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O

uso da tecnologia na gestão pública foi tema da exposição que o ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de São Paulo, Marcus Vinicius Sinval, fez em abril para
uma plateia de pré-candidatos às eleições municipais de outubro de 2016, dentro do ciclo de debates e palestras chamado
“Encontros Democráticos”, promovido pela fundação do PSD
para estudos e formação política, o Espaço Democrático.
Foi a vigésima reunião da série, que começou há mais de
um ano e nos últimos meses vem se dedicando a tratar de
assuntos de interesse da sociedade e que provocam impacto
direto na atuação daqueles que estão ou pretendem entrar na
vida pública. O propósito final é produzir conhecimento por
meio da divulgação de boas práticas de gestão. Temas como
saúde, saneamento, educação, turismo, esportes, transporte
urbano e parcerias público-privadas foram alguns dos apresentados até o momento.
Sinval defendeu a ideia de que tecnologia não é apenas o
uso da informática e suas ferramentas na administração, mas
também a reorganização de processos que tenham como
objetivo final cuidar das pessoas e facilitar a vida delas.
”Essa é a tarefa de um governo”, diz.
Esta publicação traz a íntegra da palestra e das questões
levantadas pelos participantes.
Boa leitura.
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Sérgio Rondino: Estamos iniciando o 20° Encontro Democrático, longa série que a Fundação Espaço Democrático está promovendo, focada principalmente em temas que possam ser úteis a quem está
ou pretende entrar na vida pública, em especial no âmbito municipal, porque este é um ano de eleições para
prefeito e vereador. O tema de hoje é a tecnologia no
governo.
Nós convidamos para falar sobre esse tema alguém
que tem uma vasta experiência nessa área, o Marcus
Vinícius Sinval, que foi secretário-executivo de Comunicação da Prefeitura de São Paulo na gestão do exprefeito Gilberto Kassab.
Marcus Vinícius Sinval: Eu gostaria, inicialmente, de compartilhar com vocês o conceito de
tecnologia, que é a base do que vou apresentar
hoje, através de exemplos, de práticas das quais
eu participei, ou atuando como observador muito
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próximo dentro de governo. Qual é o conceito amplo
de tecnologia? Todo mundo é levado a pensar apenas
na informática quando falamos de tecnologia. Mas a
ideia é a gente poder olhar a tecnologia como a organização de processos para facilitar um trabalho, um
projeto, uma ação. Isso eu aprendi quando tive a oportunidade de trabalhar no Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio à Micro e Pequena Empresa), na consultoria
para micro e pequenos empresários. Quando falamos
de micro e pequenos negócios, de micro e pequenos
empresários, é importante que ele perceba que uma
mudança de comportamento ou de ação vai trazer um
benefício que é sensível rapidamente para o negócio.
Que é a coisa mais importante na vida do empresário.
Não deixa de ser na vida do grande empresário, mas
um empresário de micro e pequeno negócio tem uma
relação muito mais próxima, ele faz tudo dentro da
empresa dele. Ele é responsável por tudo. Tem até
uma coisa afetiva com a empresa. Então, ensinar um

pequeno empresário a fazer as inscrições num livrocaixa é aplicar uma tecnologia que vai dar a condição
para ele ter um olhar diferente sobre as finanças dos
seus negócios. É ter a sensibilidade de como anda o
negócio, o que entra e sai.
Essa é a proposta de tecnologia sobre a qual eu
gostaria de falar hoje, mostrando esses exemplos
dentro de governo que participei. É obvio que tem
tecnologia em informática. Embarcada em processos, pode ajudar demais, facilitar muito o trabalho do
governo, principalmente a vida do cidadão. A outra
questão é qual definição de governo que eu gostaria
de usar. Eu fui convidado para trabalhar na Prefeitura
de São Paulo, na Secretaria de Comunicação, quando
estava no Sebrae, e não conhecia nenhuma das pessoas que trabalhavam lá. Não conhecia o prefeito e
não conhecia o secretário de Governo, que me fez o
convite. Eu aceitei porque mesmo não conhecendo
ninguém, sabia a importância do cargo. E fui solicitado
para que ajudasse numa questão dentro do governo.
Isso foi uma virada na minha vida, e gosto de compartilhar com as pessoas para entender como funciona o
governo e qual a importância que ele tem na vida das
pessoas.
Quando trabalhei na iniciativa privada, sempre
percebi que quando ingressava no trabalho estava
recebendo um voto de confiança. Estava começando
a gastar o meu estoque de confiança. E eu ia me dedicar para adquirir mais confiança à medida que o tempo
passasse. No governo, as coisas estão sempre acontecendo. Não é uma empresa que vai começar a operar,
como eu tive a oportunidade de participar. Não é um
projeto novo, que precisa de uma pessoa. O governo
está ininterruptamente funcionando e não pode parar
porque está tratando do cidadão. A sensação que eu
tive é que, quando entrei no governo, entrei com toda
confiança. A pessoa que te chama, fala: “Cuida desse
assunto para mim. Vamos nos encontrar no dia do juízo

final. Uma hora nós vamos saber se o seu trabalho foi
bom”. E a partir dali você tem que se dedicar a não
perder a confiança. Portanto, tem que tomar a iniciativa, muito mais do que fazer a prestação de contas.
Eu tive passagens engraçadas com o meu chefe na
época, o dr. Aloysio (Nunes, hoje senador). Eu me reportava a ele toda semana. Ele me recebeu na primeira
semana. Na segunda semana, deu um telefonema. Na
terceira, tinha uma pessoa na mesa de reunião. E na
quarta semana eu não fui. Se ele precisasse de uma
informação, me chamaria e eu tinha que estar preparado para responder. Então, a ideia de governo é essa.
Cuidar das pessoas. Resolver, facilitar a vida das pessoas. E como a tecnologia pode ajudar com isso?
Eu queria propor esse conceito, que não é único. Eu
não sou o dono da verdade, mas acho que é um olhar
que podemos ter sobre a tecnologia, pelo menos hoje,
para podermos compreender os exemplos que vamos
ver, que são muito poucos em relação a todos que eu
pude presenciar. Nossa querida Alda (Marco Antonio,
secretária da Assistência Social na gestão Kassab)
é responsável por muitos deles. Talvez ela nem considere que aplicou tecnologia, mas é responsável
porque nós vamos falar é da Prefeitura de São Paulo,
da experiência que tivemos lá.
E tecnologia, como eu já disse, não é só informática.
É reorganização de processos para aumentar a eficiência para o governo e entregar mais conveniência para
o cidadão. Era o que a gente sentia que a maioria das
pessoas fazia porque é quase inevitável seguir o
exemplo do seu chefe e o nosso chefe pensava
dessa maneira, pensava em entregar conveniência
para as pessoas. As pessoas vão reconhecer o trabalho de um governo na medida em que a vida delas melhorar, em que elas puderem conquistar coisas
inclusive junto com o governo. E foi a experiência,
até hoje, mais longeva. Podemos nos orgulhar de ser
a equipe que ficou mais tempo na Prefeitura de São
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O carnê do IPTU foi redesenhado e colorido para facilitar a compreensão do cidadão e o pagamento do imposto

