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Resumo

Em 2013, o Waze (um aplicativo de informações de trânsito em tempo real integrado a um sistema de compartilhamento de
informações, o que lhe caracteriza como uma rede social otimizada para o uso durante o tráfego de veículos) e o COR (uma empresa da
prefeitura do município do Rio de Janeiro, responsável pelo controle operacional em diferentes áreas de atuação pública na cidade),
firmaram um acordo de cooperação tecnológica e intercâmbio de dados. Esse trabalho assentou-se sobre essa parceria, na sua descrição
frente ao contexto de cidades inteligentes emergentes da aplicação de tecnologias sobre os diferentes problemas decorrentes da maciça
urbanização; bem como alavancado pela inovação dessa parceria, pioneira de um programa de parcerias entre o Waze e outras cidades
no globo. Foram realizadas entrevistas junto a membros do COR e pesquisas documentais sobre a parceria, que viabilizaram a análise
qualitativa do caso sob a caracterização dos impactos da parceria nos processos de negócios do COR e em ações para redução do
trânsito na cidade. Verificou-se que a parceria teve impacto significativo no primeiro ponto e não expressivo ou mensurado no segundo.
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TRÂNSITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  

 
 
Resumo 
 
Em 2013, o Waze e o COR, responsável pelo controle operacional em diferentes áreas de 
atuação pública na cidade do Rio de Janeiro, firmaram um acordo de cooperação tecnológica 
e intercâmbio de dados. Esse trabalho assentou-se sobre essa parceria, na sua descrição frente 
ao contexto de cidades inteligentes emergentes da aplicação de tecnologias sobre os diferentes 
problemas decorrentes da maciça urbanização; bem como alavancado pela inovação dessa 
parceria, pioneira de um programa de parcerias entre o Waze e outras cidades no globo. 
Foram realizadas entrevistas junto a membros do COR e pesquisas documentais sobre a 
parceria, que viabilizaram a análise qualitativa do caso sob a caracterização dos impactos da 
parceria nos processos de negócios do COR e em ações para redução do trânsito na cidade. 
Verificou-se que a parceria teve impacto significativo no primeiro ponto e não expressivo ou 
mensurado no segundo. 
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Abstract 
 
In 2013, Waze and COR, responsible for operational control in different areas of public action 
in the city of Rio de Janeiro, signed an agreement of technological cooperation and exchange 
of data. This work sat on this partnership, described on the context of smart cities emerging 
from the application of technologies on the various problems related from massive 
urbanization; and leveraged for innovation of this partnership, a pioneer of a partnership 
program between Waze and other cities on the globe. Interviews were conducted with 
members of the COR and documentary research on the partnership, which made possible the 
qualitative analysis of the case under the characterization of the partnership impacts on COR 
business processes and for actions to traffic reduction in the city. It was found that the 
partnership had a significant impact on the first point and not expressive or measured in the 
second. 
Keywords: Waze, COR, partnership, traffic, smart cities 
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1. Introdução 
 
 Frente à complexidade própria dos espaços urbanos, atores do ecossistema de gestão 
de serviços ofertados à população de cidades vêm buscando soluções tecnológicas que 
respaldem monitoramento e controle de situações. Concomitante a esse movimento, a adesão 
da sociedade ao uso de ferramentas que possibilitem o compartilhando de informações vem 
crescendo significativamente em todo o mundo. Uma dessas ferramentas é o aplicativo Waze, 
baseado no conceito de crowdsource social (compartilhamento de informações por um 
conjunto de usuários), que permite o envio e a recepção de informações de trânsito entre os 
seus usuários. Dentro desse cenário, o Waze e o Centro de Operações Prefeitura do Rio 
(COR) firmaram uma parceria, com uma forte motivação baseada na expectativa que essa 
tivesse um grande impacto sobre a gestão e controle de trânsito na cidade.  
 Esse relato visa a caracterização desse caso de aplicação enquanto referência que 
assumiu frente a outras iniciativas. Isso porque ilustra a viabilidade de um arranjo entre um 
ente privado e um público, ambos de grande representação, para uma aplicação que visa ao 
benefício de seus usuários e cidadãos, respectivamente. Assim, entender como se deu essa 
parceria já possui valor em si. Entretanto, a caracterização aqui tem a ambição ainda de 
verificar se o impacto dessa ação conjunta sobre o trânsito da cidade do Rio de Janeiro, de 
maneira benéfica, se concretizou. Especificamente, o estudo busca a demarcação do arranjo 
entre o Waze e o COR desde a delimitação dos objetivos da parceria e resultados esperados, 
passando pelas dinâmicas adaptativas que foram necessárias para o uso das funcionalidades e 
sinergias emergentes, a identificação de reflexos dessa parceria e o confronto desses aos 
esforços demarcados.  
 Como primeiro case de parceria desse tipo por parte do Waze e pela representatividade 
em uma cidade de visibilidade mundial como o Rio de Janeiro, o relato que o descreve 
apresenta contribuições no entendimento do processo de formação dessa parceria focada na 
gestão pública. Além disso, o foco sobre a avaliação dessa parceria como uma iniciativa de 
Cidade Inteligente, por meio de tecnologias de compartilhamento na gestão do tráfego em 
uma cidade metrópole, permitem que seja encontrado aqui um caso de aplicação que pode, 
junto a outras fontes e ações, ajudar na decisão de entidades públicas e privadas em 
empreender parcerias análogas. 
 Para tanto, esse relato assenta-se sobre uma pesquisa exploratória documental, teórica 
e qualitativa. Assim, sua estruturação passa pela contextualização dos esforços frente às 
correntes tecnológicas de aplicação a espaços urbanos e a conceituação que viabiliza e orienta 
as análises subsequentes por meio de entrevistas com atores inseridos no contexto de 
realização da parceria COR/Waze. São apresentadas informações sobre a parceria em si e, 
junto aos resultados da pesquisa, é possível verificar um diagnóstico da sua situação atual e a 
análise qualitativa possibilita a explicitação de contribuições a esse caso. 
 
