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SÓ A
TECNOLOGIA
SALVA!
Nosso governo está sendo atropelado pela sociedade.
Enquanto isso, iniciativas privadas e individuais driblam
e superam em ritmo exponencial um sistema obsoleto e
ineficiente. Exemplos pelo mundo provam que os problemas
têm solução: o uso das tecnologias disponíveis pode melhorar
radicalmente a prestação de serviços do Estado à população
e aproximar as pessoas do poder público. O movimento
GovTech começa a ser discutido no Brasil
POR MARCELA BOURROUL E ARIANE ABDALLAH COLABOROU GABRIELA BUSTAMANTE
FOTOS CAIO PALAZZO
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C

ristiane Amaral não foi
registrada quando nasceu. Nem ela, nem a
maior parte dos seus 16
irmãos. A falta de documentos a colocou em situações muito desagradáveis durante a vida.
Quando ia ao hospital, por exemplo, logo na
recepção formava-se uma roda de curiosos
quando ouviam que aquela garota não tinha identidade. Quem era a pessoa da qual
não se tinha registro?
Entre muitas outras descrições possíveis,
ela era uma jovem que, aos 16 anos, perdeu a
mãe. Como dona Arlete também não tinha
nenhum documento pessoal, foi enterrada
como indigente. Em sua certidão de óbito,
consta apenas: “Faleceu uma mulher de cor
negra de câncer de pulmão”. Cristiane ficou
arrasada ao ver a mãe terminar a vida assim, como se não fosse uma pessoa, e decidiu mudar sua história.

Naquele dia, ela começou uma saga que
duraria duas décadas. Foram anos peregrinando por órgãos públicos no Rio de Janeiro, assinando papéis, juntando testemunhas.
Tudo para conseguir provar sua existência.
Hoje, aos 38 anos, Cristiane tem um RG. Pe-

tiva com o uso da tecnologia. Poderiam as
plataformas digitais e soluções inovadoras
facilitar de fato os processos e melhorar a
qualidade dos serviços prestados pelo Estado à população?
Tem muita gente acreditando que sim.

banco. Tem uma carteira de trabalho. Vai votar nas eleições pela primeira vez em 2018.
Já não precisa mais contar sua história de
vida em cada hospital.
Cristiane lutou tempo demais por um
direito fundamental e para, como ela diz,
conquistar sua dignidade. Sua história é o
retrato de um governo burocrático e pouco
eficiente. Um Estado que cria tantas barreiras para a sociedade acaba por dificultar o acesso das pessoas aos serviços mais
simples. Mudar essa realidade no país talvez
seja um dos nossos maiores desafios, e essa
discussão tem ganhado uma nova perspec-

de debate durante o evento GovTech Brasil: Construindo uma Agenda Digital para
o Setor Público, que aconteceu no início de
agosto em São Paulo por iniciativa de três
pessoas com experiências bem diferentes.
Luciano Huck, apresentador de televisão
e fundador da Joá Investimentos, Letícia
Piccolotto, presidente da Fundação Brava
e fundadora do BrazilLAB, um hub de inovação que conecta empreendedores com o
poder público, e Ronaldo Lemos, fundador
do Instituto de Tecnologia e Sociedade do
Rio de Janeiro. O três se juntaram com o
objetivo de levar essa pauta até a sociedade – e iniciar uma discussão que não deve
acabar tão cedo (ver box ao lado).
Huck enxerga uma situação peculiar no
país: a sociedade civil é muito mais conectada que o poder público, e essa diferença
pode se tornar um problema. “Se o governo
for mais atrasado do que a sociedade, não
vai mais ter legitimidade para governar”,
diz. Ou seja, será basicamente atropelado
pela população. Para ele, é preciso colocar
essa pauta como prioritária na construção
de uma agenda para o país, evitando que o
governo fique cada vez mais para trás. Não
à toa, o evento aconteceu dois meses antes
das eleições e foi encerrado com a participação de presidenciáveis, que falaram sobre
suas visões e propostas sobre a inovação no
setor público (ver box).
O Brasil não está totalmente paralisado
nesse caminho. Nos últimos anos, foram lançadas algumas iniciativas, como documentos digitais e aplicativos. Porém, tudo ainda
é muito pulverizado. Para se ter uma ideia, o
governo possui 48 aplicativos diferentes, uma
quantidade que nem sequer caberia na memória dos celulares acessíveis à maior parte da
população. Também já existe a versão digital

rante o governo brasileiro, ela agora
existe oficialmente. Pode abrir conta em

O economista Arminio Fraga e à esq.,
Cristiane Amaral, que demorou 20 anos para
ter uma identidade