Paulo, porque foi a única que se reelegeu. A gestão
Serra-Kassab, que teve o Kassab fazendo a gestão na
maior parte do tempo, foi a única que se reelegeu. E
era uma equipe que, além de competente, teve mais
tempo para trabalhar.
Os exemplos que vamos ver são poucos em relação a tudo o que foi feito. Mas eu acho que dá uma
boa noção de como a tecnologia, tanto a informática
quanto a reorganização ou organização de processos
ajudou a oferecer conveniência, serviço e utilidade
pública para o cidadão.
A primeira delas, para não fugir muito do ambiente em que estamos hoje, que é de crise, falta de
dinheiro, foi a mudança feita na forma de avisar o cidadão sobre as parcelas do IPTU, o Imposto Predial e
Territorial Urbano. O IPTU era enviado entre o fim de
janeiro e meados de fevereiro. Era um bloco inteiro,
com as 10 parcelas e mais o canhoto para pagamento
à vista. Nós sabemos que muitas pessoas não compreendem o conceito de imposto, que traz justiça social. Elas reclamam, mas pagam. E havia muito atraso,
porque pagavam a primeira parcela, colocavam o carnê
na gaveta e esqueciam lá. A Prefeitura, então, des-
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membrou aquele carnê e começou a enviar as parcelas do IPTU todos os meses. E aquele boleto, que era
ininteligível, de uma única cor, com as informações
todas amontoadas, fáceis de serem confundidas, passou a ser colorido, parecido com aqueles dos serviços
que são prestados por concessionárias de luz, água,
telefone. E foi feito um círculo nos campos de valor
e data de vencimento, para destacar. Isso resultou, já
no primeiro ano, em torno de R$ 2 bilhões a mais de
arrecadação – ou redução da inadimplência. Também
houve aumento do pagamento à vista porque junto
com isso nós fizemos uma campanha de comunicação
para alertar que o contribuinte tinha a oportunidade
de pagar a parcela à vista, com desconto – e era um
desconto de 6%, valia a pena na época. Nós analisamos o perfil dos proprietários para escolher o meio de
comunicação em que colocaríamos as campanhas dos
pagamentos à vista e o parcelamento. E também para
avisá-los de que enviaríamos uma por mês, não mais
o bloco. Essa mudança de processo, que eu considero
tecnológica, e que dependeu de uso de tecnologia e
informática, foi muito benéfica para o início da gestão
e está aí até hoje. Melhorou a arrecadação sem criar

taxa. Aliás, durante os oito anos de gestão, nenhuma
taxa, nenhum imposto foi criado.
Outro exemplo, e desse eu tive a oportunidade de
participar do início ao fim, foi o estabelecimento da
nova central de atendimento telefônico ao cidadão, o
telefone 156. A Prefeitura sofria muito com reclamações e a gente sentia até que o cidadão estava
resignado. Havia um sentimento muito ruim em
relação à prestação do serviço de atendimento
telefônico ao cidadão. Então, fizemos um estudo,
fomos olhar o que acontecia nas grandes cidades do
mundo, cidades de perfil parecido com São Paulo
e outras que pudessem ter bons exemplos, boas
práticas. Perdemos uns dois anos para poder, junto
com uma equipe de técnicos, desenhar um serviço
ao cidadão que ao menos tivesse a pretensão de ser
um bom atendimento. Não só do ponto de vista de
conseguir receber a demanda, mas também de encaminhar a sua solução. Ou, mais ainda, prestar o
serviço imediatamente.
No 156, 46% das chamadas, em torno de 1
milhão por mês, eram para saber itinerário de
ônibus. Os itinerários de ônibus mudavam muito.
Me lembro de uma reportagem que dizia que havia
3 mil mudanças de itinerário de ônibus por mês em
São Paulo. E a matéria dizia que isso era muito ruim.
Mas mudar itinerário não significa mudar a origem e
o destino. Então, o próprio grupo de trabalho que nos
ajudou percebeu que isso poderia ser automatizado,
porque embora você tivesse mudança de itinerário, a
origem e destino de cada linha mudavam muito pouco.
E a base de dados dessas linhas de ônibus tinha um
valor para nós mesmo com todas as mudanças de
itinerário que aconteciam. Adotamos uma tecnologia
com reconhecimento de voz e diálogo dirigido – porque
nós temos uma língua muito rica e somos um país continental, temos muitos sotaques, e não é fácil para a
máquina aprender a reconhecer o que um ser humano
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A gente acreditava
que os cidadãos queriam
mais informação da
Prefeitura, mas nem
procuravam aquele
serviço para se informar.
Era uma cultura
de resignação.

fala. Hoje já reconhece 96%. Um ser humano entende
95%. Esse método de diálogo dirigido perguntava para
a pessoa, se ela escolhia itinerário de ônibus, onde ela
estava e para onde gostaria de ir. E essas informações
eram processadas. Uma voz sintetizada informava
quais linhas de ônibus podiam ser usadas para fazer
aquela viagem. Esse atendimento não passava por
nenhuma pessoa. O telefone tocava, a máquina atendia, entrava uma gravação e logo avisava que era um
atendimento eletrônico – naquela época já estava diminuindo, mas ainda existia certa resistência ao atendimento eletrônico. O sistema dava as opções, fazia as
consultas na base de dados e retornava a informação,
quando possível, com sintetização de voz. Não usava o
trabalho dos atendentes. E nós não deixamos de empregar por causa disso.
A central do 156 tinha a espera média de 20 minutos, com picos de 40 minutos. Certamente havia demandas que não conhecíamos. A gente acreditava que
os cidadãos queriam mais informação da Prefeitura,
mas nem procuravam aquele serviço para se informar.
Era uma cultura de resignação. Todos os atendentes
permaneceram e, mais que isso, o time foi aumentado
e se estabeleceu uma qualificação do ponto de vista
de capacitação, até para poder dar fé pública, algum
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Conseguimos abrir uma área dentro do
atendimento 156 para fazer esse trabalho e organizar a
demanda dos pedidos de consulta dos servidores.
Mas isso gerou outro problema. Conseguimos marcar
tantas consultas que o agendamento estava chegando a
seis meses de antecedência, criando a sensação
de que as consultas e exames demoravam muito.

