercialmente os serviços baseados em

localidade;
Como habilitador Empresarial:

Aumenta o número de oportunidades de e-seniices a serem exploradas

pelas empresas.

Alta disponibilidade e bom desempenho da infra-estrutura
tecnológica

Ter uma infra-estrutura tecnológica eficiente significa: obter dela alta
disponibilidade, ou seja, tê-la disponível sempre que necessário; ter agilidade
necessária ao serviço, isto é, a performance compatível com o propósito do
serviço que se executa; ter capacidade de ajustes conforme a demanda, ou seja,
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ser escalável, permitindo incrementos ou decréscimos da estrutura; e, por fim,
ser gerenciável, permitindo o monitoramento e tomada de ações que assegurem
a disponibilidade e a performance do sistema.

Alta disponibilidade é a capacidade técnica de manter um sistema operando,
ininterruptamente, durante longos períodos. A redução de falhas num sistema é
obtida principalmente pela incorporação de recursos de TI. Cabe ressaltar que a
alta disponibilidade não é afetada exclusivamente pelas tecnologias de hardware
e software; ela é influenciada também pela forma com que os homens operam o
sistema e pelas condições do ambiente no qual o sistema opera. Assegurar a boa
performance do sistema é manter os níveis de serviços, não perrnitindo
oscilações de tempo na entrega dos serviços. A infra-estrutura tecnológica tem
que estar preparada para atender os momentos de maior volume de serviços sem

perder a eficiência.

Alta disponibilidade, bom desempenho, esca1abilidade e gerenciamentos são
atributos de uma boa infra-estrutura tecnológica, que para aplicações dedicadas
a processos críticos são mandatários. Há empresas especializadas em infra-
estrutura de TI capazes de disponibilizar e gerenciar plataformas tecnológicas
com tais atributos, ofertando diferentes níveis de serviços, conforme a
necessidade de cada cliente. Este tipo de contratação de serviços é denominado
de SLA(service levereage agreement).

A disponibilidade de um sistema é representada através de um número
percentual que significa o total de tempo em que a solução permanece disponível
durante o ano; a diferença deste número para os 100% possíveis representa o
percentual de tempo annual em que o sistema permanece não operacional. Os
diferentes níveis de disponibilidade de solução, oferecidos pelo mercado de
serviços em TI, estão descritos na Tabela 3. Os usuários de soluções
tecnológicas podem optar pela contratação de um SLA definindo diferentes
classes de serviços para cada aplicação ou ambiente computacional, conforme a
percepção de criticidade da solução, isto é, o quanto representa para ele a não
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utilização de uma solução. Os contratos de SLA desobrigam o cliente de
qualquer pagamento, caso os níveis de serviços contratados não sejam
alcançados (MOORE, 2000, p. 24).

Classe Disrmnihilidadc n.. ,l;~(' Tcmp« ll( pL1LlcLl'i J() sistema

Classe 1 90% 36,5 dias
"'

Classe 2 99% 87,6 horas

Classe 3 99,9% 8,76 horas

Classe 4 99,99% 52,56 minutos

Classe 5 99,999% 5,256 minutos"

Tabela 3 - Níveis de serviços disponíveis para soluções de tecnologia da informação

Os principais componentes da infra-estrutura de informática e telecomunicações
a.serem monitorados e gerenciados na solução de BDPsão:

• o ambiente central no qual se encontram armazenados os dados pessoais;

• os canais de comunicação utilizados entre o ambiente central e o assistente
de comunicação pessoal;

• a plataforma de acesso pessoal, representada fisicamente pelo assistente de
comunicação pessoal;

• os ambientes computacionais das empresas onde são processados os diversos
e-seniices utilizados pelos usuários de solução BDP;

• as tecnologias embarcadas nos objetos e utensílios utilizados pelas pessoas
no seu dia-a-dia; bem como nas localidades por elas freqüentadas.

Estes componentes tecnológicos estão se tomando tão especializados que, além
de tecnologias e profissionais específicos, temos o surgimento de empresas
especializadas. Alguns exemplos: na área de armazenamento de dados temos os
Storage Seroices Providers (SSP), na área de acesso à Internet temos os Internet
Services Providers (lSP) e na de aplicações os Application Seroices Providers
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(ASP). Estes estão fortalecendo a cadeia da solução tecnológica como um todo,
incorporando cada vez mais tecnologias que assegurem qualidade do serviço.

Uma questão importante para o momento: "Qual a classe de SLA a ser
disponibilizada para a solução de BDP ?". Para fins de comparação, temos
recomendações de SLA classe 4 para as soluções atuais de ASP (application
services provider) e de SLAclasse 5 para .soluções de telecomunicações. Apesar
destas recomendações, os provedores de serviços tecnológicos atuais ainda não
estão preparados para assegurarem tais níveis de serviços - a média dos
contratos de SLA's para os ASP's é de 99,5%, algo entre a classe 1 e a classe 2

(LIEBMANN, 2000, p. s13). Apesar de não ser o ideal hoje, notamos que a
tecnologia de serviços estâ evoluindo muito rapidamente, podendo em breve
oferecer SLAde classe 5 sem grandes restrições tecnológicas ou financeiras.

A solução de BDP é muito ampla em termos de serviços disponibilizados,
variando de serviços altamente críticos, como os relacionados à saúde e
segurança, até os de baixa criticidade, como os de entretenimento e lazer. As
características técnicas do e-seruices permitem flexibilidade quanto à questão do
SLAda solução de BDP. Não há um SLAespecífico para solução de BDP e sim o
mais apropriado para cada serviço contratado pelo usuário; o próprio usuário
define níveis de SLArequeridos para cada àtividade. O SLAé um dos atributos
do e-seruice, que é utilizado durante a negociação entre e-seruices, para se
determinar um roteiro de execução para uma determinada atividade.

O emprego da solução de BDP em questões críticas ao usuário, torna-a tão
necessária quanto os serviços de utilidade pública, como água, energia elétrica e
gás, sendo requerida disponibilidade máxima do serviço, independente do
horário e do dia da semana. SLA de classe 5 são obrigatórios para uma parte
considerável da solução de BDP, príncipalmente àqueles serviços que agregam
maior valor aos usuários da solução. Assim, o desenvolvimento da solução de
BDP está associada à alta disponibilidade dos recursos que a compõem.
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Nesta seção específica trataremos apenas das questões relacionadas aos recursos
tecnológicos. Apresentamos a seguir um breve histórico da evolução das
tecnologias de alta disponibilidade, descrevendo algumas tecnologias que

auxiliam na entrega de SLAde classe 5.

Considerando que a disponibilidade do sistema é dependente da confiabilidade
de cada subsistema ou componentes. deste, o método mais difundido
historicamente para prover alta disponibilidade é o de identificação e
provisionamento de solução redundante para os possíveis pontos de falhas,
críticos ao sistema. Neste método, duplicam-se os componentes críticos, o
componente redundante permanece inativo e em posição de aguardo de
ocorrência de falhas no componente principal, quando da ocorrência desta, o
redundante se torna ativo, imediatamente, evitando que o serviço seja
descontinuado. Esta solução é denominada de "hot standby" e tem sido
empregada por diferentes indústrias nas últimas décadas, principalmente na

indústria aeroespacial.

Quase todos componentes de um equipamento central de processamento de
dados, isto é, um equipamento servidor de um sistema, apresentam diversos
pontos críticos de falhas: CPU, alimentação de energia elétrica, discos de
armazenamento de dados, entre outros. A solução dos projetistas de soluções de
alta disponibilidade da época foi prover solução redundante para todos estes
componentes, ou seja, criar um ambiente semelhante ao do servidor principal. A
tecnologia mais difundida neste tipo de solução foi o sistema RAID de
redundância de discos de armazenamento de dados, permitindo assegurar a
integridade dos dados durante a ocorrência de falhas.

Este método tradicional de tratar falhas apresenta dois' sérios problemas: os
custos de infra-estrutura tecnológica são duplicados, sendo metade deste
investimento não utilizado, e a segurança quanto a falhas não é total, uma vez
que a tecnologia "hot standby" não pode ser implementada em todos os
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componentes, como por exemplo na CPUde um microcomputador ( MUELLER,

2000, p. 145);

o método mais eficiente e recentemente difundido para o tratamento de falhas
em sistemas críticos é o de compartilhamento de recursos através de clusters.
Na ocorrência de falhas a carga de atividades é distribuída aos demais
componentes de mesma natureza que continuam operando; dependendo da
configuração do sistema, uma falha pode resultar em redução dos níveis de
serviços, mas preservando a operação das funções críticas.

Além de manter o sistema operando na ocorrência de falhas, outro aspecto
muito importante da infra-estrutura tecnológica é comportar o crescimento da
demanda, sem perder a qualidade dos serviços. Estudos recentes mostram que
os ISP's necessitam duplicar sua capacidade de performance a cada cem dias,
visando atender à demanda crescente. As soluções de clusters são altamente
escaláveis, permitindo o acréscimo de componentes conforme a demanda.

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:

Como habilitador Humano:
As pessoas acreditam apenas em serviços e produtos com os quais elas se
sintam seguras; parte desta segurança está na certeza de ter o serviço
disponível, e com qualidade, sempre que for necessário. Assim, temos a
alta disponibilidade e boa performance da solução de BDP como algo
fundamental para assegurar a confiança dos usuários.

Comohabilitador Empresarial:
Como toda solução de uso intensivo e amplo na sociedade, a BDP
beneficiará não só pessoas como organizações. Assim como o celular se
tornou uma ferramenta de uso pessoal e profissional, a BDP também
participará da atividade profissional de cada um de nós. A mesma
confiança a ser transmitida ao usuário da BDP deve ser transmitida
também às empresas que estarão investindo na BDP, seja como
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desenvolvedora de algum componente da solução de BDP ou
simplesmente como usuária, através de seus funcionãrios.

Automação da coleta dos dados

Observa-se um aumento significativo na quantidade de dados armazenados
pelas empresas, medida pela demanda de soluções de TI especificas para
armazenamento de dados; nos últimos cinco anos houve uma taxa média de
crescimento superior a 60% ao ano (MOORE,2000, p. 1). Este aumento deve-se
sobretudo ao fato das empresas estarem trabalhando suas informações como um
recurso estratégico, desenvolvendo para este fim bases de dados corporativas,
que são alimentadas por diferentes aplicações.

A aplicação CRMé um bom exemplo de solução que demanda grandes volumes
de armazenamento de dados, trabalhando com uma estrutura de dados
orientada para o cliente. As soluções CRMestão indo além da simples coleta de
dados cadastrais dos clientes; elas concentram dados de todo ciclo de interação
do cliente com a empresa, desde as atividades de pré-vendas e marketing,
transações de vendas e de pós-vendas. Estes dados são coletados através de
múltiplos pontos de contato: _caixa de auto-atendimento (ATM), call center,
unidade de resposta audível (URA),agência, portal wap e web page.

Outro tipo de aplicação, que deve elevar as taxas de crescimento de
armazenamento de dados digitais, são as relacionadas à Internet. As empresas
virtuais, ou simplesmente dot.coms, devem dobrar as taxas de crescimento. Em
1999, uma empresa dot.com cresceu sua base de dados em 42 Tb, isto em apenas
seis meses. As empresas não virtuais também investem em canais de
comunicação via Internet, colaborando para o crescimento das bases de dados

digitais.

A evolução tecnológica também tem auxiliado no crescimento do volume das
bases de dados centrais das empresas; o desenvolvimento de pequenos
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dispositivos computacionais, com sistemas embarcados, integrados com a
tecnologia de comunicação móvel, tomou mais fácil o processo de coleta de
dados em campo e agregação destes às bases de dados corporativas (WHffiNG,
1999, p. 59). As primeiras aplicações organizacionais destes dispositivos foram a
automação da força de vendas e o gerenciamento de contatos, estando neste
momento se expandindo para as demais aplicações empresariais, como
manutenção, operação, finanças, entre outras.

Além das soluções de CRM, das aplicações de coleta de dados em campo e das
aplicações baseadas em Internet, temos diversas outras razões para o aumento
contínuo da demanda por soluções de armazenamento de dados. Como efeito
desta demanda, temos a escassez de profissionais especializados em tecnologias
de armazenamento de dados e custos crescentes das soluções de
armazenamento, a uma taxa de 25% ao ano.

o contexto dos dados é muito importante para solução de BDP, considerando
que ela deve elevar consideravelmente os volumes de dados armazenados.
Diversos aprimoramentos necessários às soluções de armazenamento de dados
já estão sendo desenvolvidos, para tratar a demanda crescente das aplicações
atuais; pode-se citar entre estes aperfeiçoamentos o surgimentos de empresas
especializadas na montagem, operação e gerenciamento da estrutura de dados,
conhecidas como SSP (Storage Seruices Prouiders), soluções tecnológicas para
alta disponibilidade dos dados como o SAN (Storage Area Network), soluções
de recuperação de dados e de ambientes de dados via backup ' e disaster
recoveru, soluções de tratamento de dados históricos via archiving, entre
outras.

Nesta seção é analisada a coleta de dados em campo, devido à sua grande
importância no conceito da solução de BDP; é no campo que ocorre a maior
parte da interatividade do usuário com a solução, sendo o campo uma das
principais fonte de dados para a BDP. Um dos principais requisitos neste
processo é facilitar a coleta da forma mais simples e direta possível,
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considerando a necessidade de interação com o usuário a todo momento,
independente do local. Outra razão, para o destaque da coleta de dados ad hoc
em campo, é que as transações de negócios, estruturadas, via Internet ou outros

sistemas, já ocorrem satisfatoriamente hoje.

Há uma previsão de que em 2003 metade dos sistemas de informações em
funcionamento terão facilidades que permitam comunicação móvel. O uso
destes sistemas em dispositivos móveis está sendo habilitado pelos avanços
tecnológicos dos novos sistemas gerenciadores de banco de dados (SGDB):

• flexibilidade - trata-se de sistemas flexíveis o suficiente para serem
utilizados nas pequenas memórias dos novos dispositivos computacionais;

• integridade - novos recursos que permitem maior controle da replicação de
dados, permitindo manter os dados do dispositivo sincronizados com a base

de dados central (SOLOMON,1999, P·17).

Há pesquisas que demonstram que as pessoas não se sentem confortáveis em
tratar seus dados pessoais através do uso de microcomputadores, devido
principalmente às dificuldades operacionais do mesmo. A tendência é se ter
dispositivos específicos para este fim, como por exemplo os "handhelds" que
estão se consolidando nesta função (VIZARD, 1999, P·5)· Na solução de BDP,
estamos denominando estes equipamentos móveis de comunicação e de uso
pessoal como dispositivo de comunicação pessoal. As principais características
requeridas para este equipamento já foram apresentadas na seção Portabilidade

da solução deBDP.

Alguns números apresentados por WHmNG demonstram a tendência pela
proliferação dos dispositivos de comunicação pessoal:

• a previsão de vendas de "handhelds" para 1999 era de 47% acima do ocorrido
em 1998, o que equivale a um número superior a 5,7 milhões de unidades;

• chips com capacidades de armazenamento entre 6 Kbytes a 64 Mbits podem
compor dispositivos de coleta de dados com um preço não superior a US$ 6.
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Para o reconhecimento do usuário que está em campo, operando de qualquer

localidade através da tecnologia de conexão sem fio, o principal meio tecnológico

a ser empregado será a tecnologia de biometria. Visando atender ao requisito de

menor esforço do usuário, o processo de reconhecimento biométrico deve

ocorrer através da verificação e não de identificação. No processo de

identificação há o fornecimento de um número, que é utilizado para acessar o

template biométrico armazenado, realizando a comparação um a um, ou seja, há

a necessidade do usuário interagir, fornecendo um número. No processo de

verificação, se lê o dado biométrico do usuário, comparando-o com todos os

templates armazenados na base de usuários do sistema, comparação um com

muitos. Soluções de verificação são mais confortáveis para o usuário, mas

requerem maior qualidade e performance da infra-estrutura tecnológica

(ASHBOURN, 2000, p. 65).

A principal razão para que os processos de coleta de dados sejam o mais

informal, direto e simples, dispensando sempre que possível o uso de teclado ou

de qualquer outro dispositivo de leitura, é que a intervenção humana pode

ocasionar:

• inviabilidade do processo de negócio em campo, uma vez que pode não haver

tempo, condições físicas ou ambientais para atividade de introdução de

dados no sistema;

• perdas no tocante à integridade dos dados, ocasionadas principalmente por

erros humanos na atividade de entrada de dados.

Como exemplo de processo de negócio, que requer coleta e transmissão de dados

automatizadas, temos as aplicações de telemedicina, que monitoram

continuamente os sinais clínicos da pessoa. A empresa norte-americana Applied

Digital Solutions Inc oferece serviço de telemedicina, denominado Digital Angel.

Tecnologicamente a solução é composta por um pequeno chip, subcutâneo,

implantado no organismo. do paciente, que opera sem fios e reconhece o
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posicionamento geográfico do paciente. A incorporação das tecnologias de GPS
e wireless permite capturar e transmitir facilmente os sinais clínicos da pessoa,
como também notificar o local em que o paciente se encontra, em caso de
ocorrências graves, que requeiram intervenção médica (FRANCE,2000, P.92).

Ter recursos de TI móveis que possam estar junto às pessoas, instalados em
. equipamentos, locais de interesse ou até mesmo em seus corpos, requerendo o
mínimo de intervenção humana, proporciona-nos uma capacidade significativa
de crescimento do volume e diversidade dos dados digitalizados. A introdução
destes dados na base de dados pessoal de cada usuário é a essência da própria
solução de BDP; é a diversidade e integridade dos dados armazenados sobre o
maior universo de pessoas que permitem a expansão dos serviços digitais.

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:
Como habilitador Tecnológico:

A coleta de dados automatizada em campo é uma importante ferramenta
para se capturar dados, pois de outra forma não seria possível, seja pela
quantidade de informação, seja pela inviabilidade de cooperação do
usuário ou por outras razões, que dificultam o processo de coleta de
dados;

Como habilitador Humano:
Não se pode agregar trabalho para o usuário final, uma vez que há coleta
de dados ao longo de diversos momentos do dia, em diversas localidades.
Os momentos de contato do usuário com a tecnologia devem ser o mais
interessante possível, seja reduzindo a participação do usuário através da
automação, ou fornecendo-lhe um melhor atendimento através da
personalização do processo;

Como habilitador Empresarial:
Para as empresas, ter coleta de dados automática através de recursos
tecnológicos significa ter informações em quantidade e qualidade de seus
clientes, além da automação de seus processos.
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Ambiente de desenvolvimento adequado à solução de BDP

Desde a sua origem, a indústria de software carece de um ambiente produtivo;
há uma enorme dificuldade para se desenvolver. softwares complexos, mesmo
empregando as mais recentes técnicas, ferramentas e metodologias disponíveis.
Em 1982, PRESSMANdescreveu com muita precisão as principais dificuldades
relacionadas ao ciclo de vida de software; este contexto de dificuldades para a
evolução de software denominou-se de Crise de Software.

Os principais problemas que caracterizam a crise de software são: (1) grande
discrepância entre as estimativas de custos e prazos com os resultados obtidos,
geralmente muito superiores aos planejados; (2) baixa produtividade da equipe
de desenvolvimento; (3) software de baixa qualidade; (4) usuários insatisfeitos;
e (5) dificuldade em dar manutenção nos softwares já em produção
(PRESSMAN,1987, p. 14).