“SE O GOVERNO FOR MAIS ATRASADO
DO QUE A SOCIEDADE, NÃO VAI MAIS
TER LEGITIMIDADE PARA GOVERNAR”

São os defensores do movimento GovTech Brasil. O tema ganhou um espaço

LUCIANO HUCK, apresentador
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Conheça os idealizadores do GovTech Brasil:

Denominador comum
Luciano Huck é mais conhecido como apresentador de televisão. Mas
ele também está à frente do Joá, um fundo de investimentos, e no último
ano se aproximou de movimentos cívicos como o Agora e o Renova Brasil.
Convivendo com pessoas envolvidas na gestão pública ou que querem
entrar para a política, diz ter aprendido tanto que os últimos meses “foram
como cinco anos em um”. Quando começou a ouvir as ideias de Letícia e
Ronaldo, sentiu que era preciso juntar as pontas soltas e criar uma agenda,
o que deu origem ao evento. “Para conseguir fazer um país mais eficiente
e produtivo, a tecnologia terá que permear todas as áreas”, diz. A grande
sacada do GovTech Brasil, defende, é ser uma pauta que faz sentido para
todos, independentemente da bandeira e da ideologia.

Governo como protagonista
A disrupção do governo acontecerá mais cedo ou mais tarde, é só uma
questão de tempo. Resta saber se o poder público será protagonista
desse processo ou mero espectador. Para Letícia Piccolotto, uma das
organizadoras do evento, o melhor cenário seria o protagonismo. Por isso,
quer colocar a pauta digital em debate em ano de eleições, apostando em
eventos como o GovTech Brasil para divulgar informações e mostrar os
bons exemplos. No dia a dia, por meio do BrazilLAB e da Fundação Brava,
ela trabalha para conectar o Estado ao universo da inovação. Mas acredita
que o público desse assunto não é formado apenas por políticos. “A gente
entende que para construir essa pauta precisamos de uma aliança entre
setor privado, setor público, terceiro setor e academia.”

Um ponto de virada
O Estado não deveria martirizar os cidadãos. Apesar de essa ser a
realidade de muitos serviços públicos no Brasil, Ronaldo Lemos acredita
que há espaço para mudar. Ao participar da curadoria do GovTech
Brasil, seu objetivo foi fazer mais gente perceber que dá para criar um
novo padrão de atendimento com o uso da tecnologia. A demanda da
sociedade é evidente. “É só olhar os protestos de 2013. O que a maioria
das pessoas pedia eram melhores serviços públicos, o que ainda não foi
atendido.” No Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS),
que ele dirige, as questões de GovTech começaram a ser estudadas há
dois anos. A percepção era a de que o Brasil precisava se envolver nesse
debate, pois o mundo caminhava para essa direção.
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de documentos como carteira de motorista
e carteira de trabalho, mas um não conversa
com o outro e o resultado é a baixa eficácia.
É essa a principal crítica de Ronaldo Lemos. Arrancando risos da plateia, ele diz que o

Brasil talvez seja o único país do mundo
usando tecnologia para perpetuar a burocracia, em vez de resolvê-la. Se ainda não

POR UM
GOVERNO
MAIS FRIENDLY
Uri Levine ficou conhecido
mundialmente como o
criador do Waze, o aplicativo
de trânsito que conquistou
milhões de usuários no
Brasil. Ao falar sobre startups
e setor público, chamou a
atenção para uma diferença
que existe entre esses dois
universos. “Os governos não
entendem os seus usuários.
Eles entendem o problema,
mas não sabem qual é a
percepção do problema
pelos cidadãos”, diz. Sua
opinião é que os governos
do mundo todo tendem
a gastar muito tempo e
recursos quando constroem
soluções sozinhos. O mais
adequado seria que eles
compartilhassem dados
com empresas privadas
que poderiam encontrar
soluções baseadas na
experiência do usuário, com
maior chance de aceitação.
Levine entende a resistência
dos políticos ao risco, que
pode lhes custar a eleição
seguinte. Porém, alerta
que os problemas a serem
enfrentados requerem
decisões corajosas.

