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Introdução
Melhorar a qualidade do serviço público é, sem dúvida, um dos maiores desafios da gestão pública brasileira. Considerando a característica multifacetada de um grande desafio como esse, é fundamental
que haja coordenação e integração interna e externa no setor público.
Interna ao considerarmos que a entrega de determinado serviço passa
por uma estrutura complexa de diferentes secretarias e departamentos, mas trata-se de um serviço prestado pelo governo como um todo,
que não pode ser visto de forma compartimentada pelos cidadãos e cidadãs. Externa em relação ao setor privado e terceiro setor, que podem
preencher lacunas importantes para garantir a qualidade do serviço
público, como apoio com tecnologias para endereçar uma melhor experiência para o usuário e usuária e mesmo na compreensão de suas
necessidades.
Para auxiliar na solução desse desafio, a gestão pública brasileira se
vale de um instrumento que tem apoiado a transformação da prestação de serviços públicos em diversos municípios: a Lei 13.460/2017,
que estabelece diretrizes sobre participação, proteção e defesa dos
direitos do usuário dos serviços públicos. Foi a partir dela que os participantes e as participantes da quinta edição do Open Master ingressaram em uma experiência de aprendizagem com 2 meses de duração,
culminando na elaboração de soluções em quatro desafios relacionados à qualidade do serviço público.
O Open Master é baseado em princípios de aprendizagem a partir de
problemas e “mão na massa”. É uma experiência centrada no participante, mesclando autonomia no processo de aprendizagem e acompanhamento pelos mentores e mentoras, além de estimular constantemente o desenvolvimento de empatia e trabalho em equipe. O
processo do Open Master utiliza como alicerce a criação de relacionamentos significativos entre o(a)s participantes, que estimulados por
estudos de caso, reflexões sobre o setor público e outros materiais de
apoio, apresentam propostas de solução para os desafios reais da gestão pública brasileira.
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Nesta publicação, você irá conhecer as soluções apresentadas pelo(a)
s participantes, que tratam de desafios reais e bem delimitados, como
propostas para elaboração e gestão da carta de serviços de Holambra
(SP), que contou com participação ativa de seus servidores e servidoras municipais. Ainda na região sudeste, o desafio relacionado à qualidade de serviços públicos na periferia e áreas rurais foi abordado com
soluções que pegam carona na já recente estratégia de digitalização de
serviços públicos do município de São Paulo. O município também foi
escolhido para discussão da participação social por meio de propostas
de fortalecimento de processo de construção coletiva em conselhos de
usuários.
Mudando o foco para a região nordeste, são apresentadas também
soluções detalhadas para a prefeitura de Salvador em relação ao processo de abertura de empresas, um serviço que enfrenta diversas dificuldades na capital baiana.
Esperamos que essas propostas, que apontam caminhos que a Agenda Pública acredita e vem trabalhando para solidificar, possam ampliar repertórios e possibilidades para uma gestão cada vez mais inteligente, simples e humana.

Boa leitura!
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Como fortalecer
o acesso aos
serviços públicos
digitais nas
periferias e
zona rural de
São Paulo?
——————————————————————
Eloya Porto
Jacqueline Amarinho
Kelly Baptista
Michelle Cortes
——————————————————————
mentoria
Martina Bergues

Resumo
A expansão do uso das TICs no setor público tem aumentado a disponibilização
de serviços de forma digital, gerando comodidade e rapidez para atendimento
das demandas dos usuários e efetividade e eficácia por parte do poder público.
Este trabalho investiga como os serviços digitais da Prefeitura de São Paulo tem
alcançado a periferia e zona rural. Foi realizada pesquisa bibliográfica e aplicação
de formulário de entrevista com moradores de áreas periféricas e rurais da cidade.
A partir de análise dos dados coletados, confirmou-se a existência de dificuldades para esses usuários acessarem aos serviços públicos digitais. A partir desses
achados, em conjunto com análise da legislação regulatória do fornecimento de
serviços públicos, os autores elaboraram recomendações passíveis de execução
por parte do governo para mitigar o problema de acesso, por esse público, aos
serviços públicos digitais.

Contexto
O Brasil é palco de desigualdades que demandam por políticas intersetoriais que acompanhem o desenvolvimento tecnológico acelerado
que testemunhamos. Nos últimos anos, com a crescente utilização
das TICs (tecnologias de informação e comunicação) em todas as
áreas, a exclusão digital destaca-se entre as dificuldades encontradas
na batalha por uma sociedade igualitária.
Desde os anos 90, governos buscam inovação para o setor e uma
das formas em que a inovação se concretiza é a partir do uso das TICs,
por meio do governo eletrônico, ou seja, quando o governo as utiliza
para aprimorar processos e ofertar melhores serviços para a sociedade. Entretanto, as TICs ainda correspondem a um gargalo nesse processo. No Brasil, 25% dos domicílios urbanos e 49 % dos rurais não
têm acesso à internet. Ao fazer o recorte por classe social, vê-se que
nas classes mais pobres (D e E), 50% das pessoas não têm acesso (NIC.
br, 2019).
O governo eletrônico se relaciona diretamente com o governo
aberto, que vem se difundindo como alternativa ao modelo atual de
Estado, visando fortalecer a democracia, atores sociais, a participação
cidadã, transparência, inovação, melhores e mais eficientes serviços
públicos e estimular a cidadania (BELLIX; GUIMARÃES; MACHADO,
2017).
São Paulo oferta mais de 100 serviços digitais, que suscitam
redução de gastos, maior eficiência e eficácia, aproximação entre cidadão e governo, além de ampliação da participação do cidadão na
governança digital. Isto, teoricamente, possibilitaria aos usuários comodidade e rapidez nos serviços solicitados digitalmente. Entretanto,
as disparidades sociais, econômicas e culturais no Brasil e dentro das
próprias cidades acentuam a exclusão digital, fomentando um acesso
desigual às ferramentas, no qual pessoas com menores recursos, ocupantes na sua maioria da periferia e zona rural, encontram maiores
empecilhos para utilização dos serviços digitais. É importante garantir a universalização das ferramentas e formas de acesso, alfabetização digital, e sobretudo, engajamento para compreensão de como as
tecnologias podem contribuir positivamente ao simplificar atividades
na vida do cidadão e na relação com o governo.
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Diante desse contexto, propõe-se compreender quais fatores,
além da defasagem de infraestrutura e acesso à internet, influenciam
para maximizar a não utilização dos serviços digitais por pessoas residentes da zona rural e periferias do município de São Paulo. A partir
da compreensão do problema, busca-se a proposição de medidas que
contribuirão para melhorar a experiência do usuário de acordo com
a Lei n. 13.460/2017, também conhecida como Código de Defesa do
Usuário do Serviço Público (BRASIL, 2017).

Descrição do problema
o acesso aos serviços digitais na periferia e zona rural
São considerados dois principais pilares para que os serviços digitais
sejam utilizados: uma infraestrutura de rede funcional (acesso à internet, a computadores e a equipamentos para utilização) e conhecimento sobre como acessar os serviços. É importante ressaltar que
ainda existem outros gargalos pelo caminho: dificuldades de operar
a plataforma digital para realizar a solicitação do serviço, plataformas
e serviços serem desenhados sob ótica governamental, entre outros.
Dados da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) demonstram que as solicitações em plataformas digitais realizadas no ano de
2017 se concentram nos bairros mais centrais do município e, à medida que o raio vai se expandindo para os limites municipais, diminuem
gradativamente. Em um índice de 0 a 1 de atendimento por habitante,
nas áreas mais centrais os números variam de 0,055 a 0,447 enquanto
nos limites da cidade a variação é de 0,016 a 0,043 considerando as
duas maiores faixas com mais solicitações e as duas menores, respectivamente.
Mesmo que a infraestrutura de acesso fosse universal, sozinha
não seria capaz de disseminar a utilização dos serviços digitais. Parte
da população periférica não utiliza os serviços digitais por falta de conhecimento da existência destes. Dessa forma, o gargalo se inicia antes mesmo de a população iniciar o uso do serviço: a dificuldade consiste na forma em que os órgãos disponibilizam as informações para
que usuários tomem ciência da existência do serviço. Nesse cenário,
propõe-se investigar formas de como fortalecer o acesso aos serviços
públicos digitais nas periferias e zona rural de São Paulo.
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métodos, processos e análises de dados coletados
Uma pesquisa foi realizada com os usuários por questionário divulgado
pelas redes sociais com 39 respostas em um período de sete dias. Adicionalmente, foram realizadas quatro entrevistas em meio digital com
pessoas residentes de áreas rurais e periféricas. Adaptou-se a metodologia utilizada, devido à atual situação de isolamento social perpetrada pela pandemia de Covid-19. Isto limitou a coleta de dados a quem,
minimamente, utiliza de alguma forma a internet no seu dia a dia.
Ao propor melhorias a dado serviço, é primordial entender a percepção do usuário, portanto decidiu-se priorizar esse contato, mesmo que
indiretamente.
Por meio das pesquisas realizadas, fortaleceu-se a hipótese de
que os moradores que vivem nos extremos da capital paulistana têm
maior dificuldade, ou sentem-se impedidos de executar algumas tarefas, cujo uso foi tornado mais simples a partir da implementação de
novas tecnologias.
Entre os entrevistados, na sua maioria mulheres (77%), pretas
(51%), constatou-se que cerca de 70% já utilizaram algum serviço digital da prefeitura e todos conhecem pelo menos 1 (um) portal de comunicação da prefeitura com o cidadão, sendo o mais difundido o SPTrans, conhecido por 79% dos entrevistados. Isso pode ser explicado
pelo fato de que, na maioria das vezes, pessoas residentes da periferia
precisam se deslocar diariamente para trabalhar nas regiões centrais.
As respostas extraídas do questionário virtual também demonstraram que 79,5% dos entrevistados acreditam que os serviços digitais
da prefeitura não são bem divulgados e 84,6% acreditam que os serviços digitais da prefeitura devem ser divulgados em redes sociais como
Facebook, Instagram, entre outras, ao passo que 79% acreditam que
os serviços devem ser divulgados por televisão, 53,8% via WhatsApp e
38,5% via Rádio. As entrevistas realizadas por videoconferência e áudios, por sua vez, indicam que as pessoas residentes de área rural e
periférica possuem dificuldades em acessar os serviços digitais.
Ao serem perguntados sobre quais eram as dificuldades nas
quais se esbarravam ao solicitarem serviços digitais, os entrevistados
relataram ter dificuldade de acesso; demora de resposta; má divulgação; falta de internet; site de uso não intuitivo; ausência de clareza; e
site visualmente poluído. Além disso, mencionaram também a falta
de habilidade para utilizar equipamentos tecnológicos.
Na pergunta “O que contribuiria para você iniciar ou passar a
utilizar com maior frequência os serviços da prefeitura ofertados pela
internet?” surgiram expressões como: “Saber que existem”, “Linguagem de quebrada”, “menos burocracia”, “mais divulgação”, “Facilidade de cadastro e de entender o processo de solicitação”, “Respostas
rápidas e didáticas”, entre outros.
Os problemas relatados pelos usuários relacionam-se à comunicação entre prefeitura e cidadão. Segundo Duarte (2012), a comunicação pública deve ser centrada no cidadão, pois garante o direito à
13

