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Gente é inteligência embarcada

nteractor

Simples é melhor.

Gente é inteligência embarcada

Stephen 
Hawking

O primeiro espécime 
humano embarcado.

Homenagem

Máquinas não pensam.

Homens “embarcam” sua sabedoria nelas.

Existe inteligência artificial?

Extra terrestre? Extra corpórea? Não embarcada?

A inteligência artificial se tornará um dia independente?

Neste caso ela passaria a ser ou continuaria humana?

Soft, sofisticado, software é

componente inteligente da vida.

A alma da máquina, do negócio ou do HOMEM.

O diferencial humano está na metodologia.

Método é pois o mais soft da tecnologia embarcada.

Tão sofisticado que é invisível. Tão simples que se torna melhor.

Construir este método é o objetivo do projeto. 

Mas se garantir a refeição de amanhã, já é lucro.
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Sobre Animais Dominantes
Desenvolvimento sustentado é o lema atual da sobrevivência e qualidade de vida. A sociedade 

da informação, sucedeu à agrícola e industrial, sendo campo fértil a tais essências. No topo da cadeia 
dominante, o indivíduo precisa competir, inovar e ser responsável. 

Na disputa deste domínio, a única diferença entre homem e animais é o método. Déscartes, 
após ultrapassar Aristóteles, foi suplantado pela teoria geral dos sistemas. Esta não tem autor. É
compartilhada, fruto primogênito da inteligência corporativa, responsabilidade solidária e busca das 
finalidades. Desde então, o potencial inovador da cibernética imprime ao mundo velocidade tal que se vive 
hoje obsolescência programada para cada cinco anos. Conciliar ritmo da mudança preservando essências é
desafio metodológico. Assim Universo em Transição foi lançado na UFMG na década de oitenta servindo à
Fiat, Açominas, Acesita, Líder Aviação, Othon, Treviso, Madeirense, .... . Reeditado em  2007 continua na 
busca e criação de soluções interativas.

Não nasceu do acaso o conceito mas do conflito entre sociedade e tecnologia em fundo 
ecológico Da terra natal, transmutada em Vale da Eletrônica, o autor migrou para esportes, arte e 
humanidades. Envolveu-se no 1o banco de dados computacional, Anuário Industrial, FIEMG 1972, 
catalogado na American Congress Library. Do carro de boi ao tele-transporte é árdua a jornada. Editada 
como Jornada para o Futuro, CRA 1984. aborda modelos, equações, intervenção, casos e entretenimento para 
gerir Bem Estar, hoje IDH ou Índice de Desenvolvimento Humano. 

Tudo isto fruto da insana busca da felicidade, vivida por um frágil software de inteligência, 
embarcado em hardware biológico, que se propôs dominar o mundo.

Foi ainda em Santa Rita do Sapucaí que a FAI editou Multi-Estratégia, 1o ebook e tutorial 
infantil, eleitos na  SUCESU 97 como “uma das melhores idéias em informática e telecomunicações do 
país”. Lançado pelo CICI-CIEMG, serviu à implantação de projetos desafiadores como Bilhetagem 
Eletrônica em Recife, Salvador, Maceió e BHTrans; implantação da Business Solutions, controladora do 
Grupo FIAT, com Portal e Assistente de Implementação. Serviu ao programa Altos Estudos, BDMG para 
formar líderes e idéias inovadoras e MDS-PMBH-ASMARE para empreendedorismo de inclusão e 
reciclagem, além de outros clientes tradicionais.

Este projeto vem sendo sustentado até hoje pelo acaso de estar no lugar e hora certos. 
Recebeu patrocínio indireto e exclusivo do lucro ou resultado, agregados à centena de clientes do método, 
em vários ciclos de pesquisa. O autor alimenta esperança de consolidar eletronicamente esta memória técnica 
pioneira, como legado a seus filhos, alunos e parceiros. Pelo menos até que o software da consciência 
individual possa ser isolado e embarcado em novo hardware, desafiando a eternidade. 

Como dantes, parece pretensiosa a proposta. Só se torna plausível pois foram incríveis as 
cinco décadas de inovação que a precederam. Agora evidenciadas com o centenário de nascimento de Sinhá
Moreira, pioneira da eletrônica no país. Se continua, a cada nova etapa, a dificuldade em explicar sua
concepção de futuro, o sucesso do passado, caso a caso, sem uma só falha registrada, comprova haver mais 
que aparente delírio patológico por trás deste sonho lógico.

O Editor

O pioneirismo continua exigente. 
Mais que “tecnologia embarcada” a 
“metodologia embarcada” ou “costumização” é
desafio maior. Até porque não existe proteção 
válida ao autor. Uma vez em pé, o ‘Ovo de 
Colombo’ se torna  domínio universal. Melhor 
assim.

Porisso, Interactor respeita a 
propriedade do cliente mas propõe e pratica 
análise estruturante no compartilhamento, 
conhecido sob a sigla “wiki”. Nesta base, faz e 
propõe constante up grades da trilogia Ponto 
Zero: 

momento em que 

evento relevante acontece ou 

solução se torna operativa.

• Software Assistente de Implementação 
(presente proposta de upgrade);

• Modelo Disseminador de Empreendedorismo     
(Multi-Estratégia, prêmio SUCESU 97);

• Fábrica de Estórias, Entretenimento Aprendiz         
(Cyber RV, a indústria do milênio).

Ponto  Z e r o :Ponto  Z e r o :Ponto  Z e r o :Ponto  Z e r o :

•=
0
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Notação Bibliográfica

Kallas, Ivan

AIP Método do Ponto Zero

Expõe modelo, casos e propostas do Assistente de Implementação de Projetos e Programas.

Assuntos:
• Inteligência Corporativa integrando BI, eGOV e TI. Métodos e aplicativos.
• Assistentes de Implementação e sua hierarquia de objetos. 
• Metodologias convergentes, divergentes e os navegadores genéricos.
• AIPs de Projeto-PMI; Sistemas-CMM; Implantação-ASAP e Qualidade-ISO-PDCA;
• Portais de gestão e conhecimento;
• Ponto Zero - Ambiente e Costumes, Ensaios, Casos e Ferramentas;
• Up grade - Projeto em desenvolvimento, configuração e tecnologia;
• Navegador Baby X - Ensino à (qualquer) distância; e.learning; tecnologia instrucional. 
• Aplicações, parceiros e produtos comercializáveis.

© Interactor 2007, Grupo AGIR 

CDD/CDU

Pode acompanhar CD. 

Versão de AIP Pt0 2010
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Sociedade do Conhecimento
Desde tempos imemoriais, os seres desafiam existir, sobreviver e se eternizar. 

A vida, neste Universo em Transição permanente, se forma em maravilhoso mistério, 
eventualmente descoberto ou revelado. Nunca esgotado.

Na terra, plantas e animais aprendem para si e transmitem, uns para outros e entre 
gerações. Seres humanos se tornaram dominantes. Anciãos, oráculos, sacerdotes, mentores diversos, 
foram Assistentes, ou conselheiros, em onda intuitiva. Orientando-se pelo sol, lua, estrelas, natureza, 
previam plantio, colheita, gerando a onda agrícola. Com a passagem do artesanato para a economia 
de escala, se especializaram em produção, na era industrial. 

Para medir e melhorar seu desempenho, a humanidade vive em constante mudança. 
Ingressamos agora na 3a onda, a Sociedade da Informação, ou do conhecimento. 

O mundo evolui com rapidez, imperceptível aos jovens e vertiginosa para idosos. 
Periferia e centro se superpõem, com acesso relativo à informação e inteligência. O padrão de 
sucesso torna-se a Learning Organization (Organização Aprendiz) onde real, virtual ou não, se 
interpola. Em ambiente multimídia complexo (TV-PC-Net,...) autômatos tutoram o operador-
aprendiz. O conselheiro moderno é o AIP (Assistente de Projeto ou Programa) homem-máquina. Sua 
presença monitora a realidade. 

Neste intuito, o projeto Interactor une convencional à ponta das inovações. Buscando 
a hiper-linguagem, usa Multi-Estratégia, onde todos os caminhos levam ao sucesso. Alguns, talvez, 
mais rápidos. O objetivo deste projeto é ocupar espaço mais definido no meio empreendedor e de 
comunicação. É preciso decodificar tal realidade, constante de inúmeros textos, técnicos, casos, 
sistemas e conceitos, já disponíveis,  apurando e disseminando a mensagem com mais clareza.

Para este fim, o AIP•0 persegue a Inteligência Corporativa. Opera em gap. Ou seja, 
entre falhas ou desníveis, em patamares ou núcleos distintos de sociedade e tecnologia. Integra 
intuição humana à ferramenta agrícola, industrial e soma todas na sociedade do conhecimento. 
Pretende atingir, portanto, qualquer indivíduo, grupo convergente/divergente, no nível de 
desenvolvimento em que esteja, costurando-o assimetricamente à sociedade. Promove convivência 
em soluções progressivas para formas opcionais distintas de futuro da humanidade. 

Organizar esta mensagem é o desafio da linguagem no presente texto.

Ondas da Civilização Humana

Metododologia de
navegação em gap

•=X=0

Desconhecido

•=
0

Agricultura

Intuição

Desconhecido

Indústria

Informação

Intuição
CONTEXTO GLOBALIZADO •0  
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Hábitos, Ritos e Costumes
Embora costumização seja palavra nova, a prática do quotidiano vem envolvendo o 

ser humano em ritos, hábitos e costumes repetitivos, desde tempos ancestrais. O termo deriva do 
ingles “costumer” ou do português, costume. Antropologia, história, paleontologia e outras ciências 
desvendam pouco a pouco o passado e as origens da vida e comportamento humanos.

Com razoável precisão científica, podem-se identificar, por exemplo, danças rituais 
como um dos primeiros processos coletivos e de comunicação, definidores da identidade de um 
grupo. Com a expansão mental e territorial os ritos, danças ou hábitos também se expandiram ao 
mesmo tempo que se firmavam os primeiros instrumentos “tecnológicos” e meios de comunicação 
humanos.

A pedra pintada se tornou um símbolo da presença humana em eras e lugares antigos 
ou modernos. Lascada era ferramenta primitiva. A maioria dos animais se especializou em um 
habitat ou modus operandi próprio. O homem se libertava, sucessivamente, da situação em que 
estivesse envolvido. Criando novos hábitos ou costumes, passava a se desenvolver.

Importante notar que des-envolver não significa abandonar antigos hábitos ou 
ferramentas, mas acrescentar-lhes novas idéias, usos e modelos. No presente texto se faz ampla 
referência à superação das soluções. Dentro do conceito de soluções progressivas, isto nem sempre 
significa abandonar ferramenta ou comportamento anterior mas acrescentar-lhe outra moderna que 
conviva com a primitiva, agregando-lhe valor novo ou utilidade antes inexistente.

A velha ferramenta, como os antigos passos de dança, quase sempre terá seu campo 
de utilidade preservado ainda que apenas histórico ou folclórico. Novas ferramentas e hábitos se 
somam em ritmos a cada tempo mais alucinantes.

•x

•x
•x

•x

•x
•x •x

•x

•x

•x•x

•x

•x

•x

•x

•x •x

•x

•x

•x

•x

Evolução tecnológica e comunicação de massa

Dança Ritual

Pré-história

Aprendizado e ...

... Desenvolvimento



7

Da Pedra Pintada à Ciber Vida
Há polêmicas sobre o transcurso da história trazer ou não melhor qualidade de vida à

sociedade ou indivíduos. Em valores e cultura do desenvolvimento se trata mais a fundo tal questão. 
Independente do aspecto valorativo das civilizações humanas, os meios de comunicação observam 
amplo crescimento.

Em torno do que se convencionou chamar mercado se cumula amplo estoque de 
produção e capacidade de produzir. Tal propriedade é permanentemente subsidiada por processo de 
aprendizado, antes assumido pela escola e hoje retomado pelas empresas. Entre produzir e aprender, 
a criação, inovação ou tecnologia se tornam fundamentais. 

Em 10 milênios de história o crescimento se iniciou lentamente e se acelera de forma 
espantosa.

Da pedra pintada ao papiro transcorreram anos desconhecidos. O advento do livro 
iniciou a documentação mais corriqueira e popularizou o conhecimento. Isto há pouco mais de 500 
anos. Entretanto a verdadeira revolução da tecnologia e comunicação se inicia em torno ou a partir 
da década de 1960. Há uma vertiginosa aceleração dos meios de comunicação e tecnologia da 
informação na última metade do século XX. 

O novo milênio traz a obsolescência programada de 5 anos. Ou seja, a cada cinco 
anos, todo o conhecimento se renova. Dizem que todo o corpo humano se renova a cada 7 anos.

A cibernética, como a pedra pintada, insere o homem num mundo desconhecido e 
imprevisível. Cuja velocidade de mudança se torna quase acima da capacidade de controle. Isto 
significa um grande risco e maior potencial de desenvolvimento. A “Aldeia Global” preconizada por 
Mac Luhan, em meados do século passado, hoje se potencializa em toda sua plenitude. 

Continua indefinido o rumo que a humanidade pretende imprimir a seu potencial de 
conhecimento e legítimo exercício da vontade. A consciência, ou ciência do bem e do mal, pode ter 
sido um pecado irremediável. Ou pode ser o princípio da existência que ainda está sendo construída, 
sob a forma da inteligência individual e corporativa.
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Portais de Gestão e Conhecimento

A convivência 
conceitual e prática com a 
Inteligência Corporativa e o 
tratamento, entre outros, de 
modelo conceitual e quatro 
casos inéditos, únicos ou 
relevantes, após lançamento 
do método pela SUCESU e 
sua divulgaçao 
FIEMG/CICI. 

Isto permitiu 
gerar padrão, implantado 
com sucesso, recent. Sem 
contar pesquisas, casos e 
soluções antecedentes ou 
atuais. 

A esta visão 
prática de um Universo em 
Transição se dá o nome 
provisório de: MULTINET

Na Era da Informação ou Sociedade do Conhecimento, operada pela cibernética,  
portais são a grande explosão de costumes e consumo. É prematuro antever aonde as tendências vão 
conduzir a sociedade. Gerir conhecimento traz rupturas de paradigmas pouco compreendidas. 

Quanto aos sites, janelas ou portais, sua profusão se deve à facilidade criada pelos 
browsers, protocolos e outras ferramentas da rede que se mundializaram em velocidade espantosa e 
expandem geometricamente seu uso.

Entre conquistas e sonhos o celular se tornou objeto de consumo para ricos e pobres 
de qualquer raça religiao ou lugar. O acesso a internet se universaliza. A ONU e governos de todos 
os continentes sonham com o OLPC One Lap Top Per Children. Ùniversidades e empresas se 
lançam na disputa desesperada do dominio da tecnologia digital, enquanto laboratórios avançados ja 
experimentam ha tempos a estupenda conquista do teletransporte. Arrepiando os cabelos desde os 
poetas até os mais jovens. Imaginem os idosos. 

O animal caçador aprendeu a plantar, inventou maquinas e equipamentos. Descobriu 
a eletronica. Hoje, sites, janelas ou portais, reais ou virtuais são criados em profusão. Isto se deve à
modernidade e facilidade criada pelos browsers, protocolos e outras ferramentas da rede que se 
mundializaram em velocidade espantosa e expandem geometricamente seu uso. Entre ficticio, 
simulado e concreto ha até quem pense que todo o universo se compoe de ondas fractais. Chega a ser 
demais para nossa pequena compreensao mesmo como animal dominante.

Nesta questão, onde qualquer adolescente se apresenta como criador de portal, alguns 
com sucesso, não haveria modelo padrão ou elegível para o Assistente de Implementação, Interactor, 
como se verá à frente. 

O modelo se inspira conceitualmente no projeto S.A.C.I - Sistema Avançado de 
Comunicação Interdisciplinar, de que se trata à frente. A aplicação, mesmo eventualmente e 
fragmentada e registro documental do modelo, se deu nos casos reais: Smart Cards  e Business 
Solutions, entre outros, relatados em bibliografia própria, apontada também em outro tópico.

Este Assistente reconhece pois e propõe o modelo MULTINET, conforme relatado no 
conceito e casos indicados abaixo, como padrão de portal de gestão e conhecimento para a 
Inteligência Corporativa. Em qualquer ponto  em que você esteja, na era agrícola, industrial, 
cibernética, ou em qualquer momento desta equação tempo/espaço da vida, este é seu Ponto Zero. 
Exatamente por aí devemos começar e terminar. Ou continuar.

Por  algum  tempo. Talvez pela eternidade.

Modelo Universal
EM CONSTRUÇÃO

Gestor de 
PORTAL

METAMETAMETAMETA
metodologia

Gestão eGestão eGestão eGestão e
ConhecimentoConhecimentoConhecimentoConhecimento

Método do

Ponto Ponto Ponto Ponto 
ZeroZeroZeroZero

•x

•
=
0
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Sociedade de Mercado
O confronto do homem consigo mesmo, na busca do desenvolvimento, se revela de 

várias formas. Entre raças, espaço geográfico, ricos, pobres, ... A Sociedade do Conhecimento é
cumuladora de soluções que progressivamente aumentam o domínio do homem sobre si mesmo, 
facilitando-lhe opções de gestão do próprio destino individual, de grupos ou coletivo.