O cenário da solução de BDP envolve novos desafios aos técnicos que o estão
disponibilizando. Destacamos nesta seção os dois principais: a conceituação
lógica e disponibilização física da estrutura de dados da BDP, e a
disponibilização de serviços digitais dentro do conceito proposto pelo e-seruices.

Aviabilização destes recursos passa pelo desenvolvimento de um novo ambiente
de desenvolvimento e operação de sistemas de informação, envolvendo técnicas,
ferramentas e metodologias. Apresentamos, nesta seção, os requisitos técnicos
necessários à disponibilização deste novo ambiente tecnológico - estes são
expostos dentro do contexto dos dois desafios citados.

Ambiente tecnológico adequado ao desenvolvimento de serviços
digitais conforme conceito de e-seruices

Um dos temas centrais são as aplicações ou serviços digitais, que entregam
serviços às pessoas, que estamos denominando de e-seroices. Os e-seruices são
aplicações autocontidas, que desempenham funções bem definidas, e que estão
disponíveis na Internet. Os e-seroices são capazes não apenas de executar suas
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tarefas, mas também de identificar outros e-services capazes de complementar

uma transação de negócio mais ampla. Após a identificação dos e-seruices, a

escolha recai sobre o que melhor atender aos requerimentos do cliente, o que é

realizado através da leitura dos atributos de cada e-sercice (BORCK, 2000, p.

75)·

Para que estes serviços digitais operem no contexto apresentado é necessário

que o ambiente tecnológico dos e-seruices permita que eles:

• entendam-se, ou seja, que haja um vocabulário comum e padronizado entre

eles;

• sejam identificados, ou melhor, encontrados pelos demais e-services, Para

isto é necessário que o e-seroice seja registrado em diretórios públicos;

• negociem entre si, para isto eles devem conter estruturas de dados que

descrevam seus principais atributos, como custo, performance, nível de

segurança e disponibilidade, especificações de input e output;

• tenham capacidade dinâmica de corretagem; eles devem pesquisar, localizar,

e negociar com outros e-services independente do ambiente tecnológico em

que eles residam.

Em termos de se viabilizar este novo ambiente tecnológico, há duas iniciativas

de empresas do setor de TI que merecem ser destacadas: o esforço conjunto

entre IBM, Microsoft e .Ariba para definir padrões que acelerem o

desenvolvimento do comércio eletrônico entre empresas, iniciativa denominada

Universal Description, Discovery and Integration (UDDI), e o framework de TI

para implementação de serviços digitais da Hewlett Packard (HP), denominado

de e-speak.

o desenvolvimento da UDDI foi anunciado pelas três empresas co-fundadoras

do projeto em setembro de 2000, sendo que em novembro já havia mais de 130

empresas participantes do projeto e outras 100 querendo se juntar ao grupo. O

grupo desenvolvedor definiu UDDI como sendo um padrão de especificação de
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serviço digital, que permite que estes se descrevam a si mesmos e que indiquem
os meios preferidos, para conduzirem a transação eletrônica, independente das
plataformas tecnológicas existentes. O objetivo do projeto UDDI é oferecer
infra-estrutura básica para integração automática e dinâmica de todos os
serviços digitais (HANNON,2001, P.39).

No centro das iniciativas do projeto de UDDI está o UDDI Business Registry,
que são diretórios públicos distribuídos globalmente, onde as empresas
catalogam seus produtos e serviços, digitais ou não. Os atributos da estrutura de
dados do diretório não apenas descrevem os serviços e produtos, como também
informam como realizar a conexão com estes. Não há custos para que as
empresas usem estes diretórios, seja para realizar pesquisas ou para registrar
seus produtos e serviços. Emnovembro de 2000 foi disponibilizado o primeiro
diretório UDDI para testes.

Os objetivos iniciais do projeto UDDI estão totalmente direcionados às questões
empresariais do comércio eletrônico, mais especificamente em resolver
problemas da cadeia de fornecimento, principalmente daquelas empresas
menores, que não possuem infra-estrutura tecnológica requerida para adotarem
o electronic data interchange (EDI), ou daquelas que não queiram ou não
tenham condições de desenvolver conexões específicas na Internet para cada
uma das cadeias de fornecimento com as quais interajam.

A especificação atual do projeto UDDI utiliza de diferentes tecnologias para sua
implementação, conforme podemos observar na Figura 6. A solução está
fundamentada no troca de informações pela Internet, tendo como camada básica
para. as demais os protocolos de comunicação para Internet, o Hyper Text
Transfer Protocol (H1TP) e o Transmission Control Protocol (TCPjIP). Para o
transporte de dados estruturados através de arquivo texto emprega-se a
linguagem Extensible Markup Language (XML). A camada de Simple Object
Access Protocol (SOAP) é um protocolo muito simples, que oferece facilidade de
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comunicações entre nós remotos, permitindo ativar objetos remotos e transmitir
de volta resultados gerados por estes objetos (UDDI,2000).

Universal Description, Discovery Integration (UDDI)

Simple Object Access Protocol (SOAP)

Extensible Markup Language (XML)

Common Internet Protocols (HTTP, TCP/IP)

Figura 6 - Camadas.tecnológicas para solução UDDI

o protocolo SOAP, desenvolvido pela Microsoft, provê o mínimo denominador
comum para as aplicações que transmitem mensagens. Convertendo as
informações do ponto solicitante, por exemplo, os dados de argumentação e o
identificador da transação, em formato XML e encapsulando-as em padrão
HTTP ou TCP/IP. Na seqüência, estes pacotes de informações são
encaminhados ao destinatãrio, normalmente um servidor; este último extrai os
dados em SOAP, executa o processamento requisitado e retoma o resultado
também em protocolo SOAP(WSHIN, 2000, p. 68).

A outra iniciativa a ser destacada na disponibilização de serviços digitais é a
plataforma de software e-speak desenvolvida pela HP, que proporciona
facilidades para o desenvolvimento, anúncio e descobrimento de serviços
digitais na Internet. O núcleo de software do e-speak é composto por Java-
based Engine e pelo Service Framework Specfication (SFS), que fornecem um
padrão de interface (API) para criação e disseminação de serviços. O ambiente

e-speak suporta as linguagens C++, Java e XML.

O conjunto de softwares da plataforma e-speak provê um ambiente aberto para
o desenvolvimento distribuído de serviços digitais, incorporando a este
facilidades como: introspecção e auto-registro; propaganda de suas capacidades
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como serviço; segurança, protocolo e mecanismos de transporte; gerenciamento

de corretagem e monitoramento, além de entrega pela Internet.

A plataforma e-speak foi lançada pela HP em maio de 1999; embora ainda

imatura, representa, atualmente, o maior esforço empresarial, para

disponibilizar um ambiente aberto para proliferação de serviços digitais

(BORCK, 2000, p. 76). Desde outubro de 2000, a HP tomou-se um dos

membros participantes do grupo de desenvolvimento da UDDI, isto,· após as

empresas co-fundadoras retirarem o seu direito de veto sobre qualquer

tecnologia submetida ao consórcio.

Ambiente tecnológico propício para manipulação de dados conforme
conceitos da solução de BDP

A coleção de dados de cada usuário é a questão central para o funcionamento

adequado da solução de BDP. Os principais aspectos tecnológicos a serem

observados para manipulação de dados, bem como suas implicações para

viabilização da solução de BDP, são apresentados a seguir.

Universalização das definições - para que diversas entidades possam utilizar os

dados de uma pessoa, é fundamental que todos os interessados autorizados a

manipularem os dados o façam a partir do acesso de uma base única. Para que

os dados sejam compartilhados entre diferentes entidades, é necessário que haja

uma visão comum quanto à estrutura de dados da BDP, ou seja, um atributo

deve ter o mesmo valor semântico para todas as entidades que o leiam.

Implicações na solução de BDP - este aspecto é fundamental para viabilizar uma

solução com escopo global; em não se alcançando definições padrões, não há

economia de escala necessária para geração dos serviços digitais, que sustentam

toda cadeia de valores da solução de BDP. Atualmente presenciamos um

problema de características semelhantes nos projetos de portais de compra e

vendas eletrônicas, denominados marketplaces, onde o principal problema é

definir e normalizar o conteúdo dos catálogos de produtos e serviços das
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empresas participantes, de forma que estes sejam compreensíveis tanto aos

diversos vendedores quanto aos diversos compradores (WILSON, 2001, p. 14).

Embora os projetos de marketplaces sejam de escopo extremamente menores do

que os requeridos pela solução de BDP, eles proporcionam uma boa

compreensão da importância desta questão. Segundo The Yankee Group, em

2000 foram investidos US$ 1,89 bilhões em serviços e softwares para o

gerenciamento de catálogos, devendo crescer para US$ 4,09 bilhões em 2004

(FROOK, 2001, p. 20).

Captura e agregação dos dados coletados em campo - a carga de dados da

solução de BDP ocorre principalmente através das diversas ações praticadas pelo

indivíduo, muitas vezes em campo, longe dos computadores pessoais que

utilizamos hoje, para realizarmos nossas transações via Internet. Os

mecanismos de armazenamento de dados utilizados pela solução de BDP devem

ter facilidades de agregação de dados originados em campo à base de dados do

usuário, garantindo atualização, integridade e segurança dos dados.

Implicações na solução de BDP - o status tecnológico atual dos dispositivos de

coleta de dados e dos meios de transmissão de dados, já apresentados e

analisados em sessões anteriores, mostra que esta é uma questão técnica já

resolvida. A introdução destas tecnologias na sociedade está ocorrendo aos

poucos, seja pela substituição de soluções anteriores, seja pelo lançamento de

novas facilidades.

Armazenamento dos dados com disponibilidade e segurança - tanto o usuário

da solução de BDP quanto entidades por ele autorizadas, podem acessar seus

dados, independente de local e tempo. A base de dados da solução deve garantir

alta disponibilidade e agilidade na entrega de informações requisitadas.

Implicações na solução de BDP - as tecnologias de armazenamento de dados

atuais apresentam diversas facilidades, como recursos para tratamento de bases

de dados distribuídas, mecanismos de segurança, entre outros. Temos

aplicações, manipulando com segurança e integridade, dados pessoais
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extremamente sensíveis; servem como exemplo as diversas aplicações do

sistema financeiro disponíveis na Internet.

Conforme apresentado anteriormente na Figura 2, há uma forte relação entre os

dados pessoais e os serviços digitais, sendo estes dois componentes os principais

fundamentos da solução de BDP. A interação entre eles ocorre em sentido

duplo; os e-services são os principais geradores e fornecedores de dados para

BDP, ao mesmo tempo em que o status dos dados pessoais e as parametrlzações

e configurações de serviços armazenados na BDP proporcionam o acionamento

dos serviços digitais.

o funcionamento integrado e harmonioso entre a BDP e os e-services requer

uma série de cuidados e rotinas específicas. Como ambas as soluções são

digitais, a integração entre estas também ocorrerá através de softwares; a esta

camada de softwares de integração estamos denominando de Sistema de

Supervisão de Serviços Digitais, conforme ilustrado na Figura 7·

e-services 3

e-serviees 1 e-services 4

e-serviees 2

e-serviees n

Figura 7 - Integração entre soluções de BDP e e-seniices

A camada do sistema de supervisão dos serviços digitais tem como principais

papéis o acionamento de serviços digitais a partir da análise da fila de eventos
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temporais programados e da alteração de status de cada atributo. A cada status
de atributo alterado, executam-se os algoritmos vinculados ao atributo, visando
identificar a necessidade de se acionar um serviço.

Apresentamos abaixo um roteiro de ações entre e-services e a estrutura de dados
da BDP,visando discernir a interação entre ambos:

• um serviço pode ser configurado pelo usuário para se auto-acionar num
determinado período de tempo pré-programado; por exemplo, toda segunda-
feira, às 7 horas da manhã, ou a partir de ocorrência de eventos não
temporais, ad hoc. Estes eventos são identificados conforme a alteração de

status de atributos da BDP;
• as configurações para acionamento de serviços digitais podem estar

relacionadas a um ou mais atributos da BDP. Por exemplo, sempre que o

atributo temperatura do organismo ultrapassar 38°C, notificá-lo o quanto

antes, independente de local e tempo, utilizando todos os canais de
comunicação disponíveis. Outro exemplo seria configurar ações combinando
status de diferentes atributos; no exemplo citado poderíamos acionar
diferentes serviços, analisando a combinação dos status dos atributos
temperatura, pressão e localização da pessoa;

• cada atributo da BDP possui características técnicas que permitem Criar
vínculos com algoritmos, que acionam um ou. mais serviços. As
configurações para acionamento de serviços estão armazenados na própria
BDP;

• os serviços vinculados podem ser específicos, associando um código
específico de programa a ser executado, ou serem definidos no momento da
ocorrência do evento acionador, conforme o status de atributos e de
configurações definidas pelo usuário para o evento em questão. A definição
do e-seroice a ser contratado depende da comparação do status atual dos e-
services (disponibilidade para o momento, custo de uso, tempo médio de
processamento, entre outras), com os requisitos de serviço desejados e
configurados pelo usuário na BDPpara aquele determinado evento;
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• um serviço digital pode acionar outros para execução de sua atividade. O

fluxo de atividades entre e-seniices é um mecanismo interno da estrutura de

cada um deles; padrões de comunicação muito bem definidos sempre

retornam o comando da execução ao e-services solicitante;

• a negociação entre os serviços digitais ocorre através de estruturas de

diretórios públicos, onde há a publicação dos e-seruices com todos seus

dados descritivos.

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:

Como habilitador Tecnológico:

Sem a disponibilidade de um ambiente tecnológico adequado a solução de

BDP não se concretiza. Cabe ressaltar a importância da plataforma

tecnológica para os e-seroices, com características técnicas bastante

distintas, como a negociação entre e-seruices a partir de seus atributos.

Como habilitador Humano:

As configurações de serviços digitais devem ser bastante simples e

intuitivas, permitindo que as pessoas em geral possam utilizar as

facilidades disponíveis.

Como habilitador Empresarial:

As comunidades empresariais ocupam uma função muito importante na

definição dos padrões semânticos para os dados armazenados nas bases

de dados pessoais, e na definição dos atributos requeridos para

publicação e negociação entre e-seriiices. A definição de padrões para

especificação de serviços, como o UDDI, é de vital importância para a

evolução da solução de BDP.

Página - 70



Capítulo 4 - Habilitadores Empresariais

As empresas podem interagir com a solução de BDP com diferentes interesses e
propósitos. As três formas mais elementares são: como provedoras de dados,
como usuárias, e como administradoras da solução. Estes diferentes papéis
estão descritos a seguir e retratados na Figura 8.

A relação mais comum entre empresas e pessoas é a relacionada ao consumo, a
pessoa desempenhando o papel de cliente consumidor. Neste relacionamento,
há um potencial muito grande para geração de dados para BDP. Mesmo as
empresas que não trabalhem direto com o consumidor final estabelecem
relacionamento com pessoas, quando estas atuam como seus funcionários ou
prestadores de serviços. Podemos dizer que todas as empresas são potenciais
provedoras de dados para solução de BDP.

Como usuária da solução, a empresa pode utilizar os dados armazenados na BDP
para geração de informações e, a partir destas, obter conhecimentos relativos a
uma pessoa ou a uma comunidade ou nicho específico. A empresa, como
usuária, pode também, utilizar os dados de configurações de serviços, contidos
na BDP,para execução e entrega de seus serviços.

Para manutenção e operação da solução de BDP é necessário que diversas
atividades sejam desempenhadas: definir políticas de preços, política de
segurança, política quanto ao uso, administrar atividades técnicas de
disponibilidade dos dados, controle de segurança, manutenção da performance
do sistema, entre outras. Este conjunto de atividades é executado por diferentes
empresas; temos, assim, as empresas agindo como administradoras da solução
de BDP.

A apresentação dos habilitadores empresariais está estruturada segundo os três
níveis de relacionamento entre empresa e solução de BDP apresentados: a
empresa no papel de provedora de dados, a empresa como usuária da solução de
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BDP, e a empresa no papel de administradora da solução de BDP. Antes da
apresentação destes três tópicos, temos a descrição de algumas ações
empresariais atuais e em perspectivas, que nos permite visualizar o alinhamento
dos objetivos empresariais com os requerimentos necessários para o
desenvolvimento da solução de BDP.

Provedora Administradora Usuária

as empresasfornecem dados para as empresas mal/têm ti solução de as empresas podemntilizar os
solução de BDP qual/do interagem BDP operacional executando dados armazenados /lCI BDP para:
com as pessoas para: diferentes atividades requeridas:

vender pesquisas.
produtos ------____ gerarando conhecimento de.•..•..•..••••_- -~ d d .------....e /pessoas ou e grupos e interesse

prestar
BDP /--

----------_ ..•.•._-- ----------. '""
serviços <,--•. <, prestação de serviços.

-------- políticas de segurança ' .•.
através das configurações de

---------------- definição de estruturas de dados serviços digitais existentes
contratar manutenção da disponibilidade
serviços gestão tecnológica

...

Figura 8 - Papéis das empresas perante a solução de BDP

Ações empresariais
solução de BDP

, .proprcias ao desenvolvimento da

o desenvolvimento e disponibilização da BDP é um processo longo, o qual
estamos apenas iniciando. As organizações empresariais começaram
recentemente a coletar dados de seus principais clientes, sob um aspecto muito
mais amplo do que os tradicionais cadastros preenchidos pelos clientes. Esta
nova postura empresarial está se concretizando através de projetos de CRM
(Customer Relationship Management).

Entre os objetivos das empresas, que desenvolvem projetos de CRM está o
melhor conhecimento das necessidades de seus principais clientes, visando
desenvolver produtos e serviços personalizados às suas necessidades. A
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ampliação das necessidades do cliente bem atendidas pela empresa, aumenta o

nível de conveniência para o cliente e conseqüentemente a fidelidade deste para

com a empresa (PEPPERS AND ROGERS GROUP, 2000, p. 20).

A concepção do CRM visa direcionar as áreas de marketing, vendas e serviços

para as necessidades específicas de cada cliente de interesse da empresa,

estabelecendo uma estratégia de -relacionamento voltada à geração de dados e

conhecimento destes clientes. O sucesso deste tipo de projeto é medido através

da participação de cada cliente, "share of customer", nos resultados da empresa.

Quanto mais ampla e detalhada forem as informações obtidas junto aos clientes,

maior será a probabilidade de identificarmos suas necessidades.

A intenção das empresas em implantar soluções CRM e a tendência de múltiplos

usos para os dados, caracterizada pelas soluções de data warehouse e business
intelliqence, têm destacado a necessidade de se rever a qualidade dos dados. O

termo "qualidade dos dados" pode ser melhor definido como "apropriado ao

uso" (TAYI, 1998, p. 54). Como o dado apropriado para um' uso pode não

possuir qualidade suficiente para outro uso, podemos dizer que a qualidade dos

dados é um conceito muito relativo.