informação e ao diálogo, respeitando as características e demandas
dos cidadãos. Portanto, informar é fornecer meios para que o cidadão
exerça seus direitos e participe dos diálogos e tomadas de decisões.
Em entrevista realizada com gestor da PMSP, foi relatado que
é preciso gerar o fornecimento de internet de qualidade. Em contrapartida, em relação à ampliação de conhecimentos sobre serviços
públicos digitais, também foi apontado que existe uma preocupação
com relação ao orçamento, o que pode ser um empecilho, haja vista
que a divulgação massiva de conteúdo, por exemplo, implica em gasto para implementá-la. Dentre os principais indicadores que balizam
o acesso aos serviços estão: falta de equipamentos que possibilitam
o acesso; internet de baixa qualidade; comunicação com linguagem
inacessível.
Segundo o gestor entrevistado, é necessário realizar melhorias
na elaboração de materiais mais lúdicos e visuais de comunicação dos
serviços, prover subsídio de internet gratuita de qualidade, além de
capilarizar a internet popular o máximo possível, estabelecendo lugares onde a pessoa seja incluída digitalmente. A gestão demonstrou-se
consciente dos problemas existentes e, ao mesmo tempo, interessada
em fomentar medidas capazes de mitigar o problema.

O que precisa mudar?
A criação e a gestão dos serviços digitais devem ser sempre acompanhadas por estratégias de promoção e universalização de acesso à tecnologia, internet e infraestrutura. O acesso à internet deve ser considerado acesso à cidadania, uma vez que o não acesso é um impeditivo
diante da utilização dos serviços digitais municipais e a mesma lógica
deve ser aplicada em relação ao acesso às TICs.
Inclusão digital é um problema complexo, de alto custo e dependente da articulação entre diversos atores sociais na formação de
uma agenda comum. A gestão e coordenação intersecretarial podem
ser um caminho para promoção de maior acesso das populações rurais e periféricas aos serviços digitais. Para isso sugere-se a implementação de três recomendações que não requerem investimentos em
inclusão digital, focadas em potencializar os recursos existentes e a
participação dos servidores e cidadãos.

Formas de solução
ampliar o alcance dos mecanismos de comunicação
Recomenda-se a ampliar e diversificar os meios utilizados para a divulgação dos serviços digitais:
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• Disseminar material explicativo em formato de vídeos e imagens
ilustrativas e explicativas por meio de WhatsApp, Facebook, Instagram e demais redes sociais utilizando um perfil/canal específico
para esse fim e também utilizando as tecnologias menos recentes
(televisão e rádio).
• Utilizar linguagem simples e acessível, contribuindo para expansão
de práticas de governo aberto cumprindo o que o art. 5º, inciso XIV
do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público dispõe: “utilização de linguagem simples e compreensível, evitando o uso de siglas,
jargões e estrangeirismos”. Uma linguagem inacessível pode comprometer a tentativa de acesso a determinado serviço, conforme relataram alguns usuários na pesquisa realizada.
• Expandir e reformular o programa “SPLICA”, criado para instruir
usuários a utilizarem os serviços e canais digitais, já implementado
no município que até a presente data conta com 53 vídeos no canal
do YouTube da Prefeitura de São Paulo. Repensar os vídeos em formatos mais curtos, diretos, com as informações audiovisuais, conteúdos criativos digitais, animações e linguagem acessível.
• Ampliar o conteúdo distribuído para que atenda o maior número de
serviços digitais prestados. Dentre os riscos de implementação desta
solução, tem-se que mesmo que a divulgação de informações acerca
dos serviços digitais seja ampliada, os cidadãos periféricos e rurais
não sejam alcançados. A expansão de divulgação não universaliza o
acesso às informações, além disso, é necessário que as pessoas beneficiárias possuam meios por onde receberem as informações.
descentralizar informações utilizando a rede municipal
estruturada
Recomenda-se ao município utilizar os equipamentos descentralizados e os agentes públicos que exercem funções nas áreas rurais e periferias:
• Utilizar equipamentos públicos como casas de cultura, bibliotecas,
postos de saúde, Poupatempo, Descomplica, FabLabs, Centros de
Referência de Assistência Social, entre outros como núcleos referenciais que possuem material (folders explicativos disponíveis, material visual, tokens para informações) e servidores capazes de informar sobre os serviços digitais.
As Unidades Móveis de Cidadania LGBTI da Prefeitura de São
Paulo, por exemplo, se instalam temporariamente em Casas de Cultura, Fábricas de Cultura, praças e terminais de ônibus. São, portanto,
um ótimo exemplo de prática de divulgação de serviços municipais,
pois levam para as áreas descentralizadas informações sobre atividades culturais e educativas realizadas nos Centros de Cidadania LGBTI.
15

• Utilizar os agentes públicos que atuam no Programa Saúde de Família, agentes de prevenção à arboviroses, etc., que trabalham diretamente com a comunidade e realizam visitas periódicas aos moradores como transmissores de informações sobre como acessar e
utilizar esses serviços.
É necessário que o município realize ações formativas, capacite os agentes públicos para que sejam aptos a informar os cidadãos sobre os serviços digitais municipais e se necessário auxiliar no uso. Habilitá-los para responder dúvidas relacionadas a onde encontrar, como
utilizar as ferramentas tecnológicas para acessar os serviços e informar
e atualizar os munícipes sobre novos serviços digitais quando implementados.
Utilizar desses espaços capacitando os servidores que possuem
contato direto com a população pode gerar um resultado positivo, já
que, usualmente, esses servidores possuem mais conhecimento da
necessidade e conseguem dialogar de forma eficiente com esse público. Chamamos a atenção para esta solução por não ser de elevado custo financeiro. É importante considerar que não se propõe que seja implementada de forma a caracterizar a designação de mais uma função
vindo sobrecarregar os servidores, e sim uma forma de engajamento
dos servidores de modo que estes se sintam como atores fundamentais e indispensáveis tanto na oferta dos serviços presenciais quanto
aos digitais, em razão da sua interação cotidiana com os cidadãos.
É fundamental conscientizar que, a partir deste caminho, suas
ações poderão contribuir para mitigação do excesso de serviços demandados aos servidores bem como promover cidadania e democratização do governo qual é parte.
empoderar líderes comunitários para se tornarem multiplicadores de informações nos seus territórios
O envolvimento das lideranças e grupos organizados são fundamentais
e utilizados em vários níveis para contribuir na mudança de uma realidade. Utilizar estes como fonte de disseminação de informações sobre os serviços digitais aproxima o governo dos cidadãos, maximizado
a participação social na implementação do governo aberto. Fornecer, a
estes atores, mecanismos eficazes de divulgação do uso de ferramentas
para solução de problemas é uma forma encurtar o caminho do usuário
até a polução. Portanto, recomenda-se à Prefeitura de São Paulo:
• Capacitar as lideranças comunitárias nos seus territórios por meio
de cursos práticos, sessões de orientações, palestras etc. para que
estes tomem conhecimento e domínio dos serviços, plataformas e
práticas digitais;
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• Utilizar os espaços existentes dos conselhos territoriais e temáticos,
associações de bairro e outros para divulgar por meio de materiais
impressos e capacitações, até mesmo registro contínuo de demandas dos usuários.
Em uma democracia que valoriza a participação popular, pessoas que atuam como lideranças comunitárias têm um importante papel na transformação e formação das comunidades rurais e periféricas.
Considerar estes como multiplicadores para oficinas sobre as plataformas, divulgação e orientação na comunidade, com intuito de levar os
serviços a conhecimento da população e utilizar os espaços existentes
dos conselhos territoriais e temáticos para divulgação e ensinamento
de uso, é um avanço para uma governança responsiva. O que se propõe,
portanto, é um modelo de administração pública que se baseia em um
empoderamento da relação entre os cidadãos e o Estado.
As propostas aqui elencadas – ampliar meios de comunicação,
descentralizar informações e promover participação das pessoas – são
medidas simples de serem executadas, pensando principalmente na
dimensão de um orçamento curto que se torna um grande impeditivo
na melhoria dos serviços prestados pelo governo. Grande parte dos
recursos necessários para implementar estas medidas já existem no
governo. Com mobilização, governança e um baixo custo, essas medidas podem ser implementadas, trazer resultados satisfatórios e
engendrar a manutenção da democracia e da cidadania, uma vez que
propicia o usufruto dos serviços aos cidadãos.
Não obstante, recomendamos que sejam implementadas primeiramente em um projeto piloto, de modo que seja possível avaliar
tanto a sua viabilidade quanto a efetividade destas ações. Neste mesmo sentido, um piloto também possibilita o mapeamento de riscos,
falhas e forças das ações podendo estas serem reajustadas à realidade
caso necessário.
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Conselhos de Usuários de
Serviços Públicos: como
fortalecer o processo de
construção coletiva a
partir da experiência dos
Conselhos Participativos
Municipais
——————————————————————
Raphaela Teles de Oliveira
Letticia de Paula Diez Rey
——————————————————————
mentoria
Felipe Maruyama
Resumo
Com intuito de trazer à tona o debate em torno das diferentes formas de fortalecer da participação social por meio de estruturas governamentais de conselhos,
o presente trabalho centra sua discussão e soluções sobre os entraves de comunicação, tanto interna durante as reuniões, como externa para com a sociedade
civil, por meio de transparência ativa).
Para tanto, o Conselho de Usuários do Serviço Público e os Conselhos Participativos Municipais (CPMs), ambos do Município de São Paulo, foram analisados em
perspectiva comparada, evidenciando diferenças e semelhanças e analisando os
principais sintomas da eficácia ou não das experiências dos CPMs em incidirem
diretamente na implementação de melhorias dos serviços e políticas públicas.
Ao final, sugerimos medidas que podem ser eficazes no contínuo processo de
fortalecimento da participação e engajamento dos cidadãos e cidadãs dentro
destes espaços, partindo do que se considera a base do processo de construção
coletiva e cocriação de soluções para problemas complexos: relações interpessoais, comunicação entre atores envolvidos e acesso à informação.