Seja qual for a onda em que uma comunidade esteja preponderantemente inserida, as 
relações de sobrevivência, troca e, portanto, de mercado de bens, prevalecem. Ferramentas da 
inteligência independem de postura, cor, raça ou crença. Partindo de conceitos comuns, o sistema 
contábil de partidas dobradas e a matriz Produto x Renda de Leontieff sintetizam o modelo de 
inserção no mercado, seja qual for o regime ideológico, religioso ou político.

Não se pode revogar a lei da gravidade ou da lógica. Qualquer ação também precisa 
conhecer e respeitar o mercado bem como a natureza. Ou, então, substituí-los por solução melhor. 
Enquanto não surge nova explicação ou ferramenta, usa-se a disponível. 

O vilão dos conflitos antigos ou modernos não é o mercado, mas outra lei, a de 
Pareto. Não só a causa e efeito mas a matriz de distribuição de renda. Pobres e ricos, capitalistas e 
comunistas, ateus e crentes sempre sofrerão os mesmos efeitos da gravidade ou do mercado. Alguns 
podem usá-las para depredar, derrubar parceiros, até destruir o próprio ambiente.

O modelo Interactor, dentro da proposta de AGIR volta-se para:

� garantir que cada qual tenha seu mínimo,

� fomentar os que buscam a ponta ou o máximo,

� tornar a diferença cada dia menos relevante.

Da mesma forma, relações de dominância e submissão, explorador e explorado e 
muitas outras ocorrem, não importando neste momento estabelecer o psicograma desta assimetria 
social, racial, econômica ou política. À frente se apontam referências e soluções à respeito.

Sendo a Inteligência Corporativa uma solução de sociedade onde todos se inserem, 
importa aqui demonstrar os mecanismos da exclusão ou respectivos caminhos desta inserção.

RN
Renda 
Nacional 
Mundial

PIB
Produto 
Nacional 
Mundial

Matriz 
adaptada de 
Leontieff Mercado

Global

Mercado
Comodities

Mercado
Financeiro

FLUXO DE PRODUTO 

F
L
U
X
O

D
E

R
E
N
D
A

Primário Secundário Terciário ....

L
u
c
r
o
S
a
l
á
r
i
o
s 

J 
u
r
o
s 

....

Governos
Nacionais
Mundial

UUPUPUPUPUPUP UP UP    UP       UP      UP        UP         UP          UP          UP        UP
Unidades
Produtoras

Inserção 
em Cadeia
Produtiva
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Soluções de Inclusão Progressiva
Apesar de tudo e de todos os pessimistas, cada nova civilização se inicia em  patamar 

melhor que o anterior (Tolstoi).

O efeito serrote up and down (Spengler), tornando a vida uma sucessão infinita de 
sucesso/insucesso, inclusão/exclusão, não impede pioneirismo heróico (Lodi/Kurilo), nem a 

organização cooperativa e desafio ambiental (Katz e Kahn) de serem fatores dominantes da 
organização aprendiz (learning organization) e desenvolvimento. Soluções propostas e vigentes na 
atualidade.

Tal lógica, generalizada para organizações complexas ou especificada para 
empreendimento de qualquer natureza, inspira o modelo Interactor de análise estruturante   em busca 
de:

SOLUÇÕES PROGRESSIVAS

Costumizado em diagrama, o modelo vem servindo a 35 anos de pesquisa e mais de 
100 casos solucionados com sucesso, do indivíduo isolado, micro empresa, a transnacionais, em 
ambiente tecnológico, familiar ou artesanal, público e privado

Sob patrocínio federal e apoio indireto BDMG/FJP, foi expandido e aplicado,
experimentalmente, na formação de líderes para idéias e projetos inovadores e na solução de casos 
de inclusão produtiva MDS-PMBH-ASMARE, entre outras. Casos são apontados à frente. Além de 
continuar servindo a clientes de todos os portes e categorias.

Não há dúvida que, a paz social e mundial só poderá ser conquistada através da 
Sociedade do Conhecimento. A informação, disseminadora da tecnologia é a grande alavanca que 
poderá suprir as desigualdades entre povos em patamares distintos de civilização.

Este desafio poderá mergulhar o mundo num profundo caos onde a desigualdade 
social e ambiental serão fatores permanentes de tensão ou poderá ser a oportunidade de tornar a 
sociedade mundial mais igualitária, solidária e realmente humana.

Bem Estar é um produto que cresce para todos na medida em que é melhor distribuído 
e felicidade só pode ser consumida integralmente de forma compartilhada 

Expansão
Populacional

SOLUÇÕES PROGRESSIVAS

Informal - Formal

Mercado
Global

Cadeia
Produtiva

UUPUPUPUPUPUP UP UP    UP       UP      UP        UP         UP          UP          UP        UP
Unidade

Produtora
Inserida

Inserção como
Unidade Produtora
Formal

Indivíduo 
ou multidão 
dispersos

Bando 
ou Mutirão

Micro-Pequena 
Empresas

Média e
Grande

Unidade
Produtora

Processo de 
Inclusão

Processo de 
Exclusão

Matriz 
expandida de 
Leontieff 
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Ambiente do Conhecimento Globalizado

•
=
0

A Sociedade do Conhecimento, ou Informação, desafia indivíduo e comunidade 
mundial a gerirem o fenômeno da Inteligência Corporativa. Enfatiza-se implementar inovações,  
desenvolvimento e garantir acesso fácil e amigável a todos, do gestor mundial ao menor usuário.

Sólida experiência em resultado-soluções, em torno do projeto Interactor, gerou 
método consistente e largo expectro de aplicações, simples ou complexas, de múltiplas origens.

Iniciada em campo, gerando banco de dados em Bem Estar Social, a idéia evoluiu para 
soluções Homem/Máquina. Entre aplicações e mais de cem casos de sucesso, inovadores ou 
complexos, o projeto deságua em Operação-Ensino-Aprendizado à (qualquer) distância.

Vertentes diversas se complementam, neste projeto, para oferecer: 

� Análise e soluções gerenciais público-privado-institucionais;

� Desenvolvimento de aplicativos e/ou implantações de projetos e sistemas;

� Formação/treinamento vertical/horizontal, do executivo principal ao peão de campo.

O projeto converge para construção de modelo de: 

� Entretenimento educativo, sadio e ético.

Para disseminar esta metodologia vencedora, consolida-se o presente documento e 
propõe-se integrar nova versão de “navegador genérico” e 
“assistente de implementação”. 

Seu nome comercial é •0 ou •=0 ou •=X=0 ou Pt.0 ou ainda  

Método do Ponto Zero. Também representado sob a forma: ou:

A documentação, literatura e aplicativos, físicos ou digitais, são indicados de forma 
ampla e disponibilizada, na medida do interesse, necessidade e regras de acesso de cada objeto, autor 
ou provedor.

A oportunidade do Negócio Gestão-Conhecimento

Globalização

Terceirizações

Certificações

Instituições
Políticas de

interesse público

Ferramenta

Tecnologia
e

Informação

Indivíduos

Conhecimento

Trabalho

Sobrevivência

Gestão da 
Informação

Ensino à
(qualquer) �� ��

distância
Corporações

Empresa

Escola
Biblioteca

Tecnologia
e

Informação

Ciências  

Cognitivas
Enge

nhar
ia 

da 

In
fo

rm
aç

ão

IA
Inteligência 

Artificial

Conhecimento
Gestão

O QUE?
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Versões e Conteúdos Aplicativos
Encriptar versão é concluir, encerrar, congelar. O produto torna-se, em tese, 

inviolável e imutável. O conceito é contraditório em ambiente de padrão-mutante. Significa ao 
mesmo tempo proteger padrão imutável, suas mutações e suas variações de versão-usuário.

Existem ou podem ser construídas ou costumizadas várias versões de AIP • 0 ou 
aplicativos.  Conteúdos de cada versão/objeto podem variar/ integrar categoria(s) usuário.

A proposta deste AIP é simplificada, apontando acessos a documentos em nível 
progressivo de profundidade ou diferenciação de conteúdos. 

A proposta e roteiros Interactor nasceram da necessidade de proposição a clientes 
específicos e concretos e se adapta à captação de parceiros em desenvolvimento do produto e sua 
comercialização. Os principais usuários são:

� em nível institucional, os patrocinadores de inovação, aplicativos tecnológicos e culturais;

� em nível empresarial, as corporações empresariais e os sistemas educacionais;

� em nível individual, a criança, jovem, adulto e terceira idade. 

Nesta nova série de versões, o texto vem sendo adaptado a um processo maior de 
comunicação integrada com redirecionamento para segmentos específicos ou especializados. 

Dentro do conceito de Multi-Estratégia, o leitor/usuário é monitorado por 
Assistente (homem/máquina) que o direciona a conteúdos ou páginas, soluções de sua 
conveniência, em escala progressiva de dificuldade ou desafio. 

Para que ele próprio não continue fazendo sua própria seleção, ou submetendo-se 
ao risco aleatório de se perder ou tornar confusa a leitura ou acesso, o Assistente se torna seu 
facilitador em ordem crescente/decrescente de monitoramento/intervenção.

Sites
Portais 
Sites

Portais 
Sites

Portais 
Virtuais

Sites
Portais 
Sites

Portais 
Sites

Portais 
Reais

Módulo 
Corporativo

Diretor
Técnico
Operador

Ferramenta

C.A.S.E.s
amadores
ou hi  tech

Biblioteca

Cases
amadores
ou hi  tech

Consultoria 
de Padrões e

Processos

Consultoria 
de Padrões e

Processos

Consultoria 
de Padrões e
Processos   

Biblioteca
Técnica
Virtual

Biblioteca
Técnica
Virtual

Formando e
Treinando
Equipes

Módulo Institucional
Pesquisa & Desenvolvimento
Investimentos e Patrocínios
Lei Rouanet – Imagem e Som

Tecnologia 
em Sistemas e

Automação

Tecnologia 
em Sistemas e

Automação

Tecnologia,
Sistemas e 
Automação

Módulo 
Individual

Criança

Jovem

Adulto

Administração
para crianças 
de 8 a 80 anos

Implantando 
ERPs

Planejando 
Carreiras e
Negócios

Empresa

Escola

Modelo de Costumização 

COMO?
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A presente abordagem mescla teoria/prática e ensino/aprendizado.

O ambiente Interactor e o próprio Ponto Zero aplicam Equação de Tendências. 
Este conceito e o de Soluções Progressivas estão em Valores e Cultura do Desenvolvimento, 
bibliografia do autor e citada. Para aplicar não é necessário conhecer tal ambiente referencial. 
Entretanto, isto servirá à compreensão ou aplicação mais avançadas.

Para os que pretendam aprofundar, a lógica básica foi divulgada em 1977, 
levada depois ao  Seminário de Modernização Administrativa. Em 1984, foi publicada 
Jornada para o Futuro. Lançada pela UFMG para formar executivos e consultores, consolidou 
a série Universo em Transição. Hoje, em edição digital, revisada e atualizada. 

O versionamento/encriptamento em 1996, FAI-SRS, Faculdade de 
Administração e Informática, Santa Rita do Sapucaí, Vale da Eletrônica, consolidou Multi-
Estratégia para Empreendedores, e-book e conceito de navegador genérico, prêmio SUCESU 
97. Consultores BDMG/FAPEMIG recomendaram amplo financiamento (não ocorreu ainda). 
Lançado FIEMG-CICI, gerou aplicativos avançados e soluções complexas atuais, editadas 
em Casos (à frente).

Interactor 3.2.0 Ensino e Prática do Desenvolvimento, BDMG/FJP-Altos 
Estudos 2005, ou upgrade, consolida a obra. A presente versão é seqüência. 
Salvo valor histórico e conteúdos, a variedade e obsolescência a cada 5 anos, gera conceito de
tecnologia em gap, ou seja: Para criar, basta idéia, espaço ou folha de papel. 

Para ser diferente ou contraditório, basta criar outra vez ou por outra pessoa.

Para se tornar obsoleto, basta ficar pronto.

Em ambientes de base tecnológica não há limites de investimento. Em 
ambiente de base metodológica o investimento baixo pode gerar altos resultados, pois, 
inteligência criativa só gasta o que o cientista usa para comer, dormir, trabalhar e viver 
decentemente. 

Tornando-se empreendedor o cientista pode até, se quiser, ficar rico. Em 
qualquer situação, a lógica é idêntica. É Meta-metodologia. Equivalente maior da Intuição.

CONTEÚDO 
e
COMUNICAÇÃO

•0  Construindo:

Contexto desta Versão
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Design Atual de um AIP
Em três décadas de P&D, o •0 desenvolveu o modelo Multi-Estratégia. Idéia, texto e 

e-book foram prêmio SUCESU 97. Divulgado pela FIEMG-CICI, teve uso em projetos e 
corporações inovadores ou pioneiros, em modelo presencial ou à (qualquer) distância. Inclui:

Auto-Conhecimento-Ajuda - Indivíduo/grupo/organização estabelecem origens e destinos.     O 
Grupo dos 21, aplicado à micro-grande empresa-rede ou grupos informais, em treinamento / 
consultoria para ação estruturante, define metas e prioridades em 1 a 2 semanas, no máximo.

Empreendedorismo de desempenho-resultado - Empreendedor estabelece mensurador. Padrões 
universais IDH, PQLI, SLA, ANS, AdR, KPI, CSL, PSL e outros de mercado tornam resultados 
transparentes, desde o governante maior até o menor colaborador.

Padronização Operacional Mutante – Indivíduos/organizações precisam padronizar/melhorar. 
Freqüentemente, um destes objetivos contradiz o outro. Precisam ser balanceados.

O AIP-BPM-expandido, costumizado para BS-FIAT, equaciona convergências e 
divergências. Inclui O&M de 8a geração, com aplicativos da micro à mega empresa-rede.

•Estrutura, racionaliza, faz downsizing, reengenharia, macro processo, padrões.

•Implanta sistemas integrando ERPs: CRM,SCM,SAP,MicroSiga,eCOMEX,MSAF, ...

•Dá acesso em CD, site, portal ou rede. Inicia acesso universal controlado.

Multiplicador-Executivo/gerente/operador: funcionalidade diferente-conhecimento 
homogêneo. O processo formação/reciclagem aprendiz em 7 dimensões, testado em ambiente de 
elite, 1 a 5 pessoas, grupos de 21 pessoas ou 12.000 pessoas, potencializa resultado.

Acesso universal controlado - Uso de redes, intranet, internet e outras, acelera risco e resultado. 
Cria portais, ferramentas acesso/automação e solução, em constante crescimento. Do básico, 
oferecido por amadores, à multinet que ainda não detém tecnologia suficiente (HML, holografia, 
teletransporte, ...), existem opções de sites e portais, com múltiplas funcionalidades e diferencial de 
investimento. O “acesso acessível” combina custo/risco/segurança/resultado.

O modelo elege Multi-Estratégia em Soluções Progressivas como padrão universal 
diferenciado. Para cada área ou nível aplica-se acesso e linguagem específicos.

•=
0

•x

Auto-Conhecimento-Ajuda 
Indivíduo/grupo/organização 
definem origens e destinos em
Ação Estruturante

Desempenho e resultado. 
Empreendedor estabelece 
padrões mensuradores.

BPM expandido 
Padrão Operacional Mutante
Indivíduos e organizações 
padronizam e melhoram.

Módulos O&M de 8a geração 
aplicativos de estruturação, padronização 
racionalização, downsizeng, reengenharia 
macro processos, etc.

Módulo de implantação de sistema 
convergente-divergente CRM-ERP-SCA
SAP-MicroSiga-eCOMEX-MSAF-etc.

Módulo de acesso CD-site-portal-rede 
Vide Acesso universal controlado.

Multiplicador
Executivo/gerente/operador 
Representante/Franqueado
Fornecedor/Consumidor
aprendizado em 7 dimensões

Soluções
Progressivas

Acesso universal controlado
Redes, intranet, internet e outras. 
portais, ferramentas de acesso 
automação de solução

Agenda 
indivíduo/grupo/organização 
definem seu dia a dia.

•B
AIP •0
Interactor
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Alvos e/ou Vias de Comunicação
Interactor e seu derivativo, Ponto Zero, têm origem na criação de soluções para 

demandas específicas. Com experiências, inovações e sua aplicação, do pequeno cliente à cadeia  
micro empreendedora ou corporativa, formou-se memória ampla, tanto criativa como cumulativa, de 
procedimento/ferramenta padronizados. Isto gerou macro ferramenta de gestão e conhecimento em 
learning organization, com séries aplicativas, objetos passíveis de consumo direto.

A proposta atual possui dois alvos:

1° – Consolidar-se na cadeia tradicional de consumidores de metodologia, constituída por 

Corporações Produtivas consumidoras de tecnologia, gestão e conhecimento.

Provedores de Tecnologias e Ferramentas para Cadeias Produtivas.

2° – Gerar novos produtos, isolando subproduto-ferramenta da cadeia metodológica para:

Instituições promotoras de tecnologia e produtos multimidiais.

Executivos, Consultores e provedores para Cadeias Produtivas.

Indivíduos consumidores de produtos de entretenimento e lazer multimidial sadio.

Nesta ampla cadeia, alvo vira mídia e vice-versa, exigindo precisão. Daí ser preciso 
portfólio claro, linguagem integrada e diferenciada por produto. Ao criar e inovar, cada parceiro, 
cliente, consumidor, agrega a própria subjetividade à formação e uso de produto intermediário e final. 
Assim, define-se uma seqüência de envolvimento de alvos e usos de mídia, a saber:

Comunicador – Dicionariza produtos e processos em linguagem consistente e fácil. Deve ser sensível 
aos mercados corporativos e de consumo direto e trabalhar junto com o(s) autor(es).