A disciplina de análise e estudo da qualidade dos dados já existe há algum

tempo. Na perspectiva dos profissionais de informática, que tem dominado até

então, a qualidade dos dados se mede, principalmente, mas não exclusivamente,

sob quatro dimensões: precisão, completeza, consistência e atualização. Numa

abordagem mais recente, WANG e STRONG analisam os atributos de qualidade

de dados a partir da perspectiva dos consumidores dos dados, ou seja, daqueles

que utilizam os dados. Os autores descrevem os dados de alta qualidade como

sendo aqueles que são intrinsecamente bons, contextualmente apropriados para

a tarefa, representados de forma legível e compreensível, e acessível para o

consumidor do dado.
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Nesta tese, analisamos a questão da qualidade dos dados da BDP, tendo como
ponto de partida a visão de WANG e STRONG. Obviamente a forma de se
mensurar a qualidade da BDP é muito diferenciada, uma vez que esta contém
dados de escopo e importância muito superiores às bases de dados dos atuais

sistemas de informação.

O forte movimento das empresas em torno do assunto de coleta e qualidade de
dados de seus clientes está bem evidenciado em pesquisa recente realizada pela
InformationWeek. Nesta pesquisa, realizada com 300 executivos de TI,
identificou-se que os projetos priorizados por eles no ano de 2000 são: melhoria
da qualidade dos dados dos clientes, com 81% de citação pelos entrevistados, e
em segundo lugar o projeto de CRM,com 80% de citação (WALLACE,1999, p.

52).

Para o desenvolvimento da BDP é muito interessante e apropriado o surgimento
de projetos de CRM. Os modelos de dados transacionais, predominantes até
então, são em sua maioria definidos tendo em vista as transações e não o
"cliente" como o objeto central. Os projetos de CRMtrazem a pessoa, neste caso
sob o ponto de vista de cliente, como a principal entidade do sistema. Este é um
primeiro exercício em termos amplo de colecionarmos dados de uma pessoa, e a
partir destes agregar valor ao negócio da empresa e conseqüentemente ao
próprio cliente.

As empresas que já se utilizam de soluções CRMcomeçam a nos mostrar que há
inúmeras possibilidades de novos negócios por trás dos dados coletados de seus
clientes. Um exemplo clássico é a rede de supermercados Tesco da Grã-
Bretanha que, analisando os itens comprados pelos seus clientes, passou a'
oferecer-lhes seguros, tornado-se uma das maiores seguradoras do país. Alguns
exemplos de interpretações possíveis dos dados coletados no caixa de
pagamento do supermercado: se o consumidor compra óleo para veículos,
provavelmente ele possui carro; se ele compra fraldas, provavelmente ele possui
filho recém-nascido. O valor gasto por ele no supermercado e a forma de
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pagamento descrevem seu perfil de consumidor, e assim por diante. São dados

valiosos, que podem subsidiar diversas análises.

A pessoa consumidora, que é o alvo de interesse das empresas, relaciona-se com

diversas empresas em níveis de intensidade e freqüência variados. O

compartilhamento destes dados entre empresas, que tenham interesses não

conflitantes, gera uma visão muito mais ampla do cliente. Acreditamos que as

comunidades de negócios deverão convergir as coleções de dados de seus

clientes, de forma a se fortalecerem no mercado. Este deve ser um dos

propulsores para termos acervos de dados dos clientes cada vez mais amplos.

Até então, estamos falando em acervo de dados de clientes, desenvolvidos para

auxiliar na identificação de novas oportunidades de negócio junto aos clientes e

para o monitoramento do seu relacionamento com a empresa. Os projetos de

CRM estão ocorrendo hoje, momento em que presenciamos o início de projetos

de e-seniices, e já podemos perceber uma grande sobreposição de interesses

comuns entre eles. Tanto os projetos de CRM, como a entrega de e-seruices para

os consumidores, buscam a melhoria e inovação dos serviços, aumento do

relacionamento do cliente com a empresa, entre outros objetivos. O que

percebemos é que o e-services será um segundo salto para este acervo de dados

do CRM, auxiliando-o a caracterizá-lo ainda mais com o perfil do cliente, um

primeiro e forte passo rumo à concretização da BDP.

Enquanto o CRM auxilia a direcionar e facilitar os serviços atuais, o e-seruices é

uma solução totalmente inovadora em termos de serviços. O e-seruices

incorporará muitas. das atividades fins e meio das empresas, ele será o canal

principal para muitas empresas realizarem a entrega de seus serviços. Ele

fomenta a coleta de dados das pessoas, uma vez que ele tem os dados como

sendo o seu principal insumo básico. Estes serviços digitais proporcionam uma

auto-alimentação da BDP, uma vez que eles são digitais por natureza,

aumentando enormemente a possibilidade de coletarmos informações dos

clientes.
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As ações empresariais estão fortemente alinhadas para a surgimento da BDP;
um resumo destas ações é apresentado a seguir, em ordem cronológica dos
acontecimentos:
1. Projetos CRM são implantados, gerando uma base de dados centralizada e

tendo o cliente como objeto central;
2. Comunidades de negócios percebem o benefício mútuo de compartilharem

dadosde seus clientes, desenvolvendo acervo de dados para comunidades de
negócios;

3. A competitividade empresarial disponibiliza os e-serinces, utilizando os
dados dos acervos do CRM bem como auto-alimentando estes, dando um
salto exponencial na coleta de dados e na geração da BDP.

o exposto até aqui nos permite afirmar que as empresas possuem intenções e
objetivos compatíveis com a solução de BDP; corroborando com isto estão os
projetos de CRM e de serviços digitais (e-services), que começam a ser
disponibilizados. A experiência empresarial bem sucedida com projetos que têm
os dados pessoais como principal matéria-prima, proporciona uma atenção
especial à essência da solução de BDP, que são as estruturas de dados descritivas
de pessoas.

As empresas como agentes provedores de dados para
solução de BDP

Governo: o grande provedor e consolidador de dados

O principal fornecedor de dados em potencial para solução de BDP é o poder
público, ou simplesmente Governo. Através dos seus diversos órgãos
municipais, estaduais e federais, o governo interage com um grande universo de
pessoas e entidades, obtendo dados de diferentes aspectos da vida do cidadão.
Os dados coletados pelo governo podém ser classificados com base em duas
variáveis: poder de decisão do cidadão quanto ao fornecimento ou não de seus
dados, e a forma de entrega do dado, se diretamente junto ao órgão público ou
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através de uma empresa privada. Alguns exemplos de dados do cidadão

coletados pelo governo, estão descritos na Tabela 4·

obrigatoriedade canal direto com
do fornecimento órgão público

exemplo de situações

SIM
Declaração de bens para fins de cobrança de

SIM
impostos

NÃO Dados escolares ou de saúde provenientes de

entidades privadas

SIM
Reclamações ou solicitações diversas do cidadão

NÃO junto a órgãos públicos

NÃO Pesquisas e censos demográficos desenvolvidos

periodicamente

Tabela 4 - Meios de coleta de dados do cidadão pelo governo

o governo se destaca como um grande provedor de dados em potencial à solução

de BDP, devido ao escopo abrangente de dados do cidadão coleta dos de forma

compulsória; isto ocorre independente do meio de coleta, se diretamente com o

cidadão ou se através de entidades privadas. Alguns exemplos de dados pessoais

que estão à disposição do governo, coletados através de diferentes órgãos e

armazenados em diferentes sistemas de informação:

• dados biológicos: cartórios e delegacias registram características físicas da

pessoa, cor da pele, dos olhos e do cabelo, altura, peso, impressão digital,

entre outros;

• dados relativos a finanças: salário e outros rendimentos são discriminados

na declaração de imposto de renda do cidadão e da fonte pagadora;

• dados relativos à educação: disciplinas, rendimento escolar e titulação são

informados à secretaria da educação pela entidade de ensino, independente

de ser pública ou privada;

• dados relativos à saúde: ocorrências médicas preventivas e severas são

informadas à secretaria da saúde;
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• dados de consumo: aquisição e vendas de bens de valores expressivos são

informados na declaração do imposto de renda como também registrados

em cartórios;

• dados relativos a participação política: a visão e a participação política de

cada cidadão é registrada através do "voto digital";

• dados relativos à família: a situação conjugal e a estrutura atual do clã

familiar são identificados com base nos registros de casamento, separação,

nascimento, falecimento, entre outros;

• dados relativos ao comportamento: registros de ocorrências policiais e de

infrações criminais retratam o temperamento e comportamento da pessoa;

• dados relativos à questão profissional: registros e vínculos empregatícios e

sindicais demonstram a experiência profissional.

Há um consenso nas diferentes esferas do governo quanto ao potencial benéfico

do emprego da TI no gerenciamento e operação de suas atividades. Emb~ra o

ritmo de introdução de inovações tecnológicas nos órgãos públicos ocorra de

forma tardia, em relação à iniciativa privada, já pode se detectar um conjunto de

políticas, ações e de casos de sucesso de implantação de novas tecnologias da

informação no setor público; citamos a seguir alguns destes casos.

o governo da Inglaterra publicou recentemente seu programa de modernização;

parte deste programa consiste em uma estratégia para utilização da Internet na

entrega de serviços eletrônicos. Esta estratégia é denominada como "e-

Government Strategy", sendo composta por quatro estágios ou fases de

implantação, dos quais se destacam: a integração de toda cadeia para

atendimento ao cidadão, envolvendo agentes do governo, prestadores de

serviços para o governo e cidadãos; outro destaque é o último estágio da

estratégia, que objetiva a disponibilização de serviços digitais ao cidadão

(MOWER, 2001, p. 18).
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o condado de FairFax, no estado da Virginia (EUA), implantou em 2000 um
sistema denominado Citizen Relationship Management, voltado ao
gerenciamento centralizado das comunicações de cidadãos que chegam à

prefeitura, independente do canal de comunicação utilizado: telefonema, carta,
e-mail, agência ou fax. O sistema tem promovido diversos benefícios à

prefeitura e ao cidadão: agilidade no disparo de solicitações de serviços,
identificação de necessidades públicas a partir da análise dos dados coletados,
avaliação de serviços prestados ou contratados pela prefeitura, entre outros. O
sucesso desta solução já se estendeu a outros municípios: Carlsbad (CA),
Westfield (NJ), Seattle (WA)e Washington (DC) (SOUDER,2001, p. 14)·

As oportunidades para o governo se beneficiar com aplicação de recursos de e-
services são inúmeras, e sua aplicação tende a crescer fortemente. Um exemplo
de oportunidade bastante simples e com grandes benefícios ocorre na área de
arrecadação e cobrança dos órgãos públicos. Dos atuais USS 3 trilhões de
pagamentos anuais que ocorrem dos cidadãos para com o governo dos EUA, a
grande maioria é realizada através de cheques, dinheiro' e ordens de
transferência, o que requer deslocamento do cidadão até repartições públicas e
sua permanência em filas de pagamento. Excluindo os valores referentes ao
imposto de renda, temos que apenas 0,5% das transações de pagamento de
cidadãos para com o governo do EUA S8.0 realizadas via Internet. Considerando
que a transação de pagamento convencional custa aproximadamente USS 5, e
que esta mesma transação pode custar US$ 0,22, se realizada via Internet; há
uma oportunidade de economia de US$ 110 bilhões anuais (WATSON,2001, p.

27)·

O governo possui em seu poder a maior coleção de dados pessoais, cujo

fornecimento, atualização e expansão estão assegurados por aspectos legais, dos
quais o cidadão não pode se esquivar. O principal potencial de expansão do
volume de dados pessoais não é o crescimento demográfico da população, mas
principalmente a possibilidade de ampliação do escopo de dados coletados de
cada cidadão. O principal instrumento para isto é a introdução de aplicações via
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Internet para atendimento ao cidadão, denominada de soluções e-Government,
as quais não só facilitam a coleta de dados pessoais como permitem inovar e
melhorar o atendimento ao cidadão. Soluções e-Gooernment envolvem diversas
aplicações, que podem ser classificadas nos seguinte subgrupos:

• e-management, aplicações que visam aprimorar o gerenciamento de pessoas;

• e-commerce, aplicações financeiras de compra e venda do órgão público;

• e-democracy, diálogo político com o cidadão e sua comunidade;

• e-decision maldng, manter o público bem informado e participativo quanto

às questões de interesse da coletividade;

• e-seroices, interface com o cliente na prestação de serviços públicos.

À medida que o governo implanta novas soluções de sistemas de informação,
sejam eles on-line, ou cliente-servidor, ou via Internet (e-Government), aumenta
o volume .de dados estruturados e armazenados em meios digitais, o que
aumenta a possibilidade de se ofertar novos serviços digitais.

A atualização dos sistemas de informação do governo pela introdução de
recursos de TI, além de propiciar meios ao governo para coleta de mais dados
dos cidadãos, deve caracterizar os dados pessoais como um bem extremamente
valioso e importante para gestão pública. O poder público é a entidade com
maior potencial de concretização e harmonização da solução de BDP; o governo
ocupa papéis importantes como gerador e usuário de dados da solução, além de
poder interferir diretamente como regulamentador e propulsor da solução.
Nesta seção específica, relativa à geração de dados para solução de BDP,
identificamos o governo como sendo o principal gerador e consolidador de

dados pessoais.

Sistema financeiro: registro dos rendimentos e hábitos de consumo
pessoal

Um dos fatores estratégicos para os bancos é o conhecimento das características
pessoais de cada cliente. Esta necessidade ficou acentuada nos últimos anos,
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devido ao processo de redução de custos operacionais dos bancos, que envolveu
automação e redução da intervenção humana nos processos, acabando por
eliminar o tradicional gerente de agência do cenário. O gerente, usualmente, era
membro da comunidade local e tinha relacionamentos pessoais de longa
duração com muitos de seus clientes. Este conhecimento permitia ao banco
entender as reais necessidades de seus clientes. Ele sabia se o objetivo do cliente
era a compra de uma nova casa ou se tratava de um plano de aposentadoria.
Assim, o banco reconhecia o melhor momento, a melhor forma, do que vender e
para que clientes vender.

A competição bancária baseada em canais de menores custos, que permitissem
automação de processos e diminuição da intervenção humana, fez com que os
produtos e serviços bancários fossem transformados em commodities. Os
mercados de commodity têm como características: baixas margens de lucro e a
constante pressão pela redução de custos. Este novo contexto bancário,
associado às tendências das pessoas, em residirem em diferentes localidades ao
longo da vida, e a introdução de tecnologias, que permitem o acesso remoto dos
serviços bancários, extinguiu o conhecimento de clientes viabilizado pelos
gerentes de agências (\rVELLS,2000, p. 32).

A atuação em mercados comoditizados não é a desejável para a maioria dos
investidores, principalmente para banqueiros habituados a operarem em
ambientes extremamente lucrativos. Qual seria então a solução para
diferenciação dos serviços bancários, visando fidelizar e crescer a base de
clientes? Uma saída estratégica aos bancos para aumentarem o nível de
satisfação e fidelização de seus clientes é retornar com serviços personalizados
aos clientes, como os gerentes de agência faziam; resgatar os valores centrais,
que fizeram dos bancos instituições respeitáveis na comunidade: confiança,
privacidade e serviços personalizados.

A solução está no entendimento das necessidades do cliente, em termos de
processamento de dados, o que significa organizar e construir bases de dados
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relacionadas aos clientes. Estas múltiplas estruturas de dados, necessárias ao

atendimento dos requerimentos da experiência total do cliente com o banco, são

definidas como sendo o modelo de informação necessário ao banco. Este

modelo envolve, além dos tradicionais dados básicos de cada cliente, os dados

relativos à situação familiar, histórico financeiro, histórico das transações

efetuadas, comportamento, entre outros dados. Este modelo de informação

deve ser utilizado pelos diversos canais, que atendem aos clientes, para efetivar a

interação e personalizar a experiência total do cliente.

A interação personalizada significa ofertar informações e serviços, que sejam de

interesses do cliente. Estas ofertas são muitas vezes a disponibilização de

serviços digitais que, associadas aos dados já disponíveis, podem gerar serviços

de alto valor agregado. Deve haver a possibilidade de diversos serviços digitais,

possíveis de serem adaptados pelo cliente, através dos diversos canais de

interação disponibilizados pelos bancos: balcão da agência bancária, via call

centers, via unidade de resposta audível (URA), via PDA e web sites conectados à

Internet e máquinas de auto-atendimento (ATM).

.As mudanças ocorridas no setor financeiro, com o risco de comoditização,

devem levar os bancos a reverem sua operação, fortalecendo o processo de
gerenciamento e análise de dados pessoais de seus clientes. Felizmente para o

setor financeiro, a maioria de seus produtos são ricos em dados pessoais, o que

faz deste setor um dos grandes coletores de dados pessoais. O exemplo mais

forte de produto financeiro, que incorpora dados pessoais, é o cartão de crédito;

exploramos na seqüência este e outros produtos.

Os cartões de débito e crédito, muito utilizados mundialmente, são meios

extremamente eficazes de se coletar dados pessoais. O Uso destes cartões em

estabelecimentos comerciais gera dados de hábitos de compras pessoais: o que

se compra, quando se compra, aonde se compra e as formas de pagamento. No

Brasil já há mais de 30 milhões de cartões bancários em circulação.
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o uso dos cartões de crédito vem crescendo mundialmente. Dados do Banco
Central dos EUA, Federal Reserve Board mostram que o total de crédito
pendente, não hipotecado, cresceu de US$ 119 bilhões no final de 1968, para
USS 1,44 trilhões em junho de 2000. Destes totais, a componente rotatória, a
maioria delas gerada por cartões de crédito, cresceu de US$ 2 bilhões para US$
620 bilhões no mesmo período, ou seja, o cartão de crédito representava 1,7% do
total de crédito pendente não hipotecado em 1968, passando para 43% em 2000

(DURKIN,2001, p. 72).

Em 1998, uma pesquisa mostrou que 3/4 (três-quartos) dos lares americanos
tinham um ou mais cartões de crédito. A pesquisa também demonstrou a
difusão do cartão de crédito nas diferentes classes sociais. Entre as famílias com
rendimentos mais baixos, havia apenas 2% delas com cartões de crédito em
1970, crescendo para 28% em 1998. Para as classes com altos rendimentos, o
uso do cartão de crédito quase triplicou, passando de 33% para 95%.

o mercado de cartão de crédito nos EUA está tão desenvolvido que se torna
extremamente difícil às empresas deste segmento crescerem sua participação no
mercado. Apenas no segundo trimestre de 2000, foram encaminhados um total
992 milhões de ofertas de cartões para os consumidores, com um retorno de
aceite de apenas 0,4 %. Para acelerar este tímido crescimento, as operadoras de
cartão de crédito estão trabalhando junto às grandes empresas, para
disponibilizarem cartões de crédito conjunto, no qual está embutido o programa
de recompensa e fidelização da empresa patrocinadora. Distribuidoras de
combustível, locadoras de veículos e empresas aéreas são exemplos de empresas
patrocinadoras de cartão de crédito que, além do benefício do programa de
fidelização, passam a ter uma ótima ferramenta para coletar dados de seus
clientes (POLANIECKI,2001, p. 30).

Freqüentemente os programas de desenvolvimento de cartões de pagamento
cooperados envolvem um conjunto de empresas patrocinadoras, que possuem
pelo menos uma fatia de público alvo comum. Todos os incentivos destas
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empresas num único cartão asseguram que o seu cartão estará entre os

utilizados pelo cliente, um vez que o pool de empresas aumenta as

oportunidades de se obter recompensas. É importante lembrar que nos EUA há

um total superior a 1,3 bilhões de cartões, que podem ser utilizados para

pagamento, o que dá uma média de 14 cartões de pagamento por residência

(SCHERAGA, 1999, p. 181).

o uso de cartões de pagamento cooperados entre diversas empresas e

instituições financeiras pode ser o primeiro engajamento das empresas no

sentido de compartilharem dados de seus consumidores. Empresas com

diferentes nichos de atuação, mas com similaridade em relação ao público

preterido, trabalham dados complementares do mesmo cliente, de forma a obter

melhor compreensão dos hábitos e necessidades do consumidor.

