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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Geoprocessamento é a metodologia que representa um conjunto de tecnologias 
capazes de coletar e tratar informações georreferenciadas, com base em dados car-
tográficos como mapas, cartas topográficas e plantas. No 63º Fórum de TIC, espe-
cialistas da Dataprev, da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Unimed de Belo Horizonte 
além da Distribuidora Imagem e do consultor de Infraestrutura de Dados Espa-
ciais (IDE), Hesley Py, apresentaram e discutiram as novas perspectivas com o uso 
da Geografia parar gerar novas informações que permitam a tomada correta de 
decisões.

A inteligência geográfica integrada com ferramentas gerenciais como Discovery e 
Big Data, possibilita o enriquecimento das bases de informações. Essas ferramen-
tas proporcionam mapas dinâmicos gerando novas análises a partir dos dados cole-
tados. Na Dataprev, o objetivo é incorporar a sistemática enquanto plataforma para 
visualização de informações, aumentando a eficácia da comunicação da informação 
para os clientes e o cidadão brasileiro.

Boa leitura!



Abertura
Rogério Mascarenhas
Diretoria de Relacionamento, Desenvolvimento e Informações - DRD

Desde o ano passado a Dataprev inseriu no planejamento estratégico essa discus-
são com os colegas e outros parceiros, colegas da Unimed, colegas do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), colegas da Prefeitura do Rio. A ideia hoje é 
que a gente tenha a oportunidade de discutir um pouquinho sobre nossos passos e 
parcerias em relação a esse tema. 

Acreditamos que isso possa potencializar o negócio dos nossos clientes. A questão 
do melhor direcionamento do atendimento que é prestado, à luz de pesquisas feitas 
em relação a segurados é o trabalho que provavelmente hoje vamos ver, contando 
com a participação de alguns colegas. Quero agradecer ao Fernando, da Standard 
Commands for Programmable Instruments (SCPI) e também dos demais colegas. 
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A Dataprev e as potencialidades do
Geoprocessamento
Flavio Gewandsznajder 
Dataprev

Vamos falar sobre como que a Dataprev está vendo o geoprocessamento, e que 
possibilidades isso abre para a empresa, principalmente para os seus clientes, 
sociedade e Estado. 

A Dataprev é uma empresa já passando dos 40 anos, tem 1900 empregados, 
vários clientes da área de governo, e provê soluções de Tecnologia da Informa-
ção (TI) para as políticas sociais do Estado brasileiro. 

É a muito importante conseguir extrair de suas bases de dados informações 
para definição de diretrizes estratégias, objetivas, para a inovação. Sem a pala-
vra inovação não conseguimos gerar informações adequadamente. 

A relevância da inovação tecnológica na Dataprev se dá na área transacional e 
na área de inteligência de negócios. Observamos que, nos últimos anos, a linha 
de processamento analítico, investiu mais em processamento analítico, adqui-
riu fundamentos, trabalhamos com ferramentas como o Master Data Manage-
ment (MDM), recém chegado à empresa. 

O Master Data Management cria um registro de para facilitar o trabalho de 
integração dos cadastros corporativos, qualificação de dados, etc. Temos  
que passar por etapas de qualificação para conseguir obter informações de me-
lhor qualidade. 

O Big Data que integra redes sociais, informações desestruturadas que estão por 
aí, e, particularmente no caso de geoprocessamento também é muito interes-
sante porque podemos fazer pesquisas de situação, de sensibilidade das pesso-
as em relação a determinados temas, e onde essas pessoas estão localizadas. 

Alguns conceitos de geoprocessamento, georeferenciamento, geocodificação, 
às vezes se misturam um pouco, então achamos interessante trazer rapida-
mente isso. Na Dataprev, olhando pelo foco da empresa, precisamos geocodifi-
car os endereços. 

Diferentemente de áreas ambientais, temos endereços que são pontos de inte-
resse para poder trabalhar com eles, e, a partir do trabalho desses endereços é 
que podemos gerar informações para os clientes. 

A primeira coisa é geocodificar os seus cadastros. É conseguir qualificar o en-
dereço, transformar o endereço, a cidade, um bairro, um Código de Endereça-
mento Postal (CEP), em coordenadas de latitude e longitude para colocar essas 
informações no mapa. 

O georeferenciamento, que é um termo também bastante usado, pega essas 
coordenadas e faz uma relação com o sistema de referência. Isso é particu-
larmente importante mais para as áreas porque se você estiver trabalhan-
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do com sistema de referência diferente, as informações podem não casar, 
então uma linha não casa com a outra, por isso a necessidade de haver um  
georeferenciamento. 

O geoprocessamento é a disciplina que utiliza as técnicas matemáticas para tra-
tar dessa informação espacial, geográfica. Quem implementa isso é o Sistema 
de Informações Geográficas (SIG), que permite não só visualizar as informações 
dos mapas, como também fazer cruzamento de canais de informação, integrar 
dados de diversas fontes, construir bancos de dados geográficos, e representar 
esses fenômenos no espaço. 

Por fim, a inteligência geográfica, que tem todo o material nesse arcabouço 
que acabamos de falar. Como que tira conhecimento e inteligência a partir daí? 
Usando a inteligência geográfica, temos condições de tomar várias decisões ou 
descobrir novas informações que de outra forma, apenas com base em textos 
ou tabelas, ou gráficos, não conseguiríamos. 

Como estamos vendo o geoprocessamento na Dataprev? Percebemos clara-
mente a possibilidade de agregar valor às informações entregues a clientes. 
Quando colocamos o mapa enquanto plataforma para visualização de informa-
ções, a eficácia da comunicação da informação muito maior que se colocarmos 
as informações de outros meios. 

Hoje em dia, acho que mais de 80% das informações que temos se associam a 
mapas, e isso, por si só já garante que possamos consumir uma informação de 
melhor qualidade usando mapa como plataforma de visualização. 

Ao integrar com ferramentas gerenciais como Discovery e Big Data, consegui-
mos também várias situações de enriquecimento das informações, e não só fi-
car com mapas estáticos. Essas ferramentas que proporcionam trabalhar com 
mapas dinâmicos também gerando novas informações a partir dos dados. 

Colocando também junto das aplicações do dia a dia, das aplicações online de 
atendimento e outras coisas, temos um potencial grande também de agregar 
novos conteúdos, facilitar a vida dos usuários para otimizar seus tempos, deslo-
camentos e outras questões, até as questões logísticas de facilidade para poder 
tratar deslocamentos. 

Por exemplo, muitas novas soluções utilizando variáveis espaciais. Cruzamos 
as camadas de informação para conseguir usar essas informações de mobilida-
de, de distância, e outros componentes ou concentração, densidade de alguma 
grandeza, para tomar decisões.

Quando começamos a usar esse tipo de variável, conseguimos chegar a  
novas conclusões que se não usasse isso talvez não tivéssemos a mesma cla-
reza. Outra frente seria a integração com a INDE, Infraestrutura Nacional de  
Dados Espaciais. 
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Como existem tantos ativos de informação da área social, área previdenciária, 
área de trabalho dentro da Dataprev, como conseguir colocar isso para dentro 
do governo, da sociedade? Como consumir esse tipo de informação e permitir 
cruzá-la com outras plantas que já existem dentro da INDE? 

É como se fosse uma extensão, a grosso modo, da questão de dados abertos no 
meio espacial, das informações espaciais. Quais ativos de informação são esses 
que temos na empresa para atender nossos clientes de governo, do Cadastro 
Nacional de Informações Sociais (CNIS) que tem as pessoas físicas, jurídicas, 
vínculos empregatícios, remunerações, os contribuintes individuais e os segu-
rados especiais, todos eles, pessoas físicas e jurídicas, seguranças especiais? 

Se conseguirmos fazer a ponte com essas informações, o número de situações 
que podem atribuir, a partir daí o número de estudos que esse tipo de trabalho 
pode prover, é muito interessante. 

Temos um potencial muito grande para poder trabalhar com isso, e logo vere-
mos alguns exemplos. Todo sistema de benefício e pagamento de benefício do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), desde a parte de atendimento, onde 
a questão da localização é fundamental para poder direcionar diversas ações, à 
concessão, à nota de formações de manutenção dos benefícios, pagamento de 
benefícios, a localização particularmente pode ser bastante interessante para 
detectar situações anômalas.

Onde a variável espacial pode entrar para apoiar determinados critérios de sele-
ção, temos os acordos internacionais, embora o volume relativamente pequeno 
também pode proporcionar algumas situações de uso da localização, e emprés-
timos consignados, junto à rede bancária. 

O Ministério do Trabalho dispõe de várias aplicações, tanto na área de seguro 
desemprego, quanto na área de intermediação de mão de obra, quanto na área 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 

Na Receita Federal tem toda parte da arrecadação previdenciária, controle das 
receitas previdenciárias, quanto a parte da declaração GRIP que a Dataprev re-
cebe, processa, e ajuda no controle dessa arrecadação. 

Temos um processo em expansão pelo Brasil do Sistema de Informações do Re-
gistro Civil (SIRC), temos as certidões de nascimento, casamento e óbito ligados 
a todos os cartórios do país. Está em processo de expansão por todo país. 

E o Ministério da Previdência, que temos os anuais estatísticos, tanto da pre-
vidência social, quanto de acidente de trabalho, e os regimes próprios da previ-
dência, dos estados, dos municípios, da união, onde também é como se fosse 
um pedaço do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), mas específi-
co dos órgãos públicos e que tem intenso transito de formação entre a inicia-
tiva privada, com os regimes próprios também e vários sistemas para poder  
controlar isso. 
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Em todas essas aplicações que falamos rapidamente, isso é só um exemplo, 
há muitas outras dentro da casa, vemos potencial para explorar a questão da 
localização dessas informações, para poder extrair as informações. 

E como atacar isso? Tem a ideia, as metas e um plano para poder atuar em cima 
disso. Então colocamos a proposta de ponto estratégico da empresa, que são 
três fases, não necessariamente todas têm que seguir para todos os clientes, 
cada um vai ter sua velocidade, mas, de um modo geral, a primeira coisa a fazer, 
a primeira fase, é conseguir geomodificar os cadastros. 

Vai pegar esses endereços todos, importar as coordenadas. Para isso vai passar 
por várias etapas de qualificação dos endereços. A assertividade dessa infor-
mação é muito importante de conseguir atingir a maior parte da população bra-
sileira, mas sabemos que várias vezes esses endereços não estão preenchidos. 

Só para ter uma ideia são cerca de 200 milhões de endereços no cadastro de 
pessoa física do CNIS. Temos também na primeira fase, como se fosse visualizar 
esses ativos de informação nos mapas. 

Hoje não é uma prática comum entre Dataprev e seus clientes. Tem algumas 
iniciativas aqui e ali, mas a ideia seria tornar isso uma prática comum, pegarmos 
essas informações e visualizá-las nos mapas. 

Para isso precisa disseminar a cultura geográfica, começar a explicar isso, tor-
nar isso um componente importante dentro das pessoas em geral, tanto para 
equipes técnicas, quanto para clientes e usuários. 

E pilotos de aplicações transacionais e gerenciais. Temos que mostrar algumas 
coisas, desenvolver alguns pilotos para poder mostrar o potencial da ferramen-
ta e já sair usando efetivamente, consumindo as informações presentes. 

Na segunda fase, saímos dessa etapa de apenas visualizar as informações para 
poder trabalhar com análise espacial e geoestatística. Vamos gerar novas infor-
mações usando os componentes espaciais, essa que é a ideia da segunda fase. 

Queremos desenvolver soluções próprias usando essas técnicas, cruzando as 
camadas de informação que permitem entender fenômenos que, sobre outras 
linguagens seriam invisíveis, linguagem tabulada, linguagem textual, não con-
seguiríamos identificar.

Para tal é necessário integrar sistemas gerenciais com mapas dinâmicos, ou 
integradas estáticas. Até poderia fazer com as ferramentas gerenciais que se 
tem hoje, ou na primeira fase já com esses pilotos. Mas na hora que você integra 
com os mapas dinâmicos ganhamos um potencial maior de trabalho para essas 
informações, ao publicar as informações geradas por esses sistemas gerenciais. 

E na terceira fase, seria identificar padrões tanto espaciais, quanto de compara-
ção temporal. Mapas de um determinado ano, mapas de outro ano, vários anos 
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seguidos e tentar fazer uma animação da evolução de determinada grandeza, 
como se comporta determinado fenômeno tanto ao longo do tempo, quanto 
na distribuição do espaço, e com isso conseguimos criar modelos de análise 
preditiva e construir aplicações de simulação para poder apoiar a gestão pública. 

Temos aqui vários colegas, INSS, Ministério, Ministério do Trabalho, Ministério 
da Previdência que verão aqui algumas ideias em relação ao que estamos pen-
sando em desenvolver usando geoprocessamento. 

Temos uma aplicação de sala, que é a sala de monitoramento, só que as infor-
mações, em sua maioria, estão dispostas em tabelas, em gráficos na tela, tem 
até alguns mapas, mas não conseguem expressar todas as informações que 
tem ali dentro em mapas. 

Então a ideia seria criar mapas dinâmicos, por exemplo, de tempo de média de 
atendimento e agendamento, criar painéis com alertas de indisponibilidade e 
lentidão, não apenas no texto, mas colocando no mapa um cor para indicar que 
a cidade tal está com problema na sua rede.

Se, por exemplo, ele tiver três ou quatro cidades adjacentes que estão com de-
terminado problema na rede, vão aparecer. Se não usarmos o mapa, às vezes 
não conseguimos ver porque são cidades relativamente pequenas e não se des-
tacam no toque da lista das cidades que estão apresentando problemas. 

Já aí, o mapa já acaba sendo uma ferramenta importante para demonstrar in-
formações que de outra forma poderiam passar despercebidas ao possibilitar 
visualizar os indicadores que existem hoje em sala de forma espacial, nos ma-
pas, e identificar padrões espaciais para auxiliar na gestão dos problemas. 

Por que sempre se repete determinado tipo de disponibilidade em determinado 
local? Por que o tempo médio de atendimento de determinada região se com-
porta de uma forma diferente de uma região adjacente? E assim vai. 

Então o mapa não fica restrito aos limites do município, ou do estado, ou da 
agência da previdência, da área de abrangência da agência da previdência. Ela 
pode passar esses limites e identificar outros. 

Esses são os padrões espaciais construídos usando as aplicações. Para a área 
de monitoramento, teria assim, a detecção de indícios de fraudes. Já tem vários 
modelos dessas sistemáticas usadas por essa equipe de monitoramento, mas 
colocar também a componentes para enriquecer esse conjunto de critérios que 
eles utilizam, seria bastante interessante. 

Além de fazer o monitoramento georeferenciado das informações previdenciá-
rias, podia cruzar camadas de informações para detectar anormalidades em be-
nefícios, criar mapas de calor, de vínculos empregatícios, benéficos irregulares e 
todas situações mais onde veria concentração a densidade de informações, de 
situações anômalas e que poderiam ter alguma relação entre si, e a partir daí 
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conseguir descobrir novas fórmulas de problemas que estejam acontecendo. 
Em suma, é uma ferramenta interessante para poder apoiar a parte de detecção 
de indícios de fraude. 

E aplicações diversas, por exemplo, localização e redistribuição de cargas de 
agência em função da demanda ou da residência dos filiados. Será que uma 
determinada área está atendendo bem o conjunto da população? Será que abriu 
uma nova agência aqui? Será que está tendo uma determinada área que não 
precisava ter três agências, duas bastariam para atender aquela região? 

Então isso permite o remanejamento logístico de todo trabalho para o atendi-
mento do INSS. Hoje procurei, mas não encontrei um mapa que tenha os limites 
de abrangências das Agências da Previdência Social (APS) definidos. 

Sabemos quais são os CEPS, estão dentro do sistema, mas não tem no mapa. 
Visualizar isso, por si só, seria bem interessante para as áreas, para os gestores, 
e para os institutos poderem trabalhar com essa informação. 