tipo de negociação, por exemplo de dívida, para o
atendimento. E essa triagem eletrônica era feita no
primeiro momento do atendimento. Foi uma experiência muito boa.
Nós passamos daquela situação em que a central
156 estava entre o cidadão e a Prefeitura, para colocar o cidadão no centro do atendimento, porque era
garantido que ele iria ser atendido. O tempo média de
espera, que era de 20 minutos, a partir do 1° mês de
operação virou zero. E aí a gente ficou preocupado. E
nos explicaram que era zero estatístico. É óbvio que
não era zero. Mas era tão pequena a espera que o
tempo médio resultava em zero. E a gente começou
a entender as outras demandas do cidadão. Elas já
tinham sido pesquisadas, mas a gente começou a
aprender. Imaginem uma fila para entrar num lugar
que tinha uma porta estreita – e as pessoas desistiam de entrar. Quando a gente abriu essa porta, todo
mundo conseguiu entrar. E aí gerou outra dificuldade
porque, quando se consegue registrar a demanda de
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todo mundo, precisa responder. E aí o gargalo que
parecia estar no atendimento telefônico passou
para dentro do governo. E nos ajudou a estimular
a administração para que ela também mudasse os
seus processos para agilizar o atendimento. Como o
sistema tinha georreferenciamento, nós sabíamos da
onde vinha cada demanda. E conseguíamos identificar
as demandas para as mesmas coisas. Isso, certamente,
ia nos ajudar a organizar a prestação de serviços da
Prefeitura: zeladoria, troca de lâmpadas, tapa-buraco,
coisas que o cidadão faz de casa.
A redução do tempo médio de espera permitiu que
a central fizesse o serviço telefônico ativo. Quando
você tem 20 minutos de tempo médio de espera, com
picos de 40 minutos, significa que está todo mundo
trabalhando o tempo inteiro, atendendo ligações que
estão entrando, e assim ninguém pode fazer ligações.
A partir daquele momento nós conseguimos começar
a fazer ligações telefônicas. E fazíamos 4 milhões de
chamadas por mês, para campanhas de prestação de

serviço e utilidade pública. Campanhas da dengue,
lixo, enchente. A central tinha o potencial de tentar organizar urgência ou emergências na cidade e também
campanhas de utilidade pública que já eram costumeiramente feitas. Para vocês terem ideia, nos oito anos
foram feitas dezoito campanhas de prevenção contra
a dengue. Chegou uma época em que as agências de
publicidade já não tinham mais como trabalhar porque
a criatividade sobre o tema já havia se esgotado.
Com tudo isso, conseguimos resolver um problema
que o Hospital do Servidor Público tinha, que era o
agendamento das consultas dos servidores. Havia muita reclamação, muito tempo de espera, um
problema que para eles não tinha solução. Conseguimos abrir uma área dentro do atendimento
156 para fazer esse trabalho e organizar a demanda
dos pedidos de consulta dos servidores. Mas isso gerou
outro problema. Conseguimos marcar tantas consultas
que o agendamento estava chegando a seis meses de
antecedência, criando a sensação de que as consultas

e exames demoravam muito. Na verdade, era porque
a gente estava conseguindo organizar o sistema de
atendimento ao servidor público. E muitas dessas
agendas eram a segunda ou a terceira. O sujeito fazia
a consulta, o exame e o retorno. Mas com seis meses a
gente conseguiu organizar porque o número de servidores é limitado. É diferente da demanda por saúde da
população. Foi uma experiência ótima.
E o 156 reunia informações sobre quaisquer
questões da Prefeitura. De finanças, de mobilidade...
porque a base de dados era ampla.

Jorge Luiz da Costa (militante do PSD):
Quando temos todo esse processo tecnológico,
existe a preocupação de humanizar os processos
para atingir todas as faixas etárias? Vocês tinham
essa preocupação para poder ter um feedback? O
processo tecnológico é superficial e frio. Dá a impressão de que você não está lidando com o ser
humano.
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Marcus Vinícius Sinval: No atendimento telefônico, a maioria dos serviços prestados pela central
de atendimento não envolvia o cadastro do cidadão.
Até porque a gente precisava de agilidade no atendimento – esse é o maior desejo que as pessoas têm
quando ligam ou vão buscar um serviço. A sensação
de demora quando você está esperando no telefone é
grande. Aquele silêncio de três segundos parece muito mais do que três minutos no balcão onde uma pessoa é atendida, porque o atendente vira as costas mas
você vê que ele está fazendo alguma coisa. Pode não
ser nada, mas você vê. A sensação de espera no telefone é muito maior. A gente buscou fazer um trabalho,
uma estrutura que pudesse devolver a informação que
o cidadão estava solicitando o mais rápido possível.
Para oferecer conveniência. Então, naquele momento
não sabíamos com quem estávamos falando.
Jorge Luiz da Costa: E o
retorno foi bom?
Marcus Vinícius Sinval: Foi porque conseguimos
atender mais gente e registrar
a demanda de mais gente.
Doeu lá para dentro porque havia mais coisas para
fazer. Mas governar é assim. Temos que ter coragem.
Tínhamos três níveis de atendimento, do operador de
telemarketing regular até o nível de qualificação superior, onde se tratavam as questões de finanças. Na época da inspeção veicular, por exemplo, determinações
do Ministério Público mudaram muitas coisas. Então, o
cidadão que ligava para o 156 passava por um sistema
que identificava esses assuntos mais complexos e o
encaminhava para essa célula. E ali havia um atendimento humano e um compromisso, primeiro, com
a cortesia, e depois, sempre que possível, nós iden-

10

tificávamos o perfil do cidadão, fazendo o cadastro
dele. Mas não era sempre que a gente precisava do cadastro. Houve até uma discussão que demorou alguns
meses, sobre quando alguém ligava para o 156 para
fazer uma denúncia. Na maioria das solicitações
encaminhadas para o atendimento humano pedíamos o CPF das pessoas, porque o serviço é prestado
por um fornecedor do governo, que fez um contrato
oriundo de um processo licitatório. É obrigação legal que tenha prestação de contas. A lista de CPFs
não só dava uma visão estratégica para o governo
atuar, como era obrigação de prestação de contas
com governo, Tribunal de Contas e Ministério Público.
Agora, como você vai pedir o CPF de uma pessoa que
está fazendo uma denúncia, que viu acontecer um
fato ali na rua? Que quer falar sobre um atendimento
presencial num balcão do governo? Então a gente
teve essa discussão durante um tempo, até para conversar com os procuradores que trabalhavam conosco
para ter a certeza de que não infringiríamos a lei se
permitíssemos que o telefone recebesse a denúncia.
Como era possível transferir a chamada, recebíamos e
transferíamos.