acertamos a mão, a boa notícia é que existem
ótimos exemplos para seguir. Copiar quem
está melhor do que nós pode ser um começo.
LIÇÃO DE EFICIÊNCIA E ECONOMIA

A Estônia, país do Leste Europeu, é um exemplo de quem já deu alguns passos à frente. Em
1992, seu PIB per capita era quase dez vezes
menor em relação à vizinha Finlândia. O desafio do governo era fazer as reformas econômicas que permitiriam que o país voltasse a
crescer. Uma das iniciativas adotadas no início da década de 1990 foi colocar em todas as
escolas do país um laboratório de computação com acesso à internet. Toomas Hendrik
Ilves, embaixador da Estônia para os Estados
Unidos e Canadá entre os anos 1993 e 1996,
liderou a ideia. Para ele, se havia atrasos em
relação ao resto do mundo, a digitalização era
uma oportunidade de investir em um conhecimento ainda novo para todas as nações e
capaz de colocar seu país em pé de igualdade.
Atualmente, 7% do PIB da Estônia estão
relacionados ao setor de TI, um dos resultados do esforço de digitalizar a sociedade.
Mas o que transformou o país em exemplo
mundial e que faz Ilves, eleito presidente
em 2006, rodar o mundo fazendo palestras
sobre o assunto, foram as medidas para
tornar o governo eletrônico.
A mais icônica delas foi a criação do ID
card, uma identidade digital que centraliza
todas as informações dos cidadãos em um
único documento. Ele é usado no sistema de
saúde nacional, permite votar pela internet,
assinar documentos digitalmente e utilizar
serviços bancários online. Um ID card no
Brasil seria o equivalente a colocar o RG,
CNH, CPF, título de eleitor, Cartão Nacional de Saúde e tantos outros em um só cartão plástico com chip.

Toomas Ilves, ex-presidente
da Estônia

Por trás desse documento está toda uma
infraestrutura tecnológica que permite a troca
de dados entre diferentes órgãos públicos de
maneira segura. Cada um armazena seus dados, mas há uma rede que permite, por exemplo, que o fundo de auxílio aos desempregados
acesse dados do serviço de saúde. Em 16 anos
de uso, a plataforma batizada de X-Road
nunca teve uma falha de segurança, por
isso há tanta confiança no seu funcionamento. Entre os resultados práticos de uma Estônia digital estão uma economia de 2% do
PIB gerado no país por ano.
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RESIDENTES
VIRTUAIS
Com pouco mais de 1,3 milhão de habitantes, a história da Estônia pode deixar
qualquer brasileiro cético. “Só funcionou
porque é um país pequeno”, é fácil pensar.
Porém, a Índia, um país bem mais populoso que o Brasil e com dificuldades similares do ponto de vista do desenvolvimento
econômico e social, também construiu seu
caso de sucesso.
PARA PEQUENOS E GRANDES

Em 2010, o país tinha 1,3 bilhão de habitantes, mas 400 milhões não existiam aos
olhos do governo. Assim como Cristiane
Amaral, não tinham identidade. Naquele ano,
o governo lançou o Aadhaar, uma identidade que cadastra dados simples como data
de nascimento, gênero, endereço e número

de celular. Ela permite dizer se o cidadão é
quem diz ser por meio da biometria.
Assim como no Brasil, grande parte da
população indiana depende de benefícios governamentais, e um dos principais objetivos
de Aadhaar é impedir desvios e fraudes. Em
seis anos, foram cadastradas 1,2 bilhão de
pessoas. O documento se tornou uma referência para empresas de telecomunicações
e bancos, que fazem a verificação do cliente
por meio dele, desburocratizando a relação
entre cidadãos e empresas. O Aadhar também é utilizado como assinatura digital. “Vimos o impacto disso em diferentes setores.
Abrir uma conta no banco costumava levar
seis dias, agora só leva uma hora”, diz Sahil
Kini, sócio da Aspada Investment Advisors
e membro da equipe da Aadhaar.