O INSS tem apartamentos, lojas, casas, terrenos, tem uma série de móveis es-
palhados pelo Brasil, e a ideia de colocá-los no mapa e poder, não só visualizar, 
mas fazer a gestão dos imóveis, usando o mapa, seria bem interessante. 

Poderia economizar bastante dinheiro para o instituto ao concluir, por exemplo, 
que não precisaria alugar determinado imóvel porque já tem o outro na região. 
Às vezes faz falta a comunicação necessária para poder mostrar para as pesso-
as certas, no momento certo, que aquelas situações existem. 

O mapa facilita esse tipo de coisa, e a aplicação de gestão de móveis também 
facilita isso porque você já teria todas as características físicas do imóvel, não 
só em forma tabular, como representadas no mapa. Isso seria interessante, não 
só os pontos dos apartamentos, como as áreas das fazendas, das áreas rurais 
que, por ventura, o INSS possua. 

E, por fim, uso na perícia médica. A localização dos profissionais e adequação à 
demanda. Frequentemente vemos na televisão: a pessoa tem que se deslocar 
200 quilômetros para poder ser atendida porque não tem aquele especialista. 

É lógico que não tem a questão do especialista, é um perito médico, mas, de 
qualquer forma tem às vezes alguma ausência de um perito médico em uma 
determinada região que faz com que o cidadão se desloque mais do que even-
tualmente seria necessário. 

Então, a redistribuição nessa questão da polícia poderia ser bastante interes-
sante usando mapas para ajudar na questão logística disso. Vou terminar a ex-
planação e abrimos para perguntas no final, colocações. 

No Ministério do Trabalho e Emprego, temos duas frentes interessantes para 
explorar a questão do geoprocessamento, que é a interligação de mão de obra. 



13Fórum de TIC Dataprev Geoprocessamento 13

A Dataprev e as potencialidades do Geoprocessamento
Flavio Gewandsznajder

Tem oferta de vagas e pessoas procurando emprego. Usamos critérios de mo-
bilidade e distância entre a residência do filiado e o local de trabalho que está 
sendo oferecido, onde que aquela vaga está sendo oferecida. 

Não como critério único, excludente, não é essa situação, mas é mais uma infor-
mação que poderia ser colocada, caso quem esteja oferecendo a vaga solicitas-
se, ou caso a pessoa que esteja pedindo a vaga, queira. 

É só um recurso a mais que poderia ser usado para a seleção do preenchimento 
de vagas de empresa. Mapas de emprego, vagas ofertadas, vagas preenchidas, 
essas situações são dinâmicas e vão mudando ao longo do tempo e poderia ter 
mapas periódicos ou até mesmo online, monitorando como que essas vagas 
estão sendo oferecidas. 

Onde que elas estão e que tendência elas estão seguindo, em mapa, enriquece-
ria as informações existentes. E geração de insumos também para a localização 
dos cursos de qualificação profissional. 

Temos o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONA-
TEC) e outras iniciativas do Governo Federal, aliados a outros governos, para 
poder prover a qualificação profissional das pessoas, e verificar onde está tendo 
necessidade de determinados cursos. Porque existem empregos ali, mas não 
tem mão de obra qualificada e o mapa poderia ajudar bastante nesse direciona-
mento do investimento público. 

O seguro desemprego é outra frente interessante para o Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), porque o monitoramento dessas informações poderia ser 
feito espacialmente, inclusive se verificar se está tendo algum problema em de-
terminar alguma anomalia em relação à média em determinada região, e poder 
se estudar porque está acontecendo isso. 

É um indicio de fraude? Não é? Está tendo alguma situação diferente do padrão? 
A construção desses padrões pode trazer um enriquecimento grande para a 
gestão das informações do seguro desemprego. 

Também é possível fazer análise espacial da adequação da rede de atendimento, 
da mesma forma que falamos do INSS, é a mesma coisa com o TEM. Podemos 
criar mapas periódicos da distribuição geográfica de concessão e manutenção 
do seguro desemprego, para análise, tendências e também a evolução sazonal.

Em determinado período do ano, tem um padrão? Um no inverno e outro no 
verão? Isso em termos de emprego é bastante significativo. De modo geral sa-
bemos que no verão se vai pra lugar de praia, e tem bastante emprego ali. Po-
demos usar o mapa pra refletir o Brasil todo ao longo do ano todo e descobrir 
outros padrões e não tão evidentes. 

Na Receita Federal, vemos o conteúdo de arrecadação previdenciária colocar no 
mapa os valores devidos pelas empresas, e os valores efetivamente arrecada-
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dos. Como usar essas informações? Por que está acontecendo isso? Onde está 
tendo mais evasão, inadimplência, sonegação? 

Para quem não sabe a Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP) é o documento 
que subsidia a Previdência Social e a Receita Federal do Brasil, tem informações 
tanto das contribuições previdenciárias das empresas e quanto compõe e esta-
do laboral da vida das pessoas para pedir o benefício. 

Outra frente seria, de novo, o apoio à fiscalização, ao identificar e detectar indí-
cios de fraudes, utilizando variáveis espaciais como um dos critérios para veri-
ficar porque está tendo evasão ou algum comportamento anômalo da arreca-
dação previdenciária. 

Pelo Ministério da Previdência, vimos duas frentes no primeiro momento que 
seriam os anuários estatísticos, hoje temos anuário estatístico da Previdência 
Social e do acidente de trabalho. 

O fator acidentário previdenciário é outra frente interessante para atuarmos. 
Para visualizarmos essa distribuição espacial, o Fator Acidentário de Prevenção 
(FAP) que gera o risco de acidente de trabalho, e é o que as empresas pagam 
para financiar essa (ininteligível) social em relação a isso, então é sempre usado 
em cima do FAP, desse fator, e ele é determinado anualmente. 

Verificar como as empresas estão investindo em equipamentos de proteção, se 
isso está refletindo a segurança ou não está. Temos a Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas (CNAE) ou atividade econômica dessas empresas, como 
é que se comporta dentro de determinados filtros e toda questão de seguro de 
acidente de trabalho? 

Bom, não vou mais falar de exemplos agora, podemos passar para as pergun-
tas. Isso é só uma pequena amostra daquilo que o geoprocessamento pode fa-
zer pelos clientes da Dataprev e as informações que pode gerar para o governo, 
para o Estado brasileiro e para a sociedade. 

O que temos feito na Dataprev em relação a isso do ano passado para cá? Fo-
mos no mercado, levantamos as tecnologias disponíveis para tentar ver como 
atuar nessa frente, chegamos a fazer dois pilotos para verificar a potencialidade 
do uso dessa tecnologia, nos reunimos com vários fornecedores, fizemos várias 
reuniões técnicas de avaliação, aplicabilidade das ferramentas disponíveis para 
uso da empresa, fizemos milhões para o IBGE, fizemos também conferências. 

A Dataprev esteve presente ao longo desse ano e meio em três eventos para 
poder entender melhor como que o mercado usa geotecnologia e pratica geo-
processamento. Após esses levantamentos, elaboramos algumas documenta-
ções técnicas internas para poder fazer avaliação da infraestrutura, das neces-
sidades e adequação ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que nós 
temos dentro da casa. 
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A avaliação das necessidades de infraestrutura já foi feita, mas é um trabalho 
contínuo. Continuamos desenvolvendo estudos técnicos para geocodificação e 
geoprocessamento, que podem ser juntas ou separadas, mas atuamos nesses 
estudos para verificar o custo benefício das diversas tecnologias possíveis. 

Pode ser a solução totalmente corporativa, pode ser uma solução em nuvem, 
pode ser uma solução híbrida, que tem uma parte em nuvem, uma parte insta-
lada dentro da casa. Tem as questões de segurança. Determinadas informações 
dos clientes são sensíveis e não podem ter qualquer problema em relação isso.

Essas são as questões que estão sendo avaliadas, esse é o momento atual do 
estágio do geoprocessamento da empresa. Quanto a perspectivas futuras, ve-
mos a necessidade de licitar e contratar essas soluções de geocodificação e 
geoprocessamento, capacitar as equipes técnicas para que possam usar essas 
ferramentas nesse sistema de informação geográfica adequadamente, e contar 
dessa infraestrutura para o SIG que foi o contratado, desenvolver aplicações, 
tanto transacionais quanto gerenciais, como publicação de mapas, começar a 
criar um acervo geográfico dentro da casa e publicar que essas soluções tanto 
para os clientes, quanto para o governo e sociedade de um modo geral. Esse era 
o panorama que quisermos passar em relação a geoprocessamento. Abrimos 
para as dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para colocar.
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados.

A Dataprev e as potencialidades do Geoprocessamento Flavio Gewandsznajder

Presidente: Quem for fazer alguma pergunta, por 
favor, espere o microfone e se identifique, porque 
estamos transmitindo por vídeo conferência para 
todo país, para todo mundo poder ouvir, quem está 
acompanhando a transmissão, por favor. Alguém 
tem alguma pergunta?

Rogério – Dataprev: A ideia, como bem disse o Fla-
vio, é fomentar isso, principalmente com os nossos 
clientes. Nossa ideia é tentar dar uma aplicação, as-
sim, prática, operacional. No caso, por exemplo, do 
INSS, como o Flávio disse, a questão de ajudar no 
direcionamento, por exemplo, da própria rede de 
atendimento. 

O INSS tem hoje uma rede móvel de atendimento 
que pode cobrir, tem uma rede de agências, hoje 
nós estamos aí para mais de 1500 agências, mas 
nem sempre conseguimos dar aquele rendimento 
para aquela região. 

Como fazer isso? Como tomar uma decisão de redi-
recionar um prédio móvel, uma unidade móvel para 
aprender público naquela região, e aí observando as 
questões de sazonalidade que possam acontecer. 

O trabalho, como ele bem colocou, o sistema de 
intermediação de mão de obra é uma espécie de 
Catho público. Hoje qualquer cidadão que está bus-
cando emprego consegue entrar lá e fazer isso. 

Como ajudar a isso? Como ajudar a demonstrar 
gráfica ou visualmente uma oportunidade que te-
mos e às vezes está concentrada em uma determi-
nada região? Não se consegue dar essa informação 
de uma forma sistematizada para o cidadão?

Estamos ainda em fase de estudo, obviamente 
estamos passando algumas reduções financeiras, 
estamos discutindo o modelo de negócio, até des-
sa discussão estar na pauta, ela é mais do que um 
compromisso, é obrigação da empresa de manter 
um sigilo, então assim, tem toda uma discussão 
importante que está acontecendo nesse momento. 

A Dataprev vai por esse caminho, mas qual o melhor 
direcionamento para ajudar vocês? Essa aqui é um 
pouco da filosofia que estamos tentando aplicar.

Alexandre – Ministério da Previdência: A minha dú-
vida é a seguinte, sobre monitoramento em tempo 
real, qual é o nível de autorização desses dados, por 
exemplo, de acidente de trabalho por determinada 
região, qual o prazo de autorização desses dados?

Flávio Dataprev: A visualização dessas informa-
ções fica condicionada à periodicidade em que os 
sistemas estão provendo. Pelo menos no primei-
ro momento. A menos que sistemas novos sejam 
construídos já com essa visão geográfica, podemos 
colocar em tempo real. Agora, é claro que para po-
der visualizar essas informações ficam restritas.

Alexandre – Ministério da Previdência: Na verda-
de, recebemos essa informação diariamente e va-
mos colocando. Por exemplo, a questão de trabalho, 
aqui temos a disponibilização diariamente, existem 
convênios em estados e municípios que disponibi-
lizam vagas de trabalho. Então é interessante que 
você tenha um mapeamento disso para saber onde 
que está aquela concentração, até para disponibi-
lizar para população. Então é um caso a caso aqui 
que temos que estudar como disponibilizar isso por 
trás dessa brincadeira toda.

Márcio Santana – Imagem: Quando falamos de 
soluções com mapa, e até colocando essa questão 
da temporalidade, se fizermos um banco de dados 
gerencial, operacional, criarmos o serviço dessa in-
formação, desse dado. Hoje as aplicações geram 
análise finalística, elas não estão associadas a esse 
consumo, ou seja, não temos a obrigação de você 
copiar um dado, gerar um mapa. Hoje a maioria dos 
portais institucionais você tem um PDF, e aí que 
está o grande desafio. Quando você faz uma leitura 
no PDF todo trabalho de transformação cartográfi-
ca para você chegar no PDF está muito automatiza-
do em um conceito que chamamos de smart meta. 
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DEBATE

Vamos demonstrar isso na terceira apresenta-
ção. Alguns dados têm sigilo, ficam dentro de um 
firewall, outros dados podem ser compartilhados 
com a sociedade e transformar a sociedade em um 
coletor de informação, e aí que está o grande ganho 
que você trabalhe com a plataforma geográfica.
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A importância de uma IDE para
o estado brasileiro

Hesley Py
Consultor Independente

Vamos falar sobre a importância de uma infraestrutura de dados espaciais para 
o Estado brasileiro. O conceito de infraestrutura de dados espaciais é extrema-
mente importante para nós e vocês vão ver porque ele se aplica em vários níveis 
de instituições. 

Tanto para o Estado brasileiro, como para dentro da própria instituição, ele é um 
dos conceitos hoje que talvez seja dentro de um modelo, integrando e compar-
tilhando informações.

Talvez seja um dos conceitos que tenhamos que levar mais em consideração 
hoje para disseminação de dados e informações conforme a sociedade quer re-
ceber seus dados e informações. 

Porque a instituição, seja ela pública ou privada, tem que estar atenta à necessi-
dade de seus clientes, em última instancia, a necessidade da própria sociedade 
que demanda os dados e informações, de uma forma diferente. 

Antes de começar a falar sobre IDE, sobre a importância desse negócio todo, gos-
to de contar uma história de um evento que passei que acho que mostra como 
que essa questão da informação tem se tornado cada vez mais importante. 

Como a sociedade não é tolera mais receber informação de qualquer forma e 
quer participar ativamente. Há um ano e pouco mais ou menos participei de um 
evento em que o pessoal do Google estava levando alguns casos de sucesso 
para serem apresentados. 

Mostraram um exemplo da Tim e falaram: “A Tim está mostrando tudo em 
mapa, em tempo real”. Você sabe quando sua área de cobertura está fora do ar 
ou não, você sabe estatisticamente quanto tempo ficou fora, então você tem o 
poder hoje de entrar lá e, através de um mapa, tomar decisão se você quer con-
tratar essa empresa porque ela está lá mostrando quanto tempo ela fica fora do 
ar naquele lugar lá. 

Essa é uma ideia de transparência interessante para toda sociedade e eu ima-
ginei no primeiro momento que todo mundo ia ficar muito feliz com aquilo que 
estava vendo. Quando foi aberto para as perguntas, as pessoas realmente fica-
ram felizes, acharam importante e interessante, mas eu quero pegar essa in-
formação, combinar com a informação da Oi, da Vivo para que eu tome a minha 
decisão usando todas essas informações. 

Isso é um novo modelo de sociedade que demanda por uma informação dife-
rente. É uma sociedade que não está interessada somente em consumir aquilo 
que é o que eu chamo de informação dada, que é aquilo que eu quero mostrar, 
sobre a minha ótica. 
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Não, ela quer pegar aquele dado ou informação, e combinar para que ela gere o 
que ela precisa a partir daquilo. Então é uma adesão ao modelo de geoinforma-
ção e à Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE).

Ela não está dizendo “olha, agora vou começar a publicar os meus dados em 
mapas”. Não é só isso. Eu vou começar a publicar os meus dados e informações 
de forma que a sociedade possa consumir esses dados na forma que ela quiser, 
combinando com outros dados e informações, em um modelo visual que é o 
modelo sobre mapas. 