Pedro Pessoa (pré-candidato a vereador de São
Paulo): O sistema 156 era integrado com GPS?
Marcus Vinícius Sinval:
Tinha o georreferenciamento. As demandas passavam a
ser registradas no local e ficavam no arquivo como
daquele local. Então, na reclamação de uma lâmpada
queimada, a gente conseguia perceber se tinha mais
pessoas reclamando da mesma coisa, de um buraco de
rua ou de um ônibus que não parava no ponto.
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A Prefeitura de São Paulo foi pioneira na iniciativa
de abrir suas contas na internet. Foi polêmico à época,
hoje é obrigatório. Talvez até a imprensa tenha sido
contra. Todas as contas e todos os números e contratos
foram abertos. E os salários dos servidores também
foram divulgados e isso gerou muita polêmica.

Pedro Pessoa: Uma resposta em tempo real,
não é?
Marcus Vinícius Sinval: Sim. Você consegue
ver o que está acontecendo em cada assunto. Se você
quiser, dá para ver on-line. É muita informação. Tanta
que ela pode até não ser conclusiva. Precisa, sempre,
olhar com calma, estaticamente, um período, sobre algum termo específico. Aquilo lá dá uma noção, dá uma
tendência do que acontece.
Vamos falar de outras tecnologias implantadas
para melhorar a vida das pessoas, sem esquecer o
desempenho do governo, porque eu acho que uma
coisa depende da outra. Se você tem um governo que
pode trabalhar mais e melhor, certamente as pessoas
vão ter um resultado melhor no serviço. Então, o Programa Leve Leite, da Prefeitura de São Paulo, passou
por um processo de planejamento para que o produto,
que era entregue nas escolas, fosse direto para a casa
dos alunos. Na escola, os diretores e professores eram
os responsáveis pelo recebimento, armazenagem, organização e entrega do produto. Isso significava que
profissionais cuja responsabilidade é formar crianças
estavam cuidando de latas de leite. Tomava tempo
desses profissionais de educação. Ora, por que não
utilizar para o processo de entrega uma tecnologia

existente, que era a dos Correios? Isso foi feito e o
corpo docente como um todo teve um peso tirado da
sua carga horária, uma atividade que não tinha a ver
com sua função.
O importante foi possibilitar que professores e diretores de escola pudessem dedicar-se às suas funções
e não a essa de organizar material, por mais importante que fosse o seu resultado. Os Correios tiveram
que abrir uma nova empresa só para fazer esse trabalho de logística, que era enorme. E a Prefeitura,
por sua vez, fez um trabalho intenso e frequente de
organizar o cadastro das crianças. Porque sem uma
informação correta de endereço, o leite não chegaria
e a mãe teria a sensação de que perdera o benefício.
E com isso descobrimos que muitas crianças tinham
endereços falsos, porque não viviam no município de
São Paulo, mas queriam estudar nas escolas de São
Paulo.
Outra questão de tecnologia, essa sim de informática, foi a criação do Portal da Transparência. A Prefeitura de São Paulo foi pioneira na iniciativa de abrir
suas contas na internet. Foi polêmico à época, hoje é
obrigatório. Talvez até a imprensa tenha sido contra.
Todas as contas e todos os números e contratos foram
abertos. E os salários dos servidores também foram
divulgados e isso gerou muita polêmica. Estava dis-
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ponível a lista de funcionários de todas as empresas
municipais e do governo, com seus salários brutos,
não detalhados. A publicação dos salários foi o que
deu a cara da transparência na época.
A gente também começou a publicar na internet informações como o cardápio da merenda, para estimular os pais a usarem a internet. A Prefeitura abriu 400
telecentros para que o cidadão pudesse ir lá e acessar
a internet. Tinha o trabalho de batismo digital, aquela
coisa toda, mas eram 400 unidades com computadores
e internet para que as pessoas pudessem usar para o
seu interesse. E fazíamos campanhas para estimular
que os pais participassem da educação do filho e que
o ambiente pedagógico fosse para dentro de casa. O
cardápio da merenda tinha o propósito de mostrar para
os pais o que era oferecido para as crianças na escola
todos os dias, deixar claro que elas podiam repetir a
refeição e explicar que o fracionamento de alguns alimentos atendia a uma regra internacional de nutrição,
e não à economia que o fornecedor estava fazendo.

Jorge Luiz da Costa: E o principal é o desenvolvimento cognitivo da criança bem alimentada,
não é?
Marcus Vinícius Sinval: Depende da nutrição! A merenda já seguia um padrão internacional,
estava no edital. Mas sempre tem um problema. Hoje
nós estamos vivendo um problema parecido, tem aí
um escândalo com a merenda. Mas era importante
que os pais soubessem que o filho dele podia repetir
a refeição. Que as notícias que estavam lendo sobre
olimpíada de economia, que o governo cortava a salsicha no meio, a maçã era só a metade... Não tinha isso,
era uma regra de alimentação. O percentual médio de
absenteísmo nas escolas é de 15%, mas o governo
precisa ignorar isso. Eu até ficava chateado quando
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recebia o relatório do Tribunal de Contas que fazia a
comparação da prestação de serviços ao cidadão com
os serviços privados. Aqui não é um aluguel de carro,
uma TV a cabo, uma internet. Esse é o atendimento ao
cidadão. Está tratando da vida dele. Por que o governo
vai ficar falando: “Ah, eu só vou até 80%, que é meu
nível”? Depois, deixa passar que pode. O espírito do
governo não é esse. Do governo que eu participei não
era. A gente fazia para ser 100%.
Agora, no caso da merenda, é obrigação legal. O
governo tem que oferecer para 100% das crianças. O
mercado sabe que elas não vão todos os dias na escola. O mercado sabe quem tem 15% de absenteísmo.
E as empresas que entram na licitação trabalham com
isso para se rentabilizar. E é uma ação, eu não defendo isso, de gestão. O administrador da empresa está
olhando como pode rentabilizar o negócio dele. O que
a gente queria era evitar que os pais achassem que
ali tinha um racionamento da merenda. Porque não
existia isso. E que se houvesse uma iniciativa local,
que a comunidade pudesse cobrar o correto. Porque os
níveis de gestão são muitos e uma ordem dada aqui
nem sempre chega lá na ponta da maneira como deve.
Fila de creche é a mesma coisa. Era transparente, com
nome da criança, da mãe, do pai, creche, local, para
onde ia. Tudo sempre publicado ali. Habitação popular,
a mesma coisa.
Jorge Luiz da Costa: A gente sabe que é difícil
a Prefeitura conseguir atender à demanda. E nas
creches conveniadas geralmente gira o interesse de
pessoas ligadas às subprefeituras. Nunca se atende
a toda a demanda. O governo não poderia pensar
em uma maneira diferente de atender todo mundo?
Por exemplo: a mãe tem um filho e não acha lugar na
creche. Só que existem muitas escolas particulares
com vagas sobrando para aquela criança. Mas eu nun-

ca vi um governo se preocupar com a criança, com o
desenvolvimento da criança, que é o mais importante.
Então, a mãe teve um filho, tem o direito de colocar
na escola particular mais próxima e aí a Prefeitura cria
um padrão de valores para aquela escola, e a mãe tem
onde deixar o filho até sair a vaga na creche. Por que
não há interesse em resolver essa situação de vez?