Mídia – O próprio Comunicador. Como se trata de formar cadeias associativas, pode terceirizar.

Parceiros – Instituições, Empresas, Profissionais com objetivo de construção, comercialização.

Clientes B – São Instituições, Empresas ou Corporações Consumidoras/Promotoras de método.

Clientes C – São compradores dos Clientes B.

Clientes A – São compradores diretos dos subprodutos •0 derivados do método.

Para cada alvo, o produto ou a linguagem de comunicação podem ser distintos.

PacotePacotePacoteMétodo

PacotePacotePacoteInsumo 
PARCEIROS 
Institucionais 

Individuais

CLIENTES 
Organização 
Colaborador

CLIENTES 
Consumidor 

Indireto

CLIENTES 
Consumidor 

Final

•=0

MÍDIA 
Linguagem  

Comunicador

Re-analisar mercado e re-costumizar produto

Valor agregado

Venda direta

Alvo
Produto
Via de comunicação

PacotePacotePacotePacote

Comodities,
Utilities, ...

Embutido
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O que O que éé? ? O indivíduo é a menor unidade corporal de inteligência. 

Conjuntos de indivíduos também podem se denominar corpo ou corporações.

Corporações abrangem pessoas diversificadas. Inteligência corporativa é o 
esforço de integrar sistemas mais amplos com uso e acesso mais simples. É somatório de  
conhecimento em soluções de vontade que se tornem globalmente integradas e 
individualmente amigáveis.

Porque?Porque? Na era dos sistemas integrar é o desafio. 

Texto, imagem, som, memória, cálculo, ... geram aplicativos profissionais ERP 
(gestão), CRM (relacões),  SCA (logística), eNF/eGov (governo), ... ou de entretenimento 
(jogos, filmes, músicas, ....). Qualidade e desempenho focam resultado, no interesse e 
necessidade cliente-usuário-consumidor. Soluções se tornam complexas e multi-usuárias, 
enquanto áreas pública, privada e institucional superam paradigmas e barreiras individuais e 
mundiais.

ConceitoConceito

Um conceito de Assistente de Implementação ou Navegador Genérico para 
Inteligência Corporativa do Projeto Interactor foi emitido no Edital Fapemig/BDMG NEdital Fapemig/BDMG N°°
02/9602/96:

A proposta ... poderia resultar em pesquisa de grande interesse certamente 
conduzindo a resultados originais e instigadores.

O desenvolvimento de sistemas de “navegação” em informação ... vem a ser, 
... uma das mais disputadas áreas de ... software. ... Sistemas de acesso e manipulação da 
informação passam a ser fundamentais para o gerenciamento do ... ciberespaço - ou a 
somatória das informações eletrônicas disponíveis globalmente. Isto se deve à crescente 
disponibilidade de informação multimidial (conjugando sons, imagens, textos, etc.) em redes
acessíveis a um grande público especializado (e.g.internet), e à consolidação do uso de 
computadores mais como elemento de comunicação do que de cálculo computacional. 

A proposta de um sistema de “navegação” genérico, que sirva a propósitos 
diversos ..., representaria um desafio computacional e “per si” já justificaria um alto 
investimento... A proposta apresenta aspectos originais, como ... a conjugação de ambientes 
virtuais a ambientes não virtuais, e certamente ... esta instituição deveria examinar o projeto 
com especial atenção. Consultor Ad Hoc

Inteligência Corporativa

INTELIGÊNCIA CORPORATIVA

Bom senso é comum a todos.

E muitos *
se esquecem disto.

•0  Construindo:

O que torna diferentes os homens,

uns dos outros ou dos animais, 

determinando seu sucesso ou fracasso, 

é o método.

René Déscartes
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O pensamento humano registra alguns marcos. Dos mais antigos como Aristóteles e 
Platão, passa por Déscartes e Galileu, criadores da ciência moderna, Bertalanffy ou Ackoff, 
expoentes da metodologia hoje dominante dos sistemas, até os ensaios futurísticos de Hawking que 
superou Einsten com sua teoria quântica e dos quarks.

Inteligência Corporativa se refere a nenhum isolado, mas, ao somatório de todos.

A visão sistêmica da Inteligência Corporativa permite identificar a configuração de 
alguns componentes essenciais:

Conceituando sumariamente:

Indivíduo - Unidade original e essencial de qualquer sistema, pelo conceito do Ponto Zero.

Mensurador - Medidas estabelecidas de natureza, constituição e desempenho do indivíduo.

Organizações - Configuração grupal de indivíduos sob formas diversificadas e aleatórias.

Empresas - Caráter privado das organizações baseadas no conceito predominante de Capital.

Governo - Caráter público das organizações baseadas no conceito predominante de Estado

Instituições - Caráter convergente das organizações baseado no conceito de princípios superiores. 

Ambiente Humano - Contexto do indivíduo, ser humano, em sua configuração atual de existir.

Ambiente Eco-Técnico - Contexto ecológico e tecnológico em sua configuração atual.

Sistemas de Informações - Somatório operacional de dados relativos a indivíduo e organizações. 

Este é um demonstrativo simplificado de componentes da Inteligência Corporativa e a 
forma com que se configura dentro do conceito integrado, finalístico e operativo (input, processo, 
output e feedback), de sistemas.

Ambientes da Inteligência Corporativa

Organizações e Processos

Interpolados

Sistemas
de

Informação

Inteligência CorporativaInteligência Corporativa

Instituições

Governos

Empresas

Ambiente 
Humano

Ambiente
Ecotécnico

Ambiente
Normativo e
Mensurador

Indivíduo

Alguns componentes
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Gerar índice cabal e completo das diversas metodologias e suas ramificações é tarefa 
acima de indivíduos ou grupos isolados.

O modelo de classificação em uso advém da lógica aristotélico-cartesiana. Embora 
ainda de grande utilidade na criação de árvores de conteúdo, suas possibilidades foram rompidas 
pelos atuais sistemas de indexação de objetos que abrangem situações mais complexas e permitem a 
acessibilidade múltipla não hierarquizada ou multi-hierarquizada.

Como critério da indexação moderna, o conceito de página única, consolidada no 
outdoor ou no front-end page, com acesso em três passos ou clicks, no máximo, é ideal. Ou seja:

• O indivíduo deve ter em uma página a visão global do conteúdo e suas possibilidades de acesso. 

• Deve acessar toda informação que deseje, em apenas 3 páginas ou operações simples de procura. 

• Deve esgotar todos os níveis de acesso à decisão até o sétimo contato, no máximo.

É ideal de difícil, mas necessária, consecução, pois, dentro do padrão digital de 
comportamento, a falta de visão global de conteúdos e a exigência de mais passos implica no 
abandono da busca pelo usuário impaciente e opção por alternativa mais amigável ou acessível.

Esta característica se associa a todo freqüentador da rede internet.

Este é também o diferencial que, mesmo tornando possível a qualquer nerd

principiante criar sites ou portais, faz com que profissionais da navegação construam sistemas de 
acesso onde empresas investem verdadeiras fortunas. São alguns dos casos relatados à frente.

A administração, biblioteconomia, engenharia, ou gestão da informação, muito têm  a 
fazer para aproveitar as amplas possibilidades da tecnologia. Não se pretende aqui esgotar todas as 
metodologias ou seus ramos. Melhores classificações podem ser obtidas, como na listagem oficial do 
CNPq, sobre metodologias ou áreas da ciência e conhecimento humanos.

Também na área de tecnologia da informação ou desenvolvimento de sistemas, as 
classificações de objetos são bastante amplas e complexas. As metodologias citadas, além de estarem 
entre as mais conhecidas, servem de marco referencial.

O rol é apenas exemplificativo para que facilite situar a área foco deste projeto.

Metodologias Diversificadas

Sistêmicas

Desenvolvimento
de Sistemas

Clássicas/mecânicas

Convenções

Teoria Geral dos Sistemas

Aristóteles-Descartes/Galileu

Linguagem de Objetos

PMI Project Management

Metodologias

Metodologia Científica

Pesquisa Operacional 

Análise Estruturada

UML Unified Modeling Language

ISO International Standards 

CMM(I)  Capability Maturity

Implementação  

ASAP As Soon As Possible

BPM Business Project Master

Método do Ponto Zero (• = 0 ) �� ��

Integração  INTELIGÊNCIA CORPORATIVA

AIP Assistente de Implementação

Organização & Métodos 

Desenvolvimento 
Oganizacional DIVERSAS

HML Hyper Model Language

Foco 
deste 
projeto

Rol aleatório
ou casual

•=0
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Sistemas e Aplicativos Tecnológicos
A profusão de sistemas, ferramentas e aplicativos dificulta sua classificação e até a 

listagem dos produtos disponíveis no mercado. Algumas grandes tendências começam a ser 
observadas, entre elas a divisão de áreas pública (egovernment), privada (business inteligence) e sua 
base comum de hospedagem, conectividade e processamento (information technology).

Os aplicativos também podem se desdobrar para pequenas, médias, grandes empresas, 
redes ou cadeias diversas. Podem se desdobrar em governo local, regional e nacional. Observa-se já
uma tendência de instalação de governo mundial, seja por organizações, comunidades ou grupos 
supra nacionais, seja por mecanismos de mercado que transpõem fronteiras em busca de crescimento 
e competitividade. Cada qual gera aplicativos únicos ou que podem se padronizar para diversas 
situações distintas. 

A rede WWW ou internet, permite a navegabilidade em conteúdos hospedados em 
máquinas distintas. A rede GGG, da qual o Grid Oracle é uma das mais fortes ferramentas, permite a 
intercambiabilidade de capacidade computacional. 

Neste meio, a marginalidade também se globaliza e ocorre toda vez que a lei, 
demasiado rígida, ou o interesse, demasiado premente ou ambicioso, se sobrepõe à ordem vigente. 
Assim, ocorre na transposição de fronteiras, contrabando, sonegação de impostos, especulação, 
lavagem financeira e outros desvios ou infrações das leis locais, regionais ou mundiais.

De qualquer forma, a governança corporativa começa a se impor como a 
convergência de todas as tendências. Mesmo as pequenas unidades de negócio, gestão pública ou 
marginalidade, passam a se inserir em sistemas corporativos multi-usuários.

A convergência de todas estas tendências e sua compatibilização em única rede física 
e lógica de comunicação, constitui a grande base operacional da inteligência corporativa.

Impossível até de se imaginar, há poucas décadas, esta integração é uma realidade 
atual quotidiana, mesmo em sistemas divergentes ou competitivos. Isto é:

Competir dentro do sistema, sem destruí-lo e permitindo seu desenvolvimento.

Case
Privado

Inteligência    Inteligência    
de Negde Negóócioscios

Tecnologia da Tecnologia da 
InformaInformaççãoão

BI BI –– Business   Business   
InteligenceInteligence

IT IT –– Information Information 
TechnologyTechnology

GovernanGovernanççaa
CorporativaCorporativa
eG eG –– Eletronic Eletronic 

GovernmentGovernment

•• Faturamento RendaFaturamento Renda
•• Valor AgregadoValor Agregado
•• SeguridadeSeguridade

•• Governo  UniãoGoverno  União
Estado/MunicEstado/Municíípiopio

•• OrOrççamentoamento
•• SIAFISIAFI
•• SIAP SIAP 
•• ..................•• OperacionalOperacional

•• Fronteiras Fronteiras 
•• CidadaniaCidadania

•• SiscomexSiscomex
•• mSAFmSAF
•• ..................•• Portais AcessoPortais Acesso

Cases Federal, Estaduais e MunicipaisCase Mundial

•• Engenharia de ProcessosEngenharia de Processos
•• ImplantaImplantaçção, Manutenão, Manutençção Aplicativosão Aplicativos
•• ERP ERP –– Enterprise Resources PlanningEnterprise Resources Planning
•• CRM CRM –– Client Relationship ManagementClient Relationship Management
•• TRM TRM –– Tax Relationship ManagementTax Relationship Management
•• BSC BSC –– Balanced ScorecardBalanced Scorecard

•• ee--BusinessBusiness
•• SCM SCM –– Suply Chain ManagementSuply Chain Management
•• SAM SAM –– Sistema Gestão ManutenSistema Gestão Manutenççãoão
•• GED GED –– Gerenciamento DocumentosGerenciamento Documentos
•• EAI EAI –– Enterprise Application IntegrationEnterprise Application Integration
•• Call CenterCall Center

•• DW DW –– DatawarehouseDatawarehouse

•• FFáábrica de Softwaresbrica de Softwares
•• BankingBanking
•• ee--CommerceCommerce
•• ee--ProcurementProcurement
•• ee--LearningLearning
•• ee--GovernmentGovernment
•• Mainframe/Client Server / WEBMainframe/Client Server / WEB
•• AdministraAdministraçção de Sistemasão de Sistemas
•• OutsourcingOutsourcing
•• Gestão ambientes Infraestrutura TIGestão ambientes Infraestrutura TI
•• Rastreamento SeguranRastreamento Segurançça Informaa Informaççãoão
•• LinuxLinux
•• Consultoria de TIConsultoria de TI
•• TreinamentoTreinamento http://www.gpnet.com.br/

G&P 
Maior

consultora
nacional e 

software
house
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A grande tendência do passado era de os poderosos buscarem tutores para si próprios 
ou para educar seus filhos.

A tendência moderna é a descoberta de Assistentes ou sistemas orientadores 
automáticos ou virtuais que facilitem ao ser humano o uso, a operação ou a substituição de sistemas 
aplicativos ou operadores. Isto se torna uma verdadeira democratização do acesso. Embora não seja 
distribuição de renda direta, o acesso permitirá o distributivismo e diminuição das diferenças no piso 
social, sem criar limitações inibidoras no topo da criação e propriedade física ou intelectual.

Além dos tutores meramente instrucionais, os Assistentes interativos ganham cada dia 
papel mais importante na gestão de mudanças e implantações. De um lado se fundamentam em forte 
modelo pedagógico que torna o aprendizado atrativo e eficiente, de outro em bases tecnológicas que 
facilitem identificação, acesso e recuperação rápida da instrução ou informação corretas e desejadas.

Acoplados a sistemas aplicativos específicos, os Assistentes abrem acesso à operação 
do sistema, ou estão disponibilizados, dentro de suas próprias versões em desenvolvimento, 
implantadas ou em implantação.

Os Assistentes de Implementação que costumavam abranger pequenos aplicativos 
hoje se expandem a grandes sistemas e tendem a cobrir todo o âmbito da inteligência corporativa 
tanto em seus aspectos virtuais como não virtuais, isto é, físicos ou intelectuais.

Assistentes Genéricos, como o presente, permitem abranger a essência de todos os
casos e apontar as especificidades que serão solucionadas, em detalhe, se necessário, dentro do 
âmbito de sistemas especializados.

Assistentes e Tutores

ASSISTENTES DE IMPLEMENTAÇÃO

O que se pretende consolidar neste projeto.

Construindo:•0
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Objetos da Metodologia e Assistentes
Toda organização enfrenta problemas de padronização ou mudanças, como:

• Desenvolvimento de projetos
• Engenharia, reengenharia e controles de macro processos vitais;
• Aquisição ou desenvolvimento de novas bases tecnológicas;
• (Re) Capacitação de Executivos, Gerentes, Técnicos e Operadores;
• Treinamento presencial ou à distância;
• Padronização de normas, processos e procedimentos;
• Reciclagem, inclusão e responsabilidade social;
• e inúmeros desafios que extrapolam o dia a dia de seus profissionais.

Executivos, quase sempre voltados para a gestão de resultados não dispõem de 
experiência, ferramentas ou tempo para analisar padrões ou gerir mudanças. Burocratas e técnicos 
estão presos a funções específicas e operadores são escravos de metas e padrões. Nenhum deles tem 
tempo para pensar ou gerir mudanças. 

A ferramenta usada pelas empresas de melhor desempenho, além de apenas 
contratar consultores, é o Assistente de Implementação. Existem inúmeras metodologias.

A presente abordagem não pretende ser apenas mais uma ferramenta, mas, 
consolidar várias em uma só, dispensando ou facilitando o acesso a cada qual. Testadas em 
separado, ou em conjunto, é possível ter em aplicativo a solução integrada de vários problemas. 
Desde o mais alto nível da hierarquia de necessidades, teoricamente a Inteligência Corporativa, 
acessível a poucos, até o mais baixo nível dos instintos humanos primários, acessível por todos.

Freud considerou sexo como instinto básico. O mercado elege o consumo. O 
marketing prioriza relacionamentos. Teorias da motivação estão disponíveis em inúmeros autores, 
para todos os gostos. Podem ser conferidas em Valores e Cultura do Desenvolvimento. Cada qual 
tem sua versão e seus motivos para viver e agir.

Na medida em que se amplia o âmbito corporativo, mais amplo é o nível do 
problema, da ferramenta ou do Assistente. Daí sua maior necessidade.