Essa é a ideia de uma IDE, e assim que surgiu a ideia da IDE nacional. Vamos 
falar sobre o que é a IDE, motivações e objetivos, e até chegar nos desafios que 
é essa IDE que enfrentamos hoje com essa infraestrutura de dados espaciais. 

É importante destacar, e vocês estão vivendo isso dentro das instituições de vo-
cês certamente, que os problemas para integração de dados não dizem respeito 
só à tecnologia. Hoje, vocês provavelmente vão ver aqui exemplos enormes de 
uso de tecnologia que já está fazendo muito disso que você está falando, se não 
tudo isso que estamos falando. 

O problema é que isso envolve pessoas, dados, componentes institucionais que 
são extremamente importantes. Também tecnologia e o conjunto de normas e 
padrões. Todas essas questões precisam ser tratadas para que efetivamente 
possamos compartilhar informação. 

A aquisição de tecnologia é algo extremamente importante, mas essa aquisição 
hoje precisa vir acompanhada também de um ferramental, ou uma discussão 
que envolva todas essas outras questões. 

Quantas vezes adquirimos tecnologia, e a tecnologia fica parada dentro das 
nossas instituições e não atinge o potencial que ela tem a atingir? Por quê? Por-
que a tecnologia é ruim? Provavelmente não, mas por quê? 

Porque nem todas essas questões são levadas em consideração às vezes na 
hora de fazer uma aquisição. E esse modelo de IDE, esse modelo de infraestru-
tura de dados espaciais leva em consideração tudo isso, todo esse planejamen-
to que vocês estão fazendo. 

Onde eu quero chegar? O que eu quero fazer? Elaborar todo potencial do que 
isso vai trazer, porque, na prática, vocês vão enxergar o mundo de possibilidades 
que não é possível prever antes da aquisição. 

Participo desse trabalho em várias outras instituições. Percebemos que essa pri-
meira análise de vocês foi muito pequena perto do potencial que vocês vão enxer-
gar no momento em que vocês estiverem executando efetivamente o trabalho. 

Motivações, objetivos e justificativas. No jornal nacional falando sobre o PIB e 
apresentando o PIB no mundo todo, e tinha um mapa. Vocês viram o mapa lá 
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embaixo? Ele falou assim, olha, o PIB do Brasil é tanto, o PIB aqui é tanto. 

Se você olhar de nossos vizinhos aqui há muito pouco tempo isso era o gráfico. 
Esse tema que vou falar agora é de extrema importância não somente para dis-
seminar informação, porque às vezes a instituição pública recebe e entende em 
algum nível seu papel social e ela entende que tem que disseminar informação 
e ela é cobrada por isso, ela vai e disponibiliza informação. 

Mas como essa informação está disponibilizada? Crescemos vendo e ouvindo 
falar a cada dia no potencial transformador da informação para exercício da ci-
dadania, seu potencial de transformador. Mas quem é o cidadão que tem capa-
cidade para consumir essa informação?

Porque se o cidadão, em um determinado grupo social com algumas caracte-
rísticas próprias, não tiver capacidade para consumir e para receber essa infor-
mação e se apropriar dela, o que estamos fazendo é aumentar as distâncias, e  
não diminuir. 

Aí entra o componente GEO. Ele é um componente que ele facilita a vida desse 
cidadão, que às vezes não é um usuário tão especialista para pegar uma fer-
ramenta de business e consumir dados abertos, mas através de um mapa, ele 
consegue enxergar aquele dado de informação com algumas ferramentas que 
facilitem a ele essa consulta. 

Veremos aqui exemplos de visualizadores que podem combinar aqueles dados ge-
rando sua própria informação. E isso faz parte do nosso papel. O que uma infraestru-
tura de dados parciais traz de mais importante? Qual é a sua principal característica?

Não faz sentido fazermos investimentos para adquirir e elaborar dados. Se ti-
vesse um instituto, por exemplo, como o IBGE, coletando dados e informações 
o tempo todo, não faria o menor sentido nós termos sistemas como esses que 
foram apresentados aqui, que estão lá. 

Sabemos a taxa de natalidade, sabe quantas pessoas estão nascendo, quem 
está sendo registrado, quem não está sendo registrado, quem está morrendo e 
quem não está. Esse dado precisa ter função. E faz parte desse propósito de dar 
função, a visibilidade ao dado, ou seja, as pessoas precisam conseguir chegar 
até a ele, saber que ele existe, possibilitar acesso a exploração e dar conheci-
mento sobre o dado. 

E por que falamos que esse é um modelo de IDE? Ele é um modelo que ele foi 
pensado no Brasil, para as instituições federais como um todo, mas hoje ele é 
um modelo que está sendo utilizado dentro de cada uma das instituições. 

Vou fazer um comentário com vocês que não é uma crítica, é um fato. É mui-
to comum uma instituição pública ou um órgão de governo entrar em contato 
conosco e falar assim: “Hesley, eu queria ter acesso aos dados tais, tais e tais”, 
aí eu falo assim, mas esses dados não são da sua própria instituição? Aí o cara 
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fala assim “sim, mas é porque aqui dentro tem uma burocracia que eu tenho 
que mandar um não sei o que lá, tenho que fazer isso, aquilo e eu sei que esses 
dados já foram publicados na INDE. 

Não é uma crítica porque são muito poucas as que não passariam por essa situ-
ação. Entendemos que existe um modelo que pode facilitar para que não passe 
por essas situações. Dentro de cada instituição nós temos a dificuldade de sa-
ber onde estão as informações, como elas estão, como elas não estão. 

Se eu posso utilizar para isso, se posso utilizar para aquilo. E ter acesso e explo-
rar. Então esse modelo de IDE, é um modelo que suporta em todas essas coi-
sas. Quando falamos sobre visibilidade, estamos falando em informar os dados 
existentes, independentemente de quem seja o produtor. 

No Brasil, é uma dificuldade enorme saber quem produz o quê. A lei de acesso à 
informação é um avanço extraordinário. Ela reafirma a ideia do Estado brasileiro 
de que a informação pública tem que ser disponível publicamente. 

Ela está reafirmando que o cidadão que quer ter informação pública pode pedir 
e ele vai receber alguma informação. Mas, e eu não estou fazendo crítica tam-
bém a ela não. Presta atenção, qual é o cidadão que sabe o que cada instituição 
tem de informação efetivamente? Não é fácil.

Uma infraestrutura e dados espaciais permite que o cidadão, mesmo sem saber 
quem é o produtor daquela informação, consiga encontrá-la. O IBGE tem todo 
um conjunto de coordenações que são responsáveis por dados espaciais, e elas 
produzem insumos para as outras. 

Se uma coordenação que está aqui não souber que esse insumo é produzido por 
essa aqui ou que existe esse insumo, não faz sentido. Está entrando em uma 
discussão sobre “eu posso ou não posso divulgar esse negócio”. Mas não impor-
ta isso agora. O que estamos falando é, a pessoa precisa saber que ela existe. 

Se tem um caminho para recuperar aquela informação, aquele dado, e ele não é 
disponível abertamente é outra situação. Estamos falando de visibilidade, mas 
preciso saber que aquele negócio existe, e onde que ele está. 

Dar visibilidade não é apenas a dados prontos, ao que já tenho feito. É dar tam-
bém ao que estou fazendo, daquilo que quero fazer, para que alimentemos o 
trabalho de forma colaborativa. 

A melhor utilização do gasto público é dar conhecimento e formar qualidade. 
Um conceito que é extremamente importante nisso tudo que falamos, é o con-
ceito de metadados. Antes de qualquer coisa, estamos documentando, infor-
mando, dando visibilidade ao dado. E metadados são importantes para dar co-
nhecimento sobre dados, possibilitar o acesso e exploração deles. 

Em 27 de novembro de 2008, foi lançado um decreto que definia as políticas, 
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os dados e metadados da tecnologia e padrões de recursos humanos. E ele faz 
algo que é extremamente importante para gente pensar: “todo dado público 
tem que estar disponível publicamente” e a plataforma para disseminação de 
dados geoespaciais é a infraestrutura nacional de dados espaciais. 

Hoje existe uma discussão que não sei se vocês todos estão cientes, a Política 
Nacional de Geoinformação (PNGEO) e ele define a IND como plataforma para 
que todos os dados adquiridos ou produzidos com recursos públicos geoespa-
ciais estejam disponíveis.

 Então todas as instituições como a Dataprev, que tem um papel extremamente 
importante para apoio as demais parceiras em tecnologia, precisam avaliar esse 
tipo de coisa, porque essa é a demanda. 

A demanda é que as instituições que produzam um dado geoespacial. Há muita 
dificuldade para pensar no dado que não possa ser posicionado, sendo as ins-
tituições convidadas a publicar seus dados e informações nessa infraestrutura 
nacional de dados espaciais, e aqueles outros organismos que tem a competên-
cia de auxiliar, precisam estar preparados para atendê-las. 

Hoje o maior patrocinador dessa infraestrutura é o Ministério do Planejamento. 
Os objetivos e desenvolvimento agora passaram a ser objetivos e desenvolvi-
mentos sustentáveis. 

As nossas metas vão ser cumpridas aqui, quando o seu dado estiver disponível 
com os seus metadados, dentro dos padrões da infraestrutura nacional de da-
dos espaciais. Esse é um trabalho muito interessante porque é a partir de 27 de 
novembro que criou-se o comitê chamado INDE.

Esse comitê teve 180 dias para criar um plano de ação que definisse uma infra-
estrutura nacional de dados espaciais. O principal conceito da INDE é o diretório 
brasileiro de dados geoespaciais, em que o conjunto de atores perto de uma 
rede, através dos conceitos de serviços web, padrões, dados disponíveis segun-
do dados abertos.

A sociedade pode fazer uma consulta a um nó centralizado, independente de 
saber quem é o produtor e encontrar o dado de informação em qualquer um 
dos atores, com todas aquelas pessoas que falamos de visibilidade, de poder 
explorar dados em formatos abertos. 

Aqui são alguns exemplos, as primeiras ferramentas que foram disponibilizadas 
esses dados e metadados são catálogos de metadados, que cumprem o papel 
de dar visibilidade ao dado e permitir a exploração. 

Aqui é o provedor de serviços que atende a públicos especialistas. Eu disponibi-
lizo meus dados de forma a que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, 
possa pegar aqueles dados e informações para consumir na sua própria aplica-
ção, combinando com os seus próprios dados e informações.
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No momento o definido para o Brasil é o IDE. Além disso, tem um conjunto de 
aplicação de visualização de dados que atendem aos usuários menos especia-
listas. Uma opção gráfica com que o cidadão vai poder combinar os dados, ge-
rando a sua própria visão sobre a informação que ele quer. 

Aqui tem algo que é extremamente importante, que é a preocupação com todo 
tipo de pessoa, usuário especialista e usuário menos especialista, porque a in-
formação, da mesma forma que tem o potencial de exercício da cidadania, serve 
para aproximar as classes ou aumentar a distância entre classes. 

Quer ver um exemplo disso? Nós temos um dado, hoje é um conjunto de infor-
mações na INDE bastante interessante. A prefeitura de Salvador, muito antes 
que ele fosse divulgado, já estava definido na INDE, aonde o próximo metrô de 
Salvador vai. 

Você acha que uma grande empresa que quisesse fazer uso daquele dado de 
informação, com algum sacrifício, ela conseguiria essa informação? Ela conhece 
os caminhos para isso, ela tem caminhos para isso? 

Esse modelo possibilita com que o cara que tem uma carrocinha de pipoca e 
que fica em uma esquina, também possa ir lá e ver onde vai passar o metrô de 
Salvador. Ele fala assim “opa, vou sair nessa esquina e vou para aquela esquina”. 

É claro que para isso é necessário educação, cultura. Para chegar a esse nível, 
precisa de outras políticas também, mas, isso é o que se possibilita e a ideia é 
fornecer treinamentos para atender tanto a especialistas como leigos. 

Vou mostrar para vocês algumas dessas ferramentas. Esse é o catálogo de metada-
dos. Busquei ferrovia, e ele me mostrou trechos ferroviários da agência nacional de 
aves. Você sabia que a agência nacional de aves tem dados de trechos ferroviários? 

Acho que lá no catalogo de metadados tem. O Ministério do Meio Ambiente tem 
dados de ferrovias do Brasil. O IBGE também. Mas existem dados de ferrovias 
em vários outros locais, mas não importa. Importa o que a pessoa está achando. 

Depois isso vai permitir que as políticas sejam adequadas, e quem tem com-
petência para falar sobre isso ou aquilo, faça o seu trabalho de falar e vamos 
fazendo acertos. Elas entram no catalogo de metadados, a partir desses meta-
dados você pode ter acesso a esses dados. 

Aqui é um exemplo de uma aplicação que tenho na minha máquina. Comecei a 
apontar para dados da INDE. Isso funcionaria como um SIG. Estou consumindo 
dados e informações. 

Aqui eu tenho dados e informações sobre escolaridade, com o dados do IBGE. 
Tenho informações sobre ensino técnico e universidades. Onde o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) está investindo? Em ensino técnico em uni-
versidade. Então o cidadão hoje pode visualizar se está havendo investimento 
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em ensino técnico e universidades, em áreas onde tem baixa escolaridade. 

Não vou tomar decisão porque pode ser que não faça sentido investir em uni-
versidade onde a escolaridade seja muito baixa, por quê? Porque ali eu preciso 
é de um ensino médio ou fundamental. Então estou dando a possibilidade para 
que o cidadão tome decisão. 

Temos exemplo de infraestrutura de dados espaciais ao redor do mundo. Por 
exemplo, no México. Os maiores usuários de infraestrutura de dados espaciais no 
México são as mães que fazem trabalhos escolares, são las madres de los niños. 

Na Argentina aquelas mães de maio têm uma atuação muito forte nos dados 
geoespaciais. São as mães que perderam seus filhos na ditadura, perderam 
seus esposos e elas participam efetivamente desse negócio através dessas 
plataformas de infraestruturas. A ideia é que cada um faça uso ao que achar 
adequado, mas dar possibilidade do uso e atender um público menos especia-
lizado é o nosso papel. 

Já tive alguns embates com grupos da sociedade teoricamente organizada por 
causa desses visualizadores. Falaram assim “o papel do governo não é desen-
volver sistemas. Deixem que a sociedade organizada o faça”. 

Mas isso é uma transferência de poderes. É discussão para outro momento, 
mas, não concordamos. Temos um visualizador que não é nada, não é um SIG, 
é um visualizador onde o cidadão pode pegar um dado aqui, que é um dado de 
creches e pré-escolas e vir aqui em cima, e colocar outra informação e fazer as 
suas consultas ali. 

Os dados estão contextualizados. Você pode ter acesso aos metadados. Já es-
tão disponíveis como serviços web que o usuário especialista vai consumir. Da-
dos em padrões como KML que é o padrão do Google, CSV, também que são 
dados em formato proprietário, mas é um formato que hoje é fato. 

Outro exemplo do visualizador. Temos informações de transportes, onde tem 
porto e aeroporto, quais portos são ligados pelos investimentos e transporte. 
O dado embaixo é o dado do Produto Interno Bruto (PIB). Então você consegue 
verificar se o porto está fazendo com que o PIB daquele município seja maior ou 
menor. São dados de instituições completamente diferentes. 

Temos uma dificuldade enorme hoje com os equívocos que nós cometemos na 
infraestrutura nacional de dados espaciais achando que todas as instituições 
estavam preparadas. Não é verdade. Na hora que preparamos a plataforma vi-
mos que temos a tecnologia, mas as instituições ainda não estão preparadas, 
porque o dado geoespacial não está bem trabalhado dentro das instituições. 

Precisamos de mais parceiros, seja iniciativa privada, sejam instituições como a 
Dataprev, precisamos de mais parceiros para trazer esse conceito para dentro 
das instituições públicas, para que possa apoiá-las no processo de produção 
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integrada da disseminação. 