Contexto
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Brasil se
tornou referência em experiências e instituições participativas que
incentivam a gestão participativa nos âmbitos nacional, estadual e
municipal. O debate em torno da participação social tem sido, mais
recentemente, centrado na efetividade e qualidade dessa participação
(COELHO, 2017). Portanto, perguntas como “qual é o nível de maturidade desses espaços? O quanto as decisões que passam pelos conselhos são respeitadas e transformadas em ações pelo poder público? O
quanto estes espaços são reconhecidos pela população como potentes
meios de pressão popular?”, são fundamentais para o aprofundamento nesse debate.
Tais perguntas serão o fio condutor deste artigo. Todavia, antes de discutirmos esses aspectos nas experiências dos cidadãos nos
conselhos, é importante contextualizar as semelhanças e distinções
entre o Conselho dos Usuários e os Conselhos Participativos Municipais (CPMs).
O Conselho dos Usuários está previsto na Lei n. 13.460/2017,
que diz respeito à proteção e defesa dos direitos de usuários de serviços públicos. Esse instrumento de participação surge como catalisador do exercício da cidadania a fim de melhorar os serviços públicos a
partir do controle social e da valorização da experiência cidadã. Contudo, dada sua recente criação, há diferentes interpretações e regulamentações da lei federal nas diferentes esferas da federação.
O Conselho de Usuários dos Serviços Públicos do Município de
São Paulo foi instituído pelo Decreto n. 58.426/2018 e possui composição paritária entre membros do poder público e da sociedade civil.
Os critérios de seleção dos conselheiros são experiência profissional,
formação educacional e atuação voluntária na área representada. A escolha dos serviços a serem representados no Conselho se baseia nos
mais utilizados e demandados por ações de ouvidoria dentro das seguintes áreas: zeladoria e urbanismo, transporte e mobilidade, assistência social, saúde, empreendedorismo e licenciamento, educação e
segurança urbana (SÃO PAULO, 2018).
Os Conselhos Participativos Municipais (CPMs) surgiram no
Município de São Paulo em 2014, existem nas 32 subprefeituras municipais e são compostos apenas por representantes da sociedade civil.
Em 2019, 531 conselheiros e conselheiras foram eleitas para o biênio
2020-21, considerando paridade de gênero e a inclusão de cadeiras de
imigrantes residentes nos bairros. De forma bastante sucinta, os principais objetivos dos CPMs são zelar para que os direitos da população
e interesses públicos sejam atendidos nos serviços, programas e projetos públicos em seu território de circunscrição.
Por ordenamento do decreto n. 59.023/2019, é obrigatório que
os CPMs realizem 1 reunião ordinária mensal, nas quais são debatidas
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soluções para os territórios – a partir de articulação entre redes, conselhos de políticas públicas e associações dos bairros – e são acompanhadas a execução orçamentária da respectiva subprefeitura e o Programa de Metas da Prefeitura (SÃO PAULO, 2019).
Durante as reuniões ordinárias, cada CPM conta com a presença de um interlocutor representante do poder público alocado na
subprefeitura, cuja atribuição é articular o conselho com os demais
órgãos públicos da Prefeitura responsáveis por atender e responder às
demandas da sociedade civil levantadas durante as reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como grupos de trabalho criados de acordo com o Regimento Interno de cada Conselho.
Além de os CPMs possuírem um caráter territorial (e não setorial) em uma cidade do porte de São Paulo, estes também possuem
capilaridade institucional, o que vai de encontro com o que Teixeira e
Maranhão (2006) afirmam sobre a necessidade de “articulação entre
os espaços participativos”, a fim de criar uma ““arquitetura” da participação”. Ou seja, há uma oportunidade de conexão entre CPMs e
os Conselhos de Usuários para que eles se reforcem mutuamente em
objetivos comuns, como a melhoria dos serviços e políticas públicas.
Considerando a recente instituição do Conselho de Usuários
em São Paulo, o objetivo aqui será levantar quais os desafios comuns
de se construir um ambiente de participação social no âmbito das interações entre população, conselheiros e representantes da administração pública, a partir das experiências dos Conselhos Participativos
Municipais (CPMs). Apesar de as estruturas serem distintas, nosso
foco será sobre a gestão de pessoas – no caso, as figuras semelhantes
presentes em ambos os conselhos – e em como esses ambientes podem se fortalecer, serem mais eficientes e terem mais qualidade enquanto espaços de construção coletiva.

Descrição do problema
Gomide e Pires (2014) pontuam que “o conjunto de regras, mecanismos e processos que definem a forma particular como se coordenam
atores e interesses” são determinantes para a capacidade (técnica-administrativa e política) de implementação dos objetivos do Estado.
Diante disso e considerando a interação entre os atores que compõem
os Conselhos Participativos Municipais, dividimos os problemas encontrados1 em três eixos:
interações pessoais entre conselheiros
Em ambientes que têm no debate a forma de construção coletiva de
ideias é comum encontrar a falta de escuta ativa, de princípios de comunicação não violenta e uso de linguagem simples, o que muitas vezes pode levar ao desvio de foco da resolução prática de problemas. As
construções de soluções coletivas são ainda mais complexas quando

1. Esses
problemas foram
identificados
pela metodologia
do diagrama de
causas e efeitos
(Ishikawa) e
por meio de
entrevistas
semiestruturadas
com conselheiros
dos CPMs da
Sé, Butantã e
Pinheiros. Além
disso, contamos
com a experiência
de uma
representante do
Governo Aberto
membro do
grupo.
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os atores envolvidos apresentam diferentes graus e tipos de conhecimento das políticas e serviços públicos, já que tal conhecimento depende da interação e disponibilidade destes no território, o que sabemos que em São Paulo é bastante desigual.
Levantamos que nos CPMs essa também é uma realidade, que
vai além das relações entre conselheiros se estendendo para as interações conjuntamente entre não conselheiros durante as reuniões.
Ao conversar com 4 coordenadores entrevistados pelo grupo,
identificamos que esses e outros aspectos no contínuo processo de
construção coletiva de levantamento de problemas e soluções nas
reuniões, tem relação com a falta de formação, tanto a respeito dos
pontos levantados anteriormente, quanto sobre o funcionamento da
máquina pública, suas legislações e até mesmo de seus próprios serviços, bem como falta de conhecimentos políticos e históricos. Isso
também acaba por abrir margem para desentendimentos que tem na
educação política suas bases.
interlocutores das subprefeituras:
Sobre esse eixo, levantou-se a hipótese de que há uma falta de envolvimento contínuo entre o conselho participativo e os interlocutores das
subprefeituras, tanto nas reuniões ordinárias, quanto no auxílio em
outras atividades.
Em entrevista com os coordenadores dos CPMs, foi constatado
que, de fato, a experiência com esses interlocutores ainda não produz
o efeito pretendido. Mesmo que não exista nenhum regramento para
a atuação destes na legislação vigente, por serem servidores públicos
das subprefeituras encarregados para acompanhar as atividades dos
Conselhos, acabam por serem a única ponte direta entre o Conselho e
a Administração Pública , o que o torna uma referência no auxílio das
atividades obrigatórias por lei, bem como apoio técnico.
No entanto, a grande rotatividade desses interlocutores representa contínuos entraves à eficácia dos Conselhos. Um dos principais
fatores, mas certamente não o único, que explica essa movimentação
é porque os mesmos assumem essa função por indicação política e
não técnica.
Um outro fator descoberto, a partir da experiência em Governo Aberto de uma integrante do grupo, foi a existência de espaços de
formação para esses técnicos por meio de iniciativas da Supervisão de
Assuntos para Governo Aberto, alocada na Secretaria de Governo da
Prefeitura de São Paulo. Porém, ainda há um tímido engajamento e
uma certa resistência na participação. Muito disso pode estar atrelado
a indiferença genuína do próprio servidor, mas também a uma cultura
ainda presente nos governos de associar participação social somente
a cobranças e pressões e não como incentivo à uma construção coparticipativa de governança.
O papel do interlocutor é chave, pois ele é a figura que reporta
ao subprefeito as demandas do Conselho, além de ter o conhecimen22

to técnico de procedimentos internos para contribuir nas reuniões de
Conselhos sobre o ponto de vista da viabilidade das soluções que estão
sendo propostas. Portanto, o engajamento dessa figura se mostra estratégico no que diz respeito à formulação de propostas mais assertivas
para as demandas dos bairros apontadas nas reuniões dos Conselhos.
comunicação externa aos conselhos participativos municipais (cpms):
A respeito do conhecimento da população sobre os CPMs, foi
testada uma hipótese a respeito de uma desinformação quanto a existência dos CPMs e suas ações. Para investigarmos tal ponto, foi aplicado um questionário que obteve 45 respostas2. O intuito principal foi
verificar se as pessoas sabiam o que eram os CPMs. Das respondentes,
77,8% responderam que não sabiam e 71% responderam que participariam em reuniões ordinárias (online e/ou presencial).
Diante desses resultados e das entrevistas com os conselheiros,
entendemos que ainda há uma lacuna na divulgação/comunicação externa dos Conselhos para com os cidadãos. Isso pode estar relacionado ao fato de que a atividade de comunicação (publicação e divulgação
de atas, manifestos, documentos, ofícios e demais produções) depende exclusivamente da auto organização e expertises dos próprios conselheiros, que além de realizarem função voluntária, possuem tarefas
de coordenação e secretariado que precisam obrigatoriamente serem
feitas conforme regimento.
Nem sempre os conselheiros e conselheiras conseguem se envolver neste nível de comprometimento, já que além de todo o trabalho da própria organização das reuniões, assuntos e debates, fazer as
atividades de comunicação e divulgação exige tempo, conhecimentos
específicos e eventuais aprovações legais (por se tratarem de informações públicas).