Marcus Vinícius Sinval: Eu já me deparei com
essa ideia.
Luiz Alberto Machado: Eu
tenho visto muita gente que,
quando ouve falar do governo
eletrônico, levanta de cara duas
questões: custo e capacitação
técnica para desenvolver. São
obstáculos fortes?
Marcus Vinícius Sinval: Do ponto de vista da
transparência ou dos processos?
Luiz Alberto Machado: Dos processos. A
implementação de um governo eletrônico em uma cidade de poucos recursos.
Marcus Vinícius Sinval: É um processo
idiossincrático. Eu só posso falar daquilo que eu
participei. Mas a minha opinião sobre isso é que
não. É que a tecnologia tem uma velocidade de
desenvolvimento muito grande. Aquilo que hoje é
caro, mas é bom, nós precisamos buscar maneiras
de fazer. Quando a gente vai comprar as coisas, a lei
da licitação diz que deve ser pelo menor preço. Se
a gente ficar preso nisso, se não tiver coragem de
inovar, de justificar... Até porque qualidade e preço
são diretamente proporcionais – há exceções, mas

normalmente são. Se a gente não tem condição,
tem que ficar de olho, organizar equipes, plantar
o interesse no seu entorno, defender que aquela
tecnologia será melhorada do ponto de vista do
seu custo ou da sua eficiência. Em algum momento
você vai ter. O importante é não desistir. O 156, por
exemplo, é uma maneira tecnológica não só de organizar e dar boa informação para o cidadão. Que
é o que tinha no site da Prefeitura, que tem 14 mil
páginas de informação institucional. Que são necessárias. É importante que tenha. Mas não tinha
prestação de serviço. Nós conseguimos chegar a
150 serviços prestados através da internet e do
atendimento telefônico.

Sérgio Rondino: Qual é o nível de resistência que você sentiu da chamada máquina pública na
adoção de novas tecnologias? Vou dar um exemplo
simples, recente, que é do Ministério do Trabalho. Uma
ex-empregada precisava pedir o seguro-desemprego e
exigiram dela um formulário preenchido a máquina de
escrever. Aí ela ficou com um problema, porque comprou um formulário e ninguém mais tem máquina de
escrever, só computador. O meu contador ficou louco:
“A única máquina de escrever que eu ainda tenho aqui
não tem fita. Como é que faz?”. Veja o absurdo a que
se chega. A pergunta é: você sentiu resistência da máquina para melhorar, usar a tecnologia?
Marcus Vinícius Sinval: Não. Minha área de
trabalho é a comunicação. Comunicação é responsabilidade de quem começa. Então, sempre que eu
fui tratar dessas questões com os meus colegas, com
quem eu precisava falar para poder cumprir o rito burocrático de todas as coisas, inclusive da aquisição de
novos projetos, eu tinha sempre um rol de benefícios
e maravilhas que aquele projeto traria para o trabalho,
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...a cidade de São Paulo é, talvez, a única
do Brasil que mede o congestionamento de trânsito
em quilômetros. E isso não é de agora, alguém
lá atrás teve a coragem de medir e passar a divulgar.
Se eu, ao medir, posso perceber alguma coisa
que vai me ajudar a trabalhar mais para
melhorar ou trabalhar melhor, eu devo fazer.

inclusive da própria pessoa. A conveniência que traria.
A resistência é natural. Tudo o que é novo nos leva a
resistir. No começo, a relação era emocional. Eu ficava
um pouco com raiva, mas depois percebi que não era
culpa de ninguém. Nenhum interlocutor que resiste
nessa questão, que resistia ao nosso trabalho, das
outras secretarias, fazia de propósito. Porque você
imagina um sujeito que está trabalhando há 30 anos,
que ascendeu na carreira, é concursado, teve todas as
suas promoções. Quem pode dizer que essa pessoa
não é bem-sucedida e que não sabe o que faz? Então,
não dá para querer que a pessoa mude imediatamente
porque você está entusiasmado e descobriu uma
panaceia que vai resolver um monte de problemas.
Precisamos compreender que essa relação, quando é
humana, vai passar por um pouco de resistência.

Sérgio Rondino: Às vezes, usar a tecnologia
para dar transparência a um determinado setor da administração pública cria até dificuldades para a imagem do próprio governo. Há até quem diga, eu já ouvi a
frase, que transparência demais é burrice. Você citou a
adoção da transparência na fila de pretendentes a uma
vaga em creche, lembro que foi uma coisa pioneira. Foi
preciso coragem para passar a publicar a demanda por
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creche na cidade de São Paulo, porque é uma demanda
reprimida, muita gente precisa. Quanto mais crianças
você atende, mais gente procura e a fila aumenta. Ao
colocar os números da demanda como um dado público, a Prefeitura criou uma cobrança fortíssima da mídia
em cima do governo, já que a imprensa costuma valorizar mais o número de crianças sem creche do que o
número de crianças que passaram a ser atendidas. Os
governos anteriores não tinham essa demanda nem
essa pressão, porque não divulgavam a quantidade
de vagas que eram necessárias, ninguém sabia e a
imprensa não cobrava tanto. A transparência exige
coragem também.

Marcus Vinícius Sinval: Para a gente não
ficar só nesse exemplo, lembro que a cidade de São
Paulo é, talvez, a única do Brasil que mede o congestionamento de trânsito em quilômetros. E isso não
é de agora, alguém lá atrás teve a coragem de medir
e passar a divulgar. Se eu, ao medir, posso perceber
alguma coisa que vai me ajudar a trabalhar mais para
melhorar ou trabalhar melhor, eu devo fazer. Nós mesmos sofremos com isso, porque dá a impressão de que
São Paulo de repente passou de uma média de 200
quilômetros de congestionamento, que já era alta, para

600 quilômetros hoje. Por quê? Porque a tecnologia hoje
permite que a gente monitore mais automóveis, e não
só nas vias em que os agentes de trânsito ficavam lá em
cima dos prédios com contadores de mão. Hoje é a tecnologia. Você sabe como as pessoas estão circulando pela
cidade toda e isso te dá lá 500 quilômetros de lentidão.