Para que? Para que não coloque lá uma versão uma vez para que nunca mais 
volte naquele lugar, porque aí é um fracasso com essa infraestrutura. Eu co-
loquei os dados lá e nunca mais voltei. Então é muito importante o exercício 
dessas parcerias para que possamos evoluir, para que possa se pensar, e é im-
portante a Dataprev pensar isso no seu trabalho, para que esse processo de 
produção seja integrado com a disseminação. 

Talvez deva haver aqui um investimento em projetos mais que envolvam um 
trabalho colaborativo para que possamos diminuir as distâncias entre os cida-
dãos mais habilitados ou menos habilitados para trabalhar com geoinformação. 

Outra questão é a necessidade de redução de investimentos que está havendo 
no Brasil nesse momento, que coloca em risco toda essa questão. Precisamos, na 
verdade, replicar uma expressão que está sendo muito utilizada, que é fazer mais 
com menos, e como é que fazemos mais com menos? Com conhecimento, com 
informação, com disponibilização de conhecimento, participando de fóruns como 
esse onde podemos falar sobre geoespacial. Isso é extremamente importante. 

Vejo como oportunidade para a Dataprev relacionar toda essa discussão. Pri-
meiro a questão de não só publicar, mas o que vocês vão trazer para dentro do 
sistema é uma gama de informação muito interessante. 

Sugiro que vocês vejam depois o visualizador INDE. Tem uma informação super 
interessante da ANATEL que é onde tem os telefones públicos e os seus núme-
ros. Você vai dando zoom. Para uma cidade do interior, o telefone da oficina é o 
telefone que está na frente da oficina. 

É uma infraestrutura que te permite esse tipo de acesso. Tem essa oportunida-
de e outra: vocês vão ampliar consideravelmente o leque de possibilidades de 
serviço de vocês com o dado geoespacial.  

Por exemplo, a governança de dados de uma forma geral, pode ser associada 
ao conceito de integração de dados. E esse modelo de INDE para integração é  
um negócio sensacional. Uma das soluções para integração parte de você cons-
truir modelos globais. E é difícil combinar esses modelos? O GEO não. Ele dis-
ponibiliza informação e eu venho sobre a plataforma visual e caso o dado, um 
sobre o outro. 

Imagina se todos em esses negócios que mostramos precisasse ter feito todo 
um trabalho de integração para que ele pudesse ser, efetivamente apresentado 
dessa forma. Esse modelo de governança, sobre plataforma GEO, é uma ótima 
oportunidade também para gente explorar mais dentro das nossas áreas de 
atuação. Então era isso o que tinha para falar, espero que tenha atendido a ex-
pectativa de vocês.
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Interlocutora não identificada: Quais são as oportu-
nidades para os nossos clientes? O que poderíamos 
potencializar de serviço, abrindo um pouco para os 
clientes que estão aqui, e assim, tentar seguir no ca-
minho que pode potencializar? Além disso, o nosso 
cliente pode também querer disponibilizar os seus 
dados na INDE. Então acho que são dois balizadores. 
O que podemos potencializar? Como a oferta de ser-
viço é diretamente para os nossos clientes, e a op-
ção, em um âmbito mais amplo, o que cada cliente 
nosso gostaria de colocar disponível?

Hesley Py:  Começamos a receber demandas e de-
mandas de pessoas de várias instituições como Itai-
pu e outras que têm interesse em construir a sua 
própria INDE. Há falta referência no mercado nacio-
nal de quem vai apoiá-los nessa construção. Eles co-
meçaram a buscar dentro das instituições públicas. 

Por isso que eu estou falando que essa é uma gran-
de oportunidade, porque é um conhecimento ne-
cessário. É oportunidade para empresas privadas. 
É uma oportunidade para as instituições públicas. 
Mais do que uma oportunidade de negócio, enten-
demos que é bom para toda sociedade. 

Todo mundo quer, então acho que é algo bastante 
interessante e assim, hoje, você tem instituições 
hoje que discutem isso, como Petrobrás, EMBRAPA, 
Ministério de Transportes, um monte de gente, dos 
Correios, está discutindo esse conceito de INDE. 

Fernando Siqueira – Ministério do Planejamento: 
Existe um sistema de acesso a patrimônio antigo 
chamado CIAPA que está sendo reescrito em uma 
parceria com o departamento de monitoramento 
de obras do exército. A ideia é colocar esses 560 mil 
homens da união em um ambiente georeferenciado. 

Existe um outro projeto bem mais recente, uma ini-
ciativa da Telebrás em conjunto com o Serpro. Por 
motivos lógicos, as agências dos Correios estão se 
tornando, de certa forma, ociosas, em função da di-
gitalização dos serviços. E surge aí a oportunidade 

de transformar as agências dos Correios em postos 
de serviços em geral, não só serviços de correios ou 
de transporte. 

Os Correios entram com as suas agências e o Ser-
pro entra com a capacidade de processamento e 
disponibilização. Então é uma iniciativa muito in-
teressante eu acho que conhecimento vocês têm. 
E esse movimento que está acontecendo na Data-
prev será interessante para essa aproximação. 

Flávio – Dataprev: Google, por exemplo, faz um 
investimento massivo na produção da informação 
geoespacial, e você percebe projetos muito bem 
sucedidos no sentido e coletar informação centra-
lizada. Como é que você vê esse desafio e qual é o 
status desse desafio na colaboração?

Hesley Py – IDE: Acho que estamos aprendendo 
como trabalhar de forma colaborativa nessas pla-
taformas. Essa tecnologia nos permite trabalhar 
dessa forma porque não era algo que se internali-
zava. Trabalhávamos cada um na nossa mesa. Isso 
ainda existe, perdura por um momento, mas esta-
mos caminhando. Existem algumas discussões so-
bre cidades policêntricas hoje. 

Isso, em alguns anos, vai mudar um pouco a geo-
grafia da forma que entendemos. Existem bairros 
de determinados municípios hoje que têm uma li-
gação muito mais forte, comercial e tal, com outros 
municípios que estão em outros estados. 

A questão da colaboração ainda vai aparecer. Para 
ficar no nosso mundo hoje, o correio está na rua 
o tempo todo, o IBGE tem gente na rua coletando 
o tempo todo, então aproximar essas instituições 
que fazem o trabalho de campo vai possibilitar com 
que haja muita colaboração. 

Temos que aprender a utilizar em projetos que não 
sejam só de governo. Podemos tentar fazer com 
que a aquisição desse serviço seja feita da melhor 
forma para todo mundo, para que todo mundo se 
beneficie da melhor forma dessa utilização. 
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DEBATE

Precisamos mesmo estreitar os laços. Fóruns como 
este são extremamente importantes para isso, 
para que as pessoas conheçam e saibam que elas 
podem colaborar. Tem uma coisa extremamente 
importante também para terminar essa resposta, 
que é a utilização de dados.

Em aplicativos como o Waze, já temos em nossas 
bases uma quantidade muito significativa de in-
formação que permite lançar vários serviços para 
o cidadão. Colaborando com muito pouco consigo 
gerar uma informação muito qualificada. O proble-
ma é que as nossas bases também não estão todas 
qualificadas, não está no modelo adequado para 
que gere serviços dessa forma.

Lúcio Graça – Imagem: Falta incluirmos nas nossas 
apresentações, nos nossos discursos a palavra ROI, 
o Retorno Sobre o Investimento, associar isso na 
nossa apresentação para melhorar o nosso discurso. 

Hesley Py: Eu já recebi ligações da PCU pergun-
tando o que eu posso fazer para apoiar para que a 
INDE não tenha risco nesse projeto que entende o 
que é importante para o Brasil e eles ligaram para 
as instituições e falaram “por que vocês ainda não 
estão na linha de tal”, acho que o pessoal lá está 
bastante ocupado também. 

Imagino que a Dataprev vá trabalhar naquele mo-
delo de integração contínua, naquele em que o pro-
cesso de trabalho está integrado com a publicação 
final na infraestrutura. E no final, o mundo ideal é 
que todo mundo se esquecesse da INDE, de forma 
a precisar se preocupar com ela no final do proces-
so. O modelo de INDE é um modelo que está in-
ternalizado no mundo todo e é utilizado em todas 
as instituições. Então, a ideia que esse modelo de 
INDE nas instituições nacionais.

Marco Medeiros – Prefeitura Municipal Rio de Ja-
neiro: Quando você deu a ideia de buscar ferrovia, 
por exemplo, vimos dois, três exemplos de ferrovia, 
dados por órgãos distintos, bem diferentes inclusi-
ve. O cidadão comum não terá a facilidade de ler o 
metadado como um usuário com mais experiência. 
Existe a ideia de padronizar para dizer quais órgãos 

são responsáveis por qual tipo de dado, para que 
quando a pessoa busque um dado de órgão tal, saiba 
que aquele dado é da ferrovia oficial, porque existe 
muita duplicação de dado, vemos isso no dia a dia. 

Hesley Py: Temos que fazer um trabalho para pa-
dronizar metadados. Ter grandes volumes de da-
dos é um problema. Quando busco “ferrovia”, não 
necessariamente estou buscando saber onde pas-
sam as ferrovias. Posso estar buscando investi-
mento em ferrovias, que é um dado do Ministério 
do Planejamento. Ou pode ser que esteja interes-
sada no impacto ambiental das ferrovias, que é um 
dado do Ministério do Meio Ambiente. 

Esse é um problema de Big Data. Como eu classi-
fico a informação, como que se estrutura a infor-
mação de forma que o cidadão consiga encontrar 
exatamente aquilo que ele quer? Mas isso é muito 
difícil de fazer, porque ferrovia pode ter vários sen-
tidos. Todas as obras do PAC, tudo isso está ali, e lá 
tem ferrovia, hidrovia, tudo isso e há um interesse 
do público por isso também. Isso é algo que é di-
fícil de trabalhar, a gente conta com parcerias em 
universidades e está aberto para a participação de 
todo mundo. Obrigado. 
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A questão sobre o investimento é uma ciência porque o retorno não é só mone-
tário. É o investimento do seu tempo e o que você pretende. Às vezes, melhorar 
o tempo de atendimento é um retorno sobre o investimento que você faz sobre 
a solução e ela justifica todo o resto.

Vamos falar da aplicação da geografia no trabalho, em como maximizar o im-
pacto e o valor do seu negócio através da plataforma da geografia. A primeira 
avaliação que você faz é entender o sistema de informação geográfica como 
um sistema de registro. Ou seja, você tem que entender toda informação que 
tem dentro da sua empresa, que tem dentro do seu instituto, do seu órgão, da  
sua organização, e avaliar quais são os ativos, os registros e buscar seu contex-
to geográfico. 

O quanto me importa saber onde está o meu atendimento? O quanto me im-
porta saber onde está o cidadão? O quanto me importa cruzar informações de-
mográficas socioculturais para entender o padrão e as tendências de consumo 
onde acessam um tipo de serviço daquela comunidade? 

Aí entra a geocodificação, onde vamos pegar uma série de registros, informa-
ções de endereço, município, estado e etc. e colocamos um componente geo-
gráfico para virar um ponto no seu mapa. 

Quando você consegue trazer o seu contexto geográfico e trabalhar isso de for-
ma dinâmica, você consegue ampliar então os alcances dentro da organização, 
de modo que você consiga descobrir, usar, fazer, compartilhar mapas, e aí nós 
estamos já pensando hoje em uma sociedade do futuro. 

Isso precisa ser em qualquer dispositivo, em qualquer lugar e qualquer hora. 
Não existe mais aquela situação em que eu só trabalho a hora que eu passo  
o meu cartão de ponto. O trabalho está conectado a você assim como sua 
vida está conectada com o trabalho. Então, todo mundo tem um dispositivo  
no smartphone. 

Se você consegue fazer a conexão desse dispositivo com a sua indústria, com a 
sua empresa, com a sua organização, você já está geohabilitado e colaborando, 
consumindo e trocando informações. 

Através do contexto geográfico você melhora a sua tomada de decisão. A gran-
de expectativa no sistema de informação geográfico é que ele possa estar in-
tegrado aos sistemas corporativos e não ser mais um sistema. Eu não posso 
notar esse sistema. Esse sistema tem que estar dentro do meu sistema usual, 
ele tem que fazer parte da nossa rotina.

A intenção da Dataprev quando fala do mercado não é dar mais uma tecnologia: 
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é que você sinta o consumo dessa tecnologia de modo muito fácil. Já tem 15 
anos que eu trabalho com sistema de informação geográfica, e não precisa nem 
voltar 15 anos, se eu voltar três anos, era muito difícil a você fazer o que hoje 
conseguimos demonstrar. 

Cada vez que você pensava em uma entrega de uma tecnologia de consumo por 
informação geográfica, levava de 18 a 24 meses para você fazer essa entrega. 
Hoje conseguimos fazer isso em minutos. Sem limitações ao usuário, ou seja, 
o usuário não tem que pensar se ele está no desktop, se ele está no dispositivo 
móvel, se ele está acessando isso numa página web. 

Ele tem que ter acesso completo, porque a capacidade dele de processar a in-
formação não pode ser limitada pela tecnologia. Três cliques ou menos. Esse é 
um conceito que é preciso estar em qualquer protótipo de aplicação. 

Ninguém mais quer entrar numa tecnologia que tenha que fazer sobreposição 
de camadas, que tenha que compor análises. Tem que ter uma resposta em três 
cliques ou menos. Mapas padronizados se tornam acessíveis e a empresa pode 
delimitar os padrões que serão publicados, e conseguimos coordenar os produ-
tores dessa informação espacial e gerar uma identidade para aquela produção 
cartográfica ou geoinformática que a tua empresa vai fazer, e aí simples como 
usar um iPhone.

O conceito de simplicidade de tecnologia é muito parafraseada quando falamos 
de uma tecnologia da Apple como o iOS. Tem que ser uma visão de aplicativo. Não 
existe mais aquela tecnologia que você disponibiliza 20 opções para o usuário. 

Cada aplicação é uma pergunta e uma resposta estruturada. E essa plataforma 
de colaboração permite que desde a tradução do seu dado, sua publicação e 
consumo, você não tenha limites, você não tenha bordas, você não tenha resis-
tência para isso. 

É muito importante a integração com sistemas legados. É importante você in-
tegrar com o seu BI, com seu Customer Relationship Management (CRM), com 
o seu RP. É importante você coletar dados de mídia social, é importante você 
estar conectado a bigdata. 

Hoje a capacidade de acesso à informação é muito mais ágil do que a nossa 
capacidade de construir caminhos em termos de TI. Precisamos criar funis de 
informação, direcionar conteúdo para público e deixar realmente que esse con-
sumo seja ordenado em uma plataforma que identifique quem é você. Porque 
ninguém entra em uma rede social hoje sem colocar tua identidade, sem dizer 
“eu sou o Marcos Santana e eu tenho uma senha” e ali todo o meu padrão de 
consumo é associado. 

Você só vai conseguir ter esse mesmo benefício em uma plataforma de infor-
mação geográfica se você trabalhar com o seu login e senha. Por quê? A tec-
nologia vai entender que você é da saúde, por exemplo, e não vai te colocar um 
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dado de mineração. Isso por si só, já vai filtrando, entendendo a sua tendência, 
o seu padrão de consumo.

Cada vez mais conseguimos chegar em um próximo passo, que chamamos 
de tecnologia push. A tecnologia push, webcasting, e aí para quem enten-
de de TI, deixa de ser um cliente acessando um servidor, mas um servidor  
acessando cliente. 

Você tem um gatilho na sua aplicação. Com foco no seu deslocamento, você 
recebe informação. Mas para chegar até aí, de novo, precisa passar por uma 
infraestrutura de dados espaciais. E a infraestrutura é tão simples quanto 
uma ponte que liga o seu conteúdo, o seu banco de dados, as suas fontes, ao  
seu consumidor. 

Sem essa ponte, um dado vai continuar na máquina do Rodrigo, outro na má-
quina da Simone e esse dado não vai chegar no consumidor final. As aplicações 
precisam ser fáceis de utilização, responsivas, não importa se você usa Win-
dows Phone, se você usa Android, se você iOS, se você usa Blackberry, você 
precisa dar acesso. 