2. Contexto e realidade investigada  
 
 Um estudo realizado pela ONU, através do seu Departamento de Assuntos 
Econômicos e Sociais (2014) revela que, em diferentes contextos, existe forte tendência de 
crescimento de grandes centros urbano em número de habitantes, comparado a zonas rurais. 
Esse estudo aponta que, se em 1950, a população mundial tinha cerca de 30% das pessoas 
morando nas cidades, em 2014 passou a ser de 54% e em 2050 deve alcançar os 66% (ONU, 
2014).  
 No Brasil o número mais recente aponta para 85% das pessoas morando em cidades, 
com projeção de 91% para 2050 (ONU, 2014). Sabendo que esse número era menor que 40% 
nos anos 1950, observa-se como que o brutal crescimento, em um espaço de tempo 
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relativamente pequeno, promoveu um crescimento não planejado das cidades tanto no que 
tange a sua ocupação de solo e delimitação de suas fronteiras como na oferta de serviços à 
população crescente (ONU, 2014). 
 Adicional a essa tendência, vive-se um movimento global de incremento no uso de 
tecnologias para troca de dados e informações. A Comissão de Banda Larga das Nações 
Unidas aponta em seu relatório de estado da banda larga que a banda larga móvel é a 
tecnologia que cresce com maior velocidade na história da humanidade (ITU e UNESCO, 
2013). Por meio de dispositivos eletrônicos, tal troca se dá no apoio a rotinas humanas e de 
máquinas, ao que o desenho de rede de troca de informações é emergente. Essa realidade é 
convergente ao conceito de internet das coisas estabelecido como “uma rede de escala global 
que interconecta objetos por meio de endereços únicos, baseados em protocolos de 
comunicação” (EPOSS, 2008). 
 O conceito básico inerente à internet das coisas está no uso de troca de dados em rede 
para facilitar processos. A identificação de gatilhos a esses processos é, nesse cenário, viável 
por meio de sensores diversos, que monitoram o meio de interesse e, mediante a um evento, 
encaminham a ocorrência para algum outro nó da rede (ATZORI et al., 2010), responsável em 
realizar alguma ação. Todos os dias, milhares de operações como essas ocorrem, gerando a 
necessidade de estruturas de processamento de ações baseadas em dados, bastante consistente 
em termos de regras de negócios, volume de dados e escaláveis para suportar a tendência cada 
vez maior de envio de informações, derivada do crescimento da rede pelo acesso à tecnologia 
por novos agentes. Esses nós processadores, que acabam por converter dados em informações 
úteis, podem assumir a característica de um big data muitas vezes, quando centraliza um 
grande volume de dados para processamento e os organiza para viabilizar análises (SCHADT 
et al., 2010). 
 É razoável então que tal suporte tecnológico se aplique a cidades, no problemático 
atendimento às necessidades de suas populações crescentes. Isso ocorre, geralmente, por meio 
do sensoriamento de diferentes variáveis urbanas, processamento por sistemas específicos e 
externalização a agentes que possam assim tomar alguma ação, em centrais de controle. São 
exemplos: o monitoramento dos níveis dos rios e córregos que cortam uma cidade, para 
alertas a enchentes e operação de ações especiais em sua ocorrência (TELLO et al., 2012 e 
SANTO ANDRÉ, 2014); ou instalação de sensores em cruzamentos de cidades para 
verificação do volume de veículos em um semáforo, o que permite processar sua abertura e 
fechamento, e a análise sobre o trânsito em uma determinada localidade (ARAÚJO, 2006). 
 Ocorre que, como um sistema complexo, tais variáveis urbanas são inter-relacionadas: 
um acidente em um corredor de ônibus interessa aos agentes de resgate, mas também aos de 
mobilidade urbana; um incêndio interessa aos bombeiros, mas também a agentes de controle 
de emissão de poluentes; uma enchente interessa ao controlador do saneamento público, mas 
também aos responsáveis pelo trânsito. Esse fluxo e necessidade de informações entre 
diferentes atores explicita a conclusão de Caragliu et al (2011) de que a performance urbana 
não depende somente da infraestrutura física da cidade, mas também da comunicação de 
conhecimento e da infraestrutura social. Esses mesmos autores relacionam a tal fluxo de 
informações e arranjo social as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como 
determinantes na nomeação de cidades como Cidades Inteligentes (CARAGLIU et al., 2011). 
 Batty et al (2012) descrevem o movimento de Cidades Inteligentes não só como 
automação de rotinas de pessoas, edificações ou sistemas de transporte, mas também como 
monitoramento, entendimento de padrões, análise e planejamento de cidades que melhore a 
eficiência de funcionamento, a igualdade e qualidade de vida dos cidadãos em tempo real. 
Desse modo, Cidades Inteligentes são cidades que, dentre outras iniciativas, demanda a 
aplicabilidade de tecnologias de informação no apoio a tomada de ações e intervenções do 
espaço urbano e sua população, de forma a facilitar rotinas previsíveis pela identificação de 
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padrões e respaldar situações de emergência entre os agentes envolvidos direta ou 
indiretamente. 
 Existem diferentes casos de cidades inteligentes pelo mundo. Em todos eles, é notório 
o peso da questão tráfego de pessoas. O European Smart Cities, levantamento de cases de 
Cidades Inteligentes na Europa realizado pela Universidade Tecnológica de Viena (2015) 
considera a Mobilidade Inteligente um dos seis campos que constroem o modelo de Cidade 
Inteligente (junto a economia, pessoas, governo, meio ambiente e qualidade de vida). Todos 
os dias as pessoas saem de suas casas para exercer atividades de trabalho, estudo, lazer e, não 
raro, gastam um tempo não desprezível em trânsito. Entre discussões múltiplas sobre 
estímulos a modais de transportes específicos e organizações do espaço urbano, surgem 
ferramentas tecnológicas de apoio ao cidadão no desempenho dessa atividade. GPS, sites de 
roteirização, previsão de condições de trânsito, informações sobre modais de transporte e suas 
integrações, previsões de funcionamento do transporte público, painéis em vias e locais de 
grande circulação de pessoas. Múltiplas são essas ferramentas, suas plataformas de acesso 
(sites, aplicativos para smartphones, painéis públicos, entre outros) e suas condições de uso, 
desde as completamente desconectadas às que exigem conectividade em tempo real para 
atualização das informações que presta.  
 A inserção de tecnologia na sociedade e seu uso como ferramentas componentes de 
Cidades Inteligentes, especialmente por órgãos públicos, para monitoramento, operação e 
controle da mobilidade em cidades é, portanto, uma realidade. Esse movimento pode ser visto 
como a inserção da população no conceito de internet das coisas descrito acima, ora como 
sensor, ora como agente de ação. Esse estudo caracteriza um caso específico nesse contexto, 
na cidade do Rio de Janeiro. O acesso da população a smartphones e a alta disseminação 
nesses do aplicativo de trânsito Waze, com mais de 500 mil pessoas utilizando-o na cidade 
(TOZETTO, 2014), bem como o uso do poder público a ferramentas de controle do trânsito 
viabilizaram o cenário de parceria objeto desse relato. 
 