Os produtos financeiros cobrem cada vez mais diferentes aspectos da vida das

pessoas; novos produtos bancários surgem para atender às necessidades até

então não atendidas pelos produtos tradicionais. Exemplo de inovação são os

produtos voltados ao atendimento de transações, que ocorrem entre pessoas,

consumer to consumer (C-to-C). A característica básica destas transações é o

valor reduzido, cujas taxas de serviços inviabilizam a transação, por exemplo o

pagamento do dinheiro emprestado por um amigo para refeição. Virtual cash e

online checks são alguns exemplos de soluções disponíveis para o mercado C-to-

C (KUYKENDALL, 2000, p. 37)·

As instituições financeiras registram ainda dados de rendimentos pessoais, que

eqüivalem aos depósitos de valores realizados nas contas bancárias, e as reservas

financeiras pessoais retratadas pelas aplicações, poupanças e demais produtos

de investimentos. Toda esta interatividade ampla dos produtos financeiros em

nossas vidas coloca as instituições financeiras como grandes coletores de dados

pessoais.
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Prestadoras de serviços ao consumidor final: atendimento e dados
pessoais

Destacamos até aqui o governo e as empresas da área financeira, por serem
grandes coletores de dados pessoais. Há outros segmentos empresariais, que
merecem ser ressaltados, por estarem envolvidos com grandes contingentes de
pessoas, cidadãos ou clientes, e pelos seus serviços requererem ou facilitarem a
manipulação de dados pessoais. A seguir, a descrição de alguns destes
prestadores de serviços com grande potencial de fornecimento de dados pessoais
para solução de BDP.

Prestadores de serviços de saúde: empresas administradoras de plano de saúde
são entidades que podem fornecer à solução de BDP os dados pessoais relativos
à saúde da pessoa. Estas entidades integram médicos, hospitais, laboratórios,
pronto-socorros e empresas de resgates, que trabalham cooperativamente no
atendimento das necessidades relativas à saúde de seus clientes. O conjunto de
dados administrados por estas empresas compõe a base de dados clínicas de
uma pessoa.

Prestadoras de serviços de utilidades: representado pelas empresas prestadoras
de serviços de fornecimento de água, gás e energia elétrica. Os dados de
consumo destas utilidades são importantes para definição do perfil de consumo
das pessoas que ali habitam.

Prestadoras de serviços de comunicação: envolvem serviços de telefonia, acesso
à Internet, televisão com sinal fechado, seja a cabo ou via satélite. Muitos destes
serviços são fornecidos em mídias digitais e estão estritamente relacionados à

tecnologia da informação, o que facilita muito a coleta de dados relacionados ao
consumo dos serviços de comunicação da pessoa. Dados que descrevam as
comunicações enviadas, lidas ou assistidas pela pessoa é fator muito valioso
empresarialmente, através dos quais pode-se derivar conhecimentos
importantes de características pessoais.

Em segmentos de mercados altamente competitivos, os serviços agregados e a
qualidade destes têm sido fundamental para o sucesso das empresas. Há uma
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forte tendência empresarial para valorização e incremento dos serviços. Sendo
assim, as empresas estabelecem um contato mais próximo com seus clientes,
passando a operar com maior volume, diversificação e qualidade de dados dos

/i
mesmos.

Nos segmentos que atuam diretamente com clientes pessoas físicas, há uma
grande preocupação dos governos em assegurare~ competitividade empresarial
e opção de escolha ao consumidor final. Este cenário deve proporcionar mais
serviços e proximidade entre as empresas e as pessoas clientes. Entre as
principais ferramentas estratégicas, para que as empresas possam alcançar bons
níveis de satisfação e fidelização de seus clientes, está o conhecimento das
necessidades de seus cliente, passando pela coleta e organização de dados das
pessoas.

A princípio, toda empresa é fornecedora de dados para solução de BDP, mesmo
uma empresa que não tenha como consumidor final pessoas; esta utiliza pessoas
na operação do negócio, o que significa prover dados referentes ao perfil
profissional destas pessoas. O desenvolvimento tecnológico contínuo e a adoção
destas novas tecnologias pelas empresas aumenta as oportunidades para as
empresas coletarem dados pessoais.

As empresas como usuárias da solução de BDP

Governo: solução BDP como ferramenta à gestão pública

Para as entidades governamentais os dados pessoais são elementos importantes
nas atividades de planejamento. Regularmente, a maioria dos países realizam
censos demográficos com a finalidade de obter dados, que sirvam de subsídio às
agências governamentais, cientistas sociais e planejadores. Os EUA elaboram
um censo demográfico por década (decennial census), que ocorre em todos os
anos terminando em "o" (zero). Além do propósito primário de determinar o
número de representantes políticos, deputados e senadores, de cada Estado, o
censo serve para coleta de dados pessoais, que são utilizados para formulação de
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políticas públicas, e no apoio às atividades de planejamento e tomada de decisão
do setor privado.

Os dados coletados no último censo demográfico dos EUA,realizado em abril de
2000, foram obtidos através de dois questionários: o primeiro, que envolvia
dados elementares de cada pessoa, denominado questionário breve (short-form
questiormaire), foi aplicado em todas as residências dos EUA; o segundo, com
um volume maior de dados complementares, denominado questionário longo
(long-form questionnaire), foi aplicado para uma amostra de uma entre cada
seis residências pesquisadas. Os conjuntos de dados de cada um dos
questionários está descrito na Tabela 5 (AMERICAN).

Dados celerados no quesuonano breve (:,!wr{-j;mll quesiionnairc)

Idade

Origem hispânica ou latina

Raça

Sexo

Ocupação

Relacionamento com proprietário da casa

Dados coletados no quesnonario longo (/(JIl(/"} ',.,11 qucst i, 'Il11Ul/'C)

Características pessoat- Cal actoristicas da moradia

Ancestrais

Defeitos físicos

Residente no campo

Avós como educador

Rendimentos em 1999

Status como força de trabalho

Língua que se fala em casa

Status conjugal

Migração (para residentes desde 1995)

Local de nascimento, cidadania

Local de trabalho, trajeto ao trabalho

Nível educacional, escolas cursando

Status como veterano de guerra

Combustível para aquecimento

Número de quartos, número de camas

Ocupação e classe de trabalhadores

Facilidades na cozinha e saneamento

Serviços de telefonia

Estrutura de cômodos

Hipoteca, impostos, seguro, custo combustível

Valor da casa ou do aluguel

Veículos disponíveis

Status de trabalho em 1999

Ano de entrada na residência

Ano de construção da residência

Tabela 5 - Dados coletados no censo de 2000 dos EUA
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Para melhor entendimento do avanço proporcionado aos órgãos públicos com a
solução de BDP, é importante compreendermos os problemas atuais de
informação do governo. A grande maioria deles utilizam dados de censos
demográficos, que apresentam como principais problemas:

• dados desatualizados: no exemplo dos EUA, em 2009, ainda se estará
utilizando os dados coletados em 2000. Até abril de 2001, os únicos dados
disponíveis do censo realizado em abril de 2000 eram os números de
população para cada um dos estados e para o distrito federal (FEITO,
2000);

• dados com integridade questionável: erros, omissões e respostas
incompletas são proporcionadas por confusões, ignorância, falta de atenção
e desonestidade dos entrevistados. Especialistas em censos demográficos
apontam como principais causas de erros a diferença de capacidade
cognitiva das pessoas e a motivação para responder as questões (IVERSEN,
1999,p.124);

• dados com escopo bastante restrito: devido às questões de custos e
viabilidade operacional, somente dados básicos são coletados nos censos.
Na Escócia, um grupo de profissionais de marketing, de diversas entidades
privadas, formaram um grupo de usuários de dados demográficos; eles
pretendiam interagir com os órgãos públicos, visando ampliar o escopo dos
dados coletados nos censos, para tomá-los mais úteis comercialmente
(DARBY,1998).

A utilização de bases de dados pessoais, disponibilizando dados abrangentes,
atualizados e íntegros, são ferramentas imprescindíveis a qualquer governo. A
proposta da solução de BDP tem enorme aplicação na área social; sua aplicação
permite ao governo ter ferramental apropriado para gestão pública:

• planejamento: o escopo da BDP traz informações úteis para todas as áreas
de interesse do governo, como saúde, transporte, educação, segurança, lazer,
entre outras;
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• identificação de oportunidades de ação: a leitura das diversas alterações
sociais, identificadas através dos atributos da BDP, pode apontar ao governo
tendências, isto é, antever problemas sociais;

• acompanhamento da eficácia de ações governamentais: os efeitos das ações
do governo são melhor percebidas ao analisarmos o status dos cidadãos, o
que é possível pelo acompanhamento da alteração dos atributos da BDP.

Algoritmos aplicados à BDPpodem trazer benefícios e oportunidades ilimitadas
ao governo. Atualmente, sem uma estrutura de dados adequada à questão
social, notamos que algumas descobertas de interesse social ocorrem por acaso
ou após surgirem muitas evidências. Apresentamos a seguir um caso real, onde
bases de dados assistidas por algoritmos poderiam prestar um serviço de alto
valor social:

"Pais preocupados notaram uma incidência anormal e alta de leucemia entre os estudantes da

escola River Valley, em Marion, estado de Ohio, EUA. Depois de investigarem, eles

identificaram que as taxas de leucemia tinha aumentado em 122% entre 1966 e 1995. Os pais

descobriram que a escola tinha sido construída próxima a uma indústria de bombas da Segunda

Guerra Mundial, que manipulava produtos químicos cancerígenos, causa da doença de seus

filhos. Relacionando agrupamento de doenças com fatores ambientais ocorridos, dados obtidos

pela lembrança de parentes e amigos, pode-se chegar à identificação da causa. Demorou quase

30 anos para a comunidade acumular as evidências para formulação de uma causa suspeita."

(LANDSBERGEN, 2001, P. 206).

A solução de BDP permite análises do governo sob diferentes aspectos dos
cidadãos: região onde reside, profissão, nível de escolaridade, perfil de consumo,
atividades desempenhadas, entre outros. A combinação destes dados pessoais
com aqueles de assuntos relevantes ao governo, promovem a geração de
informações auxiliares às tomadas de decisões. Alguns exemplos de análises
governamentais apoiadas na solução de BDPsão apresentadas a seguir:

Ações de planejamento - quem são, onde estão e qual o perfil dos principais
usuários de serviços públicos, quais destes realmente necessita. Entre os não
usuários de serviços públicos, quais são aqueles que apresentam perfis
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semelhantes aos que realmente necessitam e quais os motivos pela não
utilização dos serviços;

Ações de identificação de oportunidades - ativação e desativação de programas
de apoio a categorias profissionais ou de regiões geográficas conforme os níveis
dos indicadores econômicos do grupo em questão;

Ações de acompanhamento da eficácia de ações - qual a incidência de doenças
em grupos de crianças que passaram a receber tratamento médico-hospitalar
diferencial. .

o governo possui um papel preponderante como propulsor da solução de BDP,
sendo hoje a entidade que detém as maiores coleções de dados pessoais e o
amparato legal para desenvolvê-las. Embora o potencial de alavancagem da
solução de BDP seja grande, há necessidade premente de se implantar técnicas
para gestão de dados nestas entidades. Um exemplo do descuido com as
coleções de dados do governo foi registrado no condado de FairFax, no estado da
Virginia (EUA), quando da implantação do sistema de Citizen Relationship
Management. Na oportunidade se identificou que como havia diversos John
Smith residentes no condado, optou-se por diferenciá-los nominalmente,
compondo seus nomes pessoais com os nomes das ruas nas quais residiam,
assim havia nomes de pessoas como "John'Oak Street' Smith" (SOUDER, 2001,

p.IS)·

Empresas COmerCIaISvoltadas ao consumidor final: solução BDP
como meio de inovação e suporte aos processos de negócio

Para as empresas que têm como cliente o próprio consumidor final, pessoa
física, a solução de BDP pode alterar significativamente a forma pela qual estas
empresas conduzem seus negócios. Considerando que a solução de BDP

contempla dados pessoais de diferentes natureza e parametrizações de serviços
digitais selecionados pela pessoa, as possibilidades de emprego da solução de
BDP são bastante amplas. Os principais benefícios da adoção da solução por
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estas empresas deve ser a inovação em produtos e serviços ofertados, além da
melhoria significativa de seus processos de negócios.

As oportunidades de melhoria dos processos atuais e de inovação do negócio,
pela utilização da solução de BDP, podem ser percebidas ao se analisar as
necessidades atuais das empresas com relação aos dados de seus clientes: quais
os dados que são requeridos,· em que situações e para que finalidade.
Apresentamos na Tabela 6, as descrições de algumas destas situações, que
ocorrem freqüentemente nas empresas comerciais, que negociam diretamente
com pessoas.

! 1-. I Questionamento do ICenáno de negócio , . I Dados do cliente necessários
empresano

I

Cenário 1:
No atendimento ao cliente
que tomou a iniciativa de
contatar a empresa, o
cliente propenso a comprar

Cenário 2:
No contato inicial
estabelecido com o cliente
a partir de iniciativa da
empresa

Cenário 3:
Análise de crédito que
precede a venda, quando o
cliente decidiu pela compra

Cenário 4:
Efetivação da venda,
quando o cliente está
efetuando a compra

Cenário 5:
Na manutenção e evolução
de negócios junto ao cliente

Qual a melhor forma
de atendê-lo?

Qual a melhor forma
de realizar a
aproximação?

o cliente é um bom
pagador?

Quais as preferências
do cliente no
procedimento de
compra?

Qual é a percepção do
cliente em relação à
empresa?

• Nome e forma de tratamento
• Comportamento dele como

consumidor
• Necessidades do cliente que podem ser

atendidas pelos produtos e serviços da
empresa

• Idem aos do cenário 1, acrescido de
outras duas observações:

• Canal mais apropriado para o contato
• Produtos e serviços similares ao da

empresa, utilizados pelo cliente e o
nível de satisfação com estes

• Histórico dos últimos pagamentos
• Indicativo atual da saúde financeira

pessoal

• Formas de pagamento preferidas pelo
cliente

• Forma preferencial de entrega do
produto/ serviço adquirido

• Histórico do uso que o cliente fez/faz
dos produtos/serviços da empresa

• Comentários e interação do cliente
com a empresa

Tabela 6 - Exemplos de dados pessoais requeridos em diferentes cenários de negócio
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Os cenários descritos na Tabela 6 podem ter seus processos de negócio

melhorados ou serem totalmente inovados com o emprego da solução de BDP.

A seguir são descritas algumas possibilidades para cada um dos cenários dentro

do contexto de aplicação da solução de BDP.

Cenário 1: no atendimento ao cliente que tomou a iniciativa de
contatar a empresa, o cliente propenso a comprar

Com a utilização da solução de BDP, produtos e serviços utilizados com

freqüência pelo consumidor podem ser supridos através de serviços digitais.

Estes identificam o momento de compra e o fornecedor, conforme critérios

preestabelecidos pelo usuário e configurados na especificação do serviço digital.

Esta configuração pode ser tão simples quanto a especificação de fornecedor

único ou empregar algoritmos de complexidades variadas, combinando uma ou

mais variáveis como valor, prazo de entrega, vinculação de bônus, descrição de

eventos que gerem ações de compras, entre outras.

Para compra de produtos e serviços não rotineiros, a solução de BDP viabiliza a

utilização de algoritmos de compra e venda extremamente interessantes para

comprador e vendedor. Através do seu PDA, o usuário da solução de BDP, no

papel de comprador, pode iniciar um processo de compra com muita

flexibilidade:

• identificação de empresas fornecedoras a partir de uma ou mais variáveis

pré-definidas que o usuário estabeleça, por exemplo, com base na localização

geográfica da empresa, empresas que estejam afiliadas a um determinado

grupo de bônus e premiação para o consumidor, relacionadas a um mesmo

produto ou serviço, com afinidades tecnológicas, com base em referências

dadas por institutos que o cliente considere confiável, entre outros critérios'

possíveis de se adotar;

• para as empresas pré-selecionadas pelo serviço digital do comprador, pode-

se permitir o acesso destas a um subconjunto específicos de dados pessoais

de sua BDP, dados relacionados à natureza do produto ou serviço que se

pretende adquirir. Com base nestes dados pessoais, propostas são
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elaboradas pelos serviços digitais das empresas fornecedoras, envolvendo
produtos, serviços e condições comerciais adequadas à realidade de cada

pessoa;
• as facilidades oferecidas pelo ambiente tecnológico da solução de BDP

permitem que muitos dos produtos e serviços sejam testados e
experimentados antes da compra, no próprio dispositivo de comunicação
pessoal que o usuário esteja utilizando no momento do contato com a

empresa.

Cenário 2: no contato inicial estabelecido com o cliente a partir de
iniciativa da empresa

Além das empresas com as quais os usuários desejam se relacionar, e para isto,
estas estão citadas na configuração de seus serviços digitais, o usuário pode
definir níveis de abertura possíveis para que outras empresas o contatem
comercialmente. A lógica para liberação de contato pode ser muito
diversificada; seguem alguns exemplos de variáveis possíveis de serem

utilizadas:

• compensação financeira: o usuário estabelece uma recompensa financeira
mínima a ser paga pela empresa que desejar fazer uma abordagem comercial;

• finalidade social: o usuário condiciona o contato à existência de atividades
assistenciais desenvolvidas pela empresa, podendo ou não especificar apoio a
entidades específicas, cuja comprovação seja possível de ocorrer por meio de
serviços digitais;

• compatibilidade tecnológica: desde que o produto ou serviço esteja dentro de
um padrão mínimo tecnológico estabelecido pelo usuário e que seja possível
de ser certificado por intermédio de serviços digitais;

• geração de benefício comercial: desde que a empresa esteja associada a um
dos grupos de bônus e vantagens por compra, de que o usuário esteja
participando.
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Cenário 3: análise de crédito que precede a venda, quando o cliente
decidiu pela compra

No contexto dos serviços digitais, há muitas ofertas e possibilidades para
atendimento de uma necessidade. A averiguação da saúde financeira de uma
pessoa pode ser executada de diferentes formas para diferentes necessidades;
nos cenários apresentados há duas necessidades distintas:

• no momento do cliente comprando: a empresa que está vendendo solicita à

instituição financeira indicada pelo cliente a realização de uma transação de
transferência de valores ou de um provisionamento de valor; toda a
transação financeira é executada no momento da compra;

• no momento da empresa decidir quais os não clientes ela deve contatar: o
marketing um a um pode ter um custo de acesso, conforme regras de acesso
definidas pela própria pessoa; a decisão de contatar ou não uma pessoa deve
envolver uma análise prévia do seu perfiL No contexto dos serviços digitais,
empresas especializadas em reunir dados pessoais de natureza pública
podem dispor serviços digitais de análise de credibilidade financeira de uma

pessoa.