Formas de soluções
Antes da apresentação de soluções, gostaríamos de ressaltar que as ações
sugeridas podem inspirar práticas e reflexões em ambientes de construção coletiva em um geral, seja no Conselho de Usuários, nos Conselhos
Participativos Municipais ou em quaisquer órgãos colegiados.
interações pessoais entre conselheiros:
Proposta: métodos de facilitação de conversas como procedimentos internos + formação contínua dos conselheiros
A formação contínua dos conselheiros deve ser oferecida para capacitá-los sobre a teoria política e administração pública e promover uma
maior qualidade na construção dos debates dentro dos Conselhos, o
que pode resultar em reivindicação e diálogos melhores estruturados
frente à Prefeitura. Nesse sentido, propomos uma cocriação das temá-

2. Importante
ressaltar que
embora a amostra
não possa ser
rigorosamente
considerada como
estatisticamente
válida, soma-se a
ela as entrevistas
qualitativas
realizadas com os
conselheiros para
corroborar com o
argumento.
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das oficinas
encontram-se na
bibliografia.

24

ticas das capacitações, além da continuidade dessas ações dentro do
Programa de Metas, o que exige um esforço de coordenação entre as
Subprefeituras e o Governo Aberto. Essas iniciativas de formação podem despertar o sentimento de valorização da participação voluntária
e gerar um engajamento cada vez maior dos conselheiros.
Ainda, estamos propondo uma oficina para sensibilizar os conselheiros e conselheiras sobre a importância do uso da linguagem
simples e da comunicação não violenta durante as reuniões ordinárias, além de fornecer ferramentas de facilitação de conversas adequadas a determinadas situações. Acreditamos que este seja um possível
caminho, sem dispêndio de muitos recursos, capaz de diminuir desgastes inerentes aos processos de debates que justamente afastam o
maior envolvimento dos munícipes e fortalecem a cultura de afastamento dos servidores desses espaços como potência de construções
coletivas de soluções para a cidade. A ideia é que a partir dessa oficina
os próprios conselheiros estejam aptos a replicar esses conhecimentos na rede de Conselhos.
Acreditamos que ferramentas de facilitação de construção de
soluções em grupo, que tem sido bastante utilizadas em ambientes
corporativos, organizações não governamentais, e até mesmo em
audiências públicas, podem trazer uma inovação na forma de construção de diálogos e debates, pilares do processo político. Isso vai de
encontro com a necessidade inerente do processo de formulação de
políticas públicas de organizar a discussão de problemas complexos
englobando a diversidade de atores envolvidos
A seguir, disponibilizamos um fio lógico de uma oficina3 com
as atividades e objetivos de cada etapa a ser aplicada principalmente
aos conselheiros.

Fio lógico4 para oficina de comunicação não violenta, uso de linguagem simples e ferramentas
de facilitação de conversar
Momento

Tempo

Objetivo

Pergunta de
inspiração

Dinâmica5

Alinhamento
de emoções e
expectativas

5’

Ouvir as expectativas de
cada um

Como vocês
chegam? Qual
expectativa para
essa oficina?

Rodada de falas entre os
participantes.

Agenda do dia

10’

Apresentar os
momentos da oficina

Como
acontecerão as
atividades de
hoje?

Explicar o cronograma de
atividades e ao mesmo tempo
engajar explicando o quanto
os conhecimentos auxiliarão
eles a desempenhar o papel de
conselheiros e conselheiras.

Atividade de
sensibilização 1

15’

Sensibilização sobre
linguagem simples, para
que se compreenda
que falar e escrever
de maneira simples
é uma escolha, um
exercício contínuo,
além de ser um direito
de todo o cidadão
perante a Prefeitura (Lei
17.316/2020).

Como podemos
nos comunicar
de maneira mais
simples?

1- Apresentar uma frase e um
vídeo curto de uma fala
2- Para cada situação, os
participantes terão de simplificar
a linguagem
3- 4 minutos por item
4- Compartilhar as experiências, 2
min por grupo/dupla

Atividade de
sensibilização 2

15’

Sensibilização sobre
comunicação não
violenta (CNV) para que
haja uma reflexão sobre
empatia e como apesar
de ser difícil discordar
ou dar uma notícia ruim
para alguém, isso pode
ser mais leve

O que é uma
comunicação
não violenta?

1- Distribuir para metade dos
participantes situações difíceis
de serem comunicadas. A outra
metade apenas “receberá a
notícia”
2- Os papéis se invertem
3- Cada um compartilha como foi
dar e receber a notícia.

Definição
de conceitos
importantes e
como aplicá-los
no dia-a-dia

20’

Definir o que é
linguagem simples
e comunicação não
violenta e fornecer
ferramentas de como
praticar isso no cotidiano

Como eu aplico
Linguagem
Simples e CNV
no meu dia-adia?

1- Apresentação sobre os
conceitos e ferramentas úteis
para serem usadas.
2- Troca de impressões sobre
a aplicabilidade real disso nos
Conselhos

Apresentação
sobre técnicas
de facilitação
de conversas

20’

Apresentar a caixa
de ferramentas com
as situações x qual
ferramenta usar (fazendo
alusão ao velho kit de
ferramentas para reparos
em casa, por exemplo).

Existem
mais opções
para facilitar
conversas?
Quais?

1-Apresentação das ferramentas
e métodos de facilitação de
conversas e tomadas de decisão
em grupo (ex. Design thinking,
método de Cartelas, etc)
2-Simular a construção de uma
solução de uma demanda
levantada pelo grupo referente
ao processo coletivo de
levantamento de problemas e
soluções.

Mão na massa

20’

Dar situações reais
dentro dos conselhos
para que eles utilizem
as ferramentas da caixa
como forma de facilitar
aquela interação

Quais
ferramentas de
facilitação eu
poderia usar
nas reuniões
ordinárias dos
Conselhos?
(aberto a
sugestões dos
participantes)

1- Distribuir as situações em cada
grupo
2- Dar a caixa de ferramentas
para que os participantes
discutam qual seria a “dor” dessa
situação, e qual ferramenta usar
3- Compartilhar impressões sobre
a atividade

Encerramento

5’

Coletar os pontos
positivos e críticas
construtivas da oficina

O que mais
gostaram?
Ou que não
gostaram tanto?
Você tem uma
sugestão?

Distribuir post-its de três cores
diferentes, para coletar as
impressões boas, as não tão boas
e as críticas.

4. Este fio lógico foi inspirado em materiais utilizados pelo 011Lab, Laboratório de Inovação da Prefeitura de São Paulo.
5. Todas as dinâmicas acontecem com exemplos aplicados à realidade, às vivências dos conselheiros.
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interlocutores das subprefeituras
Proposta: Formação dos interlocutores das subprefeituras focada em participação social e construções coletivas
Com base nas formações6 com os interlocutores das subprefeituras inseridos nos Núcleos Regionais de Planejamento7, realizadas em 2019,
a proposta visa retomar estas formações, mas a partir de uma reavaliação de seu modelo também no sentido de cocriação, uma vez que foi
notada a resistência desses atores na experiência anterior. O que evidencia novamente a necessidade de apoio político para essa iniciativa
permanecer no Programa de Metas, além do esforço de coordenação
entre o Governo Aberto e as Subprefeituras, bem como alocação de recursos robustos para realização dessas iniciativas de formação.
comunicação externa ao conselho participativo municipal
Proposta: Corresponsabilização entre governo e conselheiros na divulgação contínua das ações do Conselho Participativo

6. Essas
formações
estão inseridas
no contexto do
Programa de
Metas 2019-2020,
dentro objetivo
estratégico 34
- Fortalecer o
Governo Aberto
da Cidade, mais
precisamente na
meta (34.1) que
prevê implantar
100% dos
compromissos
do 2º Plano de
Ação em Governo
Aberto.
7. Esses
espaços são
ocupados pelos
interlocutores das
subprefeituras
e técnicos das
secretarias que
são responsáveis
por implementar
nos bairros as
ações definidas
nos documentos
do Programa
de Metas, Lei
Orçamentária
e Plano Diretor,
onde constam
as demandas da
sociedade civil.
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Tal proposta vai na direção de promover uma transparência ativa das
ações dos Conselhos, dado que realizar a comunicação de todos os documentos (atas, ofícios, convites para reuniões e eventos, etc.) exige
um trabalho técnico e comprometimento constante, que muitas vezes
são incompatíveis com o tempo de trabalho voluntário e conhecimento dos conselheiros e conselheiras.
Como nos demais órgãos colegiados da Prefeitura em que há
paridade entre membros de governo e sociedade civil, esse trabalho é
feito por servidores públicos remunerados, propomos que essa atribuição fique a cargo dos conselheiros, mas também que seja designado
um responsável direto da Secretaria da Casa Civil ou da Secretaria Especial de Relações Sociais para que as atribuições referentes à transparência e integridade das informações produzidas nos Conselhos. Para
que isso ocorra, é necessário especificar a existência destes servidores
no Decreto 59.023/2019, art.34 e correlatos (SÃO PAULO, 2019).
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Resumo
O pós-pandemia exigirá esforços do poder público nas mais diversas áreas, dentre as quais a econômica. Além de auxiliar pequenas empresas no processo de
retomada, os governos deverão facilitar o máximo possível a (re)abertura de micro e pequenas empresas (MPE), de modo a permitir, de um lado, a retomada dos
empregos e da renda de trabalhadores e empreendedores e, de outro, recuperar
o poder arrecadatório do Estado. Este breve artigo procura apresentar os principais entraves à abertura de MPEs na cidade de Salvador e possíveis soluções para
tornar o processo de abertura mais simples e ágil aos cidadãos.