3. Diagnóstico da situação problema 
 
 O Waze é um aplicativo de informações de trânsito em tempo real integrado a um 
sistema de compartilhamento de informações, o que lhe caracteriza como uma rede social 
otimizada para o uso durante o tráfego de veículos, conceito chamado de Social GPS 
(KUBÁT, 2013). Ele foi criado em Israel em 2007 e já em 2013 contava com cerca de 50 
milhões de usuários em todo o mundo, sendo cerca de 6 milhões de pessoas somente no 
Brasil, o segundo maior mercado do aplicativo, atrás somente dos Estados Unidos 
(MACHADO, 2013 e TOZETTO, 2014). Nesse mesmo ano foi adquirido pelo Google por 
cerca de U$ 1,3 bilhão (TOZETTO, 2014).  
 O sistema conecta diversos motoristas guiados pelos mapas de GPS disponíveis no 
sistema, aproveitando as informações disponibilizadas por cada usuário, como velocidade 
média, alertas de acidentes, situações perigosas, entre outras, para traçar novas rotas e propor 
caminhos mais eficientes para o destino de cada usuário. 
 O funcionamento básico, para contexto do aplicativo, inicia-se com a informação do 
endereço de destino e então os usuários passam a contribuir com as informações de 
velocidade por todas as vias onde trafegam (WAZE b., 2015). Além destas informações 
passivas, os usuários são incentivados a compartilhar outros alertas, como acidentes e perigos, 
atualizando outros usuários que trafegam pela região sobre a situação do percurso (WAZE b., 
2015). Há também uma comunidade ativa de usuários que contribui para a manutenção dos 
mapas do aplicativo, atualizando constantemente os editores com as mudanças identificadas 
nos trajetos. De posse dessas informações, o sistema apresenta opções que reduzem o tempo 
de deslocamento dos motoristas (WAZE b., 2015). 
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 Já o Centro de Operações Rio (COR, 2015) é uma empresa da prefeitura do município 
do Rio de Janeiro, inaugurado em dezembro de 2010, que integra 30 órgãos para 
monitoramento da cidade de forma a executar, de maneira conjunta, a sua gestão operacional 
(RIO DE JANEIRO, 2015). A concepção é de que estejam integradas ao COR todas as etapas 
de um gerenciamento de crise, desde a antecipação, redução e preparação, até a resposta 
imediata às ocorrências, como chuvas fortes, deslizamentos e acidentes de trânsito (RIO DE 
JANEIRO, 2015). 
 Segundo as informações oficiais do COR (RIO DE JANEIRO, 2015),  

(...) além das informações em tempo real das concessionárias e órgãos públicos, o 
Centro de Operações capta imagens de 560 câmeras instaladas por toda a cidade. 
Todos os dados são interconectados para visualização, monitoramento e análise na 
Sala de Controle, em um telão de 80 metros quadrados. Na Sala de Crise, equipada 
com outra tela, de videoconferência, é possível se comunicar com a residência 
oficial do prefeito, na Gávea Pequena, e com a sede da Defesa Civil. O processo 
permite atuar em tempo real na tomada de decisões e solução dos problemas. 