“NÃO HÁ NA HISTÓRIA ALGUMA VEZ
EM QUE A CRIAÇÃO DO NOVO NÃO
TENHA SIDO UM PARTO SOBRE O VELHO”
MILTON SELIGMAN, professor do Insper

O indiano Sahil Kini contando como seu país conseguiu registrar
400 milhões de cidadãos

A Estônia, referência
mundial em governo
digital, criou a e-residency
(foto), uma identidade que
possibilita a estrangeiros
abrirem uma empresa
no país. A promessa do
programa é libertar qualquer
pessoa das fronteiras
nacionais para administrar
uma companhia global
com acesso ao mercado
europeu. Todo o processo
é feito online. Os aprovados
recebem um cartão e
um pen drive. Com um
acesso através de seus
computadores, podem
abrir uma empresa em
apenas um dia e gerenciála pela internet, pagando
impostos na Estônia,
acessando todos os serviços
públicos de qualquer lugar.
Ronaldo Lemos conseguiu
o seu documento e o exibiu
durante o evento. Em artigo
escrito para a Folha de
S.Paulo neste ano, previu
que em breve os países
competirão para atrair o
maior número possível de
“e-residentes”. Segundo
ele, quanto mais eficientes,
transparentes e menos
burocráticos forem seus
serviços públicos, mais gente
vai se interessar, atraindo
mais empresas, impostos,
empregos e inovação.
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ENQUANTO ISSO NO URUGUAI

Temos um bom exemplo dentro do nosso
continente. O Uruguai é o único país na

América Latina a ter um alto índice de
desenvolvimento no ranking de governos digitais da ONU. Assim como a Es-

tônia, o país tem investido há mais de dez
anos em tecnologia. As aplicações vão desde ampliar a infraestrutura de telecomunicação até distribuir computadores com internet para cada aluno das escolas públicas.
O governo se comprometeu a digitalizar
todos os seus serviços até 2020, permitindo que os processos sejam feitos online do
início ao fim. O país também já possui uma
identidade digital, o ID Uruguay, que permite, com uma única conta, acessar mais
de cem serviços públicos e privados.
MUDANÇAS DE PADRÃO

Dos exemplos de GovTech pelo mundo, surgem duas lições significativas. Primeiro,

é preciso melhorar a relação do setor privado com o setor público – uma

velha questão que se torna ainda mais urgente. A tecnologia e as inovações já foram
dominadas pelas empresas, especialmente por startups. Assim, se o governo quer
se digitalizar, pode fazer parcerias e usar
o conhecimento existente. Parece fácil.
Mas no Brasil nada costuma ser tão simples quanto parece. Estreitar o laço entre
governos e empresas exige superar resistências históricas.
Letícia Piccolotto, uma das organizadoras do evento, presidente da Fundação Brava e fundadora do BrazilLAB, que conecta
startups com o poder público, acredita que
falta no país uma lei que torne a contratação dessas empresas novas mais efetiva.
Elas enfrentam as mesmas licitações que
grandes empresas, o que geralmente trava
o processo de inovação.
A segunda lição é criar um ambiente de
inovação no país. Isso inclui investimentos
financeiros e atenção ao tema, mas principalmente uma dose de mudanças culturais.
Por exemplo, aceitar as falhas com menos
críticas e (bem) menos protecionismo.

“A DISRUPÇÃO DO GOVERNO VAI ACONTECER
MAIS CEDO OU MAIS TARDE, É SÓ UMA
QUESTÃO DE TEMPO”
LETÍCIA PICCOLOTTO, fundadora do BrazilLAB