Cenário 4: efetivação da venda, quando o cliente está efetuando a
compra

As facilidades oferecidas pelo ambiente tecnológico da solução de BDPpermitem
que muitos dos produtos e serviços sejam entregues digitalmente no momento
da compra no próprio dispositivos de comunicação pessoal em uso. Produtos
não digitais, que tenham urgência de entrega, podem ter sua logística facilitada
uma vez que o PDAfornece localização geográfica precisa de onde se encontra o

usuário.

Cenário 5: na manutenção e evolução de negócios junto ao cliente

As ocorrências de interações entre cliente e empresa são devidamente
documentadas e analisadas pelas soluções de eRM. Mesmo na não ocorrência
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de interação, o que e habitual ocorrer quando o cliente está satisfeito com o
produto ou serviço, há a possibilidade de se continuar recebendo dados do
cliente por intermédio dos próprios produtos e serviços utilizados por ele. A
introdução de recursos de TI aos produtos e serviços fornece informações às
empresas quanto à performance de seus produtos e serviços, além de dados do

uso efetivo destes pelos usuários.

Há benefícios mútuos para empresas e clientes quando se incorporam recursos
de TI aos produtos e serviços. O cliente recebe facilidades inerentes aos serviços
digitais, como funções digitais que tomam o produto ou serviço mais
interessante, supervisão e controle remoto, que previnem interrupções de
serviços ou inoperabilidade do produto, canal direto de contato com a empresa,
entre outros benefícios. A empresa pode monitorar melhor a performance de
seus produtos e serviços, além de conhecer o hábito de uso da pessoa,
informações valiosas para o processo de desenvolvimento dos seus produtos e
serviços, como também para o desenvolvimento do relacionamento comercial

com o cliente.

Ações empresariais para administração da solução de BDP

Conceituação e padronização das estruturas de dados da BDP

Os atributos e dados correlatos do ser humano, possíveis de serem descritos na
BDP, são bastante amplos e diversificados, o que dificulta a conceituação e

I

generalização destes. A ênfase na definição de estruturas de dados com
conceitos amplamente aceitos e de comum entendimento se dá devido à sua
grande importância para viabilizar o uso de bases de dados extensas, isto é, com
grande diversificação de atributos, e de uso global, como é a proposta e o
requerimento técnico da solução de BDP.

Muitos dos atributos da BDP já são amplamente utilizados e com conceitos
aceitos mundialmente, outros não são utilizados ou pouco utilizados, não

apresentando consenso. Apresentamos a seguir três subgrupos para
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classificação dos atributos requeridos pela BDP, conforme o seu nível atual de
utilização e consenso de seu significado:

• a serem definidos - são aqueles que não apresentam definição do metadado
do atributo, ou seja, que dado ele representa, como será seu tipo (numérico,
alfanumérico, texto), formato (total de posições para armazenamento e
valores possíveis de assumir). Normalmente estes atributos se referem
àqueles aspectos humanos, que ainda não estão amplamente informatizados,
por exemplo, os relacionados a questões alimentares e religiosas de uma
pessoa;

• a serem padronizados - há uma definição parcial do metadado; sabe-se o que
ele representa mas há um universo enorme de valores possíveis, incluindo
sinônimos ou até mesmo valores questionáveis com relação ao atributo que
ele pertence. Exemplo destes atributos são os nomes de cursos e titulação do
aspecto educacional, ou ainda cargos e funções dos aspectos profissionais;

• já definidos - universalmente padronizados, podendo existir pequ~nas
discussões quanto à inclusão de um ou mais valor possível. Exemplo destes
são os atributos que definem o nome, endereço, aspectos físicos como altura
e peso, entre outros.

Muitas das transações comerciais estão bem definidas pelas organizações e em
alguns casos definidas em termos de categoria ou associação de entidades, ou até
mesmo entre países. Entidades com associações de classe forte e atuante, com
alto nível de informatização, ou que necessitam prestar contas para o governo ou
para algum órgão regulador, criam seus padrões para normatizar as transações
comerciais entre elas e entre seus clientes. Uma entidade que retrata bem este
contexto são os bancos; no Brasil suas transações comerciais são normatizadas
pela Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban). Este é um
aspecto muito importante para BDP, uma vez que a maioria de seus dados são
provenientes de relacionamentos da pessoa com as diversas entidades
comerciais.
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É de se esperar que as empresas desempenhem um papel muito importante na

padronização e conceituação das estruturas de dados da BDP. As empresas já

estão passando por um crescimento contínuo e significativo dos volumes de suas

bases de dados relacionadas a clientes, afirmativa esta fundamentada em dois

fatos atuais:

• aumento do volume de dados dos clientes, em função de uma melhor.
documentação e registro das transações atuais; principal objetivo dos

projetos de CRM e de automação de força de vendas em vigor;

• geração de um número maior de transações comerciais, seja pela obtenção de

novos clientes ou pela intensificação do relacionamento comercial com os

clientes atuais.

o aumento da disponibilidade de dados de seus clientes e das oportunidades de

agregação de valor com base nestes dados deve motivar muitas organizações a

reverem suas políticas de administração de dados. Atualmente são poucas as

empresas que empregam profissionais de informática, bibliotecários ou outros

profissionais correlatos, voltados exclusivamente para administração de dados, e

mesmo as que o fazem, em sua maioria, utilizam estes recursos para questões

operacionais. Este é um dos aspectos críticos para implantação do ambiente de

e-services nas empresas, que depende da existência de competências internas

qualificadas. O Gartner Group recomenda fortemente que o analista de e-

services seja um recurso interno da empresa, por requerer profundo

conhecimento e domínio do negócio da empresa (INTERNET, 2001, p. 3).

Ao implantar soluções tecnológicas voltadas à pesquisa e análise de dados, como

as soluções de data warehouse e data mininq, a empresa desempenha um

conjunto de atividades, visando preparar os dados da organização necessários à

operação destas soluções. Estas atividades geralmente envolvem: identificar e

acessar as diferentes fontes de informações da empresa, integrar os dados

resolvendo as disparidades que apareçam, depurar os dados, assegurando dados

completos e coerentes, consolidar a definição de dados e publicar estas
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definições (BOEHM, 2000, p. 30). São projetos como estes que começam a
acelerar a difusão das práticas de análise de dados, conhecimentos estes
obrigatórios para implantação da solução de BDP.

No contexto descrito, com aumento da oferta de dados nas empresas, a simples
adoção de práticas de administração de dados já é suficiente para se obter
grandes ganhos em termos de negócio. Muitas empresas já começaram a
perceber a oportunidade e o potencial de se investir na administração correta de
seus dados, conforme constatado no exemplo do supermercado inglês citado
anteriormente. Isto significa dizer que o melhor entendimento, especificação e
gestão dos dados já está ocorrendo nas empresas, e que, cada vez mais, teremos
casos de sucesso empresariais alavancados pela prática de gestão de dados de
seus clientes.

Além da definição precisa do valor semântico de cada atributo da solução de
BDP, temos outros dois conceitos importantes para exploração eficiente de bases
de dados: a descrição estatística de cada valor assumido para um determinado
atributo, e a identificação de dependência entre atributos da base de dados
(FAYY.AD,2001, p. 62). As empresas, ao aplicarem estes conceitos em bases
mais amplas, aumentam as possibilidades de gerarem novos conhecimentos
impossíveis de serem obtidos em visões parciais ou isoladas de apenas uma
empresa.

o gerenciamento de dados tem apresentado evolução contínua nas últimas
décadas, progresso este muito evidente ao analisarmos o desenvolvimento de
softwares de manipulação, análise e armazenamento de dados, como também
das técnicas e dos métodos de trabalho e gerenciamento. Atualmente a prática
mais abrangente e eficaz no tratamento de dados é o Knowledge Management

(KM).

RUGGLES,pesquisador norte-americano na área de KM, definiu conhecimento
como sendo um fluido misto de informação contextual, valores, experiências e
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regras. Segundo RUGGLES, o conhecimento pode se apresentar de três formas

diferentes (RUGGLES, 1997, p. 2):

• conhecimento processual, ou seja, o como fazer algo (how-to);

• conhecimento de catálogo, ou seja, o status atual de atributos (what-is);

• conhecimento experimental, ou seja, os históricos registrados (what-was).

Os principais tópicos relacionados ao KM envolvem geração, codificação e

transferência do conhecimento. O processo de geração de conhecimento envolve

trazer ao público novos conhecimentos, através de atividades de criação,

aquisição, síntese, fusão e adaptação. O processo de codificação é composto por

atividades de captura e representação do conhecimento; permitindo o reuso

deste por indivíduos e organizações. O processo de transferência envolve o

movimento do conhecimento de um local para o outro e sua subseqüente

absorção pelo receptor. Estes processos e suas atividades ocorrem

constantemente e concomitantemente nas organizações, sendo que a prática de

KM objetiva torná-los explícitos e mais produtivos, aumentando o valor deles

para o grupo e para os indivíduos.

Para que os objetivos da prática de KM sejam alcançados dentro das

organizações, diversas frentes de trabalhados são requeridas; entre as principais

podemos destacar (l\1YERS, 1996, p. 2):

• visão estratégica do conhecimento existente na empresa, considerando-o

como um capital intelectual pertencente à empresa;

• incorporação de ferramentas nas atividades da empresa que facilitem os

processos de geração, codificação e transferência do conhecimento;

• modelo organizacional adequado à gestão do conhecimento interno,

incluindo divisão do trabalho, alocação de pontos de decisões, escolha dos

mecanismos de coordenação, delineação dos limites organizacionais e as

redes de relacionamentos informais.
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A introdução da prática de KM nas organizações é mais um acontecimento que

corrobora para o desenvolvimento da solução de BDP, mais especificamente no

desenvolvimento, conceituação e padronização das estruturas de dados da BDP.

O benefício ocorre na explicitação e melhoria do processo de codificação do

conhecimento, que envolve as atividades de captura e representação do

conhecimento. Este trabalho deve proporcionar um número cada vez maior de

atributos bem definidos e com um amplo consenso entre os administradores de

bases de dados.

'A proliferação de práticas de administração de dados deve proporcionar às

empresas um elevação significativa em termos de quantidade e qualidade do

conhecimento de seus clientes. Obviamente, quanto mais amplo o universo de

dados analisados sobre uma pessoa, maiores são as oportunidades de geração de

informação e entendimento desta pessoa. Esta oportunidade deve levar muitas'

organizações a compartilharem seus dados, a visão do todo deve ser muito mais

produtiva que visões isoladas.

Assim como há organização de empresas em torno do desenvolvimento de um

produto comum, formação esta delineada pelos processos e tecnologias da

cadeia de fornecimento (supply chain management), devemos ter um

alinhamento de empresas em torno do cliente em comum. O principal elemento

a interligar esta cadeia serão os dados cujo intercâmbio motivará as ações

empresariais conjuntas.

Do interesse maior das empresas pelos dados, do compartilhamento destes entre

as empresas, que são características deste novo contexto apresentado, deverão

surgir as reais necessidades e interesses das empresas, na criação de padrões e

definições conceituais e físicos para compartilhamento das estruturas de dados.

Como ocorreu no desenvolvimento dos sistemas de telefonia e de outras

tecnologias, as soluções desenvolvem-se localmente e quando são preteridas por

um universo maior de usuários, padrões são estabelecidos para permitir
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integração das diversas soluções locais e aumento do valor da rede como um
todo, beneficiando a todos os envolvidos.

A obtenção de consenso em questões amplas, como é o caso da definição do
metadado para solução de BDP, que envolve um universo significativo, tanto em
termo de usuários quanto em aspectos pessoais envolvidos, não é uma tarefa
fácil. Um bom exemplo de dificuldade local para definição de metadado ocorre
hoje nos EUA,mais especificamente nos valores possíveis de serem informados
aos atributos raça e etnia, de forma a atender o nível de detalhe desejado pelo
governo e a capacidade de compreensão do cidadão que responde ao censo.
Durante os anos de 1993 a 1997 o órgão público, denominado Office of
Management an Budget, procedeu à revisão dos padrões estatísticos do governo
para coleta e publicação específicos destes dois atributos; esta questão encontra-
se hoje parcialmente resolvida (WALLMAN,2000, P·1704)·

Problemas éticos, religiosos, de hábitos e costumes de povos, entre outros,
devem acontecer conforme ocorre a expansão dos usuários da BDP pelos países,
como também pelos diversos aspectos humanos registrados na BDP. Será
necessário muito bom senso nas definições a serem adotadas; provavelmente a
BDP incorporará algumas restrições e exceções para tratar de questões
específicas, regionais e étnicas.

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:

Como habilitador Empresarial:
O fundamento para geração de qualquer novo serviço, na solução de BDP,
são os dados. Assim, a estrutura de dados da BDP deve estar muito bem
definida e entendida pelas empresas para que estas possam ofertar

serviços pela BDP;
Como habilitador Humano:

Permitirá à pessoa ter uma visão ampla e estruturada de um universo
cada vez maior de opções de serviços digitais disponíveis a ela como

pessoa.
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Evolução das estruturas empresarrais para o desenvolvimento e
administração da solução de BDP

o objetivo principal deste tópico é desenvolver uma visão da evolução dos
diferentes níveis de controle e gestão administrativa pelo qual a solução BDP
deve passar. Para cada mudança de estágio do controle administrativo da
solução, identifica-se as características do ambiente de negócio que justifiquem
esta transição.

A adoção efetiva de soluções de CRM e a aplicação de práticas de KM pelas
empresas, tomam-as como sendo o primeiro grupo gestor da versão preliminar
da solução de BDP. Neste primeiro estágio a empresa utiliza dados de seus
clientes não apenas para o desenvolvimento de atividades internas, mas também
na prestação de serviços junto aos seus clientes através de soluções via Internet.
Os clientes passam a ter a percepção de atendimento diferenciado em função do
conhecimento que a empresa detém sobre ele. Este estágio é o desafio das
grandes corporações no momento atual.

Empresas que tenham interesses num mesmo público alvo e que pratiquem uma
gestão efetiva dos dados de seus clientes, podem ser mais eficazes na geração de
conhecimento destas pessoas se compartilharem seus dados. O
compartilhamento de dados entre empresas deve ser um grande propulsor para
solução de BDP, elevando-a para um segundo estágio.

O compartilhamento de dados entre empresas deve propiciar muitas mudanças
na percepção das empresas, pessoas e técnicos envolvidos no desenvolvimento
da solução de BDP. Entre os benefícios deste estágio de compartilhamento de
dados entre empresas para .odesenvolvimento da solução de BDP temos:

• uma melhor compreensão e definição das estruturas de dados,
principalmente daquelas comuns entre empresas;

• os bons resultados alcançados pelas empresas devem tomar a gestão de
dados como sendo uma ferramenta estratégica para os negócios;
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• a forte demanda por soluções de gestão de dados deve acelerar o
desenvolvimento de técnicas, ferramentas e metodologias correlatas à gestão
de dados.

A evolução do compartilhamento de dados entre empresas deve ser um
condicionante na formação de grupos empresariais. Empresas com algum nível
de interesse comum relacionado 'a clientes devem se unir operacionalmente na
gestão de seus dados. Estes agrupamentos empresariais podem ocorrer com
base em algumas das similaridades do público pretendido: aspectos culturais,
geográficos, raciais, financeiros, sociais, estilo de vida, entre outros.

Assim como há organização de empresas em torno do desenvolvimento de um
produto comum, formação esta delineada pelos processos e tecnologias da
cadeia de fornecimento Csupply chain management), devemos ter um
alinhamento de empresas em torno do cliente em comum. O principal elemento
a interligar esta cadeia serão os dados de clientes; seu intercâmbio é que
motivará as ações empresariais conjuntas.

Na organização empresarial em torno de dados do cliente comum, podemos ter o
alinhamento de empresas de diferentes segmentos, que na cadeia tradicional de
supply chain apresentavam pouca ou nenhuma interação direta na prestação de
serviços ou no desenvolvimento do mercado. Na Figura 9, há exemplos de
agrupamento de empresas de segmentos diferenciados, motivados por interesses
comuns de compartilhamento de dados, como por exemplo:

• empresas de telecomunicações em associação com instituições de ensino
disponibilizando aos pais o tempo que seus filhos despendem em atividades
de ensino e entretenimento;

• empresas de empreendimentos imobiliários em associação com empresas
automobilísticas e instituições frnanceiras direcionando ofertas de imóveis,
com base nos dados de trajetos rotineiros, disponibilizados pelos sistemas de".
navegação do veículo e situação financeira da pessoa;
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• empresas automobilísticas e planos de saúde, fornecendo dados reais da vida

da pessoa para que as seguradoras possam elaborar seguros de vida

coerentes com as necessidades do cliente.

Organizações
caracterizadas pelo

compartilhamento de
dados de clientes comuns

Seguradoras

Instituições de Ensino

Planos de Saúde
------I

Instituições Financeiras

Empreen. Imobiliários

Automobilísticas

Telecomunicações

]

]
]

Figura 9 - Organização empresarial em tomo de dados de clientes comuns

Hoje há empresas cujo principal objetivo é desenvolver bases de dados

relacionadas a dados de outras empresas. Na área de TI, por exemplo, há

diversas empresas especializadas no levantamento e cadastramento de recursos

de TI adotados pelas empresas. Seus dados são freqüentemente contratados

pelas áreas de marketing das empresas que desenvolvem soluções de TI. No

segundo estágio de desenvolvimento da solução de BDP, esta mesma prática

disponível hoje para o segmento empresarial deve ser aplicada para o mercado

voltado ao consumidor final, pessoa física. Isto deve ocorrer através de

empresas que tenham como objetivo principal a coleta e a estruturação de dados

de pessoas, desenvolvendo bases segmentadas por diferentes assuntos e grupos

de interesse.
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Nos exemplos citado, há exemplos relativos apenas a empresas e serviços

conhecidos hoje. O grande diferencial será a disponibilização de serviços digitais

que sejam totalmente inovadores e que utilizem os dados das pessoas como

insumo. Neste terceiro estágio de evolução da solução de BDP, os maiores

atrativos para o consumidor serão as facilidades e serviços digitais

disponibilizados pelas empresas .

.A utilização de e-seruices como principal forma de interação entre pessoas e

empresas, entre pessoas e entidades governamentais, entre pessoas e pessoas,

traz dois aspectos importantes para solução de BDP: maior disponibilidade de

dados pessoais, uma vez que a atividade de coleta de dados é extremamente

favorecida no ambiente digital, e aumento das possibilidades da criação de

novos e-seruices pelo incremento do volume e diversidade de dados coletados.

Espera-se que neste momento, havendo um número significativo de serviços

digitais, com opção de conexões lógicas entre eles, a solução de BDP passe a

incorporar ambientes de configuração de serviços pessoais. Este ambiente é

operado pela própria pessoa e reflete uma visão ampla das opções de vida de

cada pessoa.