 Atualmente, mais de 400 profissionais se revezam em turnos que garantem o 
monitoramento da cidade em tempo integral, possibilitando acionar os órgãos competentes 
para cada tipo de situação identificada pelos operadores (RIO DE JANEIRO, 2015). 
 O Waze e o COR firmaram em junho de 2013 um projeto de compartilhamento de 
informações sobre eventos de trânsito na cidade do Rio de Janeiro, a primeira parceria 
permanente do tipo entre o aplicativo e um órgão público (LEONARDI, 2013). Essa parceria 
sustentou o programa W10, que visou alcançar a mesma parceria em dez cidades alvo no 
globo, incluindo o próprio Rio de Janeiro, e posteriormente o Waze Connected Citizens, 
programa global que envolve a parceria com prefeituras e serviços públicos de forma mais 
escalável (IODICE e PIPITONE, 2014), como as vigentes atualmente nas cidades de 
Petrópolis - RJ e Vitória - ES (WAZE a., 2015). 
 Antes do projeto piloto, o Waze havia executado parceria com escopo similar, porém 
de caráter pontual, junto ao governo americano, na força-tarefa decorrente do furacão Sandy, 
nas cidades de Nova Iorque e Nova Jersey em outubro de 2012 e na visita do presidente 
Barack Obama a Israel no mesmo ano (LEONARDI, 2013). A parceria pioneira com a cidade 
do Rio de Janeiro foi um legado da XXVIII Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento com 
edição internacional trienal da Igreja Católica (VATICANO, 2015), realizada em 2013 na 
cidade e que contou com visita do Papa Francisco (WAZE a., 2015).  
 O projeto iniciou com o compartilhamento de informações entre usuários do Waze 
(wazers) e o COR, especialmente os ligados ao fechamento de vias pela cidade, eventos da 
JMJ e a presença do Papa em uma localidade (WAZE a., 2015). Essas informações 
possibilitaram aos operadores do COR atuar com melhor eficiência na gestão do tráfego, no 
acionamento de sua própria rede de tecnologia e pessoas: câmeras de vigilância, semáforos e 
agentes de campo (WAZE a., 2015). 
 A Prefeitura do Rio de Janeiro posiciona essa parceria como parte de um projeto 
chamado Rio Colaborativo, que reúne várias vertentes digitais da prefeitura da cidade, 
interação com os cidadãos pelas redes sociais e um canal telefônico, o 1746, para 
colaborações dos cidadãos com a prefeitura (RIO DE JANEIRO, 2013). Já o Waze, que tem 
no Brasil um dos quatro principais mercados da empresa (MACHADO, 2013), demonstra por 
meio dessa iniciativa inovadora a relevância do Brasil na estratégia de expansão dos negócios 
da empresa, bem como encontra terreno fértil para o desenvolvimento de uso de sua 
ferramenta tecnológica em megaeventos, dado que, além da JMJ, o Rio de Janeiro contou em 
2014 com a Copa do Mundo de Futebol e em 2016 sediará as Olimpíadas e Paraolimpíadas 
(WAZE a., 2015). 
 Tecnicamente, foi criada uma API (termo técnico dado a interfaces de programação de 
aplicações que visam o compartilhamento de dados de um sistema pelo acesso de outro), 
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chamada de Waze API que viabilizou o acesso do sistema de monitoramento já utilizado pelo 
COR a informações como velocidade média de vias e eventos decorrentes de incidentes 
(WAZE a., 2015). Hoje esse compartilhamento pode ser feito também por troca de arquivos 
de dados estruturado um protocolo padrão, como XML, JSON, entre outros (WAZE a., 2015).  
 Essas informações respaldaram a contextualização de outras coletadas por sensores, 
como câmeras de ruas, que permitiram, em última análise, um panorama de mudanças 
ocorridas no espaço urbano (WAZE a., 2015). Uma observação importante divulgada pela 
parceria é a garantia de privacidade dos usuários do Waze, definindo que as informações 
fossem compartilhadas de forma agregada, sem apresentar dados de um motorista específico 
(WAZE a., 2015). Em contrapartida, o COR disponibiliza ao Waze, via API ou arquivo de 
dados informações prévias referentes ao planejamento do trânsito da cidade, como interdição 
de rotas ou eventos em áreas específicas (WAZE a., 2015), como passeatas, blocos de 
carnaval entre outros. Com isso, o Waze consegue antecipar o planejamento das suas 
recomendações de rotas e melhorar as informações dos mapas, o que agrega confiabilidade 
em sua solução pela assertividade das recomendações e informações prestadas aos seus 
usuários. 
 A inovação promovida por meio dessa parceria, sua replicação em diferentes cidades 
do planeta, aderente aos preceitos de Cidades Inteligentes, e maior maturação entre casos 
desse tipo, prerrogativa de ter sido a empreitada inicial, dão características únicas ao objeto 
desse estudo. Demarcadas as características sob as quais se deram a parceria e seus objetivos, 
fica evidente a oportunidade de determinar os contornos dessa e a objetividade dos pontos de 
benefícios apontados, passados mais de dois anos do seu início. Para isso, o instrumento de 
pesquisa utilizado aqui foi um roteiro, com questionamentos aplicados aos diretores do COR. 
Esse roteiro visa o mapeamento da parceria e de alcance de objetivo e viabiliza o confronto 
junto as informações já documentadas sobre, expostas acima. 
 