Até um pouco atrás, tínhamos que medir o tamanho da tela do usuário para 
saber como configurar aplicação. Vai usar qual dispositivo? Via quantos pixels 
tinha de lado, de altura e de largura, configurava a aplicação. Hoje isso não exis-
te mais. Hoje você faz um desenvolvimento de aplicação e não importa o que 
você está usando, você vai ver a mesma coisa em qualquer dispositivo. Ou seja, 
é muito ágil o processo. 

Acabou aquilo de esperar um ano e meio para ter uma solução, porque ela vai 
ser simples, ela vai ser situacional, ela vai ser pra você e ela vai funcionar no seu 
dispositivo. E se eu trocar de aparelho amanhã? Você tem o seu login, você está 
pendurado na nuvem Dataprev, não importa se você vai usar da sua casa, se 
você vai usar o telefone do seu filho emprestado para fazer o uso da aplicação. 

Esse é o sentido daquele segundo quadrinho lá, não tenha limites para o  
usuário. Criar uma série de mapas é fundamental. Os mapas vão te possibilitar  
melhor performance em entender status, padrões de mudança do seu  
negócio, exceções. 

Muitas vezes no seu negócio, só no entendimento da exceção, você já consegue 
excluir de alguns canais de atendimento com determinada informação. Traba-
lhamos recentemente em uma leitura de evasão da poupança, isso tem dois 
meses e meio para três, e começamos a ver os bancos todos se mexendo por 
razão da poupança. 

Um dado muito simples. Fomos ao banco central, puxamos um relatório e aí es-
tava em PDF. Fizemos a correção do PDF, arrastamos esse arquivo para dentro 
do mapa e conseguimos identificar, através de uma análise espacial, a potencia-
lidade de capitação de poupança, de acordo com o cruzamento. 
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Daquilo que estava se extraindo de poupança em cada município, versos a sua 
receita total disponível no município. Por si só, dos 1400 postos de atendimento 
de unidades bancárias que vimos no cliente, notamos: “olha, mas você não tem 
agência em uma série de municípios onde tem muita capacidade de receita, e 
tem baixa captação” ou seja, esse é um mercado potencial. 

Mas se você for falar com esse conjunto de agências aqui que estão no mercado 
saturado e já estão captando muita poupança, você mudar o jeito operacional 
deles pode ser um tiro no pé. Então não fale com eles, pelo contrário, aprenda 
com eles, e fale com esses aqui o que tem que ser feito. Só essa separação vale 
muito numa análise simples de mapa. Não estamos nem chegando em análises 
espaciais complexas. Sobreposição de dados, cruzamento de duas camadas, etc.

São infinitas as possibilidades de análise. Se você sentar e cruzar informação dá 
para fazer muita coisa antes de trabalhar com dados. Ah, mas o meu dado ainda 
está em PDF, mas quanta coisa dá pra se fazer se você só se conectar na Índia e 
pegar os dados que estão lá? 

Comece pela visão regional, depois você vai para análise de detalhes. Sempre 
orientamos a não fazer o contrário. Evite ir para o cadastral e esquecer da aná-
lise regional. Se você não sabe se o seu problema está no norte ou nordeste, 
adianta você perguntar se é nessa cidade ou na cidade vizinha? 

Comece sempre por regional, depois você vai aumentando o nível de detalhe da 
sua escala. Vamos trabalhar então nas demonstrações e aplicações. Às vezes 
você começa a falar com outro público que não é um público que vai acessar 
um visualizador de dados, uma aplicação de dados, mas um público que precisa  
ser informado. 

Um mapa é muito relevante quando você vai contar uma história. Não só pelo 
ponto de vista dele estático, mas quando você tem aplicação que permite um 
mapa dinâmico, o seu mapa se torna vivo. 

Você não precisa fazer um fechamento a cada um ano desse atlas, ele se torna 
vivo. A cada atualização daquele dado, o seu usuário, o seu cliente vai estar 
vendo um dado novo. Não necessariamente você precisa travar esse dado, você 
trava se for um estudo especifico que você precisa registrar dado, mas de outra 
forma, você deixa o mapa ser livre. Dashboards, planilhas gerenciais, e por fim, 
vamos falar de aplicações de possibilidades móveis. 

Rodrigo Nogueira – Imagem: Meu nome é Rodrigo Nogueira, trabalho na Ima-
gem, sou arquiteto de soluções. Vou mostrar como é feito o smartmap. Estou 
aqui na minha tela online, ela foi feita exatamente para esse fórum em TI. Qual-
quer coisa, pode entrar em contato conosco e ter acesso a TIC, dependendo dos 
dados que a Dataprev queira divulgar ou para manipular. 

Temos a facilidade de levantar um mapa do Brasil, e colocamos algumas infor-
mações nesse smartmap. Do lado esquerdo nós temos aqui uma orientação 
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básica para aquele que não conhece a manipulação de dados dentro do mapa. 

Ali, tutoriais exatamente bem didáticos e bem dinâmicos para aprender como 
criar um mapa, colocar informações para o estilo de um mapa, e como explorar 
algumas camadas em atlas real, através de um tour.  

Essa informação aqui do SCV são dados das agências do INSS contendo suas 
informações. Para adicionar a camada em CSV nós temos lá o país onde vamos 
colocar exatamente no mundo, podemos escolher o Brasil, mas não importa. 
Se você tiver informações dentro do CSV que eu vou abrir no sistema daqui a 
pouco, latitude e longitude, ele vai conseguir ler essas informações. 

Mas se tiver apenas endereço, vamos passear aqui entre as colunas do Excel, e 
vamos tentar encontrar aqui. Município ele já encaixa com cidade, ou seja, ele 
mesmo já consegue interpretar. Aqui do Serpro, código postal. Endereço, bairro, 
dependendo da base de dados. 

Vou deixar não utilizado, poderia melhorar um pouco mais, e vamos adicionar 
camada. Com isso conseguimos fazer a transformação dos dados que estão em 
Excel, para dentro da base cartográfica. Ou seja, com informações que ele vai 
buscar dentro da base de referenciamento de endereços. 

Marcos Santana – Imagem: Estamos usando a base mundo aqui porque tem 
agência fora do Brasil. 

Rodrigo Nogueira – Imagem: Essa máquina da Dataprev tem um proxy que é 
liberado pela página quando acessa. Eu testei algumas coisas, mas a parte do 
smartmap não tinha testado. Eu vou fazer uma troca exatamente dessa máqui-
na para a máquina que eu trouxe, que terá uma melhor performance.

Rodrigo Nogueira – Imagem: A planilha geoestudada com a equipe do INSS foi 
essa daqui. Temos um tipo de unidade, nome da instituição, tipo, mais infor-
mações de inscrição, a categoria de endereço, estado, município, CEP, algumas 
outras informações. Ou seja, tudo que normalmente ou o gestor ou o técnico 
têm nas suas máquinas. E temos algumas quantidades de benefícios e total de 
empréstimos que vão utilizar essas informações. 

Marcos Santana – Imagem: O mínimo de organização precisa ter. Vocês têm 
que ver que o Excel está todo formatado, então, se tiver Excel com campo so-
mado, dividido, desestruturado você vai ter dificuldade de passar. 

Quando você fala do sistema de informação geográfica, toda a organização tem 
três sistemas, então quando fazemos uma arquitetura de atendimento você 
divide em três sistemas. 

O básico é o sistema de informação, o segundo é o sistema de comunicação e 
depois o sistema de tomada de decisão. Muitas vezes, se quer passar direito do 
sistema de informação para um sistema de tomada de decisão, mas o compo-
nente do meio, que é o sistema de comunicação ele é tão fundamental quanto. 
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Como é que você toma decisão se você não comunica da forma adequada as 
informações da sua organização? 

Em um modelo de story maping como esse, que é um modelo configurado, bas-
ta você ter os conteúdos, basta você ter seus relatórios, basta você ter acesso 
ao seu anuário estatístico e você consegue fazer uma importação desse dado a 
exemplo do Excel. 

Mas a forma de apresentação é muito mais palatável para o usuário. Esse é um 
tipo de produto que é consumido, que vira uma referência. Você integra o seu 
mapa dinâmico a uma história com vídeo, com fotografia e com texto, transfor-
ma a forma como que você emprega o teu produto da informação. 

Esse caso específico é o caso de um represamento nos Estado Unidos. Ele foi 
destruído depois de 25 anos, o represamento foi cancelado e aí eles fizeram 
todo o estudo de predição de como seria o comportamento do retorno do sal-
mão por aquele trecho e aí fizeram isso utilizando mapas. 

Nesse tipo de ação, o mapa que está aqui atrás ele não estático, ele é vivo. Você 
consegue integrar as informações e contar a história da seguinte maneira: você 
tem a introdução, você coloca o contexto regional, foi aquilo que eu falei, come-
ça pela zona regional. 

Aqui eu mostro onde está a região de estudo e depois, conforme você vai tra-
balhando, você tem acesso a um 3D, isso está vivo e aqui eu olho ele em 3D, 
consigo mexer nesse mapa, eu consigo extrair informação desse mapa. 

Essa é a forma de apresentação. Depois que você já passou pelos desafios 
da infraestrutura de dados e você já consegue fazer essa ponte entre a sua 
fonte, aquilo que você quer comunicar e o seu cliente, o seu trabalho deixa 
de ser superar o desafio da infraestrutura do formato do dado e passa a ser  
estudar a melhor maneira com o teu cliente ou com o seu público alvo consumir  
a informação. 

Essas são configurações que já estão prontas para uso, basta você: “Ah, vou 
fazer isso para a saúde, vou fazer isso para o trabalho…” Pensa você contar uma 
história de evolução de postos de trabalho em determinada região: você conta 
dessa forma. 

Clica aqui nos peixes que é legal. Para cada peixe você entende e projeta o fluxo 
migratório desse peixe e olha o mapa vivo, próximo, o mapa vivo. Você con-
segue fazer essa predição e entender que esse mapa não é um PDF, que este 
mapa é dinâmico. 

Se você colocar por trás um serviço que atualiza essa informação, você tem, 
além da história alguns serviços de dados dinâmicos que pode estar te infor-
mando, por exemplo, o período de defeso. Essa espécie aqui nesse trecho, nes-
se período do ano, não pode ser pescada. Você colocou a temporalidade, você 
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colocou um gatilho de informação em cima disso. 

Tem alguém da saúde aí? Esse é um store maping menos requintado, mas ele 
passa bastante informação. Esse aqui é um relatório de nascimento. Ele tem 
toda a estrutura. Desse lado você consegue trabalhar texto, imagem, vídeo e 
mapa. Aqui, na sequência, você vai ver nascimentos de filhos de adolescentes, 
de prematuros, nascimentos abaixo do peso etc. 

De novo, o mapa está vivo aqui do lado. Você consegue ver as estatísticas. Ele 
muda automaticamente, conforme você vai trocando a sua store aqui. Se você 
faz diferente através do visualizador, o público vai ter que ter o bom senso de 
trocar, de somar camadas e fazer esse trabalho. Esse público é o especialista, 
mas você quando vai falar com o público especialista, talvez ele seja 1% do seu 
público, como é que você fala com os outros 99%? 

Que produto você entrega na escola? Que produto você vai entregar para ser 
consumido no município? É dessa maneira que você consegue contar história. 
Você insere o seu gráfico, você insere a sua dinâmica de circunvizinhança. 

Esse para desenvolvimento social é fantástico, é um caso mundial, que foi fei-
to pela universidade de Oxford, que trata a parte da pobreza. Então de novo 
você tem figura, você tem texto, você tem mapa, você tem vídeo, você consegue 
integrar tudo isso. Isso tudo está conectado. Você vai no texto, mexe no seu 
mapa, você vem no mapa, clica e ele vai mexer esse texto. 

É essa a independência da informação que você consegue adquirir hoje. Tudo 
começa com as análises básicas, pela estruturação da sua infraestrutura para 
você ter acesso a esse tipo de benefício lá na frente. 

É interessante esse estudo, porque coloca os componentes da pobreza com 
saúde e educação com padrões de vida, então, ao processar tudo isso, é feita 
uma análise antes, ele começa a justificar tudo isso e aí ele cria uma sequência 
lógica para você informar desde o início do estudo a análise regional até chegar 
na análise de detalhe.  

O que eu faço com essa informação? Deve ter um direcionamento de informa-
ção no final. E ainda consegue desenvolver nas pessoas o raciocínio de como 
processar aquele estudo, e aí você tem esses relatórios finais, ou seja, há uma 
infinita possibilidade de utilização de comunicação através de atlas vivos, atra-
vés de story maping baseado no consumo de informação. Se você coloca isso 
como serviço esse mapa fica vivo. 

Interlocutor não identificado: Dentro do portal coloquei alguns mapas lá para 
poder fazer a função do collector, cuja função é fazer coleta em campo, que po-
dem ser dados ali em tempo real, online ou pode ser em tempo offline, ou seja, 
em lugares, zona rural. 

Você normalmente não tem um acesso, captura uma imagem, captura as in-
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formações que você quer e envia essas informações quando você chegar num 
central ou chegar num campo de internet. 

Temos um case recente de atualização da tecnologia nova com mapa, que é da 
Natura. A Natura tem a linha Ekos e tinha um problema a se resolver, porque 
ela tem que processar seu catálogo a cada 21 dias e o representante de vendas 
que está com aquele o catálogo tem o compromisso de entrega de um produto. 

Olha, eu gostei desse produto, que é um shampoo de andiroba. Só que o que 
acontece? A Natura estava com um período maior que 21 dias para receber in-
formação lá do extrativista no rio da Amazônia e não sabia se teria ou não dis-
ponibilidade suficiente de andiroba para produzir naquele período a entrega do 
sabonete, do Shampoo ou qualquer produto. 

O que acontecia? A cliente ia lá e falava: Eu quero as duas unidades do shampoo 
de andiroba, aquilo era processado e voltava, olha, desculpa, mas não temos 
andiroba suficiente para fazer shampoo, devolve todos os pedidos. 

O que fizemos? Conseguimos trabalhar e fazer a gestão de recebimento desse 
material. Colocamos o dispositivo desconectado no meio da Amazônia para os 
produtores. Então o produtor em tempo real informa a quantidade que ele está 
colhendo daquela matéria prima. 

Na Amazônia não tem sinal de GPS, não tem sinal de celular, mas ele volta com 
o dispositivo para uma unidade e sincroniza. Ao sincronizar ele informa para a 
Natura a quantidade. 

Há dezenas de extrativistas fazendo isso ao mesmo tempo. Ela processa e toma 
decisão hoje em menos de sete dias se vai colocar aquele item no catálogo ou 
não. Isso por si só já resolveu um grande problema da Natura e é uma das pos-
sibilidades de trabalhar com essa tecnologia que mostraremos para vocês. 

Interlocutor não identificado: Levantamos as informações das agências atra-
vés do Excel e, com aquela base de endereços, posso formalizar, formatar, pos-
so fazer uma série de condições para poder ter as informações ali. 

Essas informações estão alimentadas e disponíveis para o agente que está em 
campo ter isso no collector, por exemplo. Já disponibilizei o mapa do collector, ou 
seja, aquele mesmo mapa que vimos, enviei à base de dados no tablet, no canto 
inferior direito da imagem tem um download, ou seja, você faz o download do 
mapa dentro da agência com acesso à internet, tem aqueles dados offline e 
depois vocês podem ir a campo tranquilamente capturar, pegar as informações 
e detalhar do jeito que quiserem. 

Vou abrir aqui o mapa no tablet. Como o meu tablet está com o GPS ligado ele, 
vai capturar onde estou agora nesse momento. Temos algumas informações de 
como coletar novos dados do lado direito. Podemos capturar, por exemplo, uma 
foto aqui da sala e até enviar isso já de uma forma em tempo real para a base de 
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dados e já ter acesso às informações. 