Contexto
A pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de desafios para o
setor público, com destaque para as áreas da saúde e da economia.
Além da garantia de proteção dos cidadãos e dos esforços para a diminuição da quantidade de casos de contaminação e óbito pela Covid-19,
os governos precisaram acompanhar de perto a situação das empresas
– sobretudo as micro e pequenas – e auxiliá-las de modo a impedir seu
fechamento e o aumento do desemprego. Ainda assim, uma grande
quantidade de empresas se viu obrigada a fechar. Portanto, passada a
pandemia, o setor público deverá incentivar e estar preparado para a
(re)abertura de empresas, garantindo um processo ágil e que permita
que a retomada econômica se dê da forma mais ágil possível.
O quadro geral para abertura de empresas no Brasil antes da
pandemia do novo coronavírus já não se mostrava muito animador.
De acordo com o relatório Doing Business 2020, publicado pelo Banco
Mundial (2020), o Brasil ocupa a 124ª posição no ranking de facilidade
para se fazer negócios, que leva em conta a abertura de empresas no
país e o nível de burocracia envolvido no processo1. A baixa colocação
no ranking, no entanto, esconde as disparidades de tempo de abertura de empresas entre os estados e as cidades brasileiras.
Segundo dados estatísticos da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim),
o tempo médio para abertura de uma empresa no Brasil é de 3 dias e 1
hora. O estado pior colocado nesse quesito é a Bahia, com tempo médio de abertura de 8 dias e 7 horas. Para fins de comparação, o tempo
médio em Sergipe é de apenas 1 dia e 7 horas, o que demonstra o amplo espaço disponível para melhoria do estado da Bahia.2

1. O item Starting
a business é
decomposto em
procedures, time,
cost, and paid-in
minimum capital
to start a limited
liability company
for men and
women.
2. https://
estatistica.
redesim.gov.br/
tempos-abertura.
Todos os dados
são referentes a
julho de 2020.
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figura 1
Tempo médio de abertura de empresas
por estado brasileiro
fonte Redesim (2020)

O Governo do Estado não é o único ator nesse processo complexo de abertura de empresa. Além do próprio cidadão interessado em
empreender, tanto a Receita Federal quanto a Junta Comercial do Estado têm papeis importantes, como a emissão do Documento Básico
de Entrada (DBE) e o registro da empresa, respectivamente. Outro ator
fundamental nesse processo de desburocratização da abertura de empresas é a Prefeitura Municipal, que analisa a viabilidade da nova empresa, promove a inscrição municipal e libera o certificado de licenciamento que permitirá que o novo empreendimento passe a atuar.
Observando a perspectiva do usuário do serviço público, a Prefeitura é o primeiro ente público acessado nesse processo e que, por
este motivo, tem a responsabilidade de comunicar ao cidadão os passos necessários que ele deve seguir – do início ao fim – para conseguir
abrir a sua empresa. Portanto, como capital pior colocada no ranking
da Redesim de tempo médio de abertura de empresas, Salvador se
apresenta como um expressivo estudo de caso sobre os entraves que o
munícipe enfrenta ao longo dessa jornada. Neste artigo, apresentamos
soluções viáveis para atuação por parte da Prefeitura soteropolitana.

Descrição do problema
Em consonância com a lógica de desburocratização, com menos papel
e mais agilidade para melhorias no ambiente de negócios, a Prefeitura
Municipal de Salvador elencou como uma das metas em seu planejamento estratégico (2017-2020), a redução de 98 para 15 dias do tempo
médio de abertura de empresas na cidade (SALVADOR, 2017, p. 81).
figura 2
Eixos do Salvador 360

Inclusão
econômica

Cidade
sustentável

Simplifica

Negócios

Salvador
360º

Cidade
Criativa

Investe

Cidade
Inteligente

Centro
Histórico

fonte http://360.salvador.ba.gov.br/.
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A meta integra o projeto Salvador 360 — que previu 360 ações de melhorias, divididas entre oito eixos de atuação, com investimento inicial
previsto de R$ 3 bilhões (METRO1, 2020). Inserido no Salvador 360, o
recorte de interesse deste artigo é o eixo Simplifica, que tem como objetivo a reestruturação do modelo até então vigente de licenciamento
e abertura de empresas, obras e publicidade.
Entre os principais entraves encontrados no processo de abertura de empresas estão as dificuldades na liberação de documentos
emitidos pelos próprios órgãos responsáveis, como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e a Superintendência
de Trânsito do Salvador (Transalvador).
No decorrer da pesquisa foram apontadas como dificuldades
na experiência do usuário falhas na estruturação do processo de trabalho entre os atores envolvidos: cidadão, Prefeitura Municipal, Junta
Comercial e Receita Federal. Há, também, uma evidente ressalva sobre uma má experiência do cidadão em relação à falta de comunicação efetiva e baixa integração entre as fases de análise de viabilidade,
Coletor Nacional, registro, inscrição municipal e licenciamento.
Desde a sua implantação, em 2017, até o final do primeiro semestre de 2020, o município já colheu bons frutos. A duração para
abertura de empresas, que levava cerca de 90 dias, passou para 31 dias
em junho de 2020. Até o final do programa, espera-se que essa duração
caia para 10 dias, com expectativa de ter todos os processos e licenças
municipais de forma digital até setembro de 2020 (CORREIO, 2020).
O cenário da pandemia do novo coronavírus evidenciou a necessidade de processos e licenciamentos em ambiente digital, com
unificação entre os serviços virtuais e físicos. A necessidade de isolamento social reforçou a crescente importância da digitalização e do
envio de documentos online.
Do mesmo modo, há uma comunicação deficiente sobre o processo global para abertura de empresa, principalmente no que diz
respeito à análise de viabilidade, com sua localização, Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), atividades auxiliares; Documento Básico de Entrada (DBE); inscrição municipal e, finalmente,
o licenciamento.

O que precisa mudar?
A exemplo de outras capitais do país, Salvador já se encontra no caminho da mudança. A iniciativa de simplificação da abertura de empresas por meio da digitalização e concentração de processos em uma só
via de atendimento (Salvador Simplifica) é um passo importante para
otimizar o processo e, com isso, possibilitar maior dinamização da
economia por meio das micro e pequenas empresas.
No entanto, não se pode perder de vista que, como já destacado,
a abertura de empresas é um procedimento administrativo complexo,
que envolve não só múltiplos órgãos como também as três esferas fe32

derativas. O diagnóstico de quem são esses atores e o papel e importância de cada um deles no processo é o marco zero da sua simplificação – no caso da abertura de empresas esses atores são amplamente
conhecidos e de fácil mapeamento. No entanto, alguns pontos são
chave para a real engajamento das diferentes partes e a transformação
necessária para o processo.
O alinhamento da vontade política dos diferentes atores é fator
essencial para quaisquer mudanças que envolvam mais de uma esfera federativa, ou mesmo em instâncias diferentes dentro do mesmo
nível. Para que a iniciativa se transforme em realidade, em que pese
as diferenças políticas que possam existir, é necessário focar a mobilização dos diferentes atores nos pontos fortes e comuns que podem
mobilizar os diversos atores, tais como aumento de receita, a redução
dos custos de processo – seja em recurso humano ou material –, ou
mesmo a atração de uma fatia maior do mercado para o município.
Assim, a relevância do projeto passa a suplantar os desafios impostos
pelas diferenças políticas e transições de governo que naturalmente
perpassam essas iniciativas.
Alinhado a isso, saber utilizar as pressões externas como aliado à mudança pode trazer grandes benefícios, inclusive financeiros,
para o projeto. Destaca-se, nesse sentido, o Banco Mundial que, por
meio do projeto Doing Business, monitora e ranqueia regulamentos
comerciais e sua aplicação em 190 economias e cidades selecionadas
nos níveis subnacional e regional, e a partir de 2020 passará avaliar o
Brasil em nível subnacional, por meio de cada uma de suas capitais –
até 2019 os índices brasileiros eram calculados com base apenas em
São Paulo e Rio de Janeiro.
Um outro aspecto importante é a construção de um marco regulatório robusto, que trabalhe de uma maneira uniforme todas as exigências que o vasto arcabouço legal atinente à abertura de empresa,
que envolve aspectos tributários, comerciais, urbanísticos, ambientais, de patrimônio, dentre outros. Embora normalmente no município esses domínios não coexistam na prática, agindo em seus nichos
normalmente de maneira independente, a convergência das exigências, prazos e dinâmica de todos estes aspectos da abertura de empresas é essencial para a desburocratização e simplificação do processo.
Mais uma vez, reunir os atores em volta de um interesse comum, lastreado por uma relevante vontade política de realizar o projeto pode
facilitar essa construção, que não é simples, nem rápida, mas precisa
ser constante e focada firmemente no objetivo final, a despeito das
arestas que possam surgir no processo.
Todo esse movimento burocrático, inerente à implementação
de políticas públicas, não pode perder de vista o usuário do serviço
público. Um bom mapeamento destes usuários pode indicar as melhores soluções e quais as intervenções mais urgentes, considerando que iniciativas como essa usualmente são implantadas em fases
subsequentes onde o sucesso de uma determina o futuro da próxima.
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A mudança de cultura do usuário é tão importante quanto àquela do
serviço público e, para tanto. é necessário que ele seja envolvido o máximo possível nas etapas da mudança que tratam da interface direta
com o cidadão, bem como na recepção de dúvidas e sugestões que naturalmente surgem nesta evolução. A quebra do paradigma de como
tratar o usuário no Empreenda Fácil, experiência de sucesso do município de São Paulo, possibilitou o que analistas indicam como um dos
maiores sucessos do projeto - a autodeclaração -, por meio da qual o
cidadão se compromete a observar as exigências previstas no licenciamento da sua atividade, eliminando a necessidade de vistoria prévia
por parte do órgão público (SÃO PAULO, 2018).
Esta nova postura do Estado dá ao cidadão um maior pertencimento do processo, tornando-o parceiro das mudanças de cultura
atreladas ao projeto. Ainda, é importante que nessa identificação dos
usuários sejam consideradas as barreiras que ainda existem para inclusão digital, que vão desde o acesso à internet até a capacitação do
cidadão para o uso desses instrumentos digitais. A equanimidade da
política pública tem de ser sempre um norte para o processo.
De maneira geral, não há muita novidade sobre o aspecto do
que deve ser feito. Várias outras experiências de sucesso no Brasil e
no mundo podem auxiliar na identificação dos melhores formatos,
das alternativas de integração de órgãos envolvidos e seus bancos de
dados, e interface com o usuário. A demanda urgente por mudanças
não deixa espaço para reinventar a roda, e aprender com os passos e
tropeços de outros municípios e experiências é fundamental para que
o processo seja maduro e focado nas especificidades do município de
Salvador. Uma governança forte da implementação desta ‘nova’ política pública, com foco no usuário, na gestão dos riscos e com indicadores claros de sua evolução é a chave para garantir a transparência e
o sucesso do projeto.
No caso específico da Prefeitura de Salvador, há três principais
problemas a partir dos quais os gestores locais podem iniciar o processo de desburocratização, sem a exigência de grandes investimentos e que trariam, de forma rápida, benefícios aos cidadãos e à própria
Prefeitura: 1) fluxos de etapas desestruturado e pouco integrado; 2)
comunicação ineficiente com o cidadão e 3) baixa unificação entre os
serviços digital e físico. Ao buscar soluções iniciais para esses problemas, o município será capaz de avançar para itens mais complexos e
que exigem a inclusão de mais agentes.