4. Análise da situação problema e propostas de inovação / intervenção / recomendação 
 
 Segundo Yin (2010), o estudo de caso é o método preferencial quando se objetiva 
estudar o “como” e o “por que” de um evento, quando o investigador tem pouco controle 
sobre a situação e quando o enfoque está sobre um fenômeno contemporâneo da vida real. 
Isso ocorre porque essas questões lidam com os vínculos operacionais que necessitam ser 
traçados ao longo do tempo. O estudo de caso permite ao pesquisador reter características 
significativas dos eventos da vida real, como por exemplo, os processos organizacionais. 
 Neste sentido, o método escolhido para estudar a parceria COR e Waze foi o estudo de 
caso qualitativo. Não compõe o escopo deste trabalho o estudo detalhado da formação do 
COR, da parceria deste com outros órgãos de gestão e serviços públicos, o detalhamento do 
desenvolvimento técnico da parceria e eventuais relacionamentos do COR e do Waze com 
outras prefeituras. 
 O presente trabalho tem por questão de estudo avaliar “Em que medida a parceria 
COR/Waze impactou os processos de negócio e o trânsito na cidade do Rio de Janeiro?” Da 
qual, derivam duas proposições: H1) A parceria com o Waze transformou significativamente 
os processos de negócio do COR; H2) A parceria COR/Waze favoreceu a redução no tempo 
de deslocamento da população. Em associação às hipóteses, serão levantados os motivadores, 
histórico, avaliação e próximos passos da integração. 
 Sobre a primeira hipótese, os processos de negócio podem ser definidos como uma 
“coleção de atividades com uma ou mais entradas que geram um ou mais resultados que 
representam valor para o cliente interno ou externo” (HAMMER & CHAMPY; 2006). Supõe-
se que as informações potencialmente obtidas com o aplicativo podem fornecer novas 
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entradas e alterar atividades nos processos que resultam no atendimento ao cidadão no tocante 
ao trânsito e na gestão do tráfego.  
 Para a segunda hipótese, supõe-se que a redução de tempo de deslocamento propiciada 
ao usuário do aplicativo pode ser expandida de certa maneira à população geral por meio de 
ações do COR. 
 De acordo com Yin (2010), as entrevistas são uma fonte essencial de evidências do 
estudo de caso porque a maioria delas é sobre assuntos humanos ou eventos comportamentais, 
e entrevistados bem-informados podem proporcionar insights importantes sobre esse assunto. 
 Para este trabalho, foram realizadas uma entrevista empática em grupo com os 
diretores do COR, uma entrevista presencial não-estruturada com o coordenador de Big Data 
do P3NS4 (detalhado abaixo) e uma conferência virtual com o responsável pela área de 
tecnologia de informação (TI) do COR para esclarecimento de questões pontuais sobre a 
parceria com o Waze. Também foram estudados documentos e publicações, compilados nas 
seções anteriores.  
 A entrevista empática pode ser definida como uma “conversa com um propósito” 
(BURGESS, 1984), como uma “conversa guiada” (RUBIN & RUBIN, 1995) ou ainda como 
“conhecimento como uma conversa” (KVALE, 1996). Apesar de críticas sobre a dificuldade 
de se criar um ambiente propício, este estilo de entrevista interativo decorreu da própria 
cultura de comunicação direta e informal fomentada pelos entrevistados no COR, o que 
favoreceu o cumprimento do propósito da pesquisa. 
 A opção pela primeira entrevista ser em grupo, para além da economia de 
deslocamento e tempo dos interlocutores, justifica-se pela possibilidade de observação do 
maior número de atividades e interações que compõem os processos de negócio do COR; bem 
como, pela possibilidade de se captar o nível de alinhamento e consistência das colocações 
individuais perante o grupo de gestão. O instrumento utilizado pode ser considerado válido 
por não ter sido observado um indivíduo cuja opinião fosse dominante ou a predominância de 
um “consenso coletivo” sobre a capacidade de autocrítica dos entrevistados, o que corrobora 
com a cultura direta e informal supracitada. 
 Por outro lado, uma dificuldade neste processo foi relacionar e resumir os diversos 
pontos de vistas colocados e anotados. Situação superada com o envio da memória da reunião 
aos entrevistados, para checagem de consistência e correção das anotações; bem como com 
uma conferência por banda larga para esclarecimentos específicos. 
 Optou-se pela técnica de anotar os pontos debatidos à gravação. Apesar de o áudio 
apresentar benefícios para relembrar temas posteriormente, considera-se que poderia ser 
estranho à discussão informal em grupo. Ao passo que a anotação permitiu aos 
entrevistadores manter o foco e maior entendimento nos temas debatidos ao registrar as 
colocações, aderente aos pressupostos da entrevista empática. 
 A entrevista individual com o coordenador do P3NS4 foi uma sugestão da equipe do 
COR, para que fossem coletadas informações sobre estudos de longo prazo realizados pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro utilizando dados do Waze e do trânsito. O método de entrevista 
aberto permitiu a flexibilidade necessária à natureza exploratória da pesquisa. 
 A conferência virtual realizada com o responsável de tecnologia após o tratamento e 
prévia análise das coletas realizadas com as duas primeiras entrevistas teve como objetivo 
esclarecimentos pontuais para aumentar a precisão das análises e conferir a validade dos 
resultados encontrados. Conferências via conexões de banda larga tem baixíssimo custo e são 
justificadas para tratar de temas específicos (SIMONS, 2009). 
 Tanto a entrevista em grupo quanto a conferência virtual foram semiestruturadas, isto 
é, utilizaram-se roteiros de apoio derivados das proposições iniciais de modo a direcionar a 
conversa em tom informal sem prejudicar os objetivos de pesquisa e tampouco 
comprometendo a abertura necessária para explorar novas situações da parceria COR e Waze.   
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 A análise dos dados seguiu a abordagem de Miles e Huberman (1994) em que os 
dados são tratados em três etapas: redução, apresentação e conclusão/verificação. Na primeira 
etapa, o objetivo é selecionar as informações chave das entrevistas e documentos levantados 
pertinentes aos objetivos, hipóteses e questão de pesquisa, tal como foi demarcado até aqui. 
 Em seguida, a seleção é apresentada em um diagrama (figura 1) que resume 
visualmente o processo de análise. Finalmente, são apresentadas as conclusões e subsídios 
para verificação destas. 

Figura 1 Estrutura de análise de dados da integração COR Waze. 