Aplicativo deste projeto

Inteligência Artificial

Costumes Primários
CONSUMO - SEXO - COMPANHIA

Operações Homem Máquina
AGRÍCOLA - INDUSTRIAL - COMERCIAL

PÚBLICO Macro Processos PRIVADO
Procedimentos

MANUAIS - TECNOLÓGICOS  - ARTESANAIS

METODOLOGIAS 
Inovacão e Desenvolvimento

Meta-metologia
Mega-Metodologias

PMI CMM ISO ASAP SACI

Inteligência Corporativa
GESTÃO E CONHECIMENTO

Gestão de Conteúdos 
CRM ERP SCA eGOV eCOMEX mSAF

Possível Hierarquia de objetos

Meta 
Metodologia
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Integração e Competição
Hoje, já se fala amplamente em tecnologias convergentes mas a maioria ainda é

divergente, incompatível ou até mutuamente predadora. 

O próprio planeta já é vítima da auto-predação humana. Dizem os especialistas que 
em 50 anos a humanidade estará submersa no próprio lixo, fruto dos costumes de sexo (população) 
consumo (poluição por rejeitos) e relacionamentos (guerras de dominação). Exagero ou não, a 
tendência é evidente. Cedo ou tarde precisa ser revertida sob pena de extinção da razão.

Entretanto, sejam planejados para se integrar ou se depredar, os sistemas, por força da 
sua múltipla utilização por usuários ou criadores, acabam sendo gerenciados por sistemas Assistentes 
que buscam aproveitar suas similaridades ou minimizar incompatibilidades.

O Navegador Genérico e o Assistente de Implementação Interactor, conforme aqui 
demonstrados e operacionalizados, foram gerados pela necessidade de trafegar conhecimentos 
transdisciplinares e implantar soluções integradas, mesmo em ambiente competitivo.

A consolidação desta nova versão, embora acrescentando novos aspectos inovadores e 
ampliando continuamente seu âmbito de abrangência, consiste em nova visão, incorporando 
aplicativos e conteúdos continuamente.

Além de conciliar incompatibilidades e aproveitar convergências, o modelo Interactor 
desenvolveu e aplica a “análise estruturante”gerada especificamente para administrar conflitos de 
vontade e conhecimento. O modelo, além de estar embutido em seus aplicativos, tem explicação 
formal na literatura citada e, em especial, no texto Equação de Tendências. 

Multi-Estratégia deu forma prática a esta equação teórica que, de fato, já havia 
nascido da experiência do dia a dia.

Metodologias: 

Convencionais Convencionais Convencionais Convencionais 
Interdiscipliares Interdiscipliares Interdiscipliares Interdiscipliares 
Multidisciplinares Multidisciplinares Multidisciplinares Multidisciplinares 
Integradas Integradas Integradas Integradas 

Transciplinares Transciplinares Transciplinares Transciplinares 

Navegador
Genérico

METAMETAMETAMETA metodologia
gestão e

conhecimento

Integrando 

Metodologias Metodologias Metodologias Metodologias 

DiferenciadasDiferenciadasDiferenciadasDiferenciadas
Divergentes Divergentes Divergentes Divergentes ---- ConvergentesConvergentesConvergentesConvergentes

Método do 
Ponto Zero

Gestor de 
MUDANÇAS

PORTAL

AIP - Assistente de 
IMPLEMENTAÇÃO
de Projetos/Programas
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Navegador Genérico
Os provedores de solução buscam há anos o conceito e o aplicativo do navegador 

genérico, não só como um browser trafegador de endereços com objetos anônimos e aleatórios ou 
trafegador estruturado de objetos de endereço fixo e conteúdo identificado, mas, na abordagem do 
Ponto Zero, como ferramenta de navegação estruturante. Parte, possivelmente, estruturada e parte,
possivelmente, aleatória ou não estruturada.

Constituindo-se, entretanto, de metodologia criada em campo real e aplicado, seus 
produtos ocorrem na medida da necessidade do mercado e dentro do ambiente tecnológico do 
cliente-usuário. Avançado ou primitivo. A cada projeto o navegador Interactor ganha mais 
generalidade e abrangência, permitindo constituir, gradualmente, marcos específicos de avanço em 
seu escopo de generalização sem perda de especificidade prática.

O primeiro navegador genérico, contratado formalmente, deu configuração ao slide 
em foco e foi aplicado como padrão orientativo na gestão de mudanças e implantação de sistemas e 
padrões procedimentais.

Existem, entretanto, poucos clientes que atingiram a maturidade gestional e de 
conhecimento para compreender e contratar tal metodologia que normalmente vem sendo 
desenvolvida no exterior ou embutida nos projetos nacionais e, casualmente, analisada. Como se 
verá à frente.

Modelo Universal
EM 

CONSTRUÇÃO

METAMETAMETAMETA
metodologia

Gestor de 
NAVEGAÇAO

NAVEGADOR NAVEGADOR NAVEGADOR NAVEGADOR 
GENGENGENGENÉÉÉÉRICORICORICORICO

OPERAÇÕES HOMEM-MÁQUINA
COSTUMIZAÇÃO E CONSUMO

Método do

Ponto Ponto Ponto Ponto 
ZeroZeroZeroZero

•x

•
=
0
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Integração e Gestão da Qualidade
Os sistemas de qualidade, originalmente predadores entre si, (modelos japonês, 

europeu, americano e derivados) vêm sendo, entretanto, os primeiros padrões metodológicos a 
convergir e se universalizar. 

A predominância ISO, mesmo sendo lenta e falha, serve para consagrar a 1°
metodologia oficial a se tornar consensualmente mundial.

Provavelmente esta oficialidade e formalidade sejam a razão de suas principais 
deficiências, mas, assegura maior abrangência e amplitude de uso. Se conseguir ampliar velocidade 
na absorção de padrões mais avançados, a ISO será, com certeza, a meta-metodologia universal 
dominante, cujo esboço e ensaio aplicativo se realiza nas subsequentes versões do presente projeto. 
Muitas décadas transcorrerão antes desta conquista. Muitos empreendimentos não podem esperar 
tanto. Os que puderem têm ali uma ferramenta consolidada e validadora.

A ISO, graças à larga aplicação, vem se adaptando a organizações pequenas, 
segmentos, cadeias ou redes, esferas públicas e outras configurações corporativas e não só de porte. 
Há que se observar a existência de padrões alternativos como o PDCA, que hoje faz parte do ‘choque 
de gestão” mineiro, e outros que, em vários aspectos, se tornam mais eficientes. Compete aos demais 
provedores antecipar, reorientar e influenciar esta padronização contratual dos procedimentos. 

O presente Assistente reconhece a ISO como o padrão adotado para gestão da 
qualidade. É preciso, entretanto, ressaltar que a filosofia da qualidade é mais importante que a 
ferramenta da qualidade, conforme repetia o chairman controlador do grupo Fiat.

Modelo Universal
PESQUISAR

METAMETAMETAMETA
metodologia

Gestor de 
QUALIDADE

Mega metodologia

I S OI S OI S OI S O

OPERAOPERAOPERAÇÇÇÕES HOMEMÕES HOMEMÕES HOMEM---MMMÁÁÁQUINAQUINAQUINA
COSTUMIZACOSTUMIZACOSTUMIZAÇÇÇÃO E CONSUMOÃO E CONSUMOÃO E CONSUMO
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Integração e Gestão de Projetos
O modelo PMI, tool box, do Project Management Institute, é sem dúvida um dos mais 

avançados e pioneiros padrões metodológicos universais. 

Existem muitos outros provedores de padrões metodológicos para gestão de projetos e 
planejamento. Entretanto, nenhum com tal abrangência e profundidade. Seus padrões provavelmente 
influenciarão e serão absorvidos pela maioria dos Assistentes de Implementação. 

Experiências com modelos de Planejamento Estratégico, Orçamento Programa e 
outros equivalentes, são reincidentes, trazendo às vezes frustrações e, quando bem implementados, 
resultados positivos. O modelo PMI sempre terá espaço tanto na gestão de projetos quanto de 
programas.

Observe-se, entretanto, que o conceito oficial desta mega metodologia é muito amplo, 
sendo de difícil absorção, aplicação e controle, sem a presença e apoio de especialistas certificados.

Apesar do gigantismo e complexidade de sua aplicação formal, e mesmo por exigir 
credenciamento e certificação para seus aplicadores, merece acompanhamento cuidadoso.

O Assistente Interactor reconhece a metodologia PMI como modelo para gestão de 
projetos. Entretanto, mantém sob permanente análise tanto as superposições, com conteúdos de 
outras mega-metodologias, como a existência de metodologias de uso mais simples em soluções de 
menor porte.

Modelo Universal
PESQUISAR

Gestor de 
PROJETOS

METAMETAMETAMETA
metodologia

http://www.pmimg.org.br/geral/default.aspx
http://www.pmisp.org.br/home.asp

http://www.pmi.org/info/default.asp

Mega metodologia

P M IP M IP M IP M I

OPERAOPERAOPERAÇÇÇÕES HOMEMÕES HOMEMÕES HOMEM---MMMÁÁÁQUINAQUINAQUINA
COSTUMIZACOSTUMIZACOSTUMIZAÇÇÇÃO E CONSUMOÃO E CONSUMOÃO E CONSUMO
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Integração de Tecnologias Convergentes e Divergentes
É provável que o campo das idéias, invenção e criação jamais atinja níveis maiores de 

padronização. É possível inibirem criatividade. 

A inovação tecnológica sempre padecerá do conceito e viés  psicológico de serendipty 
(descoberta casual) ou da anarquia criativa, sendo constante motivo de atrito entre  inventores e 
gestores de invenções. 

Tal questão vem abordada na bibliografia do método do Ponto Zero e em Estórias da 
Carochinha das quais Angel’s Baby (SUCESU 97) é ensaio experimental. Serendipty se consagrou 
na literatura psicológica como o paradigma da descoberta casual.

Em integração tecnológica a própria Teoria Geral dos Sistemas, em sua origem, criou 
conceitos metodológicos essenciais e ainda não substituíveis por aplicativos de gestão 
suficientemente universais. Para cada área tecnológica, portanto, em matéria de gestão da inovação, 
se considera que o melhor método é o do autor ou pesquisador onde, provavelmente, nem ele saiba 
qual seja. A convergência tecnológica mundial tem sido natural e expontânea.

O principal instrumento que o método do Ponto Zero acrescenta ao modelo de gestão 
e tecnologia está na análise estruturante que processa a existência de convergências e divergências 
sem fazer juízo de valor quanto a  seu conteúdo ou mérito. Apenas classifica e integra ainda que 
reconhecendo a existência de conflitos e contradições inerentes. 

Aplicam-se, subsidiariamente, as outras metodologias.

Modelo Universal
EM CONSTRUÇÃO

METAMETAMETAMETA
metodologia

Inteligência

Artificial - Corporativa
Inteligência

Artificial - Corporativa

Information
Technology

Information
Technology

e.governmente.government

e.businesse.business

Gestor de 
TECNOLOGIA

Cibernética
Biotecnologia
Nanotecnologia
Mecatrônica, etc.

Mecânica 
Física
Química
Farmácia,   etc.

Multi-Metodologias para 

Tecnologias
convergentes

divergentes

OPERAOPERAOPERAÇÇÇÕES HOMEMÕES HOMEMÕES HOMEM---MMMÁÁÁQUINAQUINAQUINA
COSTUMIZACOSTUMIZACOSTUMIZAÇÇÇÃO E CONSUMOÃO E CONSUMOÃO E CONSUMO

CLÁSSICAS 

INTEGRADAS
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Integração de Capacidade e Maturidade Tecnológica
O modelo CMM (Capability Maturity Model) ou CMM-I (Integration)  encontrou 

convergência positiva na padronização da geração de sistemas de informação. Aparentemente, vai se 
tornando adotado em todas as fábricas de software, sendo expansível para qualquer outro ambiente 
de produção tecnológica.

A norma ISO sobre Informática ainda é incipiente. Poderá se suprir dos padrões 
CMM. Com certeza, os gestores CMM estarão sempre um ou mais passos à frente daquela 
padronização convencional.

Tal como o PMI, o CMM é certificado e usado por indivíduos credenciados pelo 
Carnegie Melon Institute ou seus prepostos. Até pouco tempo se  divulgava que no Brasil ainda não 
haveria consultor credenciado. É provável que nos tempos atuais já ocorra este credenciamento. 

Os conceitos CMM permitem imprimir segurança ao desenvolvimento de sistemas de 
informação. Por isso, o Assistente Interactor reconhece este modelo como melhor padrão universal e 
os indica em aplicativos onde seja essencial o desenvolvimento próprio de sistemas.

Alternativamente, considera-se a aquisição de sistemas como solução. Existem 
padrões referenciais, ainda não suficientemente universais e, portanto, não incorporados 
formalmente ao presente Assistente.

Modelo Universal
PESQUISAR

http://www.sei.cmu.edu/cmmi/
http://www.mct.gov.br/Sepin/DSI/qualidad/CMM.htm

http://www.sei.cmu.edu/cmm/

Mega Metodologia

C M MC M MC M MC M M
METAMETAMETAMETA
metodologia

INICIAL

Organizações 
Caóticas

REPETÍVEL

Organizações 
Disciplinadas

DEFINIDO

Organizações 
Padronizadas

GERENCIADO

Organizações 
Previsíveis

OTIMIZADO
Organizações 
com Melhoria 
Contínua

OPERAOPERAOPERAÇÇÇÕES HOMEMÕES HOMEMÕES HOMEM---MMMÁÁÁQUINAQUINAQUINA
COSTUMIZACOSTUMIZACOSTUMIZAÇÇÇÃO E CONSUMOÃO E CONSUMOÃO E CONSUMO

NNííveis de Maturidade veis de Maturidade 

do CMM(I) do CMM(I) -- Capability Capability 
Maturity ManagementMaturity Management
(Integration)(Integration) �� ���� ��
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Integração e Gestão de Implantação
Os gestores de implantação constituíram o passo definitivo da necessidade de se criar 

Assistentes. Tornaram visíveis e padronizadas as fases, ferramentas, procedimentos e passos pelos 
quais a maioria dos sistemas e inovações são postos a operar.

Embora haja tendência de cada provedor ou fábrica de software em criar sua própria 
teoria, abordagem, modelo e aplicativo de implantação, na realidade, é onde se observa maior 
convergência de padronização depois, é claro, da ISO, que aliás, mal tendo aceitado a existência dos 
processos de melhoria contínua, ainda nem absorveu o ferramental de implantação.

O ASAP torna-se modelo para os Assistentes, neste quesito.

Alguns processos de grandes sistemas, que levavam anos para operar, hoje tendem a 
se restringir a meses. Mesmo a modulagem do sistema em grandes áreas ou torres, que facilitam 
implantar módulo a módulo, devem ser gradualmente superadas pela capacidade de gerir a 
simultaneidade. 

O valor econômico e a segurança agregados são os grandes impulsores desta mega 
metodologia a que se tem acesso, hoje, por inúmeros provedores e, sobretudo, pelo ERP da SAP ou 
pelo seu Gestor de Implantação, Plaut. Por estas razões se reconhece o ASAP como modelo para o 
presente Assistente de Implementação. Lembre-se, sobretudo, que:

“Implementar” é conceito mais amplo que apenas “implantar”.

Modelo Universal
PESQUISAR

METAMETAMETAMETA
metodologia

http://www.plaut.com.au/site/index.cfm?display=630 

Gestor de 
IMPLANTAÇÃO

Mega metodologia

ASAPASAPASAPASAP

OPERAOPERAOPERAÇÇÇÕES HOMEMÕES HOMEMÕES HOMEM---MMMÁÁÁQUINAQUINAQUINA
COSTUMIZACOSTUMIZACOSTUMIZAÇÇÇÃO E CONSUMOÃO E CONSUMOÃO E CONSUMO

As
Soon
As
Possible
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Modelo de Assistente Integrador
A grande tendência moderna é a descoberta de Assistentes ou sistemas virtualizados 

orientadores que sirvam para facilitar ao ser humano o uso, a operação ou a substituição de sistemas 
gerindo tanto a permanência como as mudanças.

Os Assistentes de Implementação que costumavam abranger pequenos aplicativos, 
hoje se expandem a grandes sistemas e tendem a cobrir todo o âmbito da inteligência corporativa 
tanto em seus aspectos virtuais como não virtuais, físicos ou reais.

Tal solução vem sendo tendência mundial, adotada por implantadores de inovações e 
sistemas tecnológicos. Envolve vertentes de: 

• Costumização virtual/não virtual sem “gap”, impacto ou resistência eco-sócio-técnicos.

• Controle de implantação desde antes da idéia/projeto original até depois da melhoria contínua.

• Integração e motivação dos envolvidos, do gestor ao mais simples operador em todas as áreas..

• Gestão do conhecimento, em memória técnica própria, de terceiros ou referencial.

A presente versão considera ainda solução de agenda e documentação em tempo real. 
Embora referendando soluções universais, foi concebida e desenvolvida em ambiente empresarial 
mineiro (Belo Horizonte, Santa Rita do Sapucaí, ...) e aplicada em algumas das mais relevantes 
empresas ou casos, em âmbito nacional e alguns cases internacionais, com sucesso. 

O objetivo do presente documento é consolidar conceito de aplicativo,  incorporando 
casos e resultados,  que facilitem sua disseminação e uso. O presente slide integra visualmente  
objetos anteriores, já explicados, que devem compor a linha dorsal do Assistente de que se trata aqui.