Segundo Marcos Lisboa, presidente do
Insper, instituição de ensino superior e pesquisa, inovar requer aceitar o fracasso. Isso
significa que os empreendedores devem reconhecer erros rapidamente. Empresas que
não deram certo ou setores obsoletos devem
ser superados. O que acontece com frequência é que organizações falidas ou ineficientes
são protegidas, mas Lisboa propõe uma mentalidade diferente. “Precisamos ultrapassar
velhas tecnologias. Alguns perdem, mas o país
fica mais rico. Temos que ajudar quem ficou
para trás, mas não proteger sua indústria”, diz.
No painel: Fortalecendo o ecossistema
de inovação no Brasil, mediado por Letícia
Piccolotto, o presidente do Insper dividiu o
palco com Arminio Fraga, economista e sócio
da Gávea Investimentos, que defende que o
próprio governo precisa de uma nova mentalidade. O Estado brasileiro não tem o

costume de avaliar o que faz. Portanto,

não possui métricas e dados para melhorar
o que está errado ou reproduzir o que está
certo – um hábito que é praxe na maior parte das empresas.
Se a tecnologia fosse melhor utilizada no
Brasil, pelo menos duas áreas estratégicas e
que estão sempre no topo da lista de preocupação dos eleitores poderiam ter ganhos
consideráveis: saúde e segurança pública.
No caso da saúde, os especialistas dizem
que já passou da hora de existir um prontuário
único e eletrônico, que registre o histórico dos
pacientes. Um exemplo de como isso poderia
melhorar a assistência ao cidadão é a integração de dados do sistema público e do privado.
Alguns pacientes do SUS utilizam a rede privada quando têm dinheiro, já que a marcação
de exames é mais rápida. Quando retornam
ao SUS, os médicos não têm acesso ao

STARTING UP
Primeiro hub especializado em aproximar startups e poder público,
o BrazilLAB abriu as inscrições para a terceira edição de seu
Programa de Aceleração GovTech.
O objetivo é encontrar empresas que ofereçam soluções
inovadoras para desafios de governos nas áreas de meio
ambiente, gestão de pessoas, saúde, inclusão social, educação
empreendedora e segurança pública. Ao todo, 30 startups serão
selecionadas para participar da aceleradora, o dobro em relação
à edição passada do programa.
“Queremos incentivar a implementação de ideias que
beneficiem a sociedade melhorando a qualidade dos serviços
e desburocratizando a administração pública”, afirmou Letícia
Piccolotto, fundadora do BrazilLAB, ao anunciar o lançamento
do programa durante o GovTech Brasil. Startups interessadas
em participar do programa devem realizar inscrição pelo
inscricao.brazillab.org.br até o dia 8 de outubro. O processo
seletivo termina em novembro.
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Candidatos compartilham suas
propostas sobre GovTech. Marina
Silva, Guilherme Boulos, Henrique
Meirelles, Geraldo Alckmin e João
Amoêdo participaram do evento

QUAL É O SEU PLANO?
Ao final do GovTech Brasil, cinco
presidenciáveis aceitaram ser entrevistados
por Luciano Huck sobre suas propostas para
criar um governo digital. Uma das ideias
discutidas durante o evento, a criação de uma
identidade digital única, foi a mais reforçada
pelos que subiram ao palco.
João Amoêdo (Novo), o primeiro a falar,
afirmou que a tecnologia será a maneira
de dar mais autonomia ao cidadão e
reduzir a máquina pública. Falou sobre
o uso da identidade única também para
pessoas jurídicas. Ele mencionou algumas
vezes a questão da mudança de poder,
enfatizando que será preciso fazer pressão
para conquistar transformações no modus
operandi do setor público.
Guilherme Boulos (PSOL) aposta na
tecnologia como aliada da transparência e
da participação democrática, aproximando
o poder das pessoas, mas ressalta que o

país precisa investir na universalização da internet. Falando de
big data e identidade digital, afirmou que os dados podem ser
usados a favor da democracia, permitindo, por exemplo, um
censo em tempo real em vez de um a cada década.
Henrique Meirelles (MDB) destacou seu histórico na iniciativa
privada, com projetos para levar tecnologia para bancos tanto no
Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele se apresentou como “geek”,
usando a gíria que descreve pessoas aficionadas por tecnologia.
Defendeu aproveitar o que existe de mais avançado no mundo
digital em todas as áreas e criar um sistema unificado.
Geraldo Alckmin (PSDB) falou sobre a cultura do cartório e do
carimbo no Brasil, defendendo que ela precisa mudar – e que “o
nosso tempo é da mudança e da velocidade”. Sobre a relação
entre governo e empresas, disse ser “fã” de concessão e parcerias
público-privadas e que o Estado não precisa ser empresário.
Encerrando a noite, Marina Silva (Rede) afirmou que a
tecnologia pode servir a um Estado mais aberto e transparente.
Ao comentar o caso de Cristiane, disse que o Brasil possui a
técnica para que ela tenha documento, mas não a ética para
evitar que qualquer pessoa em pleno século 21 continue sem
identidade.
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Tanto na saúde quanto na segurança, a
inteligência agregada pela tecnologia teria
um papel comum: permitir traçar estratégias de prevenção, em vez de apenas
resolver problemas já criados, através da
análise do histórico de situações e mapeamento de áreas de risco.
VAI ENCARAR?