 
Fonte: Autores 

 O presente relato técnico apresenta as análises partindo de uma breve explanação 
sobre os motivadores e histórico do processo de integração, segue com a análise da questão e 
das duas hipóteses de pesquisa sobre impacto nos processos de negócio e no trânsito da 
cidade e, na sequência, aborda a avaliação e os próximos passos da integração.  
 Conforme relatado por Pedro Junqueira, Chefe Executivo de Resiliência e Operações 
do COR, a integração com o Waze foi motivada por uma ligação do prefeito Eduardo Paes a 
este em Junho de 2013, perguntando o COR fazia uso do aplicativo Waze como fonte de 
informações. Na sequência da resposta negativa, o prefeito solicitou que fosse realizada a 
integração em três dias, sendo este o prazo para uma integração básica que apresentasse as 
informações do aplicativo no telão do COR. 
 No entanto, anteriormente ao pedido, o gerente de tecnologia da prefeitura já havia 
entrado em contato há alguns dias antes com o Waze por meio da seção “Fale Conosco” do 
site. Após a solicitação, realizaram uma videoconferência com o escritório do Waze em Israel 
para viabilizar a integração. Como contrapartida, o Waze se beneficiaria da exposição na 
mídia gerada pela parceria com uma metrópole como o Rio de Janeiro. Apesar de a aplicação 
estar em fase de negociação sigilosa com o Google, não houve impacto nas tratativas. 
 Segundo Dario Bizzo Marques, coordenador de sistemas no COR, em um primeiro 
momento, o objetivo foi simplesmente integrar os dados ao Geo Portal via Waze API, 
previamente existente e com standards que facilitaram o processo. Após a assinatura do 
acordo de autorização, foi possível ler os dados e visualizá-los no mapa do COR em cerca de 
duas semanas. Foram utilizados ícones semelhantes ao do Waze para facilitar a identificação. 
Há (a época da entrevista) três pessoas trabalhando com integração de sistemas; mas somente 
uma delas trabalhou nessa primeira integração. 
 Na sequência, Adrián Singer, gestor da comunidade Waze na América Latina, 
Espanha, Portugal e Brasil, viajou ao COR para treinar e supervisionar a equipe do COR na 
inclusão de bloqueios a grandes eventos por meio do MapEditor, ferramenta do Waze para 
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atualização de mapas. No entanto, as alterações do COR são submetidas à hierarquia existente 
da comunidade Waze, de modo que nenhuma inclusão daquela passa a valer 
automaticamente. De acordo com Dário Marques, como há comunicação fácil com o Staff 
Waze, conseguem agilidade, mas dentro das etapas e hierarquias do Waze. 
 Logo, entende-se que não houve um motivador formal para iniciar a parceria; como 
um planejamento ou estudo aprofundado. Na prática, o processo foi disparado por duas 
fontes, uma por iniciativa da própria equipe do COR, seguida em algumas semanas por uma 
intenção do Prefeito à época, Eduardo Paes. Apreendem-se destes eventos características de 
uma organização inovadora, como informalidade, velocidade, abertura a iniciativas e riscos, e 
estrutura mais voltada para projetos que a departamentos. 
 Em relação à hipótese de transformação dos processos de negócio, foram formados 
dois grupos de análise conforme a temporalidade de cada conjunto de atividades: a) operações 
de trânsito e b) planejamento de mobilidade. 
 No tocante às transformações nos processos de negócio das operações; foram 
realizadas alterações principalmente relativas à análise e monitoramento de dados e de 
atendimento à incidentes. 
 A primeira transformação de análise e monitoramento de dados desenvolvida foi uma 
ferramenta para visualização consolidada dos alertas do Waze, integrada às demais camadas 
do Geo Portal, conforme apontado acima. A figura 2 ilustra a maneira como o alerta é 
visualizado na ferramenta. 
 Segundo levantamento de Dário Marques em Junho de 2015, foram recebidos cerca de 
50 mil reportes diários da comunidade Waze relativos à cidade do Rio de Janeiro e à Ponte 
Rio-Niterói. Mensalmente, há aproximadamente 1,5 milhão de reportes. A filtragem das 
informações é realizada pelo próprio aplicativo e são recebidas com maior confiabilidade. 

Figura 2 Espelhamento alertas do Waze no Geo Portal do COR. 

 
Fonte: Centro Operações do Rio, 2015 

 Adicionalmente, foram gerados dois tipos de gráficos com os incidentes reportados e 
ativos para acompanhamento em tempo real. Em um primeiro, uma visão consolidada de 
pizza, e em um segundo, uma visão do incidente aberta por bairro. Não é possível alterar o 
período de análise, a ferramenta é utilizada como uma fotografia da situação atual. A figura 3 
ilustra ambos gráficos mencionados. 
 Em outra ferramenta desenvolvida pela equipe do COR para análise e monitoramento, 
as informações recebidas do API Waze formam uma camada geoespacial de pontos que passa 
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por um processamento e são transformadas em uma mancha de calor. Segundo Dário 
Marques, o heatmap é um processamento geoespacial simples que utiliza algoritmos já 
existentes e foi realizado pela equipe do COR por um recurso em um dia de trabalho. A figura 
4 ilustra o Mapa de Calor desenvolvido. Seguindo na análise e monitoramento de dados para 
além do tráfego de veículos, o COR criou um algoritmo de pontuação que consolida 
informações de diversos sistemas e órgãos, a saber: velocidade média horária dos ônibus, 
quantidade de ônibus, falta de energia elétrica, índice pluviométrico, incidentes de trânsito, 
ocorrências da guarda municipal e acidentes sendo tratados pela Companhia Engenharia e 
Tráfego do Rio de Janeiro. 