Clicando no mapa, obtenho as informações daquela agência que está no Acre, e 
posso fazer a edição. Na edição posso informar o que eu quero que ele edite ou 
às vezes o que o agente de campo quer fazer lá dentro da agência ou capturar 
alguma informação, no caso aqui de informações aplicadas de dentro do Excel. 

Assim, tenho a informação da unidade e a categoria dela e levando a informação 
que eu quero para poder fazer a operação. Vamos dizer que ela entrou com o 
processo encerrado e vou querer anexar uma foto para poder ter mais algum 
tipo de informação. 

Tiramos e salvamos a foto, vamos fazer a informação correr, já anexa já ao seu 
mapa, vamos dizer que ele está offline, vai ter a informação lá offline e finalizo 
concluindo ali na parte de cima superior esquerdo do vídeo. Está lá fazendo as 
informações e aproveitamos agora para visualizar isso no mapa na coleta. 
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A importância de uma IDE para o estado brasileiro Marcio Santana

Interlocutor não identificado: Sincronizou as  
aplicações?

Interlocutor não identificado: Está sincronizando. 
Está pegando o tempo real mesmo. E agora con-
sultamos a informação lá do mapinha, como é que 
está. É só um exemplo da aplicação básica de você 
estar pegando isso através do collector e temos um 
outro aplicativo junto com esse mapa. 

Essa ferramenta é orientada para a parte de ges-
tão, mas nada impede do profissional ou técnico 
elaborar ali os relatórios, analisar e pegar informa-
ções rápidas que precisam estar a todo o momento 
ali replicando para outros órgãos e outros parceiros. 

Eu não configurei aqui o sistema de alerta. Traba-
lhamos essa parte de fraude recentemente para o 
Detran de São Paulo e fizemos uma análise muito 
simples, mas que revelou um padrão de fraude. 

Pegamos o nível de aprovação de determinados 
médicos que estavam fora da média, ou seja, ele 
aprovava 99.9% dos exames e começamos a avaliar 
de onde as pessoas saiam. Você mora aonde em 
São Paulo? Moro na Zona Oeste. Mas por que você 
foi para a Zona Norte, passou por outros dez postos 
de atendimento e foi neste em específico? 

Porque nesse tinha o esquema de aprovação. E aí 
você começou a cruzar todos os padrões e tudo 
mostrava que tinha determinados postos de avalia-
ção de exame médico que tinham uma alta tendên-
cia de aprovação e as pessoas se deslocavam pela 
cidade toda e ali conseguimos determinar, através 
de um padrão de análise espacial, que havia algum 
tipo de fraude naquele posto médico de avaliação. 
O Detran tomou as medidas cabíveis. 

Sem a análise espacial isso não seria possível de 
ser percebido, porque simplesmente cruzar esta-
tística não ia dar numa informação. O Detran, atra-
vés da análise espacial, começou a criar os padrões 
da análise para descobrir como aconteciam esses 

desvios na parte do exame médico.

Interlocutor não identificado: Aqui tenho infor-
mações dos mapas e alguns gráficos já pré-for-
matados para algum tipo de análise ou sistema. Se 
formos aqui em cima, por exemplo, selecionarmos 
o tipo de formato que eu quero fazer, ele vai fazer 
ali uma captura dessa informação e vai trazer para 
você as informações já formatadas. Tem aqui um 
controle total de empréstimo, tem ali a lista de 
agências que ele selecionou, tem a quantidade na 
legenda, o tipo de agência que ela é e o status de 
cada uma no gráfico para se alimentar com mais 
informações, com consultas, etc.

Interlocutor não identificado: Se esse dado for di-
nâmico, você vai ver o nível de atualização aqui. Se 
esse dado tiver algum tipo de alerta, e você progra-
ma, por exemplo, acima de 15% de saturação dis-
para tem um alerta vermelho. Ele vai te alertar. E 
você pode fazer também integração disso com um 
servidor de SMS, e-mail. Não precisa ficar o tempo 
todo olhando o painel. Integra e recebe o alerta por 
SMS. Essa integração é possível ser feita.

Interlocutor não identificado: Esse é o grande 
valor desse tipo de operação, você está o tempo 
todo conectado. Então você clicou nessa barra e 
vai mostrar onde é o mapa, se você clicar no mapa 
ele vai destacar aqui, se você deslocar esse mapa 
ligando o gráfico conforme a tela. Então o que você 
está vendo ele representa em gráficos aqui em bai-
xo ou o que você selecionar.

Interlocutor não identificado: Podemos utilizar in-
formações de forma rápida. 

Interlocutor não identificado: O nosso desafio re-
almente é criar esse senso de compartilhamento. A 
tecnologia deixou de ser restritiva, ela não é mais 
um problema. Hoje o grande desafio é identificar as 
fontes, estabelecer políticas de compartilhamento 
e criar meio para focar o máximo possível no con-
sumidor, dando a ele a possibilidade de não só con-
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DEBATE

sumir, mas devolver a informação também. 

Nas prefeituras tem sido muito discutido o conceito 
de smart. Você pode transformar cada cidadão para 
ter um potencial de informação. Você elimina muito 
do seu custo de fiscalização a partir do momento 
que você está transformando qualquer um da cida-
de num fiscal em potencial.

Com uma aplicação de pronto uso você consegue 
licenciar para muito dos seus habitantes. A prefei-
tura do Rio é pioneira nessa utilização de tecnologia 
de geocolaboração, de conexão com o cidadão e é 
muito relevante trabalhar, porque você realmente 
tem essa conexão próxima com o cidadão. 

Essa cultura do compartilhamento passa por essa 
consciência do usuário nomeado, isso é importante 
também. Você não consegue gerenciar isso se as 
pessoas estiverem desconectadas. Você não con-
segue propor a elas conteúdo se você não conseguir 
registrar os padrões de consumo dessas pessoas. 

Então se eu não sei se esse usuário aqui é da saú-
de, da previdência ou do trabalho, como é que eu  
vou sugerir, como é que eu vou organizar o meu ca-
tálogo de dados para ele? Isso por si só é um gran-
de produto. 

Existe muita informação e o universo de informa-
ção é tão amplo que ela confunde o usuário. Então 
o trabalho que se pode fazer, uma vez que vocês 
são responsáveis pela gestão das informações nos 
órgãos, é entender o seu público consumidor e fa-
zer um trabalho de segmentação desse público. 

E ao identificar esse público você agrupa conteúdos 
de aplicações. Ou seja, você trabalha com catálogo 
de mapas e aplicações, mas não é qualquer catálo-
go, é um outdoor personalizado para cada público, 
para cada tema, para cada conjunto de informações 
e realizações que se pretendem. 
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A primeira coisa que trouxe aqui são algumas perguntas com que as áreas de 
negócios convivem diariamente e como conseguimos traduzi-las e respondê-
-las com o uso da informação geográfica. 

Por exemplo: os clientes possuem acesso aos serviços? Onde temos o maior nú-
mero de casos de dengue? Quantas as empresas do porte X, do seguimento Y 
existem no município Z? Aquele prestador vai fechar, isso vai ter algum impacto 
na empresa? Qual que é o impacto do arranjo produtivo local da instalação de 
um serviço hospitalar? Como analisar o dimensionamento da rede? Como vamos 
distribuir os clientes da atenção domiciliar para os analistas? Onde está o en-
fermeiro domiciliar mais próximo? Como vou estabelecer um público alvo de um 
serviço novo? Onde que os clientes buscam o serviço? Qual ambulância enviar? 

Essas são algumas das perguntas que as áreas se fazem diária ou mensalmen-
te ou às vezes uma vez na vida e que a empresa tem a necessidade de respon-
der. Então vou contar um pouco da história de como que a UNIMED optou para 
resolver alguns tipos de conflito. 

A UNIMED Belo Horizonte hoje atende 1,27 milhões de clientes e tem 5.593 
médicos cooperados. É uma cooperativa. Então, esses cinco mil médicos são 
donos e também fornecedores do serviço de saúde. 

Gera mais ou menos quatro mil empregos diretos (3.945), tem uma receita bruta 
de três bilhões (3,25 bilhões), sendo que 2,75 bilhões são repassados ao sistema 
de saúde. Uma dimensão geral: São oito milhões de consultas médicas, 140 mil 
internações por ano, 24 milhões de exames complementares gerados na rede. 

Ainda possui um serviço próprio, tem a rede própria de atendimento, não é só 
uma operadora de serviço de saúde. Tem dois hospitais gerais, uma maternida-
de, nove centros de promoção à saúde, que concentram consultórios, exames, 
centros de radiologia e exames, laboratório, faz a atenção pré-hospitalar, que é 
o serviço todo de ambulância, tem a atenção domiciliar e também trabalha com 
saúde ocupacional. 

Atua em 34 municípios, sendo que 32 deles pertencem à região metropolitana 
de Belo Horizonte e tem uma participação de 49% do mercado. Então onde todo 
mundo tem plano de saúde, nessa área 50% é da UNIMED. 

Só com esses dados já conseguimos ver como isso é geográfico, como a UNI-
MED está no território atuando e se relacionando dentro daquele território. 
Pensando nisso, a UNIMED foi convivendo com alguns desafios e tomando al-
gumas opções estratégicas de como conduzir esses problemas. 

Por exemplo, ocorre uma pressão da inovação tecnológica sobre os custos. Pre-
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cisando de espaços, criamos uma área que faz análise de tecnologia em saúde, 
para ver se implementa ou aumenta. 

Depois precisa de resposta rápida para a tomada de decisão, de análise padro-
nizada das informações, então criamos uma área que centraliza a análise estra-
tégica de informações. 

À medida que essa área foi evoluindo, foram surgindo vários outros conflitos 
que foram sendo resolvidos e começaram a surgir outras questões. Por exem-
plo, precisava estruturar a informação coorporativa, que testa informação de 
vários sistemas. 

Precisava ter um local que conseguisse estruturar isso. Criamos a coordenação 
de BI. E depois, precisava de mais um espaço para projetos inovadores, porque 
as inovações iam surgindo nas áreas e não tinham espaços para que isso acon-
tecesse e a criação começou a competir com a alteração. 

Então as pessoas que estavam no operacional que tinham boas ideias que não 
podiam ser colocadas em prática. Estruturaram essas várias áreas em um local 
só que é hoje o centro de informação em que trabalhamos. 

Eu, como geógrafa, trabalho na área de avaliação estratégica. Qual que é o ob-
jetivo dessa área? Essa área provê respostas ágeis e assertivas para a tomada 
de decisão. Ela tem que avaliar o impacto de viabilidade, modificação ou imple-
mentação de serviços de saúde ou ações. Não só serviços como as ações do 
serviço e também tem que desenvolver tecnologias e soluções para otimizar os 
processos da área de negócio. 

Ela é uma área transversal, que tenta resolver as principais questões de várias 
áreas de negócio. Essa foi uma solução adotada pela UNIMED. Essa área para 
conseguir fazer tudo isso ela é uma área multidisciplinar, então tem gente que 
vem principalmente da academia, então gente com mestrado, com doutorado 
nessas diversas áreas para que conseguir unir todo esse conhecimento e con-
seguir dar uma resposta cada vez melhor. 

Então tem demografias, economia, medicina, medicina, estatística, adminis-
tração, ciência da saúde e geografia. Entrando mais na questão da informação 
geográfica da UNIMED, pela minha vivência e pelo que os meus antepassados 
geógrafos trabalhavam, viveram, estabeleci alguns tempos que a empresa vi-
veu nessa questão da informação geográfica. 

Nesse primeiro tempo e lembrando que assim, os três tempos podem estar 
acontecendo ao mesmo tempo, tem áreas que estão no tempo um, tem áreas 
que estão no tempo três, então isso tudo é muito variável dentro da empresa. 

O tempo é um tempo onde as áreas desconhecem as possibilidades da infor-
mação geográfica, então elas não têm a diminuição que aquilo pode atuar no 
trabalho dela, pode melhorar o trabalho. 
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O que isso implica? Que você tem também uma baixa disponibilidade de recur-
sos técnicos e tecnológicos. Se você não vê potencialidade naquilo você também 
não vai investir isso. As bases de dados também não estão estruturadas. Exis-
tem as bases de dados e as bases de dados que contém informações parciais, 
elas não são vistas como, por exemplo, endereço ou outras questões de locali-
zação. Elas não são vistas como importantes, e também não são estruturadas. 

Vocês têm também essa grande necessidade de gerar esse conhecimento ge-
ográfico nas áreas de negócio diretamente envolvidas. Elas têm que perceber 
que isso pode facilitar o trabalho e fazer com que ele seja mais importante e 
assertivo ao longo do tempo. 

Temos na área um gráfico de complexidade das perguntas que nos eram feitas. 
Nesse tempo 1 o principal pedido que recebemos foram de mapas simples ou 
mapas um pouco mais elaborados, mas a complexidade era muito baixa. 

Somente as áreas que precisam de uma tomada de decisão mais complexa que 
nos vão pedir discos, aí sim são estudos longos de caráter de pesquisa e que 
envolvem todas essas áreas multidisciplinares. 

O tempo dois é quando você já começou a disseminar esse conhecimento e as 
áreas passam a conhecer algumas das possibilidades do uso da informação ge-
ográfica. Então você começa a ter uma melhoria na disponibilidade de recursos 
técnicos e tecnológicos. 

Tivemos que ir conquistando esse espaço. As bases de dados já estão em es-
truturação na coordenação de TI e já consegue com que pelo menos tenham 
melhor acesso a essas informações. 

A visão geográfica passa a ser parte da tomada de decisão das áreas de negó-
cio, mas essas que são diretamente endereçadas e aquilo impacta o dia a dia 
deles. Nesse sentido, elas usam essa visão de alerta. Então passa a aumentar 
a complexidade, mas ainda continua com muito mapa simples, elaborado com 
baixa complexidade. As análises começam a aumentar e os estudos estratégi-
cos também. 

O tempo três é aquele em que as áreas elas já começam a ter autonomia para 
solucionar as questões urgentes. Elas não precisam mais falar com a gente. 
Você já consegue tomar essa decisão sem precisar de um estudo de fazer um 
mapa simples ou fazer um mapa elaborado. Aí já entram os sistemas geográfi-
cos comparativos. Você já tem a base de dados estruturada, integrada e a visão 
geográfica ela já passa a ser uma parte importante da operação, do gerencia-
mento e da tomada de decisão. 

A análise estratégica no nosso estado ela vai ser voltada para onde tem que 
ser: para estudos longos e complexos. Vemos que os sistemas geográficos co-
orporativos já conseguem atender essas demandas de complexidade menor. 
Ainda precisam de algum auxílio em questão de análise, mas esses produtos 
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estratégicos eles já passam a ser a prioridade. Porém, algumas áreas estão no 
tempo três, algumas estão no tempo um. Então isso tudo na empresa vai sendo 
padronizado ao longo do tempo. 

Como que a informação geográfica na UNIMED é processada atualmente? Na 
UNIMED tem vários bancos de dados. Estão tentando integrar os vários siste-
mas por sistemas de gerenciamento de banco de dados, que pode ser o Oracle, 
MV, Cognos, etc. 

Esses sistemas nos trazem alguns dados internos, alfanuméricos, que usamos 
para fazer as análises parciais. Tudo que o cliente faz no sistema de saúde, seja 
fazer uma consulta, uma internação ou até o algodão que ele usou, tem esses 
dados alfanuméricos. 

E os dados de faturamento, que são relativos aos custos que envolvem tudo 
isso. Os dados espaciais listados que temos são os clientes, os prestadores, os 
cooperados da empresa, temos os endereços deles no servidor. 

Nisso agregamos dados externos território que buscamos no IBGE ou de outras 
fontes. Também contratamos uma base de arruamentos e outros dados alfa 
numéricos, por exemplo, dos sensos, do Tablet, do DATASUS, o CNIS. 