Pedro Pessoa: É impossível governar São Paulo
sem investir em grandes tecnologias. Isso eu falo no
transporte, no urbanismo, na educação. Porque quando passou a gestão do Kassab, a cidade de São Paulo
parou no tempo. A cidade está perdida. Mal organizada.
Não sou eu quem diz isso, mas as grandes estatísticas.
Quem pesquisa, vê a realidade. Eu finalizo com uma
frase. Educai as crianças para que amanhã não seja
necessário educar também os adultos.
Roberto Macedo: Fala-se
muito de internet. Como ela se
encaixa no que você expôs?
Marcus Vinícius Sinval:
O 156, por exemplo, pode ser
acessado pela televisão quando a tevê é interativa. O cidadão digita o número de
protocolo com seu controle remoto e pode ver o status
daquele protocolo. A Prefeitura de Porto Alegre faz
isso há muito tempo. Nós buscamos lá esse modelo.
Muda de canal e cai no governo.
Roberto Macedo: Para a saúde são muitas aplicações...
Marcus Vinícius Sinval: Vejam uma coisa
polêmica: diagnóstico e consulta à distância não pode,
o Conselho Federal de Medicina não permite. É permitido se houver um enfermeiro ao lado do paciente.

Ele passa o resultado de um exame, é feita a análise do
resultado com diagnóstico e prescrição de um médico
que está à distância. Hoje a tecnologia permite que
isso aconteça. Em algum momento, os médicos vão se
permitir fazer isso. O Conselho vai aceitar. Mas hoje
não pode. Agora, como você faz para atender o cidadão que está lá do outro lado da balsa, no extremo
Sul da cidade, onde nenhum médico quer trabalhar e
não tem hospital?

Roberto Macedo: Mas o que poderia ser feito
nesse caso?
Marcus Vinícius Sinval: Organizar a comunidade, capacitar o lugar para operar o sistema que vai
possibilitar ao médico fazer as consultas.
Jorge Luiz da Costa: Eu vi uma ideia dessa
no sistema das creches. Uma instituição credenciada
junto à prefeitura que teria uma pessoa para atender.
Não precisava ir atrás do hospital. Igual a esses do
Amazonas…
Alda Marco Antonio: Creche é mais complexo,
criança morre rápido. Pelo amor de Deus, deixa creche
fora disso. Criança é tão vulnerável... Pega o fio do bico
no berço e morre enforcado. Tem que ter um atendente para quatro bebês. Creche fica fora disso. Isso é
para adulto, sobretudo para idosos.
Jorge Luiz da Costa: Mas não é para creches.
É o método. Por exemplo, você tem um cidadão que
está precisando de atendimento médico e às vezes ele
não tem condição de se deslocar até onde poderia ser
atendido. Como atender essa pessoa de maneira mais
prática? Como criar, na gestão municipal, um sistema
de atendimento para esse cidadão?
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O programa “Remédio em Casa” foi possível
pela organização da Central de Medicamentos
da Prefeitura e a informatização. O estoque
foi organizado, centralizado, informatizado. As
compras foram regularizadas – e não estou
falando de regularidade legal, estou
falando de frequência, de quantidade.

Marcus Vinícius Sinval: A engenharia para
resolver esse problema é a tecnologia. Esse é o meu
ponto de vista. Mas eu quero esclarecer que trabalhei
na área de comunicação, fiz um exercício muito grande
com isso tudo. E o meu desafio sempre foi tentar explicar para o cidadão o que ele tem à disposição. Essa
foi a minha proposta para o prefeito Kassab e ele deu
guarida até o fim: fazer a comunicação de maneira que
o eixo não fosse o governo para o cidadão. É o que o
cidadão tem à disposição. E o que eu estou falando é
mais uma obrigação. É fazer o cidadão saber o que ele
tem à disposição dele. É um pouco diferente. Portanto,
era comunicação exclusivamente de utilidade pública
e prestação de serviço. E o nosso desafio era achar maneiras de explicar para as pessoas o que elas tinham
à disposição. O programa “Remédio em Casa” foi possível pela organização da Central de Medicamentos
da Prefeitura e a informatização. O estoque foi organizado, centralizado, informatizado. As compras foram
regularizadas – e não estou falando de regularidade
legal, estou falando de frequência, de quantidade. Foi
feito um estudo a fundo sobre isso, baseado no passado e no presente, sobre quantidades e tudo mais, e
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as listas mínimas que deveríamos ter dos medicamentos. Essa organização possibilitou, em primeiro lugar,
acabar com a falta de remédios nos postos de saúde,
porque a centralização favoreceu a capilarização. Os
postos de saúde e todos os balcões que disponibilizavam esses medicamentos não tiveram mais problemas
– e não estou falando do governo anterior, sempre tiveram, era um problema para ser enfrentado.

Sérgio Rondino: Isso é do começo do governo,
inclusive do período Serra. Todo dia, na mídia, havia
uma matéria sobre reclamação de falta de medicamentos em posto de saúde. Sempre havia uma velhinha
que tinha passado mal porque não tinha remédio…
um inferno. Os atendentes anotavam os remédios em
papeizinhos pendurados, era o estoque em papelzinho, coisa inacreditável. Com a organização, a
falta de remédios acabou e sumiu da mídia, nunca
mais vi matéria sobre isso – até recentemente. É a
tecnologia resolvendo um problema.
Marcus Vinícius Sinval: Essa organização
possibilitou que a Prefeitura pudesse iniciar o

trabalho de entregar em casa os medicamentos
de uso contínuo. As pessoas não precisavam mais
se deslocar para ir buscar o que usavam sempre. Isso
ajudou a reduzir a fila lá no balcão e garantiu a conveniência para o cidadão. Eram remédios para diabetes, hipertensão... O paciente recebia pelos Correios
uma quantidade suficiente para três meses de tratamento. O prazo também foi estudado. Os três meses
oneravam menos o governo com os Correios e davam
condições para fazer uma logística boa.
O Conselho Federal de Medicina não aceita fazer
o diagnóstico à distância, mas o mercado de medicina
prospera nas carteiras de idosos sofisticando o prontuário e atendendo pelo telefone, evitando que ele
vá ao posto de saúde ou ao balcão. Em primeiro lugar
porque não onera o convênio que ele paga. Porque
quando ele chega ao hospital credenciado, o hospital recebe o idoso e ele tem todos os motivos para
fazer todos os exames imediatamente. E isto onera o
convênio. Quando ele não vai e liga para algum lugar,
o médico que atende tem que abrir um prontuário e
esse prontuário tem que ter o máximo de informações
possíveis e a cronologia bem organizada para que ele
possa aconselhar. “Ah, eu estou com dor... eu operei”,
diz o paciente. “Eu estou vendo aqui. Você operou, tem
prótese, você estava tomando aquele medicamento x.
Olha, toma mais um pouco”, diz o médico. Isso não é
prescrição. Ele já estava tomando.