Diferentes grupos empresariais, com interesses em públicos distintos,

disponibilizam um ambiente de serviços digitais compatíveis com a afinidade

que os unem. As soluções de cada um destes grupos podem se diferenciar de

formas distintas, por exemplo:

• pelas facilidades de comunicação com seus usuários, seja para receber um

serviço, seja para configurá-lo. Refere-se aqui aos tipos e funcionalidades de

cada dispositivo de comunicação pessoal possível de ser utilizado pelo grupo;

• pela natureza dos serviços digitais disponíveis, os benefícios, facilidades,

integridade, constância, custo e disponibilidade de cada serviço;

• a representatividade de imagem das marcas empresariais envolvidas.
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Num quarto estágio, há a estabilização dos serviços digitais, onde novos e-
seruices são introduzidos habitualmente como sendo evolução do ambiente de
parametrização de e-services pessoais. A solução de BDPpassa a ser vista como
uma utilidade pública, assim como os sistemas atuais de telefonia, água e
energia. Neste momento há a disponibilização de uma camada de serviços
digitais comuns a todos cidadãos, através de um ambiente de configuração de
serviços digitais mínimos, ao qual toda pessoa tem direito a acesso. A solução de
BDP passa a ter uma gestão coordenada por entidades governamentais, assim
como ocorre nos serviços atuais de utilidade pública.

Além do ambiente de configuração básico e comum a todos, voltado às
necessidades sociais e de interesse de todos, diversas outras camadas ou
ambientes de serviços digitais podem coexistir de forma integrada. A solução de
BDP passa a ter uma finalidade social, ao mesmo tempo que integra e engloba
também os interesses dos diferentes grupos sociais. Órgãos sociais passam a
definir e fiscalizar regras e padrões, de uso da informação e da tecnologia
empregada. Entre as funções destes órgãos está a análise de softwares de
pesquisas na BDP, que possa ter interesse social.

A solução de BDPpassa a ter uma grande utilidade social neste estágio. O órgão
que regulamenta o uso social dos dados BDP realiza a análise e aprovação de
softwares de interesse social, que podem estar atendendo interesses de
diferentes áreas, como saúde, habitação, educação, segurança, entre outras. Os
softwares de pesquisas podem ser autorizados para pesquisas pontuais, visando
atender uma demanda pontual e pré-estabelecida, como também podem estar
constantemente ativos, inferindo relacionamentos entre os dados da BDP,
auxiliando assim os pesquisadores de diferentes áreas na descoberta de novos
conhecimentos, operando com alta precisão, com baixos custos, e assegurando a

privacidade das pessoas.

A desassociação do desenvolvimento e operação da BDP de grupos empresariais
específicos, cujo interesse principal sejam outros negócios que não a BDP, é
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fundamental no processo de implantação da solução de BDP. Assim, temos que
o caminho da maturidade da solução de BDP requer um sistema de rede
independente, onde haja um interesse comum entre empresas, governo e
pessoas em participarem desta solução única.

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:

Comohabilitador Empresarial:
Uma solução de rede, cUJOvalor depende do número de usuários
atrelados, depende sobretudo de seu potencial em agregar interesses. Isto
só será viável se houver uma gestão independente do interesse de grupos
empresariais específicos.

Como habilitador Humano:
Entender a solução de BDP como um serviço ou utilidade para as pessoas
faz com que ela se torne menos restritiva, isto é, deve ampliar o número
de pessoas beneficiadas pela solução.
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Capítulo 5 - Habilitadores Humanos

Entre os principais habilitadores para o desenvolvimento da BDP está a própria
pessoa, aquela que é caracterizada pelos dados, que estão armazenados numa
base de dados sob seu direito e controle. O consentimento e interesse da pessoa
em ter seus dados armazenados numa base dedados é essencial para o

desenvolvimento da BDP.

Nesta seção são discutidas as principais questões relacionadas às pessoas,
usuárias da solução, que podem dificultar a disponibilização da solução de BDP.
Um dos temas discutidos é a questão da rejeição e do temor ao novo, que reflete
a tendência humana de manutenção do status quo; o outro refere-se à questão
da privacidade dos dados pessoais armazenados na BDP. Analisaremos também
as alternativas para superação destes obstáculos, discutindo, por exemplo,
alguns meios já empregados por empresas que coletam dados pessoais.

Considerando a privacidade do indivíduo

O grande obstáculo a ser superado no desenvolvimento da BDP é a questão da
privacidade do indivíduo, ou seja, o sigilo e segurança dos dados pessoais
armazenados na BDP. Este aspecto é muito crítico, considerando que a BDP
contemplá um universo de dados amplo e significativo da vida das pessoas.

Há grande atenção da imprensa quanto às questões de privacidade dos dados
pessoais, na medida em que tem crescido significativamente o número de
entidades que coletam dados pessoais, bem como ocorrências de uso não
autorizado destes dados. A habilidade em se coletar volumes expressivos de
dados pessoais tem sido alavancada pelos recentes avanços da TI. A questão
crítica para coleta de dados não é mais a tecnologia e sim a percepção das
pessoas, quanto ao uso que se faz dos dados capturados (DIMODICA,1998, p.

82).
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Os mecanismos para coleta de dados pessoais via web sites são uma questão
muito polêmica; softwares como os cookies, que coletam os dados das
preferências do usuário sem que ele saiba, e que são amplamente utilizados nos
EUA, são proibidos em diversos países (SHAND, 2000, p. 88). Na Europa,
especialmente na Grã-Bretanha, há uma grande preocupação quanto à coleta e
uso de dados pessoais de forma não autorizada, leis específicas como o Data

Protection Act estão sendo criadas ou remodeladas para combater tal problema

(McLUHAN,2000, p. 35)·

A evolução das BDP dependerá muito da aceitação das pessoas quanto à coleta
de seus dados. A não rejeição dos meios automáticos de coleta de dados
dependerá sobretudo da forma com que hoje utilizamos, gerenciamos e
mantemos seguros os dados disponíveis. Em 1998, as iniciativas de marketing
da American Express apontavam para a possibilidade da empresa em vender
informações sobre o perfil de seus clientes, fato que indignou a sociedade norte-
americana. Ações como esta, desassociadas dos interesses do cliente, são fontes
de stress junto à sociedade, que podem dificultar ou até mesmo inviabilizar o

surgimento da BDP.

A coleta e armazenamento de dados sobre uma pessoa são um processo muito
sensível, repleto de riscos em potencial. Exposição imprópria de dados pode ser
extremamente danosa para ambos: indivíduo, ao qual os dados estão
correlacionados, e organização mantenedora dos dados (TIMMINS, 2000, p.

26).

Muitas pessoas se dispõem a compartilhar seus dados pessoais, desde que se
sintam confiantes na empresa coletora dos dados e que percebam que esta ação
proporcionará um melhor serviço ou maior conveniência a elas, como clientes.
Segundo pesquisa realizada pelo Pew Internet & American Life Project, 54% dos
usuários de Internet dos EUAestão dispostos a fornecerem seus dados pessoais
como base de troca por algo de que eles reconheçam o valor (PEW, 2001). A
confiança é crítica e mandatória no processo de coleta de dados, assim como a

Página - 109



percepção do cliente quanto a receber algum benefício como retorno (SWEAT,

2000, p. 52).

Os profissionais de marketing terão que encontrar meios que encorajem as

pessoas a autorizarem o uso de seus dados pessoais (CARMICHAEL, 2000, p.

105). Os atrativos deverão atender aos diversos perfis econômicos, sociais e

culturais ao longo dos estágios de maturação da solução de BDP e de seu uso.

Listamos a seguir alguns prováveis meios a serem empregados na conquista do

direito de acesso aos dados pessoais:

• disponibilização de bens e equipamentos que propiciem benefícios às

pessoas, sobretudo equipamentos de comunicação, que permitam entregar

informações de marketing e serviços, como também coletar dados pessoais

durante sua utilização;

• disponibilização de vantagens financeiras na aquisição de produtos e serviços

das empresas autorizadas a acessarem os dados pessoais do consumidor;

• disponibilização de serviços personalizados, que agreguem valor significativo

no dia-a-dia das pessoas.

O grande diferencial para atrair as pessoas serão os serviços personalizados que,

dentro do contexto tecnológico, que estamos vislumbrando, serão capazes de

prover uma infinidade de facilidades de forma eletrônica. Este nível de serviço

está sendo rotulado como e-seruices; apresentamos a seguir uma definição deste

conceito:

... o termo abrange o spectrum total de serviços on-line voltados à entrega de
informação. E-services são simplesmente serviços que são acessíveis via Net de uma
forma amigável. A informação é apresentada e entregue via web browsers, via
dispositivos embarcados como por exemplo em sistemas para direcionamento de
veículos, aparelhos de conveniência pessoal como celulares e pagers, e dispositivos
diversos em desenvolvimento que conectam e acessam conteúdo relevante. (SMITH,
2000, p. 37).

A interligação dos diversos equipamentos, aparelhos' e dispositivos via Internet,

trocando e acessando dados pessoais entre si, é o grande apelo para o

desenvolvimento da prática do e-services, permitindo uma infinidade de
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serviços direcionados às necessidades específicas de cada pessoa. Muitos
executivos acreditam que a maioria das pessoas estão dispostas a sacrificar a
privacidade de seus dados pessoais, a fim de poderem utilizar facilidades de e-

seniices (FRANCE,2000, p. 93)·

Até há pouco tempo, imaginava-se o e-seruice restrito aos microcomputadores e
aos web browsers. Em novembro de 1998, a revista Fortune publicou uma
matéria comentando o surgimento do e-seruices: "... são serviços customizados
que são entregues eletronicamente via World Wide Web." (ALSOP, 1998, p.
243). Atualmente já há uma conceituação e visão de e-seruices muito bem
estabelecida, que serve como direcionador para as empresas de tecnologia da
informação. As principais definições estão resumidas na Tabela 1, localizada no

capítulo introdutório.

Um exemplo de e-seroices é apresentado a seguir:

• José está guiando seu veículo rumo ao escritório de um cliente, local no qual
ele terá uma reunião dentro de uma hora. Esta reunião está cadastrada em
sua agenda eletrônica de seu dispositivo de comunicação pessoal bem como

na agenda de seu cliente;
• o cliente de José tem um problema inesperado e cancela a reunião, a

notificação de cancelamento é feita eletronicamente via e-seruices;
• a agenda detecta que o próximo compromisso de José será dentro de três

horas; contata a agenda eletrônica de seu próximo cliente, tentando

antecipar o compromisso;
• não sendo possível o adiantamento da próxima reunião, sua agenda busca

por outras pendências profissionais e particulares. Nesta pesquisa foram.
identificadas duas atividades possíveis de serem realizadas conforme a
localidade em que ele se encontra e o período de tempo disponível:
a) realizar compras de alimentos; seu dispositivo pessoal de comunicação

aponta que sua dispensa está vazia e que haverá um jantar com amigos na

sua casa naquela data;
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b) trocar o óleo do seu carro, conforme indicado pelos dispositivos de

comunicação embarcados no veículo pela solução de Telematics;

• José está mais propenso a realizar as compras, pois considera esta atividade

mais critica para o momento. Assim, ele solicita ao seu dispositivo de

comunicação pessoal que seja feita uma comparação financeira de sua cesta

básica, já pré-definida, com seus históricos de preço médio, com os preços

dos supermercados mais próximos. Os preços obtidos naquela localidade

estão muito superiores aos preços médios de suas últimas compras;

• José solicita a mesma comparação financeira para troca de óleo e é

informado de que os preços estão compàtíveis com seus últimos históricos de

troca de óleo. José decide por realizar a troca de óleo;

• seu dispositivo de comunicação pessoal recebe o mapa da localidade e

começa a orientá-lo até uma avenida, onde há diversos estabelecimentos que

realizam troca de óleo;

• José habilita o seu dispositivo de comunicação pessoal para receber

informações de marketing relacionadas à troca de óleo;

• Um dos postos de troca, especializado em carros da mesma marca que José

dirige, faz uma oferta de troca de óleo e instalação de um novo acessório para

o modelo de veículo em questão. José entra no estabelecimento e solicita a

promoção da troca de óleo e a instalação do acessório.

No exemplo, apresentamos um conjunto de e-seruices: programação automática

de compromissos e atividades pessoais, pesquisas de estabelecimentos

comerciais conforme parâmetros pessoais do consumidor, informações de vias

para acesso à localidade desejada, e marketing direcionado às necessidades do

consumidor. O insumo básico para a execução de todos estes e-services foram

as coleções ou entidades de dados acessadas:

- Entidade Compromisso: data, hora, local, ...

- Entidade Cliente: nome, endereço, telefone, e-mail, ...

- Entidade .Alimentos: nome, unidade de medida, quantidade, ...

- Entidade Promoção: data de início, data de término, desconto, ...
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- Entidade Status do Veículo: tipo de ocorrência, data da ocorrência, ...

- Entidade de Estabelecimentos: nome, atividade fim, ... I

',{

Alguns dos dados acima são de caráter pessoal, sua utilização por terceiros

requererá o consentimento do seu proprietário. O e-seruices disponibiliza um

grande valor agregado aos seus usuários, sendo este um forte motivador para

que as pessoas se predisponham a autorizar que alguma entidade organize seus

dados pessoais em bases de dados digitais, isto é, que elas administrem sua BDP.

Presenciamos atualmente a publicação de muitos livros e artigos, analisando a

questão de novas tecnologias e a privacidade do indivíduo. Muitos destes

discutem temas variados, como o aumento de tempo de exposição do indivíduo

às câmaras de filmagem dos sistemas de segurança, sucateamento de

computadores pessoais e a segurança dos dados neles armazenados,

manipulação de dados pessoais capturados por sistemas de informações, entre

outros temas. Dentre esses escritores, muitos são advogados preocupados com a

questão legal da privacidade do indivíduo. Apesar de uma visão pessimista

quanto à criação de bases de dados pessoais pelas empresas, esses escritores, em

sua maioria, concordam ser este um processo irreversível, fundamentado no

consenso entre as partes envolvidas: empresas e pessoas.

"O mais surpreendente nessa história é que as pessoas estão abrindo mão de sua
privacidade voluntariamente. Elas fazem isso em troca de produtos, serviços e
segurança. O que torna esse processo irreversível é que ninguém está impondo nada a
ninguém. É tudo consensual." Afirmação de WHITAKER citado por LEPIANI
(LEPIANI,2001, p. 79).

As empresas devem desenvolver uma cultura da gestão de dados pessoais que

deve predominar como uma prática de fato, priorizando os aspectos

relacionados à segurança e privacidade dos dados pessoais. As políticas de

encorajamento de pessoas no compartilhamento de seus dados pessoais, como

disponibilização de bens e equipamentos, vantagens financeiras e serviços

personalizados, devem ser aplicadas apenas nos estágios iniciais de maturação

da solução de BDP. A operação da solução de BDP em sua plenitude já é atrativa
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por si só, sendo que neste estágio de maturidade técnica e administrativa da
solução, não haverá motivos para se questionar a privacidade do indivíduo.

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:

Como habilitador Empresarial:
A solução de BDP deve ter um ambiente de segurança eficaz o suficiente
para que não haja problemas com acessos indevidos, característica esta
fundamental para que as empresas que trabalhem com padrões éticos

rigorosos adotem a solução de BDP;
Como habilitador Humano:

O usuário da solução de BDP deve se sentir totalmente seguro quanto à

confidencialidade de seus dados, sendo estes acessados apenas pelas
entidades por ele autorizadas, nos níveis ou camadas de dados por ele

determinadas.

Considerando a velocidade das mudanças sociais

A introdução da solução de BDP representa uma ruptura das práticas vigentes
em nossa sociedade; ela deve alterar significativamente diversos aspectos da
vida cotidiana das pessoas. Muitos dos serviços e produtos atuais deixam de
existir, ou passam a se apresentar de forma bastante distinta, ao mesmo tempo
em que ocorre a introdução de facilidades e serviços totalmente inovadores. Na
Tabela 7 são apresentados diversos exemplos de inovações sociais
proporcionados pela introdução da solução de BDP; para cada grupo de
inovações são listados os dados pessoais requeridos e as principais tecnologias

empregadas para obtenção dos mesmos.

A sociedade como um todo tende a ser muito conservadora quanto à adoção de
novas tecnologias e a alteração de seus hábitos. A história mostra que mesmo as
mais importantes tecnologias desenvolvidas pelo homem, aquelas amplamente
utilizadas até hoje, tiveram uma perspectiva inicial de aplicação subestimada
pelos seus próprios inventores. No advento do sistema de telefonia foi cogitada

Página - 11-l



sua aplicação apenas para fins comerciais, no auxílio à localização geográfica dos

meios de transporte da época, trens e navios. A nova tecnologia de telefonia era

tida como sendo mais eficaz do que a empregada até então, o sistema de

telégrafo, mas se imaginava sua aplicação restrita ao sistema de comunicação de

transportes.

Há diversos exemplos recentes de visões e opimoes equivocadas sobre a

evolução de novas tecnologias, emitidas por pessoas com profundo

conhecimento da área de aplicação. Apresentamos a seguir algumas que

exemplificam a dificuldade de se Vislumbrar o impacto das novas tecnologias

sobre a sociedade (NETRAVALI, 2001):

"Creio que haja um mercado mundial para talvez cinco computadores",

Thomas Watson, 1943

"Não há razão para alguém querer ter um computador em sua casa",

Ken Olsen, 1977

"640K deve ser suficiente para qualquer pessoa",

Bill Gates, 1981

"Haverá apenas um pequeno mercado para os telefones celulares",

Empresa de consultoria Top Management, 1985

A coleta e uso de dados pessoais por intermédio dos recursos de TI está apenas

se iniciando e já é possível perceber uma grande preocupação social. Todos os

meses, sobretudo na América do Norte e na Europa, são publicados diversos

livros e artigos de juristas, questionando o avanço do processo de

armazenamento dos dados pessoais. Podemos afirmar que, atualmente, há uma

tendência social de entender a catalogação de dados pessoais como algo maléfico

para as pessoas e para a sociedade como um todo. Segundo pesquisa realizada

pelo Pew Internet & American Life Project, pelo menos 24% das pessoas

falsificam seus dados pessoais ao preencherem cadastros online na Internet,

objetivando proteger sua privacidade (PEW, 2001).
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Muito pouco se tem escrito sobre os aspectos positivos do desenvolvimento de
coleções de dados pessoais. Os pesquisadores e profissionais da área de
tecnologia da informação têm, em sua maioria, restringido-se à discussão de
aspectos de viabilidade técnica como, por exemplo, segurança e mecanismos
para captura e uso de dados pessoais via Internet. Nossa percepção, defendida
nesta tese, é que a questão da resistência humana à inovação não se apresentará
como uma restrição para implantação da solução de BDP, mas, poderá sim, vir a
retardar e dificultar o processo, se ela não for bem conduzida pelas entidades

envolvidas.

A introdução da solução de BDP tem como maiores beneficiados as próprias
pessoas, através de todo o contexto dos serviços digitais, indiretamente, governo
e empresas também são amplamente beneficiados. Estes últimos passam a ter
disponibilidade e integridade de dados pessoais que permitem melhor
planejamento e acompanhamento das ações, além de serem subsídios para
inovação e melhoria de serviços e produtos. No âmbito empresarial, as
primeiras empresas a se beneficiarem são as que disponibilízam estrutura

tecnológica:

Fabricantes de hardware - processadores de dados, unidades de discos, fitas e
dispositivos de backup, componentes para rede de dados, dispositivos de
comunicação pessoal, entre outros;
Fabricantes de softwares - especializados na segurança, armazenamento,
manipulação e análise de dados, ou seja, desenvolvedores de sistemas
gerenciadores de banco de dados, soluções CRM, soluções de business
intelligence, ferramentas para geração de programas executáveis e-seruices,

entre outros;
Prestadores de serviços - provedores de serviços Internet (ISP), empresas de
telecomunicações, centros de processamento de dados ou data centers, empresas
de consultoria que implantam soluções tecnológicas, entre outros.
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Cabe aos pesquisadores, sejam os diretamente relacionados às empresas de TI

ou aos centros de pesquisas governamentais, ou de entidades privadas,

evidenciarem para a sociedade os benefícios possíveis de serem alcançados e os

cuidados necessários com os dados pessoais. A formação de organizações

governamentais e não governamentais, específicas para discussão do uso dos

dados pessoais é fundamental para o desenvolvimento da solução de BDP. O

envolvimento direto destas organizações, no direcionamento do uso dos dados

pessoais por governos e empresas, auxilia a reduzir o receio social em relação às

mudanças provocadas pela solução de BDP.