Tudo isso vai depender da análise que for requerida. Trabalhamos esses dados 
em softwares estatísticos para gerar as análises dos estudos. O que entrega-
mos para as áreas? A partir do banco de dados, entregamos estudos, análises, 
pareceres e algumas ferramentas que tentamos “prototipar”. 

Fora o banco de dados, entregamos também consultoria técnica, métodos, sub-
sídios, porque às vezes a área está precisando mais de uma orientação técnica, 
metodológica do que do um estudo em si. 

E as áreas de negócios com esses dados todos, conseguem fazer uma tomada 
de decisão, otimizar um processo que conseguem absorver e entender a impor-
tância daquele conhecimento geográfico para o dia a dia deles. 

Quais são os principais eixos que precisam de informações geográficas na UNI-
MED? A rede de serviço de saúde, que são os prestadores dos serviços próprios, 
como que essa rede se estabelece para perfis e fluxos que precisamos muito 
para definir o perfil do cliente, onde que esse cliente está, que tipo de serviço 
que ele usa para análise de mercado, para gestão de serviços móveis. Isso é 
fundamental. E com outras metodologias que às vezes precisam ser um pouco 
mais complexas e que usam informações geográficas. 

Trouxe só alguns exemplos gerais do que fazemos em cada um desses eixos 
principais. Rede de serviço de saúde: faz o mapeamento da rede, verificamos 
vazios existenciais, contrapõe oferta e demanda de forma regionalizada, as dis-
tâncias e as formas de acesso ao serviço. 
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Muitas vezes é importante para você instalar um novo serviço ou para saber se 
você vai ter aquele serviço ou não. Fazemos uma análise de impacto de descre-
denciamento, porque às vezes o prestador, para sair, você precisa analisar se ele 
pode sair ou se ele for sair, se já estiver fechando, para onde você vai mandar 
esse cliente? 

E também subsídios para credenciamento, porque às vezes ligam para opera-
dora de saúde pedindo: “Credencia minha clínica de fisioterapia, credencia mi-
nha clínica médica”. Então você precisa ter uma ferramenta que você consegue 
falar: olha, fisioterapia, nessa avenida de Belo Horizonte eu já tenho duas, então 
não vou precisar credenciar vocês. 

Na parte de perfis e fluxos temos, por exemplo, a distribuição dos clientes, que 
é sempre importante para tudo, seja por perfil etário, por perfil de saúde, por 
contratantes, por perfil de utilização, grupos focais, e aí vai depender do que a 
área está precisando. 

Por exemplo, a questão da dengue é uma questão que utiliza informação ge-
ográfica o tempo inteiro. A prefeitura de Belo Horizonte trabalha junto com a 
UNIMED nesse aspecto. 

Ela consegue fazer o mapeamento de onde tem as áreas principais de foco de 
dengue e a UNIMED usa essas informações e contribui com essas informações 
e consegue, por exemplo, ver quais clientes que estão naquela área de foco. 

Então você consegue ter um atendimento mais direcionado para esses clientes 
e consegue inclusive orientá-los. “Se você estiver apresentando os sintomas vá 
na clínica x, que é aí perto de você”. Assim, evita-se que eles vão, por exemplo, 
para um pronto socorro municipal e o lote, o que seria ruim para todo mundo. 

Há a questão dos idosos, é muito importante fazer estudos espaciais de idosos, 
principalmente quando tivermos idosos crônicos que precisam, por exemplo, da 
atenção domiciliar. A atenção domiciliar vai na casa deles, verifica a situação e 
pode ser incluído no programa ou não. 

O perfil etário é muito importante. Por exemplo, verificamos que, em Contagem, 
21% dos clientes da UNIMED são crianças. Isso ajuda a dimensionar o serviço e 
orienta o serviço a funcionar melhor. 

O fluxo de acesso também entra nisso, a questão da origem, destino e saúde, 
considerando onde que o cliente busca. Às vezes, um cliente que mora muito 
longe vai só no hospital. Por que ele vai só nesse hospital, que é tão longe da 
casa dele, se ele tem o outro? 

O estudo de fluxo de saúde é muito importante para orientar o serviço e o clien-
te. Nas análises de mercado, trabalhamos muito com essa questão do geoma-
rketing. Fazemos muito estudo de marketing share, que são aqueles 49% que a 
sua empresa tem naquele mercado. Mas 49% numa área de 34 municípios não 
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significa muita coisa. Então fazemos essas análises por município, tentamos 
fazer estimativas até por regiões. 

Nesse mesmo sentido, também trabalhamos com clientes e população. O ma-
rketing share é sobre beneficiários. Trabalhamos com população e 85% dos 
clientes da UNIMED são coorporativos. Então tem que entender como que é o 
funcionamento empresarial do setor. 

Olhamos também para o potencial de empresas por região e conseguimos es-
pecificar que tipo de empresa é, se ela é de porte grande, médio, pequeno. Fa-
zemos a divisão de analistas por regiões para otimizar o trabalho: um trabalha 
só em Contagem, outro só no norte de Belo Horizonte. Toda essa regionalização 
torna o trabalho mais eficaz. 

Na gestão dos serviços móveis, da UNIMED, já estamos no tempo três, porque 
ele é essencial. A informação geográfica é questão de vida ou morte realmente. 
Então na análise de informação estratégica trabalhou muito por exemplo com a 
localização de ambulância.

O cliente faz o chamado e, dependendo do tipo de problema que ele tenha, se é 
um infarto, o tempo de chegada ali é crucial para determinar se aquele cliente 
vai sobreviver ou não, então isso foi muito frisado. 

Tentamos fazer a localização das bases medindo o tempo de seu caminho e 
tentando cobrir o máximo de território. Essa área das ambulâncias já faz moni-
toramento em tempo real e eles já têm um sistema que, se eu não me engano, 
é da Google.

Eles recebem um chamado, o localizam na hora e o programa dá para ele qual é 
a ambulância está mais perto. Isso agilizou demais, porque antes era um mapa 
que tinha na parede, então eles olhavam, vou chamar mais ou menos aqui, va-
mos ver qual ambulância que está mais perto, fulano, você está em qual? 

Quer dizer, esse tempinho pode ser crucial para a questão de uma vida. Na parte 
de atenção domiciliar, como eles trabalham muito juntos, isso também eles já 
têm um sistema da atenção domiciliar, então porque é crônico? 

Ele precisa também ter um acompanhamento em tempo real. Se ele fez um 
chamado, você tem que chegar no máximo em uma hora, meia hora, dependen-
do do caso. E eles conseguiram fazer com que cada veículo da atenção domici-
liar tenha um GPS, então eles sabem também onde e qual é o perfil de trajeto 
desses enfermeiros da atenção domiciliar, e, consequentemente, conseguem 
controlar melhor esse serviço. 

O nível é de maior complexidade é na metodologia. Como vamos implantar um 
hospital? Precisávamos ter a área de informações estratégicas, buscar muita 
bibliografia para conseguir subsidiar esse tipo de estudo e dizer: olha, esse hos-
pital pode ser construído em tal lugar, você vai ter esse tipo de cliente, vai con-
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seguir prospectar clientes de tal, tal municípios.

O que chamo de metodologia entra nisso: são perguntas estratégicas muito 
complexas que nos são feitas. Trabalhamos, por exemplo, com a área de influ-
ência dos serviços. O hospital tem às vezes uma área de influência principal. 
Quer dizer, no hospital da UNIMED veio muita gente de Uberlândia e de outros 
municípios de Minas Gerais fazer um certo tipo de cirurgia. 

Isso é uma área de influência. Os centros de promoção da saúde tentam ser loca-
lizados para atender um maior número de clientes. Fizemos esse estudo de como 
até onde que o cliente consegue chegar. Uma outra coisa que foi feita recente-
mente, quando trabalhamos com rede de saúde, entender se os seus clientes 
estão tendo acesso ou não, muitas vezes deve ser trabalhado com parâmetros, 
você tem que entender se eles estão fazendo as consultas ali naquela região ou 
se eles estão deslocando para outra região, se eles estão deslocando significa 
que ali não tem ou ali o que tem é ruim, enfim, é uma quantidade de elementos 
que tem que ser estudados para se trabalhar com dimensionamento na rede. 

Elaboramos uma ferramenta para a área de rede para conseguirem gerir isso de 
uma maneira simples, rápida, visual e que pudesse assessorá-los no planeja-
mento e na tomada de decisões. 

Há uma parte de marketing share para a qual fizemos uma ferramenta de 
acompanhamento de vendas, por região de cada vendedor, indicando onde que 
ele vende mais, onde que ele vende menos, com mapas, etc.

Também fizemos alguns artigos de publicações como este que vai ser apresen-
tado. O que verificamos de melhoria com tudo isso? Na parte de rede de serviço, 
vemos que tem uma maior eficiência, uma resposta melhor ao cliente, porque 
muitas vezes essas áreas recebem muita reclamação, então elas conseguem 
responder: olha, não tem maternidade no município tal. Olha, no município tal 
não tem, mas a tantos quilômetros tem uma perto.

Consegue fazer ações específicas, porque às vezes você percebe que no muni-
cípio não tem algum serviço que seria essencial ter e consegue trabalhar com 
regionalização da oferta. Isso tem sido muito falado no mercado de saúde su-
plementar, pelo menos na UNIMED. 

Na parte de um perfil, conseguimos ter um planejamento de ações. Se você 
conhece melhor quem são seus clientes, consegue orienta-los melhor. Aquela 
questão que falei de aumentar e diminuir capacidade de um serviço, na ges-
tão da assistência é organizar principalmente, verificar o percurso e melhorar o 
tempo de atuação, só isso já ia resolver. 

As informações geográficas são essenciais. Na parte de metodologias, começa-
mos a ter um reconhecimento da produção de pesquisa, desenvolvemos novos 
protótipos e, quem sabe no futuro, eles terão algum software e em um planeja-
mento de mercado de venda com uma orientação melhor da política de merca-
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do? Você consegue ser mais efetivo na sua política de mercado, porque conhece 
o território. 

Sobre as perspectivas, a UNIMED entendeu até certo ponto que atuar em terri-
tório exige que você conheça o mesmo. Que ele auxilie no planejamento, subsi-
die decisões e gere eficiência. 

O que é perspectiva? Temos um cenário da saúde suplementar que tem aumen-
tos de custos em saúde. A competitividade também vem crescendo, então ve-
mos algumas questões que fazem com que isso aconteça. Temos um modelo que 
é fragmentado e sem gerenciamento de demanda. O cliente vai onde ele quer, na 
hora que ele quer, porque ele quer e a saúde suplementar não controla isso. 

As condições demográficas vêm se agravando. Cada vez teremos mais idosos, 
o que aumenta o custo. Outra questão que é a incorporação tecnológica sem 
criticidade. Na saúde cada vez mais vem surgindo novos equipamentos tecno-
lógicos, mais casos e mais gastos, e isso é uma pressão muito forte. 

E o que a informação geográfica pode ajudar nisso? Ela não vai resolver todos os 
problemas, mas ela pode ajudar a com que isso seja melhorado nos seus aspec-
tos. Ela intensifica as possibilidades de atuação da empresa, conforme melhoria 
do atendimento ao cliente com eficiência. 

O essencial para isso é a questão da disseminação do conhecimento geográfico. 
Temos muito para vencer na empresa para mostrar o quanto isso é importante. 
Aí entram as novas tecnologias. Ainda não temos um sistema. Isso pode ser 
um próximo passo, mas para isso acontecer também temos que convencer a 
empresa de que isso é importante, as áreas têm que entender que isso é impor-
tante e mais importante que isso é saber usar. 

Porque o que fomos vendo ao longo do tempo é que muitas vezes você usa a 
melhor tecnologia, você faz um estudo assim, sensacional, mostra para a área, 
eles não entendem. Então não faz diferença nenhuma. Se eu tivesse feito um 
mapa simples solucionava o problema dele e estava todo mundo feliz. 

Tem esse trabalho todo de disseminar esse conhecimento, de gerar esses co-
nhecimentos nas áreas e daí elas entenderem que isso á importante para eles. 
Em algumas conseguimos isso, em outras ainda falta muito. Outra coisa, so-
luções corporativas. Um problema que eu vejo que não é só da UNIMED, mas 
acho que das empresas em geral é que muitas vezes as áreas elas não atuam 
em conjunto, então cada uma encontra uma solução, sendo que na verdade se 
você trabalhasse em conjunto, se tivesse um pólo unificador, um sistema que 
fosse corporativo, você poderia atender todo mundo por um preço mais barato. 

Essa é uma das questões que precisa ser muito colocada na empresa. E sempre 
aprimorar os métodos, tentar estudar e buscar esse tipo de espaço, dialogar 
para aprendermos novos métodos e melhorar o nosso atendimento a empresa. 
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Interlocutor não identificado: Eu gostaria de desta-
car aqui alguns pontos interessantes. Primeiro uma 
observação, até sobre análise em que pode apare-
cer ali como possibilidade de serviço, principalmen-
te uma peculiaridade que eu não sei se existe em 
outros lugares. E depois farei as perguntas. 

A primeira é que quando você estava falando do 
perfil do usuário, eu tenho uma cunhada minha que 
ela é médica e mora em Fortaleza, e ela via a possi-
bilidade de montar no consultório dela uma deter-
minada numa determinada parte de Fortaleza que 
não tinha tantos médicos. 

É uma área um pouco mais residencial, mas um de-
terminado nível de renda um pouco mais baixo. Ela 
optou por fazer esse mesmo consultório dela numa 
área mais comercial, mais famosa em Fortaleza, por 
causa da percepção das pessoas que diz: Não, se 
esse médico está nesse ponto que não é tão bom, 
não é famoso, então esse médico não é bom. Quan-
do até a percepção geográfica atrapalhou um pouco 
e aí por isso precisamos dessa sobreposição de in-
formações. Esse foi só um comentário. 

Agora um questionamento e até por isso trazemos 
a UNIMED BH, trazendo a prefeitura do Rio, que é 
para termos ideia de quando foi o momento que a 
visão geográfica das informações que se tem ciên-
cia se tornou importante para a UNIMED, do ponto 
de vista de gerar a informação e de trabalhar? 

Como é que a visão estratégica da empresa passou 
a considerar as questões geográficas atrás desses 
nomes? E a outra questão seria quando essa ini-
ciativa fez parte de outras UNIMEDS também, que 
UNIMED tem no país inteiro, então se isso é uma 
iniciativa exclusiva de Belo Horizonte, lá em Minas 
ou se tem isso em outros estados?

Janaína B. Volker – UNIMED: A primeira pergun-
ta surgiu junto com a necessidade pelas informa-
ções estratégicas dessa tomada de decisão. Surgiu 
quando ela decidiu verticalizar, então ela precisava 

de pessoas competentes para falar para elas onde 
que eu consigo um novo serviço. 

Então surgiu junto, nesses períodos, uma decisão 
da empresa de não ser só operadora, mas também 
prestar serviço de saúde. E quando eles se depara-
ram com isso, viram: olha, precisamos de uma coi-
sa que nos responda esse tipo de pergunta, porque 
não tinha ninguém na empresa que conseguia dar 
esse tipo de estudo. 

Então eles criaram essa área e essa área veio com 
muita gente da academia e que conseguiu respon-
der a isso. A segunda sobre as outras UNIMEDS, o 
que acontece é que a UNIMED não é uma empre-
sa, são várias cooperativas, mas elas são empresas 
completamente diferentes umas das outras. 

Elas têm uma empresa que é a UNIMED do Brasil 
que consegue agregá-las em termos. Então, por 
exemplo, você tem a UNIMED Rio, você consegue 
ser atendido na UNIMED Belo Horizonte, por causa 
dessa integração. 

Interlocutor não identificado: Essa visão estratégi-
ca não se espalhou ainda?