Roberto Macedo: Mas isso já é permitido?
Marcus Vinícius Sinval: Particular. Isso é uma
técnica para rentabilizar carteira de idosos.
A tecnologia a serviço do tema diz assim: “Esse é
o limite; nós podemos ir até aqui”. Essa primeira triagem pode ser feita usando a tecnologia. Mas há um
limite. Talvez entre aí a preocupação do Conselho de

dizer que em um segundo momento a participação é
necessária. A tecnologia pode ter até a capacidade,
em outras circunstâncias, de estar junto, mas não de
substituir.
Percebo que há uma diferença. O governo para
nesta regra em sua capacidade de oferecer saúde para
o cidadão. O serviço privado respeita essa regra e consegue contorná-la, mas não é para o cidadão. Porque
quem está tomando a decisão é o empresário.

Aloysio Azevedo: O governo vai no limite da lei.
Marcus Vinícius Sinval:
O governo, o Executivo, pode
influenciar na legislação, pois
tem relação com o Legislativo. Alguém precisa fazer
um trabalho para permitir que a medicina chegue
nessas pessoas. Hoje se diz que as pessoas vão viver
até 100 anos porque a medicina está avançada, com
tecnologia e tudo mais, mas a gente não deixa. Tiramos delas o direito de viverem até 100 anos.
Sérgio Rondino: Outro exemplo é a infindável discussão sobre o uso de tecnologia
para que os presos sejam ouvidos sem ter que sair
da cadeia. Isso vai e volta...
Marcus Vinícius Sinval: Aí tem a questão da
fé pública, do ambiente... Ainda sobre saúde e essa
questão que é utilizada pelo mercado para prosperar
financeiramente, que é o tratamento da carteira de
idosos: o governo também tem o programa de atendimento e internação hospitalar domiciliar, que leva o
kit hospital, o tratamento para a casa, porque também
é mais humano. Muito mais humano do que o leito no
hospital. Eu me frustro por não ter conseguido explicar,
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na televisão, nos comerciais, o que de fato era a criação das AMAs. Porque era uma bandeira de governo,
inserir um item que serve para organizar o sistema de
saúde e reduzir a fila. A gente falava, falava, falava…

Alda Marco Antonio: Falava-se uma coisa na
televisão e quem procurava tinha resposta. Foi fantástico. Ali o sistema foi completo, nota 10.
Marcus Vinícius Sinval: Para mim, faltava e
nunca dava tempo. Era dizer: há um lugar a que você
pode ir em vez de correr para o pronto-socorro. Porque
todo mundo vai no pronto-socorro. E nesse lugar, que
não é UBS, que você não precisa marcar hora para ir...
É como se estivesse faltando uma peça.
Alda Marco Antonio: A AMA estava entre
o posto de saúde e o hospital. Gente, isso é de uma
clareza imensa. Foi um grande sucesso.
Marcus Vinícius Sinval: Essa foi a tecnologia
da saúde que criou um novo degrau no caminho do
cidadão. E depois vieram as AMAs Especialidades.
A Ecofrota é outro exemplo – na verdade, o projeto

chama-se substituição da matriz energética do município. O sistema de transporte é muito antigo, vai
evoluindo junto com a cidade. Este caso cabe na
ideia que disse antes, de o governo olhar a tecnologia, de saber o que está disponível, se é caro ou
não, de tentar apoiar o desenvolvimento. A Ecofrota
foi isso. A gente teve ônibus com diesel de cana,
energia elétrica – não abrimos mão dos trólebus,
pelo contrário, tinha mais ônibus –, biodiesel, que
é de melhor qualidade. O Eduardo Jorge (secretário
do Verde e Meio Ambiente) brigava loucamente por
esse diesel. Então, houve esse cuidado de substituir a matriz energética com propósito ambiental.
Lançamos o táxi elétrico, que teve dois problemas.
Um era solúvel, com o Ministério Público. Havia mais
de uma montadora que produzia o carro elétrico,
e o governo não podia escolher uma. Mesmo que
essa uma fosse a única que pudesse atender a
demanda, pois a outra ainda estava insipiente no
trabalho. Não podia. Mas a compra se daria, não
fosse o tsunami que destruiu a fábrica da Nissan
lá no Japão. Eles não entregaram nada para ninguém. A CET teria 50 veículos na primeira leva,
50 totalmente elétricos para fazer o trabalho de

ronda na cidade. E depois a SPTrans também teria,
nos corredores. Esse é um exemplo de como olhar
a tecnologia. O pessoal da Secretaria de Transportes
ia para todos os lugares do mundo onde havia desenvolvimento. Tinha projetos em conjunto com a
prefeitura, de novas tecnologias alternativas.
Outro exemplo de aplicação em tecnologia,
não só processo, mas também informática, é a
Nota Fiscal Paulistana, que devolve 30% do ISS
(Imposto sobre Serviços) para pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) ou resgatar o
crédito.

Fábio Arco e Flexa (précandidato a vereador em São
Paulo): Estava tudo alocado na
Prodam?
Marcus Vinícius Sinval: A
Prodam é a empresa de tecnologia informática. Faz todo o trabalho de informática como fornecedora do governo.
Mas cada um desses projetos foi feito pelos técnicos
das suas respectivas secretarias. Meu trabalho, na
comunicação, era explicar para o cidadão que aquele
benefício estava sendo entregue para ele. Então, a
gente tinha que entender todos os processos para
simplificar para o cidadão, em forma de benefício,
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para ele querer. “Imagina, eu ficar dando o meu CPF?
Vão me rastrear”. As pessoas ainda pensam assim,
hoje. É lógico que é possível, mas não é o propósito.
O propósito é que dando o seu CPF, você provoque
a emissão de uma nota fiscal que talvez não fosse
emitida se você não desse, e aquilo gera uma obrigação de imposto, que já é devido porque é uma
transação comercial. Não é nada novo, é a tecnologia sendo aplicada para que o governo se capacite
a receber e a arrecadar. Para vocês terem uma ideia,
na nossa época a dívida do cidadão com a Prefeitura
era de R$ 40 bilhões. Na época era o equivalente a
dois orçamentos. Hoje é quase um.