Modelo Universal
EM 

CONSTRUÇÃO

PORTAL

Gestor de 
PROJETOS

metodologia

PMIPMIPMIPMI

Gestor de 
IMPLANTAÇÃO

metodologia

ASAPASAPASAPASAP

Navegador
Genérico

Metodologia

CMMCMMCMMCMM
Metodologia

CMMCMMCMMCMM
I.TI.T

e.gove.gov
e.buse.bus

Gestor de 
TECNOLOGIA

Gestor de QUALIDADEmetodologia
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METAMETAMETAMETA metodologia
gestão e

conhecimento

AIP - Assistente de 
IMPLEMENTAÇÃO
de Projeto/Programa

Transdisciplinar

Integrando 

Metodologias Metodologias Metodologias Metodologias 

DiferenciadasDiferenciadasDiferenciadasDiferenciadas

Método do 
Ponto Zero

Gestor de 
MUDANÇAS
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=
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Breve Conceito
Pessoas sempre perguntam a si próprias ou para outros:

De onde venho, para onde vou, quem sou? 

Ou. Mais práticos: Como fico? Que faço?

Diante de qualquer situação, hesitam começar. Idéia, inovação, projeto, empreita, 
programa, institucional, privado ou público? Pior ainda. Mesmo havendo hypermercados de 
produtos, serviços, soluções, pacotes, milagres, ...., disponíveis mediante pequeno desembolso.

O método do Ponto Zero nasceu ignorante, cresce cartesiano e sonha ser sistêmico. 
Começa pelo mais simples. Busca integração total.

•=0 é um momento qualquer. Aqui e Agora! Onde estou. E marco com X. 

Pode ser ainda o momento em que fato relevante acontece ou solução se torna válida 
ou operativa.

Como existe passado, você se desloca mentalmente para fato simples ou importante já
ocorrido: A hora em que nasceu, casou, comprou um carro. Etc. Como espera o futuro, pode se 
deslocar para lá: Quando comprar o carro. Casar. Implantar o sistema. Ser escolhido para função ou 
trabalho. Melhor: Tirar na loteria. Etc.

De fato, no fundo do poço ou topo do monte, você sempre permanece onde está, ou, 
aqui e agora. Até que tudo mude ou acabe. Para você acabou? Para outros continua ou está
começando. Ou, então, você descobre que pode deslocar-se para passado ou futuro. Ou se eternizar. 
Aí é outra história. Além deste ponto zero. A ciência ainda não consegue alcançar. Por enquanto. 
Embora Einstein já tenha demonstrado que é possível. Pelo menos para o futuro.

Por onde começar, então? Não importa. Um ponto qualquer! Simbolize problemas e
desafios como objetos casuais espalhados. Gire lápis, garrafa, peão, até parar. Para onde apontou é
por onde começar. Então, faça a contagem regressiva: É 3, é 2, é 1, é já. Ou progressiva. É 1, é 2, é
3, é já. Cada vez com um problema/objeto/solução. E resolva cada qual. Até lidar com todos juntos. 
O momento já, aqui e agora, é sempre seu Pt.0. Físico, mental, real ou simbólico. Ontem? Não 
importa. Fizemos o melhor. Amanhã? Não importa. Vamos recomeçar.

Pt.0 é, pois, um ponto qualquer no universo, onde tudo começa, ou pode acabar. Para 
o mundo, para você, ou para companheiros de jornada. É um ponto qualquer em sua jornada, do 
passado para o futuro ou vice versa. Pode ser hoje. Aliás, hoje é sempre o grande dia.

Construindo: 

Os próprios
FUNDAMENTOS

Breve conceito e ambientação

Onde      = Zero =

•
=
0

•0
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Energia criadora da consciência. O método do Ponto Zero
A equação da vida pode estar ao alcance das mentes mais simples. Imagens, 

analogias, parábolas e contos ajudam a explicar o inexplicável. A fé supre ou antecipa, de forma 
intuitiva ou mística, o conhecimento científico. Até supera.

Documentos antigos, Hamurabi, Torá, Bíblia, Corão e outros estão repletos de 
informações que se confundem com a verdade. Soma complexo de memórias que a ciência interpreta 
aos poucos. A vida consciente surgiu do nada? Do caos? Da lei natural? De um Ser Superior? Qual a 
explicação?

Interactor não é mais uma teoria. Nem se  propõe a explicar a energia que constrói 
universos. Sabe que existe e descreve sua forma. Vida consciente,  auto sustentável é encontrada 
desde a solução mais simples e primária às mais ricas, complexas e integradas. É um processo 
contínuo. O Ponto Zero pretende apenas gerar resultados em soluções progressivas, a partir de cada 
momento aqui e agora.

- O intervalo entre um “bang” e um “crunch”, equivale a trilhões de anos-luz É a 
duração de nosso Universo tempo-espaço. Esta energia gerou a atividade criadora original, composta 
inicialmente de movimentos aleatórios desencontrados.

Unidades reais ou teóricas de quanta ou fractais compuseram evolutivamente o 
surgimento da vida. De modo aleatório, determinado ou lógico, não se sabe. O universo ainda 
preserva seus mistérios. Estes conceitos são utilizados por Stephen Hawking que, embora 
paraplégico e vivendo preso a uma cadeira de rodas, é o mais famoso físico da atualidade.

Enquanto não surge a verdade definitiva, modelos como o de soluções progressivas, 
ponto zero, outros conceitos e técnicas, ajudam indivíduos, organizações e sociedade a se 
desempenharem de forma mais adequada. Num tempo determinado. 

Método do Ponto Zero e Soluções Progressivas são ferramentas Interactor aplicadas. 
Até encontrar-se com o Absoluto, Caos ou Nada o homem busca equacionar tendências da vida e do 
universo. Ainda que dentro do pequeno limite tempo-espaço, ponto zero, definido pelo aqui e agora. 
Pode ser um ano, um mês, uma década. Infinito.
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Ensaio Prático-Teórico 
Ser chamado apenas quando há problemas, pode tornar-se hábito para alguns.

Indagado sobre seu método, o autor dizia buscar lógica comum, costume válido e 
caminho mais simples. Ajudava professores a implementar teses, pesquisas e soluções. Tornou-se 
professor, executivo, diretor de escolas e empresas. Sonhava ser um “mestre”. Registrava tudo.

Assim nascia Equação de Tendências. Após moção acadêmica e casos, surge tese de 
mestrado (modelo padronizado de organização) e doutorado (padrões em desenvolvimento). Jornada 
para o Futuro não se submeteu à banca acadêmica. Foi validada em campo, formando executivos, 
consultores, empreendimentos. O pós-doutorado ensino e prática do desenvolvimento  gerou Multi-
Estratégia, para superar gaps eco-sócio-tecnológicos. Como de outras vezes, a banca, composta de 
doutores, não permitiu nem apresentar. Razões burocráticas ou corporativas. Contentou-se em 
receber prêmios, menções honrosas e o sucesso no mercado real. Pensou:

Nunca serei mestre. 

Sempre serei um 
Aprendiz Assistente,
provedor de soluções.

O sonho do mestre é
a pedra filosofal 
ou varinha de condão.

Não é um mestre. 
Pode ser uma Brastemp. 

Funciona: 
na teoria e na prática.

O aplicativo sintético em base gestional-tecnológica está em Multi-Estratégia. A Parte 
II apresenta instrumentos de  “análise estruturante” para gerar soluções ou inovações:
• O ideal de Optner é o “click” (phased out/in) que transforma padrão A (to be) em B (will be).
• Gantt contudo mostrara serem precisos momentos no cronograma de mudança de Am para Bm.
• Lewin recomenda descongelar A, promover mudança C sem resistência e recongelar em B. 
• Hegel dissera que cada proposição A1 gera confronto com B1, A2 com B2, An/Bn, ao infinito.
• Krick diz que podem haver alternativas C1, C2, Cn) no Critical Path Method (CPM- PERT).
• Ackof, supera a matemática. Design the Future diz que sempre pode haver sonho realizável Bn.
• Em Serendipty o conhecido A não era real mas sempre um X desconhecido que opera livre.
• Descartes: Penso logo existo, Sartre: Vir a ser e MacLuhan: Aldeia Global, levam a crer que: 

A  única unidade X relevante em tudo é o próprio homem. O Universo é apenas sua extensão. 
• Ansoff  requer solução representativa e legítima de todos os enézimos stakeholders

O •0 é o mesmo homem X constante desconhecido, composto de n pessoas em m 
momentos distintos, onde a função consciente de variáveis A=Conhecimento e C=Vontade geram 
futuro B. O próprio X é potencializador positivo ou negativo da função f(A,C)x’ de si mesmo. 

É o método Interactor, usando análise estruturante ou Equação de Tendências.

Complexo? Talvez. Cada passo é simples. Estrutura em soluções progressivas, cujo 
resultado tem sido evidenciado, em campo conceitual ou operacional. Casos de sucesso Originais e 
Atuais estão relatados um a um. O modelo presencial/distância criou Aprendizado em 7 Dimensões e 
o ensaio Estórias da Carochinha para crianças de 8 a 80 anos.

•

•

•

•x
•x •x

•x•x •x •x •x
•x•x

•x•x•x
•x

•x
•x •x
•x •x •x •x

•x
•x •x

•x •x •x

•x
•x •x •x •x •x •x•x •x •x•x •x •x

•x •x •x •x •x •x•x •x •x•x •x•x

•x

•x •x •x •x •x •x •x
•x •x •x •x •x •x

•x •x •x

Bnm=1

Bnm=2

B
Módulo Teórico

Soluções 
Progressivas

Fenômeno
Em foco 

?RESOLVE?
?INTEGRA?

?DISSEMINA?
?IMPLANTA?

?MANTÉM?
?COMPARTILHA?

REALIMENTA SOLUÇÃO ORIGINAL

B = f (A,C)x’ Xnm

Equação de Tendências

•
A
C?CONHECE?

?DECIDE?

X’

,X

Método do

Ponto Ponto Ponto Ponto 
ZeroZeroZeroZero

•
=
0

•x

‘X X,

?CONFUSO?

?PERDIDO?
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Transdisciplina e Gap Eco-Sócio-Técnico
O debate entre especialistas e generalistas é antigo mas atual. A realidade concilia os 

dois focos. O modelo cartesiano seria divisional ou departamental. O sistêmico é integrado ou 
finalístico. Na prática os dois se superpõem e enfatizam aspectos distintos. O princípio cartesiano da 
análise é mecânico, o da síntese é finalístico, integrador e o da revisão é retro-alimentador. A 
engenharia dos sistemas é bio mecânica, tanto quanto a teoria geral dos sistemas é finalística e 
integradora. A retro-alimentação é um revisor permanente de rumos. O uso correto dos métodos 
possibilita ao aplicador enfatizar aspectos de mecânica ou ontologia, conforme seu problema real.

Recentemente a ênfase está na generalização. Talvez em breve se possa afirmar que 
as ferramentas se tornam generalistas, os conteúdos se tornam especializados. Ou vice versa. Ambos 
se integram e complementam.

É comum buscar em fronteiras universais o modelo lógico de soluções. Assim são o 
PMI, CMM, ASAP e outros de que se trata aqui. A ISO como a ONU é um pacto supra-nacional. O 
veto é consequência da assimetria de poder. Entretanto o SACI é nacional e constitui uma das mais 
avançadas metodolologias prático-teóricas de desenvolvimento integrado.

Baseado em Barreira do Inferno e São José dos Campos, o Sistema Avançado de 
Comunicação Integrada SACI envolveu grande número de especialistas, psicólogos, engenheiros 
espaciais, comunicadores, eletrônicos, etc. operando simultaneamente em  inúmeras organizações no 
objetivo de colocar satélites em órbita e gerar rede de transmissão em cadeia para todo o país.

A partir dali nasceu nosso sistema espacial e TV educativa. O caso foi relatado e 
editado em texto próprio. Sua metodologia, há 30 anos, supera a maioria dos modelos de hoje a nível 
mundial. Vale rever. O presente modelo se inspirou inicialmente naquela experiência.

O conceito dominante de multi-usuário faz com que, no mesmo encriptamento 
unitário ou sequencial, possam existir versões para cada tipo de usuário, dependendo da 
amigabilidade e acessibilidade necessárias, ao mesmo tempo costumizada, mixando universos virtual 
e não virtual, em tempo passado, futuro e real, on line ou não. 

O presente projeto integra conceitos e tecnologia com necessidades usuárias. Para 
administrar isto, cada versão visa público alvo distinto. Acesso, múltiplo ou irrestrito, dependem do 
nível de autoridade e abrangência de foco ou conhecimento do usuário.

METAMETAMETAMETA
metodologia

Modelo gestor 
dos Gestores
de GESTORES

Mega metodologia

NASNASNASNAS----MeSisMeSisMeSisMeSis

O SSSSistema AAAAvançado de CCCComunicação IIIInterdisciplinar
sediou o maior e melhor experimento metodológico do país

(Década de 70).

GEROU:

sistema espacial brasileiro
rede nacional de telecomunicações

TV Educativa
..................Sua memória consta de 1 livro,

milhares de papéis arquivados
e dezenas de autores esquecidos.

Projeto S.A.C.I.Projeto S.A.C.I.Projeto S.A.C.I.Projeto S.A.C.I.“Benchmarking” deste projeto
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1° Ensaio do Ponto Zero
Embora buscando fundamentos conceituais, o método do Ponto Zero surge com os 

pés no chão de fábrica ou terreiro de café, literalmente. Ou mais simples ainda. Controlando 
milhares de peões que abandonavam a roça para construir fábricas na cidade.

Todos os que já colocaram o pé no “trecho” sabem o que é um sábado sem pagamento 
ou com erro de cálculo. Tudo que se construiu durante a semana ou meses pode ser destruído em 
poucas horas. Porisso, pagar “peões” corretamente é a prioridade número 1 de quem constrói o 
futuro. Não só do ponto de vista literal como filosófico e político.

No início do século esta tarefa cabia ao “guarda livros” que fazia todo seu trabalho à
mão. A mecanografia constituiu um salto gigantesco na economia industrial. Mas quando se 
ultrapassava o milhar de pessoas se atingia um nível de problema cuja única solução foi a invenção 
dos computadores. Neste contexto ocorreu a primeira experiência formal com o chamado método do 
Ponto Zero. A implantação de um sistema semanal integrado de pagamento em computador. 
Segundo equipe da IBM, foi o 1° do país. Usava tecnologia /3, desativada em 1979. Pouco antes do 
boom do downsizing na década de 80.

O Governo de Minas, aproveitando o chamado “milagre econômico” atraía indústrias, 
entre elas a FIAT, NUCLEBRÁS, ALCOMINAS, AÇOMINAS e dezenas de outras. A empreiteira 
Mascarenhas Barbosa Roscoe, mais antiga do estado, ao lado de Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, 
e outras, obtinha empreitas para sua construção. A IBM, provedora solícita de tecnologia era parceira 
em soluções. Ainda não havia Microsoft. Nem MacIntosh. Nem .....

Para os profissionais responsáveis era um desafio em cima do desconhecido. Tudo  
está documentado em Casos e nos Manuais da época. É parte do presente Acervo.

Foi a primeira experiência com o Método do Ponto Zero. Curiosamente, como se 
relata, a implantação, que deveria ser gradual, foi acelerada pelos próprios usuários, acontecendo em 
um mês, quando estava prevista para quatro, Embora trazendo grande risco para o projeto, esta 
aceleração evidenciou a qualidade das inovações metodológicas criadas.

Ali se abusou da hoje conhecida “costumização” dos novos processos.

Ensaio Original do Ponto Zero 1974 em
ferramenta Gantt ou Cronograma de Barras

1°°°° Sistema Integrado de Folha 
de Pagamento Semanal  no país

Usuários principais: 
MBRoscoe e IBM/3

Fiat Auto
Alcominas
Açominas

Nuclebrás
e outros 

canteiros 
de Obra

Hoje é usado o Project ou Super Project

Ponto
ZERO-1-2 +1 +2

Demonstrando: 
APLICATIVOS

•0

Implantação 
simultânea 

em 12 locais.

+....
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Solução Atual pelo Ponto Zero
O método do ponto zero, concebido na década de 70 para implantar os primeiros 

sistemas nacionais integrados e complexos ocupa um papel essencial e útil em qualquer Assistente 
de Implantação ou Implementação modernos. 

Seu design, mantendo a mesma lógica básica, evoluiu de forma radical com as 
ferramentas e casos modernos onde vem sendo aplicado.

O modelo em questão foi usado na implantação da Bilhetagem Eletrônica em 
Transporte Público Urbano com Smart Cards e na implantação de soluções para a empresa Business 
Solutions do Grupo Fiat. Como se verá em item próprio.

Sua “explosão” se encontra relatada nos respectivos Casos e Manuais pertinentes, 
como parte do presente Acervo. Os sistemas a que se referem são quase todos encriptados em versão 
sigilosa e tecnologia protegida. Destaque-se no diagrama:

• A essencialidade de que a nova implantação seja costumizada ou respeite costumes.

• A frequente existência de sistemas legados já operantes.

• No caso, a FIAT-BS como autoridade, IBM-GVS como suporte, GM em parceria e outros.

• O ponto A1 com procedimentos conhecidos ao invés de sua inexistência em 1ª implantação.

• O ponto B2 com procedimentos desejados após a implantação.

• O ponto C com procedimentos transitórios ou temporários, quase sempre esquecidos.

• Os sistemas no caso eram muitos, como SAP R3, eComex, MSaf, Siga, Corpore e vários outros.

• O Ponto Zero de cada sistema, cada qual com sua contagem regressiva/progressiva. 