Formas de solução
Antes que a comunicação com o cidadão seja qualificada – ponto fundamental da proposta de intervenção –, é fundamental que a Prefeitura
de Salvador mapeie e organize de forma estruturada o fluxo de etapas
necessárias à abertura de empresas no município, abrangendo não apenas as fases de responsabilidade do Executivo municipal, com também
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as atribuições de órgãos externos, como a Junta Comercial e a Receita
Federal. No decorrer da pesquisa, não identificamos no site da Prefeitura ou em entrevistas com gestores uma clareza quanto à totalidade
do processo, o que impede que as próprias secretarias envolvidas consigam comunicar esse percurso ao cidadão. Isso nos leva ao segundo
ponto de melhoria: aperfeiçoamento da comunicação com o usuário.
A clareza na linguagem e a explicação do passo a passo do procedimento são essenciais para garantir que o esforço despendido na
otimização do processo de abertura de empresa atinja seus propósitos. A informação deve ser apresentada de forma a estabelecer uma
comunicação direta com o usuário, eliminando a necessidade de um
intermediário entre o cidadão e o processo que ele deseja acessar ou
desenvolver. A sequência dos passos deve ser apresentada de forma
lógica, de maneira que segui-los seja intuitivo, aumentando assim o
conforto do usuário na interação com o portal. Além disso, os pontos
mais críticos e que são alvo de um maior número de equívocos por
parte de quem faz uso do portal eletrônico devem, de alguma maneira,
ser destacados, de modo a evitar erros por parte do próprio usuário
que acarretem lentidão no processo, como a inclusão de documentos
equivocados ou apresentação de informação incompleta.
Entende-se, ainda, que para otimizar a eficiência desse processo de
simplificação o portal Salvador Simplifica poderia ser destinado exclusivamente aos procedimentos de abertura de empresas no município, a exemplo de outras experiências de sucesso no Brasil, tornando o serviço mais
claro e ágil. Atualmente, o portal já conta com área para login de usuários
– o que permite que ele contenha informações customizadas a cada cidadão cadastrado –, mas engloba objetos muito distintos, como informações
sobre alvará de licença para construção de unidade habitacional e sobre
termo de viabilidade de localização necessário a abertura de empresas.
Nossa proposta é que, após o mapeamento geral de processo
e nos moldes do Portal Empreenda Fácil da Prefeitura de São Paulo,
a plataforma Salvador Simplifica apresente um passo a passo organizado de todo o processo, no qual o cidadão poderá saber de antemão
toda a documentação necessária a cada uma das etapas, as tarifas a
pagar e os órgãos aos quais ele deve se dirigir (virtual ou presencialmente) para finalizar o percurso para a abertura de sua empresa. O
novo formato da plataforma poderia comunicar a jornada do usuário
de forma mais simples, como esboçado abaixo:
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Mais de 7 dias

figura 3 Simulação de layout
do Salvador Simplifica reformulado
fonte Elaborado pelos autores

Na esteira das reformulações do Salvador Simplifica, chegamos
ao terceiro item de mudança necessária: implementação de ferramenta de experiência do usuário. Ao tratarmos de uma plataforma digital
que já prevê um cadastro por parte dos cidadãos e a qual o usuário
deve acessar frequentemente – seja para se comunicar diretamente
com gestores da Prefeitura, enviar documentos ou simplesmente relembrar as etapas do processo –, é fundamental que esse portal englobe mecanismos de coleta de feedback dos cidadãos de maneira estruturada e, mais do que isso, especificada para cada item da jornada.
Assim, após seu cadastro no Salvador Simplifica, o cidadão acessa a etapa do processo na qual se encontra e recebe as informações
necessárias para cumpri-la. Além disso, o portal prevê um checklist de
ações necessárias à conclusão de cada item da jornada, que vai sendo
assinalado pelo usuário a cada finalização de etapa. Ao concluir todos
os itens do checklist, é necessário que o usuário avalie como foi a sua
experiência durante aquela fase específica do processo e atribua uma
nota àquela etapa – por exemplo, a Análise de viabilidade. Caso a avaliação seja menor que determinado valor, é possível coletar informações
qualitativas referentes aos principais itens que fizeram com que aquela
etapa não fosse bem avaliada, como demonstrado na imagem abaixo:
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figura 3 Simulação da visão do usuário na área interna
do Salvador Simplifica reformulado
fonte Elaborado pelos autores

Além de garantir que o cidadão exprima sua opinião sobre um serviço
público que deve lhe ser oferecido da forma mais eficiente possível,
esse feedback direcionado a etapas específicas é fundamental para
que a Prefeitura conheça: 1) os principais gargalos do processo e saiba
quais são suas as principais falhas; 2) as etapas do processo que necessitam de maior integração com os demais órgãos envolvidos, em
especial a Junta Comercial e a Receita Federal; 3) as demandas dos cidadãos que só aparecem ao longo da jornada para a abertura de um
empresa. Os inputs advindos dessa ferramenta são primordiais para
que as fases mais complexas de melhoria do processo sejam apontadas para os alvos certos.

Conclusão
Em suma, as soluções aqui apontadas para auxiliar o processo de desburocratização de abertura de empresas em Salvador procuraram levar em conta a plataforma já existente na Prefeitura da capital baiana
- Salvador Simplifica - e apontar as ações iniciais passíveis de implementação por parte do município por não apresentarem custos tão
altos de desenvolvimento e levarem em conta a visão e experiência do
usuário do serviço ao longo de todo o processo.
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Resumo
A Lei n. 13.460/2017 (BRASIL, 2017), também conhecida como “Código de Defesa
do Usuário do Serviço Público” (CDU), está em vigor em todos os entes federativos desde junho de 2019. A norma inova ao estabelecer normas básicas para

a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos, visando melhorar a qualidade no atendimento, com
instrumentos como a “Carta de Serviço ao Usuário”, que deve ser
produzida e publicada pelos órgãos públicos, contendo informações claras sobre os serviços prestados. A partir desse arcabouço legal, este estudo procurou analisar a qualidade de resposta
dada aos cidadãos que solicitam algum tipo de serviço e/ou informação para o poder público. Para essa pesquisa, foi escolhido
o município de Holambra, localizado na Região Metropolitana de
Campinas, interior de São Paulo, com uma população de 15 mil
habitantes, representando a realidade de cerca de 70% dos municípios brasileiros, com população inferior a 20 mil habitantes.
A partir da análise das informações coletadas no município, observou-se que Holambra ainda não se adequou à Lei n.
13.460/2017, com impacto negativo na qualidade de atendimento e das respostas dadas. As soluções propostas para o município de Holambra, neste trabalho, buscam utilizar os recursos
humanos, materiais e técnicos já existentes e disponíveis na estrutura do município. Dentre as ações propostas, pode-se destacar o desenvolvimento e implantação da “Carta de Serviços”,
que, uma vez implementada, informa à sociedade sobre quais
serviços públicos a administração pública presta, as formas de
acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao usuário, assumindo um compromisso
do poder público com a sociedade, funcionando como um importante instrumento de transparência.

Metodologia
No estudo realizado em Holambra (SP), procurou-se focar na estruturação da oferta de serviços públicos ao usuário e na qualidade das respostas dadas pelo poder público aos cidadãos que demandavam esses
serviços por meio de diferentes canais de atendimento. Para tanto, em
um período de 30 dias: a) foram coletados dados estatísticos (exercícios
2019-2020) fornecidos pelos relatórios de eficiência no atendimento
pelo e-Ouve (ferramenta privada contratada pelo município) e e-SIC,
considerando prazo e solicitações concluídas ou não; b) realizou-se entrevista com o Secretário Municipal de Comunicação e Tecnologia da
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Informação para compreensão e entendimento do fluxo de trabalho
interno e também da própria percepção da administração pública da
obrigatoriedade do CDU; c) foram realizadas 17 entrevistas com o usuário sobre a experiência pessoal e grau de satisfação com atendimento
a solicitações de serviços/informações/reclamação e; d) analisou-se a
usabilidade do site da prefeitura quanto ao atendimento do cidadão.