Figura 3 Gráficos de pizza e barras sobre incidentes ativos do Waze nos bairros do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Centro Operações do Rio, 2015 

 Logo, a variável “trânsito” é uma parte desta equação, da qual, o Waze é uma das 
fontes de informação. No entanto, segundo Dário Marques, Os dados do Waze tem peso igual 
aos demais indicadores, apesar do algoritmo possibilitar utilizar pesos diferentes. O ranking 
foi desenvolvido pelo COR e é ilustrado pela figura 5. 
 Continuando no tema de processos de negócio relativos à operação, a integração com 
o Waze alterou uma parte do conjunto de atividades para atendimento a acidentes de trânsito. 
Por meio do aplicativo, os usuários podem anexar imagens aos reportes; as quais são 
recebidas pelo COR, que pode avaliar visualmente a gravidade da situação e mobilizar a 
equipe apropriadamente. Foram citadas por Pedro Junqueira possibilidades de atendimento 
como deslocar o Guarda Municipal mais próximo, cuja localização é informada ao COR por 
meio de integração de dados com o servidor da Guarda Municipal; bem como guinchos e 
resgastes. 
 Segundo Dário, é formada uma galeria de imagens em tempo real disponibilizada aos 
operadores do COR. No entanto, a análise das imagens não faz parte do procedimento oficial, 
sendo utilizada como uma ferramenta complementar conforme prática do operador. A figura 6 
ilustra a galeria de imagens. 
 No tocante ao ciclo de operação da cidade, observou-se impacto nos processos de 
negócio relativos à análise e monitoramento, bem como, ao de atendimento à acidentes. Para 
questão de trânsito, os dados do Waze tiveram duas modalidades de utilização: puros, como 
no Espelhamento de Alertas, nos Gráficos de Alertas Ativos, no Mapa de Calor, e na Galera 
de Imagens; ou em conjunto a outros dados, como no Rank da Situação Atual dos bairros. 
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Logo, o Waze impactou a operação da cidade; mas como uma engrenagem em um sistema 
maior e mais complexo. 

Figura 4 Mapa de Calor desenvolvido pelo COR a partir da API Waze. 

 
Fonte: Centro Operações do Rio, 2015 

 Conforme citado acima, a análise das transformações do processo de negócio contém 
um subgrupo que trata do planejamento de mobilidade, com visão de longo prazo. Os estudos 
desta natureza são conduzidos pela equipe “P3NS4” (leia-se “Pensa”); ligada à Secretaria 
Civil e não ao COR. Neste âmbito, observou-se que os dados do Waze foram utilizados para 
estudos de impacto de interrupção de via; de criação de vias para grandes eventos e de 
planejamento de obras de mobilidade e fluxos urbanos. 

Figura 5 Rank da situação atual dos Bairros no Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Centro Operações do Rio, 2015 

 Em relação ao impacto de interrupção de via; foi desenvolvido um algoritmo que 
calcula o potencial de formação de trânsito em uma determinada região quando ocorre uma 
eventual interrupção de fluxo, planejada ou incidental. Este estudo foi realizado 
experimentalmente com um caso no Elevado do Joá, por meio de informações coletadas com 
a API Google; não sendo relatados novos estudos em outras regiões. 
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 Por sua vez, foi realizado um estudo para a criação de Rotas para grandes eventos, em 
especial, Copa do Mundo; Jornada Mundial da Juventude. Também está em execução para a 
criação das Rotas Olímpicas. São utilizadas informações do API Google, que em sua versão 
“Enterprise”, inclui dados de trânsito. 
 Em outro estudo realizado em parceria com a FGV RJ, Coppe UFRJ e MIT avaliação 
a pressão sobre o trânsito na Cidade do Rio de Janeiro, considerando cidades dormitório, 
volume vs. capacidades das rotas; conforme dados oriundos de celulares (aproximadamente 2 
milhões de aparelhos estudados), Censo do IBGE, Open Street Maps, e Waze. 
 A estruturação dos dados baseou-se no artigo de JIANG, JOSEPH FERREIRA & 
GONZALEZ (2015), conforme o framework mostrado na figura 7. 
Figura 6 Galeria de imagens em tempo real dos reportes ativos do Waze no Rio de Janeiro e Ponte Rio Niterói. 

 
Fonte: Centro Operações do Rio, 2015 

 Os dados dos celulares analisam origem e destino de 25 a 30% da população, que são 
extrapolados para o universo com base no Censo IBGE. A equipe do MIT estuda vias o fluxo 
nas vias, com conceito de Smart Routing, em que é avaliado se a população que se desloca de 
um ponto a outro usa-se algumas opções rotas além das mais conhecidas e mais utilizadas, 
poder-se-ia diminuir o tempo médio de deslocamento. 
 Com base nos dados históricos do Waze, estudaram o trânsito de hora em hora no RJ 
por mais de um ano e recomendaram sete ações à prefeitura com dois focos: a) aumentar 
capacidade das vias; b) diminuir volume de carros em determinadas vias. 
 Aplicando o custo do trânsito e impacto ao PIB, estimam o quanto as obras que 
diminuem o congestionamento podem gerar à economia, e desse modo, avaliam seu payback. 
 A análise das transformações dos processos de negócio relativos à planejamento de 
mobilidade demonstra que as informações do Waze ou foram utilizadas em associação a 
outras fontes ou simplesmente não foram utilizadas. Nesta experiência, não houve ferramenta 
desenvolvida puramente com informações do Waze. 
 Em relação à segunda hipótese da pesquisa, isto é, que a integração com o Waze 
favoreceu a redução no tempo de deslocamento da população; foi observado uma ação do 
COR com a divulgação nos relógios da cidade do tempo do trajeto entre o ponto do relógio e 
uma via de alto fluxo. No entanto, a fonte de dados é o API do Google. As informações 
disponibilizadas foram originalmente geradas nos estudos de vias realizados pela P3NS4 para 
a Copa do Mundo FIFA de 2014; em que foram planejadas 140 rotas. A figura 8 ilustra a 
situação. 
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Figura 7 Processo de extração de estimativa de população e padrão de mobilidade a partir de dados CDR. 
Tradução livre. 