Observe-se ainda ao canto inferior esquerdo a memória cumulativa de cada 
experiência anterior para melhorar a atual e o projeto futuro, conforme modelo adotado na 
implantação de Bilhetagem Eletrônica. Vide à frente. O SAP já estava em terceiro caso/cliente.

A integridade do modelo pode ser analisada em Casos e nos Manuais próprios. 

Implantação Complexa
GRUPO TRANSNACIONAL.

METAMETAMETAMETA
metodologia

Gestor de 
MUDANÇA

Método do

•=0
Ponto ZeroPonto ZeroPonto ZeroPonto Zero

Módulo Operacional
COSTUMIZADO

Costumes

Sistemas

Legados

OPERAOPERAOPERAÇÇÇÕES HOMEMÕES HOMEMÕES HOMEM---MMMÁÁÁQUINAQUINAQUINA
COSTUMIZACOSTUMIZACOSTUMIZAÇÇÇÃO E CONSUMOÃO E CONSUMOÃO E CONSUMO

Demonstrando APLICATIVOS•0
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Explosão de Conceitos e Casos Reais
Texto introdutório e casos que se passa a relatar são extremamente sintéticos. Sua 

“explosão” poderá ser feita na medida do interesse e do nível de acesso do usuário. Esta 
acessibilidade, é uma das característica que se espera do presente “design” de software.

O termo explosão tem origem ainda não suficientemente explicada no vocabulário 
tecnológico. Porisso merece rápida especulação para que o leitor possa melhor navegar os 
objetos do presente documento e penetrar na análise e compreensão dos conceitos e casos reais, 
assimilando-os para sua prática.

Do ponto de vista mais óbvio, uma explosão visa o fracionamento de um objeto 
em pedaços menores. Fogos de artifício, abertura de túneis ou exploração de minas de minério 
são exemplos concretos. Da mesma forma um míssel, uma bomba, também são explosões, com 
caráter apenas destrutivo. 

A explosão criadora do universo conhecido pode ter sido o “big bang”. Vem daí
talvez a inspiração para a explosão criativa. No mundo virtual todos os objetos devem ser 
integrados. Encriptá-los significa encerrá-los em um sistema de cripta ou criptografia tão 
poderoso que não possam ser invadidos, destruídos ou decoficados salvo pelas vias de acesso 
permitidas ou controladas. O princípio cartesiano da análise propõe dividir o problema.

Explodir um objeto é dividir. Tornar visíveis ou acessáveis suas partes 
componentes. Prisioneiro desta lógica, o presente texto é uma síntese encriptada em versão cuja 
compreensão analítica só pode ser obtida com a “explosão” de seus objetos. Em detalhes.

Para compreender a síntese é preciso a navegação analítica. Da mesma forma que, 
para compreender uma parte analisada é preciso entendê-la como peça do conjunto.

Inteligência Corporativa é a mais encriptada das invenções. Para compreendê-la é
preciso um Assistente poderoso. O Assistente dá visão global mas para navegar na realidade que 
representa, é preciso explodir e conhecer parte por parte. O Assistente carrega o usuário, objeto 
por objeto, ou aponta opções por onde possa trafegar em busca de objetivos.

Objetivos de quem? Bom. Aí é outra estória. É uma questão de mensuração.

Apresentando: 

CASOS REAIS

Referenciais

•0



37

Medindo Bem Estar e Desenvolvimento
O primeiro problema do sistema de inteligência corporativa é estabelecer o ente, 

indivíduo, grupo ou organização a que se aplica e os critérios para se avaliar sua configuração ou 
desempenho. Tudo afinal depende do ponto de visão do observador.

O Ponto Zero inicia com esta prioridade. Na década de 70 a Federação das Indústrias 
se tornara pioneira, através do sistema de pesquisa instalado no SESI, SENAI e IEL. Depois viria o 
CEAG/SEBRAE. São desta época textos catalogados na American Congress Library que formavam 
o primeiro banco de dados industriais computorizado de Minas. 

Seu objetivo era identificar a capacidade industrial instalada e seu peso no mercado 
de consumo. Isto implicava em conhecer sua distribuição espacial no território e cidades do Estado. 
Aprofundava-se ainda no conhecimento do bem estar social usufruído nas concentrações 
residenciais em torno da indústria e nas intervenções para melhorar a qualidade de vida. Equipes se 
revezavam em levantar dados, elaborar estatísticas e fazer proposições.

Hoje é ampla a disponibilidade de estatísticas e sistema mensuradores. O Conceito 
de Bem Estar Social foi substituído pelo de Desenvolvimento Humano que na realidade ainda só
mede a qualidade física de vida, dentro do modelo originado pelo PQLI ou Physical Quality of Life 
Index muito usado na década de 80. 

Em Minas Gerais o Atlas de Desenvolvimento, baseado em software gerenciador de 
amplo banco de dados relacional, mantido pela Fundação João Pinheiro tornou-se referência no 
ramo. Da mesma forma, sua expansão de pesquisas não só “explode” referências regionais como 
inclui outros vetores de mensuração. Pena que a massa atualizada seja decenal.

Os sistemas públicos de mensuração, embora ainda bastante primitivos e defasados 
vêm ganhando referências de valor como esta da FJP e outras do IPEAD. O documento Minas 
Gerais no Século XXI coordenado e editado pelo BDMG se utiliza de várias instituições públicas e 
privadas, não só para buscar uma base informativa sólida, como para se estabelecer uma base 
interpretativa capacitada a fixar metas de desenvolvimento.

Outros sistemas mensuradores, como o SLA Service Level Agreement ou ANS 
Acordo de Nível de Serviço, ou AdR Acordo de Resultado, vêm sendo adotados. Sobre o que se 
trata em aplicativos próprios.

Importante anotar: Inteligência interpretativa vale mais que volume de dados. A 
capacidade de compreensão e decisão com aqueles dados antigos frequentemente supera o uso de 
ferramentas atuais, sem a devida compreensão do significado de seus dados.

Caso Real
1968-74 

Catálogo
Obras e

Recursos 
Sociais

Pesquisa
Economia
Familiar

Caso Original
Pesquisa Exploratória
1°°°° banco de dados industriais
computorizado, MG.

Patrocínio
SISTEMA FIEMG

Trabalho Catalogado na
American Congress Lybrary

Mensurador e 
implementador de
Bem Estar Social 
e Desenvolvimento
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Múlti-Estratégia para Empreendedores - Navegador Básico
O conceito de navegador básico de que se faz aqui novo “design” foi adotado pela 

primeira vez em 1993-6. Editado pela FIAT para reciclagem de consultores de Organização, 
Recursos Humanos e Sistemas, gerou navegador para empreendedorismo negocial ou corporativo. A 
idéia foi premiada e lançada em Congresso Nacional SUCESU em 1997.

O software, gerado em Delphi pela Faculdade de Administração e Informática, Santa 
Rita do Sapucaí, Vale da Eletrônica, MG, constituiu um dos primeiros ebooks do país. Com a 
evolução alucinante dos recursos, a tecnologia usada fica obsoleta a cada cinco anos. Entretanto o 
conceito básico é cada dia mais  válido e continua inovador.

Multi-Estratégia que é o conteúdo daquele tutorial, além de demonstrar passo a passo 
os conceitos e autores que possibilitaram a construção do modelo do Ponto Zero, a lógica de 
treinamento personalizado ou em massa, apresenta entre outros, os conceitos básicos de:

Auto-Diagnóstico, Onde a organização analisa e estabelece a compreensão consensual e ponderada 
de sua situação atual e de sua visão para o futuro.
Planejamento Contingenciado, Onde se cumulam, representando o curto, médio e longo prazo;

O saneamento de emergências, 
O cronograma de prioridades e metas e 
As filosofias permanentes;

Análise Estruturante, Onde se procede à intervenção contínua para formular informações e decisões 
que conduzam a situação atual para soluções progressivas de forma representativa.

Cada organização tem seus próprios interesses e ritmo, devendo ser respeitada na 
busca endógena de suas próprias soluções de desenvolvimento.

A intervenção externa pode ser usada como ponto de partida ou alavanca para superar 
obstáculos definidos mas a motivação deve ser inspirada no empreendedor interno, cuja participação 
é essencial para a identificação, realização e manutenção de conquistas.

Nesta época de padrões globalizantes o conceito pode parecer superado mas com 
certeza o seu eventual abandono terá o ônus de retrocessos ou perdas posteriores na busca de 
soluções mais adequadas aos costumes e cultura originais dos usuários.

Caso Real
1992-97

Ebook 1996 - O 1°°°°editado no país?
Multi-Estratégia para Empreendedores

Interactor
Ensino e 
Prática do 
desenvolvimento

Chamada de Trabalhos SUCESU 97
Entre os :      Min Paulo Paiva
Palestrantes  Diretor IBM

Daniel Azulay

Softvale

Protótipo original

“uma das tres melhores idéias em 

informática e telecomunicações do pais”
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Ponto Zero na Ponta Tecnológica
Mesmo premiado e com parecer favorável de patrocínio BDMG-FAPEMIG, o 

modelo Interactor retira do mercado os recursos para se consolidar. Lançado pelo CICI-Contagem, 
a metodologia foi aplicada na implementação e implantação de uma das mais concorridas e 
avançadas tecnologias mundiais. Smart card em conceito de moeda virtual.

Em anos anteriores, grandes organizações e bancos lançaram esta tecnologia sem 
êxito. Entre elas CityBank e Bank of Boston. Experiências vinham sendo abortadas. O diagrama 
representa a multi-abordagem da solução, além do aspecto já crítico do uso da moeda virtual. 

Análise do negócio é o ponto de partida da compreensão e início de costumização da idéia.

• Área responsável representa estrutura de empresa, no caso, traumatizada por conflito familiar e 
dificuldades financeiras, mas, detentora de tecnologia inédita a nível mundial.

• Dentro da área responsável existia a caixa preta constituída por tecnologia protegida.

• O bloco vendas e contrato significa um histórico de relacionamento com o mercado.

• Desenvolvimento de sistemas representa a fábrica de software interna. 

• Memória técnica é a organização, preservação e documentação do conhecimento usual gerado. 

• Módulo é configuração do sistema em partes relativamente independentes para implantar.

• Implantação é o Ponto Zero de cada módulo em cada local a ser tornado operante.

• O Ponto zero na realidade se estende e desdobra em operações antes, durante, depois.

• GAP é o tempo que o sistema opera em paralelo, no escuro ou demora para operar.

• Phased out - Phased in são os limites temporais supostamente definidos de cada gap. 

• Clientes são as organizações para as quais a tecnologia foi vendida ou projetada.

• Manutenção é o processo de operação autônoma ou melhoria do sistema. 

• Usuário é o(s) indivíduo(s) na(s) organização(ões) cliente(s) que utiliza(m) o sistema.

Esta solução está detalhada em Caso Smart Cards e manuais respectivos, como parte
do presente Acervo.

Caso Real
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Realidade Virtual e Não Virtual
Domínio tecnológico abrange não só desenvolver tecnologia avançada como 

compreender natureza humana às vezes em alguns de seus aspectos mais recônditos e insólitos.

O próprio motivador desta tecnologia é a fraude endêmica que encontra campo 
propício na cultura nacional. Em torno de 30 a 40% da receita do sistema de transporte urbano, 
implica em perdas estimadas, no caso, em torno de R$600.000,00 reais por dia. O que justificaria o 
investimento em tecnologia, como também estimula a resistência às mudanças. Na foto da 
implantação no BHTrans há oito usuários. Deduz-se em média que mais de dos personagens em cena 
matematicamente estariam fraudando o sistema de transporte coletivo urbano.

Em soluções progressivas, não importa saber quem, mas, como evitar. Tornando o 
sistema ponderadamente melhor para mais pessoas. O modelo de costumização preconizado no 
Ponto Zero é de que um costume ruim ou superado deve ser suplantado de forma natural e suave pela 
nova solução cuja soma de benefícios é maior que a dos anteriores. Nem sempre fácil.

A montagem representa na foto o costume corriqueiro de pagar a passagem na catraca 
do ônibus. O cartão com chip é a substituição da moeda papel ou vale trasporte (Papel é Passado, foi 
o lema desta implantação) pela moeda supostamente virtual. Na realidade ainda não se faz uso de 
unidade moeda mas unidade tarifa por razões legais e de segurança.

O Manual do Usuário é clássico. Entretanto, o Manual do Operador (trocador, 
motorista, inspetor) traz visual e linguagem técnica em forma de estórias ou desenhos animados. 
Tutoriais ensinam o processo passo a passo, do governador do Estado ao motorista ou trocador.

Quase despercebido na coluna do trocador, o “computador de bordo” cujo montante 
de problemas de tecnologia embarcada supera a maioria das experiências usuais. Esta tecnologia 
permite que cada usuário até 1 metro de distância seja identificado pelo “computador” que por sua 
vez conecta-se (laser, rádio ou satélite) a centrais de computação que permitem até identificar idade 
e tipo de sangue, do usuário, caso o cartão seja personalizado.

O Caso Smart Cards, do Acervo Interactor, relata aspectos técnicos, dramas humanos 
e soluções, cuja implementação constitui uma conquista tecnológica nacional de ponta. 

Caso Real
1998-99

Recife-Salvador-Maceió
Projeto BHTrans

Bilhetagem Eletrônica 
em Transporte Urbano

IMPLANTAÇÃO - Modelo e Gestão

Alguns aplicativos do projeto

PAPEL É PASSADO

Smart Cards

1°°°° caso após lançamento da metodologia 
Interactor pela FIEMG-CICI-Contagem, 1998

200.000 estudantes
cadastrados em 60 dias 

1.000.000 de usuários
migrados em uma semana

12.000 operadores 
capacitados em 90 dias
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Padrões Transnacionais
Hoje se discute a nacionalidade das grandes corporações. A maioria tem suas raízes e 

tradições vinculadas ao local de origem. Ou as perdem no tempo. Entretanto, transnacionalidade é
fenômeno crescente. A comunidade internacional certamente será construída com apoio das mega-
corporações. As fusões de empresas intercontinentais que se tornam globalizadas é cada dia mais 
constante. Sua gestão é desafio à construção da inteligência corporativa.

A FIAT é empresa italiana tipica com fortes raízes na Argentina, hoje no Brasil e 
presença em vários países. Sexta produtora de automóveis, primeira de tratores e automobilismo 
desportivo do mundo, apesar do gigantismo ainda padece de problemas familiares típicos. Oscila entre 
voltar às raízes industriais ou transformar-se em prestadora de serviços. O desenvolvimento de Minas 
Gerais muito tem a ver com essa empresa que hoje pode se dizer ítalo-mineira e que mudou 
radicalmente o perfil da Grande BH transformando-a de provinciana em metrópole. 

O presente Assistente tem alguns de seus melhores momentos vinculados a essa mega 
corporação. O Caso Business Solutions, apresenta aspectos inéditos. Abrange da formação da 
Diretoria, organogramas, controle latino-americano até fluxo de caixa de fábricas de peças. Passando 
por macro-processos, base tecnológica instalada, comércio internacional, implantação de softwares de 
grande porte e outros. Foi o maior processo de insourcing nacional, ou mundial.

O Portal de Gestão e Conhecimento constituiu experiência inédita, Inaugurado com a 
presença e elogios do Presidente Mundial BS, registrava on line, em tempo real, sua própria 
inauguração. A interrelação com outros gigantes mundiais em joint ventures FIAT-IBM (GVS) e 
FIAT-GM (Powertrain/Purchasing), deu dimensão de grandes proporções no mundo globalizado.

O caso, conciliando técnicas simples, sofisticadas e dramas humanos está relatado em 
texto à parte ou consta de inúmeros documentos e manuais técnicos deste Acervo. 

O portal é “nariz de cera” de gigantesco projeto que permite abordagem diferenciada e 
personalizada a usuários em vários níveis de autoridade de acesso, desde o Presidente Mundial ou 
Latino Americano até o simples curioso, passando pelo acesso a informações sigilosas, prevendo 
interações com a realização de negócios on line, já implantada.

Um dos módulos seria o uso da própria Nota Fiscal Eletrônica, ainda em estudo.

Sua terceira fase demanda tecnologia como o HML Hyper ou Holo Language 
Modeling, ainda inexistente, apesar da propagação de suas qualidades por inúmeros provedores.

Caso Real
2000-01

Portal de Gestão
e Conhecimento

Fase 1 
Experimental

Fase 2 - Apoio 
GVS Global Value
Joint Venture FIAT-IBM

Acesso a:
• Matriz mundial,
• Controladoria Latino America,
• 60 empresas operadoras e serviços,
• 6 macro processos de controle,
• milhares de procedimentos padrão,
• milhões de operações diárias/on line,
• dezenas de soluções BI e bases de TI.

Fase 3 prevê acesso em tempo real.

Fase 3
Prevista
MULTINET

Aplicativos do presente projeto
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Business Project Master 
A criação de navegadores genéricos como assistentes de implementação on line e até

em tempo real, vem constituindo tendência mundial, sendo conquista metodológica essencial ao 
desenvolvimento e uso de tecnologias complexas.

Quanto mais soft ou sofisticado o método, menos perceptível.

Os modelos de assistentes disponíveis são de variado tipo. Destacam-se:

• Assistente ao usuário, embarcado em programa padrão. Já tornou-se corriqueiro.

Exemplo disto é o “clipcara” Microsoft que insiste em invadir a tela para perturbar o usuário.