Problema
Pesquisas recentes indicam que a população brasileira está insatisfeita
com a qualidade dos serviços públicos prestados. Levantamento realizado em 2016 pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com o Ibope aponta que 90% dos entrevistados apontam que os
serviços públicos deveriam ser melhores, tendo em vista a quantidade
de impostos pagos, e essa insatisfação vem aumentando ao longo dos
anos: em 2010 era 81% e, em 2013, 83%. De acordo com levantamento
do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (OLENIKE; AMARAL; AMARAL, 2019), entre os 30 países com maior carga tributária no
mundo, o Brasil é o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade. Em outras palavras, os brasileiros estão entre os que mais pagam impostos do mundo e os que
menos têm a contrapartida de serviços públicos de qualidade. No entanto, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular,
81% dos brasileiros preferem ter acesso a serviços públicos melhores, a
uma redução da carga tributária (CARVALHO, 2014).
Tendo em vista a importância dos serviços públicos, a necessidade de aumentar sua qualidade e o desafio proposto pelo Open
Master de analisar a situação de pequenos e médios municípios, definiu-se por verificar como seria possível melhorar a qualidade das
respostas dadas pelo poder público para os cidadãos que demandam
serviços por meio de diferentes canais de atendimento. As respostas
estão sendo aqui entendidas tanto como o primeiro contato recebido
após o cadastro de uma solicitação de serviço público, quanto a resposta final dada após um parecer da prefeitura.
E quais seriam as características de uma boa resposta? Para
responder a essa pergunta foram utilizadas como referências a Lei n.
13.460/2017 e a Orientação Técnica para elaboração de boas respostas da Prefeitura de São Paulo (SÃO PAULO, 2019), um dos municípios
pioneiros na implementação do CDU. Foram elencados os seguintes
itens básicos:
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resposta inicial
• Ser enviada logo após a abertura da solicitação;
• Ter uma saudação cordial e inclusiva (empatia) – em conformidade
aos incisos I e V do artigo 5º da Lei 13.460/17;
• Ter linguagem simples e acessível (empatia) – em conformidade ao
inciso XIV do artigo 5º da Lei 13.460/17;
• Indicar um número de protocolo que permita o acompanhamento
do andamento da solicitação – em conformidade ao inciso I do artigo
6º da Lei 13.460/17;
• Indicar onde/em quais canais o pedido pode ter seu andamento
acompanhado – em conformidade ao inciso I do artigo 6º da Lei
13.460/17¹
• Indicar o prazo previsto para atendimento – em conformidade ao inciso VI do artigo 5º da Lei 13.460/17¹.
resposta final
• Ter uma saudação cordial e inclusiva (empatia) – em conformidade
aos incisos I e V do art. 5º da Lei 13.460/17;
• Ter linguagem simples e acessível (empatia) – em conformidade ao
inciso XIV do art. 5º da Lei 13.460/17¹;
• Indicar a qual protocolo se refere;
• Indicar se a demanda foi atendida (e como foi atendida) ou não (e
porque não foi atendida)
• Indicar como a resposta e o serviço podem ser avaliados – em conformidade ao inciso I do artigo 6º e com os incisos I, II e III do art. 23 da
Lei 13.460/17;
• Indicar onde/como recorrer caso haja insatisfação com a resposta
dada e/ou com o serviço prestado – em conformidade com o art. 9º
da Lei 13.460/17.
Considerando estes parâmetros, passou-se a investigar em que medida as respostas dadas à população pela Prefeitura de Holambra se
aproximavam das características de uma boa resposta e, para tanto:
foram coletados dados estatísticos dos atuais canais de atendimento;
realizou-se uma análise de usabilidade do portal da prefeitura; foram
feitas entrevistas com o usuário e com o Secretário Municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação de Holambra, Sr. Ariel Cahen.
Como resultado dessa investigação, foi possível compreender como
se dá o fluxo de atendimento na cidade (Figura 1), bem como identificar as causas impeditivas para uma boa resposta e que atenda as
expectativas dos usuários.
Após todo o processo de investigação e compreendido o fluxo
de atendimento da Prefeitura Municipal de Holambra às solicitações
do cidadão, concluiu-se que:

42

1. A interface do website da Prefeitura não é intuitiva e apresenta ausência de explicação da função da Ouvidoria (e-Ouve), do e-SIC (BRASIL, 2011) e solicitações de serviços, causando confusão da usabilidade de cada canal, tanto do poder público, quanto pelo usuário;
2. O usuário, ao fazer sua solicitação de serviço pelos canais existentes,
não tem claramente definido o prazo de sua resposta e por vezes, de
acordo com as estatísticas, não há respostas para suas solicitações
(45% não foram respondidas – dados de 2019);
3. Não há uma “Carta de Serviços” disponibilizada no Portal da Prefeitura, contendo informações claras sobre o serviço prestado, canais
de atendimento, o prazo máximo de resposta à solicitação, locais
para reclamação, como determina a Lei 13.460/17;
4. O procedimento interno de fluxo de informações/rotina de trabalho
não é normatizado;
5. Ausência de modelo-padrão de respostas;
6. Não há mecanismos de avaliação do atendimento ao cidadão;
7. Desconhecimento da existência da Lei 13.460/17 tanto pelos gestores e servidores municipais, como pelos cidadãos entrevistados.

Problema inicial: Como melhorar a qualidade das respostas dadas aos [às] cidadã[o]s?
CANAIS DISPONÍVEIS

CIDADÃ[O]S

PORTAL DA ATENDIMENTO
PREFEITURA PRESENCIAL

PRECISA DE UM
SERVIÇO PÚBLICO

TELEFONE[S]

PROBLEMA

NÃO EXISTE
INTERFACE
UM NÚMERO
POUCO
CENTRALIZADO INTUITIVA

PÁGINA DA
PREFEITURA
NO FACEBOOK

NÃO HÁ
NÃO HÁ
REGISTRO
PADRONIZAÇÃO NO
FORMAL DAS TRATAMENTO NEM
SOLICITAÇÕES
PRIVACIDADE
(POSTS PÚBLICOS)

FLUXO INTERNO

WHATSAPP DE
SERVIDORES

CONSEGUE FAZER
UMA SOLICITAÇÃO
DE SERVIÇO

CANAL
INFORMAL

1 SERVIDORA É
RESPONSÁVEL
POR ENCAMINHAR
AS DEMANDAS POR
E-MAIL OU TELEFONE
PARA OS ÓRGÃOS
RESPONSÁVEIS,
BEM COMO POR
RESPONDER
AOS [ÀS] CIDADÃ[O]S

ÓRGÃOS
ANALISAM
AS DEMANDAS
E DÃO UMA
DEVOLUTIVA
PARA
A SERVIDORA

PROBLEMAS

PROBLEMAS

DEMORA PARA
ENCAMINHAMENTOS
DOS PEDIDOS

HÁ POUCOS
INCENTIVOS
PARA QUE OS
ÓRGÃOS
RESPONDAM ÀS
SOLICITAÇÕES

ÁREA FICA PARADA
NA AUSÊNCIA
DESSA SERVIDORA

PROBLEMA
NÃO ESTÁ CLARO ONDE OS SERVIÇOS PODEM SER SOLICITADOS

CONCENTRA
SOLICITAÇÕES,
OUVIDORIA
E E-SIC

NÃO HÁ INFORMAÇÕES SOBRE O QUE SÃO OS SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS PRAZOS
[CARTAS DE SERVIÇOS]
SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS, OUVIDORIA E E-SIC SE CONFUNDEM
NÃO HÁ SEGUNDA INSTÂNCIA PARA RECORRER

SERVIÇOS
NOS QUAIS HÁ
COBRANÇA
DE TAXAS
APARENTAM
TER MELHOR
EXECUÇÃO

OUVIDORIA DO MUNICÍPIO NÃO ATENDE AOS CRITÉRIOS DA LEI 13.460

RESPOSTA INICIAL EXISTE? HÁ UM NÚMERO DE PROTOCOLO EM ALGUM CASO?
PROBLEMA
COMO NÃO HÁ PRAZO E CARTA DE SERVIÇOS, NÃO HÁ COMO ENVIAR ESSAS INFORMAÇÕES

RESPOSTA FINAL ARQUIVO COM NOSSOS CRITÉRIOS DE UMA BOA RESPOSTA AQUI
PROBLEMA
NÃO POSSUEM UM PADRÃO/MODELO

figura 3 Fluxo de atendimento ao cidadão em Holambra

NÃO INDICAM COMO AVALIAR A RESPOSTA E O SERVIÇO (NÃO HÁ AVALIAÇÃO)

fonte Elaborado pelos autores
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O que precisa mudar
Analisando todos os problemas destacados anteriormente, entendemos como necessário:
a) Mudança nos métodos de trabalho, por meio da padronização, registros e fluxo de informações, e;
b) Inclusão do tema “participação, proteção e defesa dos direitos
do usuário dos serviços públicos” na agenda política do município, como prevê o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público (CDU), fortalecendo a governança e melhorando a qualidade de
atendimento, alinhado com as expectativas do cidadão em relação
à qualidade dos serviços públicos prestados.
Outro ponto fundamental é o próprio conhecimento do CDU pelos
gestores públicos, servidores e da própria comunidade. A legislação é
totalmente desconhecida pelos entrevistados nesse estudo, o que torna imprescindível a ampla divulgação do CDU, seja pela capacitação
dos gestores e servidores públicos, ou por meio de campanhas informativas à comunidade, favorecendo o sucesso da implementação da
Lei e a melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos.