As organizações voltadas ao estudo do uso dos dados pessoais devem apresentar

e discutir o tema com a sociedade, debatendo questões como:

• os interesses comuns e oportunidades do momento para empresas, governo e

sociedade;

• políticas de uso e segurança dos dados pessoais, visando evitar desgastes com

a sociedade;

• métodos e práticas para administração compartilhada de dados, tanto lógica

quanto física, entre as diversas empresas e entidades envolvidas, visando o

desenvolvimento de uma solução central e única.

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:

Como habilitador Empresarial:

A existência de organizações específicas para debater a questão. do uso dos

dados pessoais, envolvendo o principal agente do processo, a pessoa

proprietária dos dados, favorece o desenvolvimento do tema e da própria

solução de BDP. A principal colaboração destas entidades é a.

identificação de problemas potenciais, bem como dos meios para evitá-

los.

Como habilitador Humano:
Entender os possíveis benefícios individuais e sociais provenientes da

coleta, armazenamento e uso dos dados pessoais, além dos cuidados
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necessários nestes processos, auxilia a reduzir a resistência das pessoas

com relação à solução de BDP.

Conhecimentos Origem deste
Exemplos de inovações sociais possíveissobre a pessoa conhecimento

Identificação Tecnologia de biometria - Check-in por passagem natural em aeroportos, hotéis,
precisa da encapsulada nos centros de convenções e demais localidades
pessoa dispositivos de - Evita problemas de falsidade ideológica

comunicação, nos _ Evita problemas de perda de documentos físicos e de
lugares e nas coisas esquecimento ou roubo de senhas eletrônicas

Identificação da Tecnologia de GPS -Auxílio na busca de locais específicos cujo caminho seja
posição encapsulada nos desconhecido pela pessoa
geográfica da dispositivos de - Notificação-de congestionamento, acidente ou outra
pessoa comunicação, nos ocorrência nas proximidades que sejam de interesse ao

lugares e nas coisas usuário
- Descontos nos seguros de vida e do veículo

Leitura de Sensores encapsulados - Notificação de anormalidades do organismo
parâmetros do em equipamentos e -Acionamento atuomático de socorro especializado
organismo coisas utilizadas ou no -Disponibilização de histórico clínico para análise médica

próprio organismo da
pessoa

Identificação de Identificação na net para _Disponibilização de serviços automaticamente conforme o
sua atividade no coisas e lugares momento, por exemplo preparar e disponibilizar resumo de
momento relacionando-os com as dados clínicos ao entrar num consultório médico

pessoas que estejam -Inibição de serviços não pertinentes, por exemplo, desativa
interagindo com eles o sistema de comunicação por voz numa igreja ou teatro

Identificação do Histórico padronizado e -Ao entrar numa estabelecimento comercial, seja ele físico
seu estilo de detalhado das transações ou virtual, transferir síntese de transações que auxiliem
vida diversas realizadas pela num atendimento personalizado. Numa livraria poderia se

pessoa informar últimos livros lidos, quantidade de livros lidos por
gênero, gênero das matérias diárias lidas em noticiários, ...

Identificação de Hístórícopadrcnízado e -Direciona o plano de desenvolvimento pessoal, seja em
suas habilidades detalhado das transações assuntos profissionais ou sociais. Exemplo: necessidade

diversas realizadas pela de reeducação como motorista em função de infrações
pessoa cometidas.

Identificação de Registro do status de -Facilidades para gerenciamento davida pessoal como
suas coisas e.lugares com as manutenção do lar e dos veículos, através de
necessidades quais a pessoa se acionamentos de ação direta junto a fornecedores e

relaciona prestadores de serviços elou alerta à pessoa antes de se
tornar um problema crítico

Identificação de Registro do status de -Evita a ocorrência de desequilíbrios financeiros pessoais
sua condição seus bens, direitos e que acarretam diversos problemas sociais
financeira deveres - Torna o processo de compra e venda mais transparente e

ágil

Tabela 7 - Exemplos de inovações sociais pela adoção da solução de BDP
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Autonomia do usuário na gestão da solução de BDP

Os usuários da solução deBDP têm diversas razões para utilizá-la, seja para
consultar seus dados pessoais, por exemplo sua agenda pessoal, ou para
pesquisar seus dados históricos de consumo, ou ainda para gerenciar seus e-
seniices. A maioria das transações de manipulação de dados na BDP não é
executada pelo próprio usuário e sim pelas entidades por ele autorizadas. Estas
entidades são em sua maioria prestadoras de serviços digitais, isto é, que

possuem e-services ativos e configurados na BDPdo usuário.

Há inúmeras -possibilidades de serviços se complementarem entre si, para
comporem diferentes soluções, para diferentes necessidades. Todas estas
possibilidades e contratações efetivas devem seguir regras e padrões definidas
pelo usuário na configuração de seus serviços. A BDP contém o software
gerenciador destes serviços, para o usuário é como se ele estivesse operando um
painel de controle de seus serviços digitais. A configuração dos serviços ativos
de um usuário está contida na BDP, assim como os seus demais dados pessoais.

Um e-seroice pode ser acionado automaticamente por eventos temporais,por
eventos de mudança de status de dados, ou ainda por outro e-service, ou ainda
pessoalmente pelo usuário. Para que todos os mecanismos de serviços
automáticos funcionem é importante que dados e e-seniices tenham uma forte
interação. A configuração dos serviços digitais pode envolver tanto os dados
pessoais quanto outros e-services. A forte interatividade entre dados pessoais e
e-seruices requer que a solução de BDP contemple tanto o ambiente de dados
pessoais quanto o ambiente de configuração dos serviços digitais. O
gerenciamento da configuração de e-seruices deve ser facilmente executado pela

solução de BDP.

Mesmo nos atuais sistemas baseados em Internet que, comparados aos e-
seroices, manipulam poucos dados pessoais e oferecem poucos serviços, já há
uma forte demanda de seus-usuários por ferramentas que permitam a eles maior
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controle, ou pelo menos transparência, do uso de seus dados pessoais na
Internet (PEW, 2001). O software para gerenciamento da solução de BDP deve
permitir que o usuário tenha um controle amplo de seus dados e serviços.
Apresentamos a seguir os principais itens da solução de BDP, que são passíveis

de serem configurados pelo usuário:

• pela importância da solução de BDP na vida das pessoas, ela tem de estar
disponível na sua plenitude, a qualquer momento, em qualquer lugar. Para
tanto, diferentes dispositivos, pessoais, de uso coletivo ou privado, com
diferentes facilidades de comunicação, podem ser utilizados. Os mesmos
dispositivos utilizados pelos usuários para configuração e acionamento de
seus serviços (input) são adequados para entrega dos trabalhos prestados
pelos e-seruices (output). Em termos de configuração o usuário pode
definir dispositivos e tipos de mídias a serem utilizadas para cada
e-ssxsiss. que podem se alterar dinamicamente conforme o status das
variáveis pré-configuradas por ele, como horário, localidade do usuário, nível
de importância e natureza da comunicação, entre outras. Exemplo: quando
os serviços de agenda pessoal recebem uma notificação de cancelamento de
compromisso previsto para as próximas duas horas, notificar a pessoa
utilizando todos os dispositivos, conforme as restrições de mídias em vigor

para cada dispositivo;

• o usuário pode acionar a qualquer momento um serviço, mas com a natureza
abrangente dos serviços, envolvendo diferentes aspectos da vida do usuário
através de diversos e-seroices, se faz necessário que estes sejam acionados
automaticamente sem a intervenção do usuário. O ambiente de configuração
deve permitir ao usuário definir os acionadores e a lógica de
atendimento de um e-sermce de interesse. Os acionadores podem ser
definidos a partir de um conjunto de variáveis, sejam elas temporais ou
relacionadas a eventos, muitos dos quais estão relacionados ao evento
mudança de status de pessoas, objetos, lugares ou coisas. Quanto aos
aspectos lógicos do atendimento do e-services, há meios de se determinar as
operações a serem executadas, custos e qualidade da entrega do serviço
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contratado. Exemplo: o usuário poderia configurar um e-seroices de
assistência médica, prevendo o socorro local em caso de emergências,
trabalhando para tal, com configurações de limites e combinações de
atributos de temperatura, pressão e batimento cardíaco, entre outros;

• no novo contexto social, que abrange um conjunto amplo de serviços digitais
disponíveis, as pessoas podem ser requisitadas constantemente a interagir
com serviços digitais relacionados a pessoas, lugares, objetos e coisas. Cabe
ao usuário da solução, no seu ambiente de configuração, definir as
condições para interação com e-serulces genéricos não
contratados. Diferentes regras gerais podem ser selecionadas como
respostas aos e-seroices não previstos que pretendem interagir com a pessoa.
Exemplo: o usuário pode definir pelo aceite de promoções relacionadas a
estabelecimentos comerciais, permitindo que estes lhe enviem promoções do
seu interesse, via e-seruices, desde que ele adentre fisicamente no
estabelecimento. Para isto, pequenos pacotes de dados pessoais são
disponibilizados pela solução de BDP ao estabelecimento comercial, para que
este possa realizar um atendimento personalizado. Dentro deste mesmo
contexto, respostas para abordagens de marketing, o usuário poderia
configurar o recebimento de promoções somente mediante o pagamento de
uma taxa de acesso, ou mediante a doação de valores da empresa contatante
a entidades assistenciais;

• a interação entre a BDP e os e-seruices envolve manipulação de dados
pessoais, sendo a transferência de dados da BDPpara os e-seruices o aspecto
mais crítico, devido à questão de privacidade. Conforme a natureza do
serviço e do relacionamento existente entre a pessoa e o prestador de
serviços, diferentes conjuntos de dados pessoais podem ser autorizados para
uso do e-services em questão. No ambiente de configuração, o usuário da
solução de BDP pode definir quais são as diferentes estruturas de
dados da BDP que podem ser acessadas por ume-servlces, como
também o nível de acesso sobre o conjunto de atributos e dados
históricos destas estruturas. Exemplo: para e-services de aprovação de
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crédito, pode-se utilizar diferentes escopos, pré-selecionados, de estruturas

de dados financeiros, conforme o valor da transação. A idéia é disponibilizar

o mínimo de dados, neste caso credenciais financeiras, necessárias para se

viabilizar a transação.

Os itens apresentados mostram que há necessidade de se trabalhar

configurações na solução de BDP, seja para determinar a forma de operar dos

serviços contratados, seja para determinar formas de interação com serviços não

contratados, ou para controlar o acesso dos dados pessoais. É possível notar que

há uma forte interação e dependência entre dados e serviços; status de dados

influenciam na execução de serviços, como também configurações limitam o

acesso a dados pessoais.

A difusão dos serviços digitais deve promover o ambiente de contratação de e-

services, onde há serviços com público e freqüência de uso bastante distintos.

Quanto maior o número de usuários de um e-seroices, maior a probabilidade de

identificação de padrões e preferências de configuração conforine o perfil do

usuário. Na contratação do e-seruices pelo usuário, o próprio serviço deve

propor uma configuração inicial que seja a mais apropriada ao cliente em

questão. Serviços amplamente utilizados propõem a configuração inicial de

forma mais precisa, mas também estão sujeitos a alterações freqüentes de sua

configuração, devido ao próprio dinamismo da vida de seus usuários. Assim,

temos que o ambiente de configuração dos e-services é altamente requerido e

indispensável; é por seu intermédio que o usuário mantém a solução de BDP

constantemente adequada para o atendimento de suas necessidades .

.Além dos softwares que fazem a interface do usuário com o ambiente de

configuração de serviços, o usuário da solução de BDP deve ter outras

ferramentas que lhe permitam gerenciar o acesso aos seus dados pessoais. Os

algoritmos de serviços são desenvolvidos na forma de e-services para transações

de uso freqüente, mas estes não representam a totalidade de acessos necessários

na BDP. Para todos os demais trabalhos que envolvam acessos à BDP e que não
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estejam disponíveis na forma de e-servzces, há a necessidade de se ter
ferramentas, que permitam gerenciar este interação: definição dos níveis de
autorização de acesso, monitoramento e controle da transferência de dados,
entre outros aspectos.

Na Figura 10, é apresentado um descritivo dos meios pelos quais os usuários da
solução de BDP realizam o controle da execução dos serviços digitais e dos
acessos aos seus dados pessoais. Sistemas de configuração de e-seroices e
softwares para gerenciamento de acessos diretos à BDP, entregam ao usuário
um ambiente de gerenciamento e controle total dos e-seruices e dos dados
pessoais. Estas ferramentas propiciam ao usuário autonomia na gestão da
solução de BDP, o que é fundamental para se evitar receios ou sentimentos
negativos das pessoas com relação ao uso da solução.

ferramentas para manipulação de dadosr~---'----,--~--~--'-~.~-~- - ---_.-~-.__A. A _-A - - __ A - ---- - --~------~ --~--I
,

serviços não contratados

serviços contratados

Configurações:
- tipos de mídia
- acionadores
- lógica execução
- variáveis de custos
- variáveis de qualidade
- disponibilidade de dados

: Configurações:
: - condições para interação

IL-~-~ _~~, ._~ • ~ ~ ~_L _. _._" ,_, __

Figura 10 - Ambiente de gerenciamento da solução de BDP pelo usuário

Importância do aspecto descrito no desenvolvimento e operação da BDP:
Como habilitador Empresarial:
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o ambiente de gerenciamento da solução pelo usuário além de motivar as
pessoas ao uso da solução, representa também o estabelecimento de
consenso e padrões quanto à forma técnica e comercial de se ofertar e
contratar serviços. Esta situação permitirá às empresas se concentrarem
exclusivamente no desenvolvimento e na qualidade dos seus serviços

digitais;
Comohabilitador Humano:

A disponibilidade de um sistema de gerenciamento da solução de BDP,
eficaz e de simples utilização, permite às pessoas terem domínio da
solução de BDP, deixando-as mais seguras e propensas à utilização da

mesma;
Como habilitador Tecnológico:

A disponibilidade de um ambiente de configuração e controle da solução
implica em padrões para as estruturas de dados da BDP e de comunicação
entre e-services, pessoas e BDP. Determinações de padrões favorecem o
desenvolvimento tecnológico, tanto dos softwares de e-services como das
próprias ferramentas utilizadas no gerenciamento do ambiente da solução

de BDP.
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Capítulo 6 - Consolidação dos Temas Analisados

Macro ambiente da solução de BDP

Neste capítulo é desenvolvida uma visão consolidada e estruturada dos temas
apresentados ao longo da tese, evidenciando o cenário futuro de maturidade
para solução de BDP, o qual estamos denominando de macro ambiente da
solução de BDP. Após a apresentação do macro ambiente, há um resumo
descritivo das soluções atuais para o tratamento de dados pessoais e de serviços
digitais, descrevendo o estágio atual e as propostas para desenvolvimento destas.
Estas informações precedem a apresentação das principais características da
solução de BDP, proporcionando ao leitor melhor entendimento dos aspectos
diferenciais e inovativos da solução de BDP com relação às soluções atuais.
Assim, este capítulo visa atender um dos principais objetivos da tese: definir e
descrever a solução de BDP, evidenciando seus principais aspectos diferenciais e

inovadores.

A seguir, é apresentada de forma estruturada a descrição dos diversos
componentes do macro ambiente da solução de BDP, agrupados e apresentados
através de temas de interesse. Na Figura 11, há a descrição dos relacionamentos
e hierarquias entre os principais componentes do macro ambiente.

Serviço digital (e-services)
• e-seniice contratado: aquele definido pelo usuário no painel de controle dos

e-seruices pessoais, isto é, aqueles com uso previsto e ativados pelo usuário

da solução;
• e-seroice contatante: qualquer serviço digital não contratado pelo usuário e

que possa vir a contatá-lo. Condições genéricas para atendimentos destes e-
services podem ser especificadas no gerenciador da solução de BDP;

Especificação de e-servÍces

• acionadores: eventos temporais ou de mudança de status, que podem

disparar a execução do e-seruice;
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• lógica: atividades a serem executadas pelo e-service;

• parâmetros de controle: variáveis que podem alterar o fluxo de execução do
e-service, como custos e níveis de qualidade;

Gerenciador da solução de BDP
• painel de controle dos e-services pessoais: ambiente no qual pode ser

contratado ou cancelado o vínculo com um serviço digital. Apresenta
facilidades ao usuário para visualizar seus serviços, por área de interesse, por
dia da semana, por evento, por objeto, por valor, por localidade, entre outros;

• atendimento de e-service contatante: ambiente no qual são definidas as
regras para atendimento de serviços não contratados;

• gerenciador dos dados pessoais: ambiente que permite ao usuário final
realizar pesquisas e determinar níveis de autorização de acesso para os seus

dados pessoais;

Base de dados pessoal CBDP)
• estrutura de dados: referencia dados de diferentes aspectos da vida do

usuário da solução, como saúde, finanças, cultura, entre outros. O registro
detalhado, ou seja, os elementos de dados, que caracterizam um evento, estão
armazenados nas bases de dados das entidades com os quais o usuário se

relaciona;
• especificação de e-services: armazena configurações dos serviços digitais

contratados e para o atendimento dos serviços contatarites;

Administração da solução de BDP
• provedora da solução de BDP: empresa responsável pelo ambiente de

gerenciamento da solução, tendo como principais atividades o
armazenamento e a segurança do dados pessoais, e o gerenciamento do uso
dos serviços digitais;

• órgão regulamentador: define as leis que estabelecem as práticas a serem
seguidas pelos administradores da solução de BDP, pelas empresas que
queiram disponibilizar e-services e pelos usuários da solução;
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Infra-estrutura tecnológica
• dispositivo de comunicação pessoal: qualquer dispositivo pelo qual o usuário

consiga interagir com a solução de BDP;
• diretório de e-services:catálogo estruturado de e-seroices que permite a eles

negociarem entre si.

I
usuário A

1f..
r
;
;
;

c
Gerenciador de
Dados-Pessoais
- pesquisas
- nlYeis"au torização '

Figura 11- Principais componentes do macro ambiente da solução de BDP

Dos componentes apresentados, dois se destacam devido à sua importância
dentro do contexto da solução de BDP: a base de dados pessoal e o serviço
digital. Estes componentes compõem o núcleo central da solução, cooperam
entre si, os e-seniices geram e capturam dados pessoais, enquanto que o
acúmulo de dados pessoais propicia o desenvolvimento de e-seniices.

Atualmente estes componentes estão sendo considerados e desenvolvidos como
soluções isoladas; num estágio de desenvolvimento tecnológico e de aplicação
prática mais evoluído, os dados pessoais de consumidores são o foco principal
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das soluções de CRM, enquanto que os e-seruices ainda se encontram numa fase

de difusão do conceito e aprimoramento de sua plataforma tecnológica.