 
Fonte: Activity-Based Human Mobility Patterns Inferred from Mobile Phone Data: A Case Study of Singapore; 
JIANG; JOSEPH FERREIRA; GONZÁLEZ; 2015. Tradução Livre. 
 Logo, para a segunda hipóteses da pesquisa, observou-se que a integração com o Waze 
não apresentou qualquer resultado observável ou destacável nas ações para redução do tempo 
de deslocamento massivo; que, por outro lado, foram desenvolvidas com base nas 
informações do API Google. 
 Para além das hipóteses, este artigo objetiva aborda como o COR avalia o impacto e os 
próximos passos da integração do Waze. No tema da avaliação, o COR está estudando um 
projeto em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (IADB) para 
desenvolvimento de indicadores para medir o impacto da integração do Waze no trânsito. 
 Conforme avaliação empírica dos executivos do COR, o atendimento é mais rápido 
após a integração, mas não é possível avaliar quantitativamente atualmente. 

Figura 8 Demonstração do tempo de deslocamento entre pontos nos relógios da cidade do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Techtudo, 2014 

 Para os próximos passos, está em conclusão o desenvolvimento de uma integração 
para que o COR forneça via sistema informações sobre interdições de rua. Atualmente, o 
COR envia interdições programadas com bastante antecedência, somente para grandes 
eventos, por meio do MapEditor. Uma vez marcadas as interdições, a equipe do Waze 
procede com a liberação dos dados nos momentos certos. 
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 Segundo Dário Marques, em Dez/2015 a parte técnica para o envio automático das 
interdições está pronta e testada, inclusive, interagindo com sucesso pelo servidor Waze. Os 
dados são enviados do sistema da Prefeitura do Rio de Janeiro, que, no entanto, não estava em 
produção no período das entrevistas para este artigo. Logo, a conexão automática de fato 
ainda não está também em funcionamento, aguardando o sistema como um todo ser liberado. 
 Conclui-se que a integração com o Waze impactou os processos de negócio; 
compostos por gestão de operações, subdividida em monitoramento e análise e em 
atendimento a acidentes de trânsito; e por planejamento de mobilidade. O Waze foi fonte de 
informação única para Espelhamento de Alertas, nos Gráficos de Alertas Ativos, no Mapa de 
Calor, e na Galera de Imagens; e uma fonte combinada com outras fontes no Rank da 
Situação Atual dos Bairros; e não foi utilizado para informações de tempo de deslocamento 
disponibilizadas nos relógios da cidade do Rio de Janeiro; no planejamento das Rotas da 
Jornada Mundial da Juventude, da Copa do Mundo da FIFA de 2014 e dos Jogos Olímpicos 
de 2016; e no estudo do Elevado do Joá; em que foi utilizada o API Google. No tocante ao 
impacto no trânsito; o Waze não foi fonte de ação específica, ao passo que o API Google sim, 
por meio da ação nos relógios mencionada. A motivação para a integração foi informal; a 
avaliação atualmente é empírica e os próximos passos incluem integração para transpor 
informações desde o COR ao Waze de modo informatizado.  
 
5. Contribuição tecnológica / social 
 
 O estudo apresentado sobre a parceria entre o Waze e o COR auxilia no entendimento 
das parcerias público-privadas retratando dois entes de grande representatividade em um 
projeto inovador com potencial de impacto relevante para os agentes envolvido e 
principalmente para a sociedade, que conforme as análises apresentadas, beneficiou-se com a 
melhora na qualidade dos serviços oferecidos pela parceria entre os agentes e com a provável 
redução no tempo de deslocamentos na cidade do Rio de Janeiro. Vale destacar outros 
benefícios resultantes desta parceria, além da melhora na gestão do trânsito na cidade. O 
controle operacional da cidade evoluiu de forma ampla com o compartilhamento das 
informações da comunidade de usuários (wazers), Waze e COR, conforme exemplos 
coletados no desenvolvimento do estudo.  
 Conclui-se também que as informações analisadas para a oferta de serviços do COR 
extrapolam os dados compartilhados com o Waze, mostrando a liderança deste agente público 
na busca e compartilhamento de informações com outros parceiros, como Google, operadoras 
de telefonia, concessionárias de energia elétrica, órgãos públicos entre outros. Um ponto de 
atenção identificado com a conclusão do estudo foi a divergência entre a impressão inicial e 
final dos pesquisadores sobre o papel exercido por cada agente no sucesso desta parceria, 
mostrando uma exacerbação dos veículos de comunicação sobre as qualidades do agente 
privado ante o agente público. Este caso auxilia no planejamento de outros centros 
operacionais públicos, mostrando-se como um caso representativo de gestão inovadora e com 
impacto direto no cotidiano de milhões de pessoas que vivem na cidade do Rio de Janeiro. 
 Este caso estudou a primeira parceria do tipo, que abriu espaço para novas parcerias 
entre o Waze e outras cidades. Decorrente do estudo de caso único, há ressalvas quanto a 
extrapolação desse entendimento para outras situações. Assim, sugere-se estudar o 
desenvolvimento destas novas parcerias realizadas após o case COR, com o intuito de realizar 
um estudo multi-caso para aprofundar o entendimento nas questões abordadas. 
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