Jorge Luiz da Costa: Às vezes os técnicos
criam um grande projeto, um processo muito bom,
todos aprovam, só que quando jogam para o povo
na comunicação, só até uma certa classe pega.
As outras não estão nem aí. Nem sabem o que
você pôs lá para ela. Eu vou te dar um exemplo:
pancadão. Todo mundo sabe o que é o pancadão.
Mas manda definir, descrever o que é o pancadão.
Não sabem.
Marcus Vinícius Sinval: O empreendedorismo é um exemplo. Eu trabalhei no Sebrae pela
primeira vez em 2003 e naquele ano empreendedor
era o sujeito que construía casas para vender. Era o
incorporador. Porque ele vendia um empreendimento
imobiliário. O senso comum de empreendedorismo, de
trabalho, de resolver a vida, de ser empresário e tal,
foi construído a partir dali. E não foi pelo Sebrae. Para
mim, foi um movimento social espontâneo. O Brasil já
foi o primeiro do mundo em empreendedorismo por
necessidade. Já foi o primeiro do mundo por oportunidade, e hoje está retomando o prêmio de primeiro por
necessidade.
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A Prefeitura conseguiu organizar o sistema de saúde,
mostrar para a jovem gestante que ela não precisava
cruzar a cidade para ter um filho em uma maternidade de
referência. Ela era levada para conhecer a sala de parto onde
o filho nasceria, perto da casa dela. Tinha o Bilhete Único
para ir fazer os sete exames pré-natal que a Organização
Mundial de Saúde recomenda que sejam feitos.

Jorge Luiz da Costa: Você vê a propaganda das
Casas Bahia como é? Na hora em que ele anuncia, eles
tocam – tã, tã... isso custa tanto. Seguido de: tã, tã. É
aquilo que mexe com o cérebro.
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Marcus Vinícius Sinval: Tenho um último
exemplo aqui, o Mãe Paulistana. Motivo de orgulho
para todos que conheceram e trabalharam com esse
projeto. Mãe Paulistana é atender 100% da demanda
infinita de saúde. No caso da gravidez. A Prefeitura
conseguiu organizar o sistema de saúde, mostrar
para a jovem gestante que ela não precisava cruzar a cidade para ter um filho em uma maternidade
de referência. Ela era levada para conhecer a sala
de parto onde o filho nasceria, perto da casa dela.
Tinha o Bilhete Único para ir fazer os sete exames
pré-natal que a Organização Mundial de Saúde recomenda que sejam feitos. O enxoval, que era um
negócio de campanha, o Woile (Guimarães) que me
desculpe, foi super-legal, maravilhoso. Ele é mestre
em saber aquilo que chama a atenção das pessoas,
que é o ‘’tã, tã’’. Vocês estão olhando aqui para um
cara que é mestre desse negócio, sabe fazer perfeitamente bem. Mas é um programa que cuida da mãe,
da criança, doze meses de trabalho de assistência
social. De planejamento familiar e tudo mais.

Homem-faixa: criado para chamar a atenção para a área de travessia segura

Alda Marco Antonio: Eu vi grávida chorar de
emoção ao pegar a agendinha que vinha para ela
anotar as coisas.
Marcus Vinícius Sinval: O programa tem
outro nome, mas continua. Não da mesma maneira. Os
processos variam. Tem coisas que você não consegue
parar. O programa Mãe Paulistana é um negócio tão
espetacular que, para vocês terem uma ideia, em uma
das campanhas de publicidade o redator da agência,
que escreveu o texto para o filme na televisão, pediu
para conversar, para ficarem só algumas pessoas ali.
E ele falou assim: “Por favor, aprovem do jeito que eu
fiz. Eu sou de Ribeirão Preto, tinha uma agência de
publicidade lá, tinha muito dinheiro e quebrei. E os
meus dois primeiros filhos nasceram em Ribeirão com
o máximo que o dinheiro pode comprar lá em termos
de maternidade, pré-natal, tudo particular. Eu quebrei
e tive que mudar para São Paulo, sou empregado aqui
na agência. E o meu terceiro filho nasceu no Mãe Paulistana. E é muito melhor. Por favor, põe do jeito que

eu pus. Porque está colocado com toda a emoção”.
E de fato ficou lindo. O filme mudou um pouco depois, mas o texto estava maravilhoso e eu me emociono também.
Uma última coisa: o Programa de Proteção ao Pedestre. É tecnologia que não aparece. Uma série de
tecnologias de geometria feita pela Secretaria de
Transportes para favorecer a segurança do pedestre.
Essa tecnologia foi a que a gente usou para chamar
a atenção das pessoas para o respeito à faixa de pedestre. E foi talvez a primeira campanha que usou
neuromarketing, medir a reação das pessoas ao que
elas não percebem, de estímulo cerebral. Então, os
caras iam lá olhar uma comunicação, estímulo, uma
criação com capacete aqui mesmo, e ficavam olhando
as ondas cerebrais. E um gênio lá destrinchava tudo.
Aí nós avaliávamos pelo itracker, que é um aparelho
que mostra onde as pessoas olham exatamente na
imagem. Descobriram que ninguém, em nenhuma das
imagens, olhava para a faixa de pedestres. Ninguém.
Olhava para a rua, para o ônibus, para o carro, para a
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bicicleta, para a pessoa. Aí, a solução criativa para isso
foi dar vida para a faixa. E a faixa falava: “Pô, olha eu
aqui. Você nunca prestou atenção em mim”. E a gente
conseguiu bons resultados.
Inclusive serviu de estímulo, o Brasil inteiro usou
coisa parecida. Nós usamos o gesto (a solicitação para

Presidente
Guilherme Afif

o motorista parar antes da faixa). E a gente estava
quase conseguindo o consentimento social para as
pessoas fazerem o gesto. Elas não teriam problemas
de fazer o gesto. A campanha conseguiu colocar na
cabeça delas que tinham que fazer. Mas imagina que
você faz o gesto e o amigo fala: “Pô, meu, lá vai você
com a mãozinha”... Lá em Brasília é demais. Todo mundo põe a mão e entra e ninguém reclama, ninguém ri.
A gente conseguiria fazer com que o gesto ficasse
usual se tivesse o consentimento social. Mais tempo
de campanha e certamente a gente conseguiria. Mas
a campanha ajudou muito na redução dos acidentes
fatais por atropelamento. Foi uma experiência muito
boa.

1º Vice-presidente
Vilmar Rocha

Conselho Superior de Orientação
Presidente – Gilberto Kassab
Guilherme Afif
Henrique Meirelles
Omar Aziz

2º Vice-presidente
Diretor de Relações Internacionais
Alfredo Cotait Neto

Raimundo Colombo
Otto Alencar
Claudio Lembo

Secretária
Alda Marco Antonio

Ricardo Patah

Diretor Superintendente
João Francisco Aprá

Guilherme Campos

Vilmar Rocha
Robinson Faria

Sérgio Rondino: Muito obrigado ao Sinval pela
palestra, e a todos vocês pela participação. Até o
próximo Encontro Democrático.
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