No centro da foto, os três curadores do evento, responsáveis por colocar o GovTech em pauta
e provocar políticos, pesquisadores e empreendedores a pensar no assunto

diagnóstico do tratamento particular
e criam-se lacunas de informação.

Elizabeth Jucá, secretária de Saúde da
prefeitura de Juiz de Fora, conta um caso que ilustra a falta de dados confiáveis.
Em sua cidade, havia mais de 2 milhões de
cartões SUS em 2015, número muito superior ao de moradores. Diante do absurdo,
foi organizado um recadastramento. No
processo, descobriu-se que cada cidadão
tinha em média três cartões. Sempre que
alguém esquecia seu documento em casa,
era feito um novo na hora do atendimento.
Ou seja, os cartões iam perdendo sua utilidade do ponto de vista de registro médico.

Na segurança pública, a falta de comunicação entre dados é ainda mais
evidente, agravada pela cultura de que

segurança é algo privado, sigiloso. “O
que a gente observa é que, às vezes, dentro
de uma mesma polícia, há dois sistemas que
não conversam entre si”, afirma Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública, que
também participou do evento. Não existem
estatísticas federais. A coleta de dados, portanto, depende da boa vontade dos estados.
Para Ilona Szabó, especialista em segurança pública e diretora-executiva do Instituto Igarapé, a tecnologia poderia ajudar
a segurança pública a definir um foco de
atuação, de acordo com as urgências da
realidade. “A tecnologia permite receber
um feedback. Permite ter melhores dados,
desenhar melhores políticas e entender se
você está chegando ao público certo, se a
política pública deu resultado.”

“A TECNOLOGIA PERMITE DESENHAR
MELHORES POLÍTICAS E ENTENDER SE
ESTÁ CHEGANDO AO PÚBLICO CERTO”
ILONA SZABÓ, diretora-executiva do Instituto Igarapé

Aumentar a eficiência do governo e organizar
dados parece um paraíso para os cidadãos
e criadores de políticas públicas. Então por
que é tão difícil torná-la realidade? Bater na
tecla do GovTech significa mexer com algumas estruturas de poder que se aproveitam
das ineficiências. Por isso, boa parte dos palestrantes no evento insistiu que a dificuldade não é tecnológica, mas sim política.
Segundo Vinícius Carrasco, economista-chefe da empresa de pagamentos Stone, o
maior desafio é lidar com o status quo. Para
as soluções serem implementadas, não podem ser bloqueadas por setores públicos que
querem manter sua agenda e seus privilégios.
Milton Seligman, professor do Insper,
onde também coordena a área de Políticas
Públicas, afirmou que os políticos são capazes de entender como a inovação é positiva.
Porém, precisam de vontade para vencer
interesses contrários. Ele dá o exemplo do
Blockchain, uma cadeia de registros que
pode ser usada como um cartório virtual.
Segundo ele, os cartórios já estabelecidos
no Brasil não permitirão que o país os substitua sem fazer força na direção contrária.
“Não há na história alguma vez em que a
criação do novo não tenha sido um parto
sobre o velho. Onde nasce o novo, há di-

ficuldade, enfrentando interesses que
estão postos.”

Se os cidadãos só tendem a ganhar com
a tecnologia, com melhor qualidade nos serviços oferecidos e menos burocracias, resta
saber quando alguém com poder de decisão
resolverá encarar o desafio. Sem deixar nenhuma Cristiane sem documento.
Todo o conteúdo do evento está disponível de
graça na página govtechbrasil.org.br. Assita!
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