• Assistente ao implantador, vinculado a um grande sistema padrão. É uma tendência.

Exemplo disto é o sistema ASAP usado pela Plaut para implantar o ERP SAP.

• Assistente Aprendiz, representado pela explosão de tutoriais para ensino à distância.

• Assistente genérico não vinculado a programa específico. Ou integrando todos, como neste caso. 

É o desafio do presente projeto que teve seu protótipo, conforme abaixo, 
encomendado pela Business Solutions e potencialmente capacitado a gerir implantações múltiplas de 
softwares diferenciados, tais como SAP, Siga, eComex, MSAF, ISO e outros. 

Conforme costuma ocorrer em inovações, há descontinuidade na pesquisa. 

Por parte do cliente, porque sua prioridade é maximizar lucro e resultados. A 
inovação tecnológica ou procedimental é ferramenta onde se investe intermitentemente conforme os 
desafios frequentemente conjunturais. Não são muitas as empresas que mantém estruturas 
permanentes principalmente em P&D Pesquisa & Desenvolvimento. Muito menos de métodos. 

Por parte do inventor, porque a comercialização de metodologias quase sempre está
vinculada a grandes estruturas comerciais ou operacionais de fundo perdido, mas dominada por 
burocratas. Ou aos grandes projetos corporativos, conforme acima.

Foi o caso do projeto SACI. Durou apenas enquanto o projeto estava sendo 
implantado. É a permanente realidade do cientista que constrói sua metodologia a partir de 
oportunidades como as relatadas aqui. Apenas países avançados acreditam ou investem nisto.

Caso Real
2000-01

Business Project Master
Assistente de Implementação

Modelo Costumizado para 
Business Solution - FIAT

Protótipo do presente projeto

Project
SAP R3
Micro-Siga 
RM-Corpore
Oracle ....
mSAF
eComex 
........
Legados

Alguns
objetos
controlados:
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Idéias, Líderes e Projetos Inovadores

Caso Real
2004-06

Idéias, Líderes, Projetos Inovadores
Caso Altos Estudos 

BDMG-FJP

Aplicativo do presente projeto e protótipo 
Modelo em construção

•0

PORTAIS avançados 

Formando :

O discernimento de líderes empresariais e políticos que investem não só em inovações 
como em inovadores é o que ocorre no Programa Altos Estudos do BDMG.

É gratificante para o analista em tempo real, verificar marcos históricos sendo 
cravados no tempo. Como é desesperante defrontar-se com barreiras que retardam, impedem ou 
alijam cientistas do desenvolvimento econômico, social e humano, da ponta de alguns programas 
avançados, gerenciados burocraticamente.

Idealizado em 2002, Altos Estudos entrará em 2007 em sua sexta versão. Aliás o ano 
de 2002, ficará cravado na história de Minas como 1993, implantação do Plano Real já é indelével na 
história do Brasil. Naquele ano foi concluído o documento Minas Gerais no Século XXI e, ao final 
do ano foram dados os últimos retoques no chamado Choque de Gestão.

Altos Estudos do BDMG colabora na formação de idéias, líderes e projetos não só na 
conjuntura de governo como na estrutura de desenvolvimento do Estado.

O Programa, executado pelos próprios técnicos do BDMG em seu início, teve seu 
principal Curso confiado à Fundação João Pinheiro que após dois ciclos anuais atribuiu a 
responsabilidade do projeto à Escola de Governo. 

Críticas e sugestões elaboradas sistemática e oficialmente, vêm sendo implantadas 
gradualmente. O Portal de Conhecimento que significará a inserção do modelo na moderna 
tecnologia foi suspenso no ano eleitoral de 2006, aguardando sua retomada para o Choque de Gestão 
- Fase II. A clarividência das autoridades mineiras, certamente não deixará passar esta oportunidade 
de colocar o Estado e algumas de suas principais instituições na ponta da pesquisa e soluções no 
mundo e cultura cibernéticos.

Textos e documentos relativos ao Caso Altos Estudos encontram-se editados ou em 
trâmite, devendo submeter-se à necessária publicidade da “coisa pública” bem como à essencial 
reserva ética.
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Sistemas Acadêmicos
A metodologia Interactor, nascida em campo operacional, estabeleceu raízes 

profundas no meio acadêmico. Os relatos neste campo constam de documentos entre os quais se 
destacam tres experiências relevantes:

São os principais casos em âmbito acadêmico.

• Caso UNA - Foram 9 anos de experiências, algumas inéditas, onde se fixaram marcos que explicam 
como um curso convencional de curto prazo se transformou numa das mais agressivas instituições 
acadêmicas do Estado. Textos à respeito estão publicados oficialmente e constam dos arquivos 
respectivos. Planeja-se a redação de um Case específico.

• Caso UFMG - Vinculada à vida de várias gerações de mineiros, UFMG, ICEX e IPEAD 
apresentam alguns lances importantes na criação e divulgação nacional da metodologia Interactor. 

• Caso FAI-SRS - Num regresso às origens a metodologia sofreu seu banho de imersão tecnológica. 
Gerou o Laboratório Noisózim que operou por cinco anos.  Foi sucedido pelo Grupo de Pesquisa em 
Ensino à Distância. Também gerou o texto Multi-Estratégia, em papel, ebook e o Prêmio Sucesu 97. 
Um caso a redigir.

Para os anos a vir, planejam-se incursões onde a Metodologia Interactor poderá ser 
disseminada com novos parceiros acadêmicos.

ELITE UNIVERSITÁRIA

UNA

UFMG

ICEX-IPEAD

FAI-SRSVale da Eletrônica

Em Projeto

Formando : •0

para PORTAIS avançados
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Executivos e Consultores de Negócio

É importante esclarecer o termo negócio ou empreendedor. Aparentemente afetos à
iniciativa privada ou comércio lucrativo, modernamente o empreendedor é compreendido como 
qualquer pessoa que se dedique a qualquer empreendimento. Assim já existe o intrapreneuner, o 
entrepreuner que representam o empreendedor interno e de mercado. 

Da mesma forma negócio ou unidade de negócio, embora mais comum na iniciativa 
privada, é um conceito universalizado. Neste sentido é usado aqui. A gestão de um departamento 
burocrático é um negócio. A Prefeitura é um negócio público. Da mesma forma o Estado e o País. 
Empreendedor de Negócio ou Corporativo é quem faz o resultado acontecer.

É a gestão de negócios dentro do conceito de auto-sustentabilidade. Nada a ver com 
privatização ou piratização da coisa pública. Embora se deva tomar cuidado com a terminologia para 
não se confundir, induzir ou admitir comportamentos ilegais ou anti-éticos, a realidade do futuro 
equipara todo ser humano, a um criador e empreendedor, esteja ele na área pública, privada ou 
institucional.

Dentro deste espírito, os cursos e seminários de Formação de Executivos, 
Consultores, Gestores de Unidades de Negócio, Empreendedores Corporativos ou a denominação 
preferida pelo cliente, rodaram o Brasil levando entusiasmo, esperança e ferramentas a profissionais 
de diversas origens, responsabilidades e escalões. 

O choque de gestão adotou o conceito de Acordo de Resultado a partir 
do equivalente privado SLE - Service Level Agreement, onde o titular de uma unidade ganha sua 
autonomia de gestão mediante um contrato de resultados. 

O princípio é de que o resultado de seu trabalho deve ser superior a seu custo. Da 
mesma forma se deve deixar o ambiente onde trabalhou melhor do que quando nele ingressou.

Com certeza o participante de algum destes treinamentos, jamais se esquecerá dos 
bons momentos vividos, técnicas assimiladas ou experiências compartilhadas.

O modelo está disponível para replicação em diversas versões. Entre elas o Seminário 
Gestão de Tendências - Pessoas, Processos, Tecnologia. 

Casos Reais
1986-90

2002-03

Empreendedores Corporativos
ou de Unidades de Negócio

Aplicativo Disseminador ExecutivoCaso IBA-COPASA 2002

E ainda:

Açominas,    1986
Acesita,         1987
FIAT,                  1988
Líder S. Aéreos, 1989
Hotéis Othon,     1990
e outros

Apoio:
UFMG-IPEAD

Pró-Informática
IBPI

Formando : •0
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Empreendedorismo de Inclusão e Reciclagem
Quando se imagina ter esgotado o potencial de um bom aplicativo se descobre que 

nem mesmo começou. Trabalhando com elites empreendedoras e tecnológicas, a metodologia 
Interactor recebeu seu teste de fogo em ambiente de exclusão social e moradores de rua.

O Caso Ecobloco está relatado em tres documentos:

• Caso Ecobloco - Relato de Caso

• De Andante a Empreendedor - Ensaio de modelo metodológico

• Gestores Solidários - Auto Formação  em curso e/ou encontros

O modelo de fábrica de blocos, desenvolvido no depósito de entulho da Prefeitura de 
Belo Horizonte, SLU, Bairro Estoril, foi disseminado para outros casos, entre os quais:

• Caminhos do Sabor - como alternativa para donas de casa desabrigadas;

• ArtePapel/Guttenberg - como alternativa para desempregados ou jovens em risco social;

• Madeirarte - como alternativa para desempregados;

• UniSilk - como alternativa para senhoras sem trabalho - e outros projetos.

Desenvolvido dentro do ambiente de Secretaria Municipal em BH, Ministério de 
Desenvolvimento Social e utilizando estruturas ASMARE - Associação dos Catadores de Papel, 
Material Reciclável e CADEB - Cooperativa de Desenvolvimento de Betim, o trabalho analisou 
interrelações inclusive com a UNISOL-SP, Estrutura Sindical Emília Romana, Itália, etc.

Não obstante a dedicação das Assistentes Sociais, Pastorais de Rua e outros agentes 
comunitários é lamentável constatar o ciclo inexorável e impiedoso da exclusão social atingindo até
45 milhões de pessoas e da “indústria da seca” montada com a finalidade principal de se apropriar de 
verbas públicas, sem benefício real para os excluídos, numa estatística que a ONU estima de R$1,00 
realmente aplicados para cada R5,00 investidos. Quando iniciou este trabalho era difícil 
compreender tal matemática. Hoje é fácil e lamentável explicar.

É área de metodologia inexistente, onde se gerou pequena contribuição e o registro de 
um valioso trabalho de pessoas vinculadas à PMBH-MDS-ASMARE.

Caso Real
2004-06

MDS-PMBH-ASMARE

Empreendedorismo de 
Inclusão e Reciclagem

Aplicativo do presente projeto e protótipos

Caso 

Ecobloco

Modelo Costumizado para

Formando : •0
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Tecnologia
Nos últimos 50 anos a humanidade promoveu um avanço tecnológico superior aos 

dez mil anos de história das civilizações. Há quem afirme que a obsolescência média atual situa-se 
em torno de cinco anos. Ou seja, a cada cinco anos, toda a tecnologia em uso é substituída por novas 
descobertas. 

Na área da informação isto se aproxima bastante da verdade. Tanto que as novas 
versões de software das maiores corporações mundiais, recebem up grade neste período de tempo, 
além de versões intermediárias em tempo até menor.

O modelo Interactor embora acompanhe esta evolução e frequentemente esteja 
buscando soluções além da ponta tecnológica, em áreas ainda não dominadas, trabalha em gap. Ou 
seja, trabalha em patamares tecnológicos distintos e entre as falhas entre um patamar e outro.

Ou seja, o .0 trabalha com a tecnologia disponível e não com a sonhada.

Assim, se uma sociedade opera em patamar da pedra pintada ou lascada, será com 
este meio que o Assistente irá operar. Se a sociedade domina holografia e teletransporte ou mesmo 
esteja simulando e buscando a  viagem no tempo, será assim que o Assistente irá operar.

Na verdade, ocorre com a maioria das sociedades de terem um pé no passado ou no 
piso inferior da escala social e tecnológica e outro no futuro ou na ponta tecnológica. 

Este é o ambiente ideal para o qual foi criado e desenvolvido o modelo de Assistente  
Interactor •0. 

Construindo: 

CONFIGURAÇÃO e TECNOLOGIA

•0

para PORTAIS avançados



48

Base de Hospedagem
O AIP •0 vem trabalhando principalmente em ambiente tecnológico de terceiros. Ou 

seja, clientes e fornecedores que participam do projeto ao qual se presta serviço. 

Assim, realiza permanente esforço em compreender, assimilar e operar novas 
tecnologias que continuamente estão sendo lançadas no mercado. Algumas até sem estarem 
suficientemente validadas e eventualmente enganosas. Outras são incrivelmente inovadoras. Tudo 
isto se cerca de um clima de sigilo e pesado ambiente de segredo industrial. 

Interactor respeita autoria e propriedade e também desenvolve seus pequenos 
segredos. Embora o ambiente metodológico seja de proteção quase impossível. Veja o “Ovo de 
Colombo”. Segredo é retardar divulgação. Soluções •0 se tornam universalizadas imediatamente 
após sua primeira divulgação. Sem sequer o reconhecimento de autoria.

Embora não seja esta a preocupação mas sim de gerar espaços no campo do 
propriedade aberta, nossos profissionais tem suas idéias próprias e às vezes exclusivas, projetadas 
para ambientes atuais ou futuros. Assim é que o modelo dispõe de alguns produtos de possível 
“empacotamento” onde a idéia geral será devassada mas os softwares preservados.

O modelo 

Interactor

de hospedagem e 

empacotamento 

de serviços está

projetado para um 

grande ambiente 

de redes e cadeias 

de informação que 

no futuro 

provavelmente 

terão domínio 

sobre todo o 

ambiente 

comercial.

Assim é que o modelo criou e trabalha o conceito A2A, conforme figura.

O mercado trabalha lógica A2B que é a relação entre Autor/Fornecedor com 
Business/Empresa. O mercado se realiza na operação B2C ou seja Business/Empresa para 
Cliente/Consumidor. Tem crescido de forma constante, sendo objeto de todas as análises de 
logística, o mercado B2B ou Business to Business, representando uma complexa cadeia de troca de 
insumos entre as próprias empresas, antes do produto final ao cliente. É por onde passam os 
processos de reengenharia, racionalização e simplificação de cadeias de fornecimento e alianças.

Com o crescimento das redes de informação, o mercado futuro poderá ser um retorno 
ao escambo. Ou seja uma relação de A2A. Que é o mesmo que A2C, ou uma troca direta 
permanente em contínuo revezamento dos papéis de autor e cliente. Sem necessariamente a 
intermediação de B ou Business. É um dos mais desafiadores fenômenos da rede.

Este é o ambiente futuro com que o AIP•0 trabalha, sem detrimento dos demais.
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HML – Hyper/Holo Modeling Language – Ficção ou Realidade?

Desde quando se iniciou a Era dos Sistemas, o pensamento e a ação humana passaram 
a buscar ações integradas e finalísticas. Daí, após a criação das primeiras soluções integradas, esta 
procura se tornou interminável. 

A ambição máxima, iniciada de longa data, na procura de bens supremos como a
“pedra filosofal”, o “santo graal”, a “fonte da juventude”, o “pergaminho da vida” e outros símbolos 
reais ou filosóficos da perfeição, tornou-se uma constante. Na era dos sistemas, as hyper, holo 
languages ou qualquer outro nome que se dê, constituem o sonho de todo desenvolvedor.

Atualmente, existem diversos paradigmas de desenvolvimento de software. Cada um 
deles, à sua maneira, disponibiliza aos desenvolvedores uma abstração (visão) de conceitos e 
procedimentos sob os quais um programa (sistema de software) será estruturado e executado.

Modelo imperativo: seqüência rígida (linear) de comandos que mudam, ao longo da execução, o 
estado do sistema. C, Cobol, Pascal, etc.

Modelo orientado a objeto: coleção de objetos que se interagem. C++, Java, Object Pascal, etc.

Modelo em lógica: utiliza a lógica matemática para criar soluções. Prolog, etc. 

Como a criatividade humana nunca se esgota, acrescente-se mais um etc.

Ainda, neste âmbito, surgem, com a sigla HML – Holo Modeling Language, os 
primeiros aplicativos construídos dentro dos conceitos hyper ou holo.

Este conceito permite a intercambialidade de informações e comandos entre os 
modelos clássicos dominantes no mercado, integrando-os.

Universo

REALIDADE

Paradigmas e Modelos

Lógico
Orientado
a objetos Imperativo

Etc. 

Prolog
C

Cobol
Pascal

C++
Java

Object Pascal

HOJE

Holo Linguagem
Ficção ou Realidade ?

.......
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HML – Hyper/Holo Modeling Language – Soluções à vista.

Permanecendo esta tendência, como tudo indica que acontecerá, o amanhã estará
povoado de soluções ainda mais facilitadoras da integração (quase) total.

O holoparadigma, rompendo com o caminho introspectivo ou introjetado, até agora 
dominante das linguagens de computação, abre espaço para a total intercomunicabilidade, 
intercambialidade e todos os demais “ inters” possíveis ou imagináveis.

Em campo operacional, a figura estabelece uma premissa do que poderá vir a ser o 
amanhã, onde interfaces de comunicação em cada grupo de linguagem, lhes permitirão conversar 
com as demais, controladas ou não por um gestor próprio ou comum que dirá a forma ótima de 
executar ações ou comandos, determinando sob que domínio de linguagem eles ocorrerão de forma 
mais otimizada.