Com a implantação das soluções de CRM e e-services, há um grande potencial

para o desenvolvimento colaborativo das duas soluções, sendo esta junção de

esforços o ponto de partida para o desenvolvimento da solução de BDP. Para

um melhor entendimento dos diferenciais inovadores da solução de BDP é

fundamental o discernimento não só do estágio atual, mas também da proposta

apresentada pelas soluções de e-services e de CRM:

A solução CRM se propõe a registrar e estabelecer meios gerenciais para

análise dos relacionamentos comerciais entre empresas e seus consumidores,

visando a um atendimento personalizado com a conseqüente fidelização dos

clientes. As bases de dados são projetadas para uso exclusivo da empresa, onde

cada empresa possui sua base de dados de consumidores, apresentando um

escopo de dados limitado pelo alcance da interação entre empresa-consumidor;

A solução e-services apresenta-se como uma proposta técnica de

descentralização do desenvolvimento de software, trabalhando com o conceito

de interatividade entre partes, para atender um serviço específico.

Comercialmente apresenta-se com as vantagens inerentes da rede Internet,

serviços em qualquer lugar, a qualquer momento. Os dados necessários para

execução do e-seruice são introduzidos pelo usuário ou obtidos a partir da base

de dados da empresa. Os e-seroices são gerenciados por cada uma das empresas

que os desenvolve, não havendo um agente coordenador dos serviços digitais.

Os aspectos diferenciais e inovadores da solução de BDP com relação às duas

soluções que a precedem são vários e bastante distintos; a seguir são descritos

alguns destes aspectos:

Público cliente irrestrito: a solução de BDP se apresenta como uma solução de

serviço público baseado em rede, que aumenta seu valor à medida que aumenta

o número de pessoas usuárias do serviço. É muito similar aos serviços de
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telefonia, e-mail e correio público, tendo como estratégia trabalhar com um
número irrestrito de usuários;

Uso intensivo: produtos e serviços podem ser totalmente ou parcialmente
executados ou disponibilizados por intermédio de softwares. Assim, toda
empresa pode ter o seu negócio, ou parte dele, estabelecido através de e-seroices.
A diversidade de serviços disponíveis, e mesmo a singularidade de serviços
disponíveis apenas neste ambiente, tornam a solução de BDP um serviço muito
requerido e utilizado;

Coordenação complexa: a solução de BDP envolve muitas entidades, as que
desenvolvem e disponibilizam os serviços, as que definem padrões de estruturas
de dados compartilháveis, as que norteiam as regras e políticas para publicação,
negociação e contratação de serviços, as que armazenam e gerenciam a base de
dados pessoal, e demais atividades necessárias para o correto funcionamento
integrado dos diversos componentes da solução;

Valor e risco elevados: a solução de BDP envolve serviços variados, muitos deles
imprescindíveis ao usuário, como os relacionados à saúde, segurança, e finanças.
Erros na execução de serviços críticos, ou a não execução destes, podem
acarretar sérios problemas aos seus usuários. Outro risco diretamente ligado à

solução é a correta gestão de dados e configurações, preservando a integridade
dos dados e a privacidade dos usuários.
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Capítulo 7 - Conclusões e Recomendações

A solução de BDP apresenta um cenário bastante inovador quanto à aplicação

dos recursos de TI em nossa sociedade. Ela apresenta uma proposta tecnológica

onde pessoas, e não empresas, formam o público alvo e o principal grupo de

usuários. O escopo abrangente em termos de pessoas, e de aspectos da vida

destas, possíveis de serem suportados e melhorados pela solução, permite

classificá-la como agente de grande potencial para transformação social.

Nesta seção, conclui-se o trabalho apresentando a capacidade da solução de BDP

em termos de inovação e de transformação social, destacando também, dentro

do cenário e das limitações brasileira, as principais ações que podem ser

adotadas pelo Brasil no sentido de estar se preparando para um ambiente de

solução de BDP. Há também a descrição de uma importante mensagem

implícita por trás da tese que corrobora para viabilização da solução de BDP.

Solução voltada a pessoas

Uma análise da aplicação dos recursos de TI, desde o seu advento até os dias de

hoje, deixa evidente seu direcionamento e aplicação às entidades empresariais.

As principais soluções de software, tanto em valores com pesquisa e

desenvolvimento quanto na variedade de soluções ofertadas, são de sistemas

voltados para atividades empresariais. Apenas citando alguns exemplos, temos

as soluções de: Material Requirement Planning (MRP), Manufacturing
Resources Planning (MRP-I1), Enterprise Resource Planning (ERP), Supply
Chain Management (SCM), Product Life Ciele Colaboration (PLC), e-

procurement, entre tantas outras.

Os principais pontos de interação das pessoas com os recursos de TI surgiram na

década de 80, com o advento do computador pessoal, utilizado principalmente

para o processamento de texto e para o desenvolvimento de cálculos por

intermédio de planilhas; na década de 90, houve a proliferação da Internet,
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utilizada principalmente para pesquisa de informações e para fins de

entretenimento. A junção do computador pessoal com a Internet formou a

principal ferramenta de TI já disponibilizada às pessoas. Mesmo assim, o uso

prático e a influência desta solução no cotidiano das pessoas têm sido muito

restrito perante as oportunidades possíveis.

o uso superficial da TI na vida das pessoas é facilmente percebido ao se analisar

dados de pesquisas relativas ao uso pessoal da Internet. Pesquisa recente,

realizada nos EUA, aponta que 90% de seus usuários a utilizam para troca de e-

mails, 75% para pesquisa de informações e entretenimento; quanto às

transações eletrônicas', estas se encontram numa fase ainda incipiente,

apresentando uma oferta bastante restrita perante as possibilidades. Entre as

mais utilizadas temos: compras, 47%; reservas de viagens, 36%; operações

bancárias, 17%; leilões online, 15%; negociação de ações, 12%; e loteria e apostas

com 5% (HORRIGAN, 2001; p. 13)·

o cenário de maturidade descrito para solução de BDP apresenta duas

oportunidades diretas de benefícios aos seus usuários, o uso de serviços digitais

e a exploração de dados pessoais acumulados na própria BDP. Os serviços

digitais, fornecendo novas facilidades, ou melhorias nas facilidades atuais, têm

inúmeras aplicações, beneficiando amplamente a sociedade. O acúmulo de

dados provenientes da utilização dos serviços digitais é fonte valiosa de

informação para o próprio usuário, para prestadores de serviços contratados

pelo usuário e para entidades com interesses na sociedade como um todo.

Assim, temos que as pessoas são beneficiárias da solução, seja pelo melhor

planejamento das ações sociais, obtido pela geração de conhecimento através de

pesquisas nas BDP, ou mais diretamente, pela configuração e uso de e-seruices. .

Embora a solução de BDP priorize as pessoas, ela consegue manter o equilíbrio

necessário com outros setores importantes, sendo igualmente interessante' às

1 São as transações executadas através de sistemas baseados em Internet divergindo dos e-services que
utilizam outra arquitetura tecnológica.
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iniciativas empresariais e governamentais. Os dados pessoais acumulados são
muito importantes para governo e empresas realizarem análises de mercados e
para poderem prestar serviços de alta qualidade às pessoas.

Agente de transformação social

Os principais aspectos da solução de BDP que a habilitam como uma ferramenta
de grande potencial de transformação social são:

• a existência de configurações de serviços e estruturas de dados padronizadas,
abrangendo um universo mínimo e comum de dados históricos e atuais sobre

cada pessoa;
• a existência de softwares para exploração de grandes volumes de dados, seja

executando pesquisas pontuais para identificação de aspectos pré-
estabelecidos, ou pesquisando constantemente a BDP, visando inferir
relacionamentos que possam prover novos conhecimentos;

• a existência de órgãos que definem e fiscalizam regras e padrões de uso da
informação e da tecnologia empregada, permitindo que pesquisas de
interesses sociais sejam executadas com alta precisão, com baixos custos, e
assegurando a privacidade das pessoas.

Este cenário permite que diferentes áreas das ciências a utilizem como fonte de
pesquisa, facilitando a geração de conhecimento a ser utilizado na elaboração de
melhores planejamentos, como também nas ações corretivas ou preventivas,
através do uso de e-seroices. A solução de BDP pode auxiliar na melhor
distribuição e aplicação dos recursos sociais, como também na disponibilização
de melhores serviços às pessoas pelo uso dos serviços digitais.

Analisando os efeitos da solução de BDP em duas áreas de grande interesse
social, a saúde e a educação, torna mais evidente o potencial da solução como
agente de transformação social. Apresentamos a seguir, duas breve análises de
alguns aspectos alterados pela solução de BDP nestes setores:
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Área da educação: acompanhamento das capacidades individuais conforme seu

desempenho em atividades executadas, e-services supervisórios, que indicam

necessidades de treinamento, conforme dificuldades e problemas identificados

pela interação com e-services; grade curricular individualizada, conforme as

necessidades específicas de cada pessoa; disponibilidade de treinamento

interativo e individualizado na forma de e-services; melhor acompanhamento da

efetividade dos treinamentos com base na análise de resultados práticos pós-

treinamento, possíveis de serem detectados pelos e-services supervisórios;

Área da saúde: melhor programação da agenda de pacientes e médicos; melhor

monitoramento e acompanhamento das condições clínicas de pacientes, com o

disparo de intervenções, quando necessário; melhor acompanhamento dos

resultados obtidos com campanhas de ações sociais na área de saúde, por

exemplo o acompanhamento de crianças submetidas a programas especiais de

saúde; melhor entendimento de correlações de causa e efeito com base nos

dados históricos das pessoas, como ocupação principal, local de habitação,

atividades desempenhadas, hábitos alimentares, entre outros dados.

No exemplo citado, da ocorrência de leucemia entre os estudantes da escola de

Ohio, localizada próxima a uma fábrica de bombas da Segunda Guerra Mundial,

a aplicação de algoritmos sobre base de dados relativas à saúde, moradia e

escolaridade das pessoas, poderia apontar correlações a partir da ocorrência dos

primeiros casos, permitindo que vidas fossem salvas.

Ações do Brasil perante a oportunidade da solução de BDP

Dos três habilitadores analisados, o empresarial, o tecnológico e o humano, o

primeiro, mais especificamente um subgrupo deste, a entidade governo é o

habilitador que apresenta o maior potencial para colaboração no

desenvolvimento da solução de BDP para a realidade brasileira. Esta conclusão

está fundamentada nos seguintes aspectos:

• o governo brasileiro possui uma atuação muito forte sobre a sociedade, seja

como provedor ou como supervisor de serviços. Estes diferentes pontos de
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interação diretos ou indiretos com o cidadão o capacitam a coletar um grande
universo de dados pessoais;

• a realidade brasileira é propícia ao avanço de soluções Internet, pois trata-se
de um país de extensões continentais, com dados populacionais elevados e
com baixa qualidade no atendimento ao cidadão. A necessidade de
melhorias no atendimento e a inexistência de grandes estruturas sistêmicas,
operando hoje, motiva e propicia a adoção de novas soluções de TI que
tragam agilidade, integração e qualidade no atendimento;

• ao contrário dos países denominados desenvolvidos, onde a iniciativa
privada é a responsável pela maior parte dos valores despendidos com
pesquisa e desenvolvimento, no Brasil, o governo' é a entidade que mais
investe, já possuindo alguma tradição e estrutura, através de suas
universidades e centros de pesquisa.

Analisando os demais habilitadores, o Brasil pouco consegue influenciar na
variável tecnológica, uma vez que a solução de BDP envolve tecnologias, em sua
grande maioria, desenvolvidas fora do país. Esta situação não representa
nenhum aspecto crítico, uma vez que a solução de BDPestá projetada conforme
a disponibilidade atual e tendências anunciadas pelas empresas de TI e de
telecomunicações. Estas empresas possuem visões e ações muito bem definidas,
que são compatíveis com as necessidades da solução de BDP, conforme já
analisado no capítulo de habilita dores tecnológicos.

Os principais requisitos tecnológicos para o Brasil estão relacionados à

capacidade de entendimento, planejamento, adaptação e aplicação destas novas
tecnologias para realidade brasileira. A partir do entendimento do estágio atual
e das tendências destas novas tecnologias, há a necessidade de se definir
oportunidades de aplicação, adaptações e o potencial destas para a sociedade,
objetivando apoiar os que planejam soluções sociais abrangentes. Para estas
finalidades, cabe ao governo investir na capacitação e atualização tecnológica da
estrutura de pesquisa e desenvolvimento já existente no país. A adaptação e
aplicação de tecnologias importadas também envolve pesquisa e
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desenvolvimento, proporcionando oportunidades para geração de novas

tecnologias.

Quanto aos habilitadores humanos, há dois pontos onde o governo pode
influenciar favoravelmente para o desenvolvimento da solução de BDP:
estabelecendo mecanismos que assegurem a privacidade do indivíduo e
desenvolvendo programas que permitam a inclusão de seus cidadãos no
ambiente Internet. O primeiro tópico depende do desenvolvimento, aplicação e
observação de leis que tratem a questão dos dados pessoais no contexto digital,
enquanto o segundo tópico envolve a disponibilização em massa de infra-
estrutura para acesso à Internet, envolvendo microcomputador e linha de

comunicação acessíveis à população.

As principais iniciativas do governo brasileiro no sentido de promover o

desenvolvimento da solução de BDP são:

• capacitar e atualizar seus recursos científicos de pesquisa e desenvolvimento

nas tecnologias mais recentes;
• definir estratégia de serviços digitais para a sociedade brasileira;

• . definir estruturas de dados que abranjam as principais coleções de dados

pessoais de interesse;
• definir aplicação dos serviços digitais no atendimento público;
• definir relacionamento com demais entidades, principalmente as empresas,

considerando a oportunidade de se coletar dados pessoais que alimentem as

estruturas de dados definidas;
• executar através dos sistemas atuais do governo, e prever nos sistemas

futuros, a coleta, armazenamento, integração e segurança de dados pessoais,
conforme as estruturas de dados definidas como sendo de interesse;

• adotar, incentivar e capacitar profissionais de TI nas novas tecnologias de e-

sennces,
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• discutir com a sociedade e criar mecanismos que assegurem o uso correto

dos serviços digitais, assegurando principalmente a privacidade do

indivíduo;

• desenvolver ações voltadas à inclusão do cidadão brasileiro no ambiente

Internet.

Mensagens subliminares'

Evidenciar o potencial do ambiente Internet, revertendo a má
impressão deixadapelas soluções e-business

Dentro do contexto de sistemas baseado em Internet, as transações eletrônicas

não estão conseguindo desenvolver um crescimento similar ao presenciado em

outros serviços predecessores no ambiente Internet, como troca de e-mails,

pesquisa de informações e entretenimento. No período de 1997 a 2000,

surgiram diversas empresas voltadas exclusivamente ao desenvolvimento de

negócios via Internet, denominadas de "Dot-Com". Estas empresas

desenvolveram soluções via Internet utilizando a tecnologia disponível na época,

que apresentava uma série de limitações, conforme já descrito na Tabela 1 -

Diferenças entre soluções Internet e soluções e-seniices. Esta fase inicial de

negócios via Internet ficou rotulada pelo termo e-business.

Em 2000, após péssimos resultados operacionais ou devido à incapacidade de se

tornarem operacional, a maioria das empresas "Dor-Com" acabaram falindo.

Esta situação deixou empresários e investidores com impressão negativa quanto

ao potencial do ambiente Internet para negócios. Este forte descrédito

empresarial com relação à Internet ainda está muito presente nos dias de hoje, o

que é altamente prejudicial para o desenvolvimento de qualquer solução de

negócios via Internet. Este cenário retarda e dificulta o próprio desenvolvimento

da solução de BDP.

.As empresas apresentam uma visão muito desconexa sobre as possibilidades de

negócios e evolução do ambiente Internet, sendo que muitas delas não
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compreendem ou desconhecem o conceito de e-seruices. Algumas empresas
entendem o e-seroices de forma bastante limitada, como sendo apenas um
serviço de informação, outras consideram-no como sendo um direcionador de
TI, e finalmente outras que o entendem como parte de sua estratégia. Exemplo
disto é a HP, que adotou o e-services como tema de marketing e estratégia para
se mover de uma empresa centrada em produto para uma empresa centrada em
serviços (RUST,2001B, p. 283).

Apresentar à sociedade, principalmente aos empresários, as diferenças da visão
de e-seruices em relação às soluções iniciais da Internet, é muito importante no
sentido de evidenciar que houve uma fase inicial de uso e amadurecimento da
solução Internet para os negócios. Embora as promessas do e-business não
tenham se concretizado, suas deficiências proporcionaram uma série de
aprendizados, que colaboraram para o ciclo de aprimoramento da solução, algo
muito corriqueiro no desenvolvimento de qualquer nova tecnologia.

A solução de BDP apresenta um cenário do ambiente e-seroices muito diferente
do apresentado no contexto do ambiente e-business, expondo um conjunto de
evoluções necessárias no ambiente técnico, empresarial e pessoal, para que se
possa ter um ambiente de negócios realmente atraente para todas as partes
envolvidas. Mostrando um ambiente Internet muito mais promissor e concreto,
na função de servir a sociedade, a solução de BDP elucida e motiva empresários

. e governo no desenvolvimento de soluções via Internet. Aponta o
desenvolvimento de um novo ambiente de negócios no qual estamos nas
primeiras fases.

Oportunidades para estudos e pesquisas correlacíonadas

Um aspecto importante a ser estudado em profundidade são as tecnologias de e-
seruices, principalmente a questão do desenvolvimento e disponibilização de
diretórios públicos para oferta e contratação de serviços digitais. Como as
empresas de tecnologia estariam lidando com esta questão? Trata-se de uma
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solução de comum acordo entre empresas líderes na área de desenvolvimento e
pesquisa em TI, ou há divergências quanto a padrões e natureza da operação?
Os softwares para desenvolvimento de e-seniices têm padrões bem estabelecidos
quanto aos atributos de comercialização utilizados para corretagem?

Em termos de definição de assuntos suportados pela solução de BDP, pode-se
desenvolver estudos setoriais sobre estruturas de dados e serviços digitais
dedicados a cada área de interesse. Quais os dados pessoais que devem ser
armazenados e quais os serviços digitais que podem ser ofertados para cada uma
das áreas de estudo (finanças, saúde, habitação, ...)? Que serviços possuem
maior perspectiva de êxito em termos de amplo interesse, envolvendo tanto
empresas, consumidores e governo? Para estes serviços prioritários, quais as
necessidades de dados pessoais e suas fontes? Caso haja a necessidade de
instituições governamentais ou de entidades privadas incentivarem o
desenvolvimento de soluções de e-services, quais seriam as melhores áreas para

se investir?
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Abstract

The main subject of this study is the development of an environment integrating
personal data and digital services (e-services), in which we are denominating of

Personal Data Base Solution.

The solution harmonizes and aligns the personal, business and social interests,
through the several specific benefits for each one of these entities, obtained by

the common and integrated solution.

Besides describing and characterizing solutíon ' s environrnent and components,
it is discussed and analyzed actions and developments required for each one of
the solution ' s main enablers: technological, human and business.

Keywords:

Personal data - personal data base - digital service - e-services - customer

relationship management
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