Formas de soluções
Com a avaliação realizada acima, foi possível concluir que as deficiências de atendimento ao cidadão em Holambra, constituem um problema complexo, e como tal, não terá uma solução única, sendo necessário a segmentação do problema e, por conseguinte, a segmentação das
intervenções.
Deste modo, para o design dessas intervenções, houve 4 etapas
que foram seguidas:
• A ideação para o desenho de soluções possíveis;
• A hierarquização das soluções trazidas de acordo com a prioridade e
co-dependência de cada uma;
• O design da intervenção a ser realizada com fins de prototipagem;
• O plano de aplicação das soluções após a prototipagem.
Estas 4 etapas possibilitaram o design de soluções personalizadas e
aplicáveis pela Prefeitura Municipal de Holambra. Aprofundando em
cada uma delas temos:
I. Ideação de possíveis soluções: O grupo técnico adotou três premissas que foram observadas para cada intervenção proposta, no intuito
de maximizar a viabilidade, a adequação e a eficiência dos recursos
públicos. A saber, as seguintes premissas: da escassez de recursos,
do foco no cidadão e da customização de soluções.
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Entende-se que a premissa da escassez de recursos traz atenções às
soluções que são possíveis no município, com base nos recursos humanos, materiais e serviços terceiros contratados, já disponíveis (FERRER, 2012). O município possui uma limitação de recursos financeiros e encontra-se em ano eleitoral, logo, não deve ser negligenciado
neste contexto.
Já a premissa do foco no cidadão, parte do Código de Defesa
do Usuário do Serviço Público, deriva que as soluções propostas tenham objetivo finalístico de trazer benefícios diretos ou indiretos aos
cidadãos. Por fim, a premissa da customização de soluções, nos traz
atenção às características e particularidades locais, que cada município carrega em termos políticos, econômicos e sociais. Portanto, é
necessário avaliar criticamente qualquer replicação de intervenção já
realizada em outros municípios.
II. H
 ierarquização das soluções: inicialmente partiu-se de uma lista extensa de propostas realizáveis, adequadas e eficientes, as quais seguem abaixo já hierarquizadas com base em publicações técnicas:
a) Criação de carta de serviços e manual de rotinas internas – é necessário compilar a carta de serviços do município e o manual de
rotinas internas com desenho do fluxograma, modelo de respostas
iniciais e finais, definição dos modais de atendimento (site, e-mail,
telefone, presencial, redes sociais) com o afunilamento no sistema
já existente e obrigatoriedade do protocolo para cada demanda;
b) Diferenciação e hierarquização dos canais de atendimento ao cidadão, o que leva à separação entre atendimento/e-SIC e Ouvidoria,
com hierarquização clara, deixando a Ouvidoria como última instância e poder de cobrança nas secretarias;
c) Definição clara, internamente, dos modais de acesso desses canais
de atendimento (presencial, telefone, website, e-mail,...) para cada
demanda específica. Aqui, cabe ressaltar, a importância de ofertar
ao usuário opções de canal de atendimento, permitindo a escolha
do modal que mais o satisfaça. Fazendo isso, o poder público dá
acessibilidade a todo tipo de usuário;
d) Capacitação e sensibilização dos servidores sobre a carta de serviços, o manual de procedimento de rotinas internas e a lei de atendimento ao cidadão;
e) Ampla divulgação aos usuários, por meios oficiais e imprensa local,
do funcionamento dos canais de atendimento ao cidadão e serviços
prestados;
f) Definição de meta institucional de prazos de atendimento de cada
serviço;
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g) Adoção de metodologia de avaliação dos serviços pelo usuário no
encerramento do protocolo, segundo as exigências legais e normativas nacionais;
h) Modificação no layout do portal da Prefeitura, referente à solicitação de serviços, com o objetivo de ter um portal mais responsivo,
simples e intuitivo;
III. D
 esign da intervenção e prototipagem: Partindo da lista acima, o
grupo optou por desenvolver a “Carta de Serviços”, baseado nos benefícios que este item tende a trazer aos municípios que a implementam9. A Carta de Serviços possibilita aos cidadãos uma maior
acessibilidade aos serviços e atividades do poder público; acesso
a todas as informações necessárias em um único local (documentos, prazos dos serviços, taxas, canais de atendimento, etc.) e o
principal, alinhamento de expectativas com o serviço solicitado.
Para o governo, permite uma aproximação com o cidadão, tornando a gestão mais participativa; possibilita melhoria contínua da
qualidade dos serviços por meio das avaliações, além de atender à
legislação. Já para o servidor, permite uma maior clareza e definição de seu papel (padronização do atendimento, fluxo interno de
informações, manual de rotinas internas) e do resultado esperado;
e permite ao servidor um maior entendimento da importância do
seu trabalho, como consequência da maior visibilidade dos serviços prestados.
Outrossim, é oportuna a avaliação que esta solução se mostra como
um pré-requisito para todas as outras soluções da lista. Com a solução priorizada, o próximo passo técnico é a implementação da mesma como intervenção. Este processo ocorreu com uma ressalva que é
necessária ser destacada, que foi a restrição temporal de aplicação do
projeto no âmbito do Programa Open Master. Deste modo, optou-se
por uma prototipação parcial com o intuito de demonstrar a adequação da solução às premissas colocadas pelo grupo e a adequação da
solução para gerar impacto no problema complexo mapeado.
Conforme é possível verificar na Figura 2, a intervenção realizada foi o mapeamento e design de um serviço da Carta de Serviços do
serviço de coleta de lixo doméstico escolhido pela facilidade de obtenção de dados e amplitude do serviço prestado.
Além do protótipo entregue para a Prefeitura Municipal de Holambra, foi proposta uma sessão de treinamento e aprendizagem para
técnicos selecionados internamente para a implementação e expansão do projeto, além da transferência tecnológica da estrutura a ser
seguida nos próximos serviços da Carta de Serviços e recomendação
de referências. Segue abaixo a estrutura em tópicos da elaboração da
Carta de Serviço:
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a) O
 que é o serviço;
b) Q
 uando pode ser solicitado;
c) Q
 uais são os requisitos, documentos e informações necessárias
para realizar uma solicitação;
d) Q
 ual o prazo máximo para a prestação do serviço;
e) S
 e há alguma taxa ou preço público;
f) P
 or quais canais pode ser solicitado;
g) Q
 uais são as principais etapas do serviço;
h) P
 or onde o serviço pode ser acompanhado;
i) Q
 ual é a legislação relacionada;
j) Q
 ual é o órgão responsável pela prestação do serviço;
k) S
 e há alguma observação sobre o serviço;
l) I ndicar como o cidadão pode realizar uma manifestação (reclamação, denúncia, elogio ou sugestão) sobre a prestação do serviço.
Com a intervenção feita e a transferência de conhecimento sobre a
Carta de Serviços, o grupo atuou como um estimulador de um processo interno de construção deste produto na Prefeitura Municipal de
Holambra e adequação às legislações vigentes.
IV. P
 lano de aplicação das soluções: destacamos a participação embrionária do grupo para a solução do problema complexo mapeado no município. Vale ressaltar que o protótipo deve ser testado
com o cidadão (LARA; GOSLING, 2016) para validar o modelo proposto pelo grupo. Recomenda-se que as demais soluções propostas sejam implementadas posteriormente.

Conclusão
Como já foi dito, um problema complexo possui muitos aspectos que
não podem ser negligenciados. Desta forma, a intervenção feita possui um caráter catalisador de uma série de intervenções que necessitam ser feitas para o alcance de melhores resultados na satisfação da
população com as respostas de suas demandas por serviços públicos.
Faz-se necessário a continuação e finalização do desenho da
Carta de serviços, por parte da prefeitura, ressaltando a participação
de gestores públicos das áreas envolvidas, e com a validação dos usuários dos serviços públicos. Para a construção das Cartas de Serviços,
os servidores alocados precisam atentar-se nos pontos descritos do
item II, nas soluções “b”, “c”, “f” e “g”. Além disso, já com a Carta de
Serviços pronta, as soluções, ainda do item II, “d”, “e” e “h”, poderão
ser implementadas e, com isso, nosso objetivo tende a ser alcançado
e poderá ser medido por meio de indicadores de satisfação dos cidadãos atendidos.
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Lixo e limpeza

COLETA DE LIXO
DOMÉSTICO

serviços

COLETA DE LIXO
RECICLÁVEL

ENTULHO

PODA DE MATO

VARRIÇÃO EM
VIAS PÚBLICAS

LIXEIRAS

DENUNCIAR
DESCARTE
IRREGULAR EM
ÁREA PÚBLICA

O QUE É

QUANDO SOLICITAR

PÚBLICOALVO

REQUISITOS,
DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES

PRAZO
MÁXIMO

Informações sobre os horários e dias
da semana dos serviços de coleta
pública domiciliar por bairro

Quando houver dúvidas ou
desconhecimento sobre as
informações de coleta de lixo
domiciliar.

Toda pessoa
moradora do
município de
Holambra

Não há

Imediato

TAXAS

CANAIS PARA
SOLICITAR O SERVIÇO

PRINCIPAIS
ETAPAS

LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

MANIFESTAÇÃO SOBRE
O SERVIÇO

Isento

Eletrônico:
Website Prefeitura de
Holambra – Serviços

Solicitação
do serviço
por meio dos
canais de
atendimento
da Prefeitura

Não há

Departamento
de Agricultura e
Meio-Ambiente

Para registrar uma reclamação,
denúncia, elogio ou sugestão
sobre a prestação deste serviço,
entre em contato com o e-Ouve:
https://eouve.com.br

Telefônico:
(19) 3802-8000
Ramal 29

RECLAMAÇÕES

solicitação

INFORMAÇÕES

subserviços

CENTRO

JARDIM FLAMBOYANT, PARQUE
DOS IPÊS, MORADA DAS FLORES,
GROOT, JARDIM DAS TULIPAS E
JARDIM HOLANDA

IMIGRANTES

FUNDÃO,
PINHALZINHO,
DANÚBIO
AZUL E
CAMANDUCAIA

PALMEIRAS,
PALHA GRANDE,
UNIFLOR,
ALEGRE E
BORDA DA
MATA

De segunda
à sábado,
à partir das
7h

Terça-feira, quinta-feira e sábado,
à partir das 7h

Segunda-feira,
quarta-feira e
sexta-feira, à
partir das 7h.

Terça-feira e
quinta-feira, à
partir das 7h

Quarta-feira e
sexta-feira, à
partir das 7h

O QUE É

QUANDO SOLICITAR

PÚBLICO-ALVO

REQUISITOS,
DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES

PRAZO
MÁXIMO

Reclamações
relacionadas aos
serviços de coleta
pública domiciliar

Quando houver
irregularidades na coleta
de lixo domiciliar: atraso,
ausência de coleta, entre
outros.

Toda pessoa moradora
do município de
Holambra

- Endereço da
Solicitação;
- Detalhes sobre a
ocorrência.

5 dias úteis

TAXAS

CANAIS PARA
SOLICITAR O
SERVIÇO

PRINCIPAIS ETAPAS

LEGISLAÇÃO

ÓRGÃO
RESPONSÁVEL

MANIFESTAÇÃO
SOBRE O SERVIÇO

Isento

Eletrônico:
Website
Prefeitura de
Holambra –
Serviços

1) Solicitação do serviço por meio
dos canais de atendimento da
Prefeitura;
2) A ocorrência registrada é
encaminhada para a empresas
prestadora dos serviços
públicos para a análise e demais
providências;
3) Resposta ao solicitante em até 5
dias úteis e finalização do protocolo.

Não há

Departamento
de Agricultura e
Meio-Ambiente

Para registrar
uma reclamação,
denúncia, elogio
ou sugestão sobre
a prestação deste
serviço, entre em
contato com o
e-Ouve: https://
eouve.com.br

solicitação

Telefônico:
(19) 3802-8000
Ramal 29
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ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA
tipo da reclamação → selecionar (Ausência de coleta, Atraso de coleta, lixo caído/deixado na via pública,
Não recolhimento, outro)
descrição:

figura 3 Elaboração de carta de serviço: Coleta de Lixo Doméstico em Holambra
fonte Elaborado pelos autores
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