Cada entidade preserva sua própria história, enquanto uma história comum é
construída, absorvendo todas as demais que dela passarão a fazer parte integral, sem perder sua 
própria identidade. Nesse sentido, alguns trabalhos podem ser citados:

• Modelo OLI (Object Logic Integration): universidades de Hong Kong e Manchester (1997).

• Modelo Holoparadigma: Tese de doutorado (Universidade Federal do Rio Grande do Sul/2002) –
Jorge Luis Victória Barbosa.

• Modelo DLO (Distributed Logic Objects): universidades de Bologna e Ferrara.

[http://www.inf.unisinos.br/~holo/publicacoes.php#T]

Embora recente esta busca, o conceito não é novo. Mas sim, suas soluções de 
aplicabilidade. Esta, pelo menos, é a visão de Rurssel Ackoff em “Design the Future, ao conceber, 
transpondo o conceito para o campo das sociedades humanas, a futura Sociedade dos Sistemas, onde 
todas as realidades ou verdades se integrarão num todo final harmônico, preservando cada qual suas 
características, ainda que contraditórias entre si.
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Tecnologia Embarcada
O conceito da moda é tecnologia embarcada. Constituída por softwares aplicativos, 

introduzidos na memória de máquinas. Ou conceito que melhor lhe equivalha.

Metodologia é inteligência embutida no software ou solução. Como “ovo de 
Colombo”, depois da primeira demonstração ou aplicação, se torna de domínio universal. Entretanto 
este conceito vem sofrendo alterações. Os procedimentos, lado visível da metodologia, passam a ser 
objeto de disputas autorais. 

É digna de referência a medida da Blackboard em registrar procedimentos de Ensino 
à Distância. Há pouco tempo inconcebível, tal questão é assunto para tribunais judiciários.

Se de um lado é preciso proteger o autor até em seu   “padrão procedimental” ou 
‘metodologia” de outro é preciso avaliar quanto de pesquisa anônima ou universitária está embutida 
num pretenso padrão registrado.

É questão a ser avaliada com cuidado, senão o país poderá ser onerado pela  “forma 
padronizada de apertar o botão da descarga” ou “modo de apagar o quadro negro” enquanto a 
biodiversidade se torna objeto predominante da pirataria internacional.

- Vi seu seu modelo tal e qual usado em tal lugar num grande projeto. 

- Você deve estar bem de vida. 

Diziam muitos amigos. Por favor, mandem direitos autorais para minha conta 
bancária. Ou convidem pelo menos para o coquetel de celebração do resultado.

Interactor investiu em moeda contábil mais de US$120.000,00 só em seu ebook 
premiado e disseminado na SUCESU e outros. Não recebeu um só centavo por autoria. Nem era este 
o objetivo. Embora os modelos inéditos e procedimentos padrão criados com exclusividade tenham 
rodado o país ou foram mais longe ainda durante anos.

A metodologia de muitos conterrâneos está embarcada em soluções mundiais 
inéditas. Seus direitos autorais? Estão a ver navios. Proteger autores, pesquisadores e cientistas ou 
seus direitos ainda é uma utopia ou sonho nacional. Só será resgatado coletivamente.

É provável que o modelo a seguir também se torne padrão em pouco tempo.

Construindo novas versões
do Assistente: 

O “Design” Básico

deste Projeto

Metodologia é o mais soft de

todos os componentes da 

tecnologia embarcada.

•0
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Definindo Produtos Ponto Zero
Ponto Zero by Interactor é conceito/projeto/ferramenta metodológico construído 

através da compreensão, solução e memória técnica de casos reais, com índice total de sucesso.

Conforme definição e síntese de consultor “ad hoc” BDMG/FAPEMIG, trata-se de 
instigador desafio, em disputada área de software, para criar sistema navegador em ciberespaço 

multimidial, som, imagem, ... de crescente acesso público, com aspectos originais de conjugação  

virtual ao não virtual e uso do computador mais do que cálculo, como elemento de comunicação.

Interactor, empresa tecnológica, digitaliza, preserva, edita e é detentora de direitos já
com 2 gigas de documentação. Pretende incluir neste Acervo virtual a cópia das dezenas de textos, 
manuais e documentos originais de pesquisa e casos reais, alguns inéditos. Pretende ainda “apontar”
fontes de arquivos, sistemas de terceiros e benchmarkings de mercado, com objetivo de facilitar a 
navegação no aprendizado e implementação de soluções eco-sócio-tecnológicos. 

O Assistente de Implementação aqui proposto em 4o upgrade é sistema navegador 
essencial para preservar, organizar e dar acessibilidade amigável a Acervos Técnicos. Consolida e 
amplia a massa de dados, facilitando costumizar o modelo para novos e inúmeros clientes; 
disseminar o modelo; e construir a base tecnológica para início da fábrica de estórias seriadas.

Os produtos Interactor, embora trafegando seus responsáveis sempre em área de 
inovação e ineditismo, na realidade se baseiam em teoria fundamentada e experimentação sólida. 
Sob forma de “metodologia embarcada”, junto a casos e sistemas de clientes reais, seus produtos são,
cada qual, subprodutos aplicados e replicados com sucesso em soluções de terceiros.

O Assistente capacita pessoas e controla operações para implementar soluções ou 
sistemas desde criador, “decisor” desenvolvedor, implantador, mantenedor, usuário intermediário ou 
final. É embarcado em todos os grandes sistemas atuais ou como navegador independente.

O Disseminador permite difundir modelos técnicos e comportamentais induzindo  
comportamentos estruturantes na construção da Inteligência Corporativa. Além de disseminar 
conteúdos, prepara desde pequeno grupo até grandes massas para empreendedorismo e mudanças.  

O Entretenimento é uma construção massificada e seriada em Fábrica de Estórias 
aberta, onde o conhecimento/decisão do Autor-Usuário se confundem nas soluções de futuro.

Ao mesmo tempo que consolida ferramental usado com sucesso, esta metodologia 
abre novas perspectivas de pesquisa, onde se destaca, entre outros, o sistema auto-reprogramável. 

•
0

Definindo Produtos: •0

Assistente de Implementação
(presente proposta de software) �� ��

Disseminador de Empreendedorismo
Multi-Estratégia
(modelo consagrado, SUCESU 97 e dezenas de clientes) �� ��

Fábrica de Estórias e Entretenimento Aprendiz 
Em modelo Cyber RV (o desafio do milênio) �� ��

Sistemas/soluções auto reprogramáveis
(clonando a lógica das células tronco) �� ��

Para produção e costumização imediata:

Em foco para novos ciclos de pesquisa: 
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AIP Interactor 2007
O método do Ponto Zero e a metodologia Interactor baseados nos conceitos de 

Universo em Transição e aplicados em Soluções Progressivas é uma abordagem dinâmica da vida 
como um processo em permanente transformação. Assim como dizia o saudoso consultor João 
Bosco Lodi, o último capítulo é sempre o ensaio de novo texto.

O leitor encontrará nos documentos anteriores a indicação de caminhos vitoriosos na 
solução de inovações e implantações. Entretanto tudo que funciona é obsoleto. Este slide estabelece 
o plano de trabalho para a nova versão em desenvolvimento.

Caberá a cada qual entender que casos e aplicativos da experiência passada sejam 
suficientes para orientarem os problemas atuais. O que é verdadeiro. Senão, pode ir mais longe. 
Alinhar-se com o presente projeto de pesquisa e construir a nova versão que, certamente, será melhor 
e mais avançada.

De qualquer forma cada qual deve construir solução adequada no atendimento dos 
próprios interesses e necessidades. Segundo Lavoisiére, nada se cria, nada se perde, tudo se 
transforma ou, adaptando, nada se cria, nada se perde, tudo se copia.

De qualquer forma quem conta um conto acrescenta um ponto.

Que seja este o seu ponto de partida. O ponto zero.

Depois? Cada qual por sua conta. Ou juntos criando finalmente um modelo comum de 
Inteligência Corporativa.

É o desafio do presente projeto de versão.

Módulo - 2007 
Ensino

Aprendizado

TUTORIAIS
Interactor

Gestor Operacional

Index de Portal
AIP Interactor

Organização (ISO) �� ��
Projetos (PMI) �� ��
Base Tecnológica (.....) �� ��
Base Software (CMM) �� ��
Implantação (ASAP) �� ��

Gestor de Conhecimento 
Método em Uso
Bibliografia do Projeto
Biblioteca Universal

Laboratório tempo-real  

Grupo ou Organização
Agenda pessoal

Mensuradores (IDH/...) �� ��

Ensaio de Conteúdos da Presente Proposta

Instrumento em Uso

Base 
Tecnológica

Ponto Zero (•=0) �� ��

IntelCorpAIP.pps

Versão 2007

Janelas abertas 
e links

Acesso

Disponível

D
O
N
O

L
I
V
R
E

OPERAÇÕES HOMEM-MÁQUINA
COSTUMIZAÇÃO E CONSUMO

Assistente

Melhores Práticas (ITIL-COBIT) �� ��
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Disseminando Empreendedorismo
Empreender é frequentemente uma corrida de obstáculos onde está em jogo o sucesso 

e a própria sobrevivência. O domínio sobre o universo conhecido tem sido uma conquista de 
indivíduos, grupos, organizações e sociedades que empreendem.

O caçador, agricultor, casal primitivo criaram padrão vencedor. A família, seja como 
for, tornou-se empreendimento referencial. O gestor profissional, homem  ou mulher, hoje parece 
dominante. Em qualquer posição da sociedade é preciso contudo empreender: Em casa, grupo de 
amigos, pequeno negócio, empresa familiar, corporação, governo, instituições, comércio, filantropria 
ou qualquer outra. Disseminar a atitude vencedora é uma garantia da permanência humana.

O padrão dominante no futuro de qualquer  organização é o empreendedor:  
• de negócios,  
• corporativo, 
• institucional.

Multi-Estratégia é roteiro para conduzir bem os empreendimentos. Serve ao ramo 
institucional, privado, público, ou qualquer área das atividades humanas. Mesmo marginal.

Cada indivíduo tem ritmo próprio segundo pedagogia moderna. Na organização 
aprendiz ocorre o mesmo. Crescer em algumas é lento, em outras rápido. A maioria fica na média. 
Pessoas, organizações e sociedades avançam por crises e fases. Às vezes por saltos. A cada momento 
ou situação uma estratégia distinta pode ser a mais adequada ou recomendada.

Independente da rapidez do crescimento, sucesso é aleatório ou fruto da 
determinação. Encontrar estratégias adequadas a cada caso e equilibrar ações é habilidade e 
necessidade do empreendedor. Entretanto tudo se torna cada dia mais veloz. 

Mudança é constante. Gerir as mudanças é essencial. Os seminários ou programas de 
Treinamento Interactor tem levado esta mensagem na formação desde os fundadores, sucessores ou 
controladores de empreendimentos ou corporações até o grupo informal excluído que pretende 
reinclusão na sociedade. Sem esquecer os escalões intermediários que fazem o equilíbrio ou ruína 
das organizações, conforme sejam mal ou bem motivados e orientados.

Multi-Estratégia

Disseminando 
comportamentos vencedores: 

•0

Segredos e surpresas da Ação Estruturante
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Baby X ou Angel’s Baby
A metodologia Interactor não só nasceu e se desenvolveu em campo, aplicando 

soluções práticas e resolvendo problemas reais, como incursiona na realidade artística mixando 
ficção com realidade, mundo virtual  com real ou não virtual. 

Baby X ou Angel’s Baby é o ensaio artístico de estorinha com trilha sonora e musical. 
Pode ser “costumizada”, tanto para ambientes de alta tecnologia e produção profissional quanto para 
situações rústicas e amadoras de “chão de roça”.

Simboliza o navegador Interactor filho de um casal embarcado em aventuras de 
busca  do mapa do tesouro e que aprende a conhecer e solucionar questões em qualquer parte do 
Universo real ou virtual tornando o mundo um pouco melhor para Baby X que pode nascer. Abre a 
oportunidade para a série de estorinhas de aprendizado científico ou entretenimento educativo, 
muitas das quais já editadas em Estórias da Carochinha, 1984.

Baby X ou Angel’s Baby teria companheiros reais ou imaginários que eramo 
Guerreiro e o Mercador aos quais se juntaram Baratontinha e Roboloquinho e outros .Angel’s Baby 
constitui um demonstrativo com música, texto, trilha sonora, etc. para algum patrocinador ousado 
que pretenda investir tecnologia e arte em objetos de consumo educativos.

Mais recentemente foi construída a história da paternidade do Baby X ou navegador-
guerreiro, possivelmente pertencente ao clã dos Alfekians, nascido na montanha perto do “mar no 
meio da terra”. Assim se descreve:

“Da montanha se viam, de um lado, os navios fenícios, de outro, as carruagens hititas.  

Diz a lenda que no alto o filho do mercador encontrou um dia a filha do guerreiro. 

Entre dois povos e dois corações apaixonados nasceu Al Fek o navegador-guerreiro. 

Fim da estória. Começo de novo amor. Ou de uma nova história?”

Embarque você também na criação desta divertida e educativa estória de lutas, 
amores e conquistas. Entre para o clã dos Alfekians os navegadores guerreiros. Conheça a trilha 
sonora do guerreiro-mercador. Conheça a trilha sonora da baratontinha e roboluquinho.

Seja um companheiro de aventura de Angel ou de seu filho imaginário.

O objetivo é seguir e proteger Baby X o bebê do futuro que ainda vai nascer.

ANGEL’s BABY
e o

Cantador de Casos

Quando meu 
bebê nascer 

não sei o 
que vai ser. 

Vai sair por aí
e, quando ficar 

sózinho,
vai chorar.

•
=
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De volta a Serendipty
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Fábrica de Estórias
AIP•0 BABY X – Assistente de Entretenimento Educativo para Aprendiz:

Construção da família de personagens e suas respectivas estórias:

Ponto Zero é uma proposta de compreensão e gestão da vida e interrelações sociais 
oferecida pelo método e respectivo projeto Interactor – Ensino e Prática do Desenvolvimento. 
Construído em décadas de P&D – Pesquisa e Desenvolvimento, patrocinada direta ou inderetamente
por empresas e instituições relevantes, recebeu diversas referências.

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS
• Indicado na Chamada de Trabalho do Congresso Nacional SUCESU 97, como uma das três 
melhores idéias em informática e telecomunicações do país.
• Recomendado à FAPEMIG pelos consultores ad hoc BDMG para investimento a fundo perdido em 
área de pesquisa, tecnologia e cultura multimidiais.
• Apontado pelo Presidente do SENAI-IEL como precursor do potencial modelo mineiro de educação 
a (qualquer) distância.
• Apontado IEL-RETEC-AMITEC como elegível a patrocínio em área de inovaçao tecnológica. 

e outras indicaçoes.

CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO

O contexto de BABY X ou ANGEL’s BABY se refere à história e construção de uma 
humanidade onde a cada sucessão de gerações se agravam os conflitos entre a sociedade, seu 
desenvolvimento tecnológico e a preservação do seu habitat. 

Os personagens, vão sendo construídos e compondo complexa teia de interrelações 
onde episódios independentes ou encadeados colocam o indivíduo/humanidade em seu Ponto Zero, ou 
em seu aqui agora, face a um legado do passado e um anseio de futuro. 

Buscam-se compreensões destes dois vetores, origem e destino e constroem-se 
soluções pequenas ou grandes numa teia de adversidades e conquistas que podem garantir o fim feliz 
de cada estória e a continuidade positiva da história.

Alguns personagens e “casos” já estão disponíveis e outros precisam ser definidos ou 
agregados, construindo numa réplica virtual a reflexão do estado real da humanidade, seus grupos 
assimétricos componentes e indivíduos de qualquer espécie.

Fábrica de Estórias

Inúmeros personagens aguardam para tomar forma e vida 
pela mão de seus autores ainda desconhecidos.

Você vai
fechar este
livro?

Vamos
construir

juntos a
história?

Entretenimento Aprendiz
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Responsabilidade e Contatos

Ivan Kallas 87519296
Esc Resid. 33443244
Interactor 99929296

ivankallas@oi.com.br

www.interactor.com.br
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Grupo 
AGIR

GOSTOU?
Quer girar o peão?

FAÇA CONTATO!

Interactor é empresa virtual, conforme próprio propósito que lhe deu origem.

Para fins jurídico-tributários tem sede em Santa Rita do Sapucaí, não só por razões 
práticas como em homenagem à Cidade Eletrônica, Vale da Eletrônica e hoje Rota Tecnológica 459, 
berço da eletrônica no Brasil.

Sua operação é virtual, dentro do conceito da realidade digital em que opera mas 
todos os seus casos se referem a situações resolvidas na vida real. Aguarda-se a legislação que valide 
endereços virtuais para que se adeque a empresa a esta nova realidade mundial. 

Os projetos se realizam caso a caso, conforme escopo e necessidade do cliente, sendo 
os casos citados ou relatados, ocorridos em algumas das maiores organizações, cidades ou capitais 
dos Estados brasileiros. E também em pequeníssimos negócios e cidades.

AGIR, Ação Gestora de Inclusão e Reciclagem se compõe de indivíduos ou 
organizações, engajados em formar rede/cadeia-voluntária/profissional para desenvolvimento auto-
sustentado. O Projeto Interactor é sua base metodológica.

Os membros titulares ou associados definem como sua sede o lugar mais adequado, 
tendo muitos parceiros a característica de operar oficialmente em home office.

Quem sabe para alguns o futuro já chegou. 

É preciso agora compartilhar.