Janaína B. Volker – UNIMED: Recebemos visitas de 
algumas UNIMEDs que querem implantar uma área 
de informações estratégicas e a gente recebe ou-
tras empresas que não tem nada a ver com saúde. 
Mas entre as UNIMEDS, realmente não conheço.

Interlocutor não identificado: Podemos colocar 
a necessidade de uma área de inovação rumando 
para esses dados estratégicos. É o que temos vis-
to. Na própria DATAPREV, essa coordenação tem 
exatamente esse movimento, a necessidade de-
sagregar informação com essa análise utilizando 
técnicas. Temos investido em Big Data e isso gera 
um processamento dentro desse contexto. Várias 
empresas estão fazendo esse start, separando o 
pessoal que está trabalhando dados mais estraté-
gicos do pessoal que está tocando os processos da 
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DEBATE

operação. Senão você não consegue ter fôlego para 
descobrir as inovações e tentar incorporar isso den-
tro da empresa.

Janaína B. Volker – UNIMED: Acho a imparcialidade 
que essas áreas têm muito importante. Se apresen-
tam o problema sem estar debaixo de ninguém, vai 
falar a verdade sobre aquilo, seja ruim ou bom. 

Interlocutor não identificado: Podemos fazer um 
paralelo com o nosso público também. Uma per-
gunta que surgiu na parte da manhã é a questão do 
retorno sobre o investimento. Se você tem algum 
número, alguma coisa que vocês conseguiram ava-
liar se determinada ação do sentido da emergên-
cia geográfica tenha trazido ganhos, por exemplo, 
chegou-se a fazer, ou por cento, alguma coisa as-
sim? Ou ficou mesmo no âmbito qualitativo, como  
você apresentou?

Janaína B. Volker – UNIMED: Essa medição ela é 
muito complicada, pois trabalhamos com âmbitos 
qualitativos e muitas vezes é difícil medir isso finan-
ceiramente ou saber se aquele cliente está sendo 
melhor atendido. Não temos muito como medir. 

Algumas áreas, por exemplo, a de ambulâncias e 
de atenção domiciliar, na parte do orçamento eles 
fizeram, pediram essa ferramenta e eles provavel-
mente fazem esse retorno. Às vezes, a medição não 
é nem em termos financeiros. Esse tipo de medição 
deve ser feito exatamente para prestar contas, por-
que a empresa é bem firme nisso.

Interlocutor não identificado: Quero destacar a 
consciência que vocês conseguiram trabalhar nessa 
visão do tempo um, dos e três e talvez quatro, cinco 
e seis, que você colocou. O desafio é esse, você tem 
que situar as fases e é muito difícil você acreditar 
que todos os seus clientes e usuários vão para a 
mesma fase ao mesmo tempo. 

Essa segmentação é bem importante. E quando 
você traz para uma empresa tecnologia desse porte 
para falar de mapa, o primeiro que você tem é distri-
buir o mapa. Mas não necessariamente a resposta 
é jogar um mapa para as pessoas, o que às vezes 
confunde muito mais o processo de trabalho delas. 

Mas você pode se beneficiar de um processamento 
geográfico e devolver uma informação que tem por 
trás dela um contexto geográfico. 

O mapa inicialmente tem que aparecer para o usuá-
rio como uma interface de mapa, que você pode fa-
zer uma consulta, por exemplo, como as operadoras 
de telefone celular fazem. Você manda o SMS com 
o seu CEP, ele vai devolver para você uma resposta, 
mas ele não devolve o mapa para você, porque uma 
operação em mapa seria muito custosa e pesada. 
Teria a pressão de performance web, mas ele pro-
cessou dentro de um servidor geográfico, devolveu 
a resposta para você. 

Um conceito com fases diferentes. Alguma hora 
você vai gerenciar vários perfis com cuidado para 
não desenvolver um número e se tornar um fazedor 
de mapas. Você tem que cada vez empurrar e criar 
aplicações para que o usuário se torne um consu-
midor independente da tecnologia e da informação 
especial.

Interlocutor não identificado: Trabalho há 30 anos 
no INSS e há um ano comecei na Previdência. Há 15 
anos creio que o cadastro seja a chave de tudo. A lei 
6.932 diz que se um órgão do governo federal ou 
estadual e executivo que tenha alguma informação 
que é útil para um outro órgão, obrigatoriamente ele 
tem que disponibilizar. 

Na época, até participei com o planejamento para 
tentar implantar isso quando a gente começou a 
construir o cadastro CNIS com foco em eliminar de-
finitivamente o papel. Só eu sei o quanto foi difícil. 

No serviço público trabalhamos com muita fragili-
dade e vulnerabilidade referentes a dados. E sempre 
são dados do cidadão. Então temos que tomar mui-
to cuidado com o que a gente pode disponibilizar. 

O CNIS é importante para todos os órgãos públicos. 
É o MDA. Até o próprio TCU e a CGU, não podem 
autuar certos órgãos porque eles não têm acesso à 
informação. Como eles vão saber? Que alguém lá do 
MDS vai solicitar um bolsa-família, um bolsa não sei 
o que lá, se ele é um servidor público, se essa infor-
mação não está naquelas reuniões, não tem como 
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na hora de conceder, eles não têm onde buscar. Po-
demos conseguir e o planejamento pode muito aju-
dar em todo esse trabalho. 

Interlocutor não identificado: Também temos vá-
rios problemas para estruturar essas bases de da-
dos de endereço. Chegamos com base de dados de 
endereço de todas as formas imagináveis, até com 
logradouro que não existe. Algumas pessoas diziam 
assim: Olha, endereço é importante. A gente tem 
que estruturar esse modelo. Então agora eu tenho 
uma coordenação de BI aqui que está limpando esse 
cadastro. Mas acho que ninguém nunca vai chegar 
a 100%.

Cada órgão tem uma base. Na COPASA aquela rua 
que chama X e no Correio chama Y. Por exemplo, 
a ANS, que é a Agência Reguladora de Saúde, teve 
iniciativas que foram muito importantes para to-
dos os planos de saúde na parte de estruturação de 
dados. Por exemplo, ela obrigou, todo mundo a ter 
CNIS com o endereço atualizado. Isso para nós foi a 
glória. 

Keity: Trabalho na Secretaria de Saúde Indígena, do 
Ministério da Saúde. Sou geógrafa. Também traba-
lhamos com várias fontes de dados e respondemos 
a demandas de tomadas de decisão. Achamos mui-
to importante insistir nessa segunda fase que você 
está querendo entrar, que é disponibilizar essas 
informações para que outros colegas de trabalho 
possam gerar informações. 

Isso vai facilitar a nossa vida, eu sei exatamente 
como é complicado. A cada dia são várias demandas 
de fluxos diferentes, às vezes a gente não tem nem 
como construir um fluxo. Acho que vai facilitar o seu 
trabalho, mas não senti muita firmeza quando você 
falou que poderia ser uma segunda fase, acho que 
pode ser, sim, e deve ser.

Janaína B. Volker – UNIMED: Convencer a empresa 
é um trabalho. Fornecemos os grãozinhos, aí eles 
vão querendo mais e mais. A ambulância não pode 
viver esperando. Eu preciso da informação ali na 
hora, naquele momento, então eles conseguiram 
resolver assim, mas é uma batalha.

Keity: Vocês têm um sistema próprio?

Janaína B. Volker – UNIMED: Trabalhamos com o 
ArcGIS, usamos Out Software e temos o banco de 
dados geográficos. Estamos ainda implementando 
a coordenação de BI. 

Interlocutor não identificado: Acho muito legais 
essas iniciativas, porque a gente já vê na prática 
muito do que estamos falando. Levar a visão de que 
esses dados podem ser compartilhados com outros 
também, certamente vai agregar muito valor. 

Nossa dificuldade de integrar cadastros é um pro-
blema de muitos e muitos anos, mas a plataforma 
Geo é um grande facilitador disso. É como um mo-
delo de governança de dados. Eu tenho feito um 
trabalho lá no IBGE sobre a integração de dados a 
partir da plataforma Geo. E quando começamos a 
trazer o componente Geo, essas dificuldades dimi-
nuíram enormemente. 

O Márcio fez um comentário sobre projetos que 
levavam de 18 a 24 meses, que são feitos em mi-
nutos. Ele não exagerou, não. São questões que 
dependiam de modelos globais e de formas tradi-
cionais para a integração praticamente impossível 
de serem feitas, e que o componente Geo ele traz 
uma facilidade enorme. 

Por exemplo, muitas das conclusões que vocês che-
garam nesses projetos e tal, se eles fossem feitos 
numa metodologia de BI normal, tradicional de iní-
cio ao fim, acertando as bases de dados, preparan-
do as bases de dados, fazendo todo o processo de 
OPL para extrair os dados e criar um modelo levaria 
muito mais tempo. E a interpretação desses dados 
também. Então muito do que a gente está falando 
hoje é: olhem o modelo de dados, olhem a plata-
forma Geo como uma plataforma para governança, 
porque ela possivelmente vai acelerar muito os pro-
cessos hoje que a gente entende que eram proces-
sos inexequíveis em outros modelos. Então assim, 
é para continuar tentando, esse é um incentivo. É 
assim: Olha, aqueles que já tentaram muito e que 
ainda não conseguiram fazer, hoje nós temos uma 
outra plataforma que talvez nos dê uma facilidade. 
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É comum para todo mundo que quer trabalhar com Geo processamento, ar-
mazenando e organizando as informações dessa forma, que não só no setor 
privado como no público, as dores que eu tenho para transformar uma infor-
mação pública são as mesmas de que se eu quiser simplesmente mandar uma 
informação para uma outra secretaria da própria prefeitura. 

Tudo isso comum e novo. Sou da área de sistemas. Antes do Geoprocessamen-
to vir como uma ferramenta, a gente sofria muito com essa gestão de base de 
dados alfanumérica. Trabalhamos com Geoprocessamento há 20 anos já e nós 
somos responsáveis por armazenar e organizar a base de toda a prefeitura. 

Isso não significa que tenhamos todas as informações, ou que no decorrer des-
ses 20 anos tivemos fácil acesso às bases. Muito pelo contrário. Nossa luta di-
ária sempre foi correr atrás da informação. Bater à porta daquele órgão e pedir 
determinada informação para gerar as análises. 

Além de fazer o gerenciamento da base de dados, também somos responsáveis 
por gerar estudos e análises, iguais no nosso site. Além dos mapas que a gen-
te disponibiliza e do acesso à informação, nós temos notas técnicas, estudos 
específicos. Temos uma gerência inteira só de estatística para gerar análise em 
cima das informações que chegam. 

A gente passou também por esse processo de ter diferentes níveis de usuários 
e parceiros. Tem secretaria que entrega para a gente um banco de dados estru-
turado e a gente só carrega. Tem secretaria que entrega .txt e a gente tem aque-
le trabalho de fazer a conversão, de estruturar. No dia a dia isso é bem comum. 

O Geoprocessamento surgiu em meados de 79. Com o passar do tempo, foi 
evoluindo até se tornar um estudo que chamamos de PP Rio. O que pouco se 
fala é que praticamente todos os projetos de maior visibilidade da prefeitura 
passaram pelo IPP. 

Desde a gestão passada, no Rio temos o Favela Bairro, o Porto Maravilha, a UPP 
Social e a Rio Mais Social. A ideia é colocar uma equipe da prefeitura em cada 
comunidade que foi classificada pela polícia para que não só tenha a ocupação 
militar, mas que tenha também leve serviços públicos àquela população.

Todos esses projetos sempre foram, ficaram baseados no PP. A gente vê que 
todos eles necessitam e usam diariamente informação geográfica. Aqui algu-
mas imagens só para mostrar como que o Rio está evoluindo. 

Tem uma série de obras acontecendo pela cidade inteira e isso atrapalha bas-
tante a organização da base de dados. Por causa de uma construção de VLT, 
ruas são fechadas e abertas quase que semanalmente, mudando via, mudando 
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rota, fechando e abrindo ruas. Manter tudo isso atualizado é bastante comple-
xo. E se fizéssemos isso sozinhos, não conseguiríamos. 

A diretoria de informações tem um pouco mais de 30 analistas trabalhando em 
cima de ArcGIS para organizar bases da prefeitura e de mais 35 secretarias. Não 
tem como. Criamos o SIURB, que é o Sistema de Informações Urbanas, e pas-
samos a basear todo nosso trabalho diário em cima de plataforma colaborativa. 

O PP tem a responsabilidade de manter atualizada a base cartográfica da cida-
de e fizemos isso de duas formas, fazendo o levantamento todo cartográfica 
em outro e utilizando as secretarias para manter atualizado anualmente. 

O nosso último levantamento cartográfico havia sido em 2000. Em 2013 nós 
fizemos um novo, mas nesse período de 2000 – 2013 as bases não ficaram 
estáticas. As próprias secretarias vão atualizando a partir dos aplicativos que 
eu vou mostrar aqui. 

Ultimamente temos trabalhado muito com essa parte de colaboração e redes 
sociais. Entendemos que a informação chega a todo momento, e de qualquer 
lugar geramos e consumimos informação. 

O que é uma cidade inteligente? É uma cidade que tem que se conhecer, precisa 
ter as informações dela mesma, precisa saber o que acontece no seu dia a dia 
para poder tomar melhores decisões. 

E para isso acreditamos que tenham três grandes pilares, a conectividade, não 
apenas a banda larga e o wi-fi público, mas também manter as bases conecta-
das de diversas secretarias e os nossos ativos recebendo informação em tempo 
real, seja de campo, seja de sensores, seja do pocket do Guarda Municipal que 
está ali executando um chamado. 

A cidade precisa estar conectada, mas não basta só ter a informação. Preci-
sa estruturar, sistematizar, e o SIURB entra para exatamente isso. Recebíamos 
sempre muitas informações de todas as secretarias, mas não existia uma sis-
tematização, não se sabia direito como as informações viriam, como elas preci-
sariam ser disponibilizadas. 

Então, com essa sistematização do Geo da prefeitura e das informações como 
um todo da prefeitura, nós conseguimos estruturar melhor essa entrada e saída 
de informação. As plataformas participativas, que são baseadas no Arc Online 
permitem com que todo mundo possa trabalhar de forma simultânea. 

Ao mesmo tempo em que eu estou trabalhando com dado de transporte, o meu 
usuário que está lá na SME está trabalhando dados de escola, quem está na ha-
bitação está trabalhando dados de comunidade pública, de comunidade caren-
te, e da SMU está planejando a urbanização da cidade. Então, está todo mun-
do trabalhando em cima de uma mesma plataforma, utilizando a mesma base  
de dados. 
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Se eu mudei uma escola de lugar, disse que ela está inativa, naquele mesmo 
segundo a pessoa que está acessando a base lá na SMU sabe que aquela escola 
está inativa. Existe essa facilidade de transição da informação entre uma secre-
taria e outra e a garantia que todo mundo que está acessando a base sempre o 
mais atualizado possível. 

Quando estou dirigindo, quando passo por uma placa, ou quando acesso o celu-
lar e uma antena sabe onde eu estou, se eu twitei alguma coisa na minha rede 
social para dizer que teve um assalto em um determinado lugar, tudo isso eu 
estou gerando informação e eu estou consumindo informação também. 

E por que não usar essa informação, por que não usar o cidadão como uma das 
entradas de informação na prefeitura? Por que não utilizar essa interface, até 
pelo fato de estar vendo, de ter uma visão diferenciada, por que não usar essas 
informações? 

Aqui é só um resumo de tudo que falei. Tenho os meus sensores conectados, 
minhas sirenes em áreas de risco, meu trabalho de campo, meu trabalho de 
escritório, minhas redes sociais, tudo isso em prol de um único objetivo, que é o 
objetivo do IPP, que é mobilizar o máximo de recursos e usar a inteligência cole-
tiva para gerar informação, gerar valor, conhecimento para todo mundo. 

Desde o início do Plano Diretor, já tinha sido definido que precisaria criar uma 
sistematização de todas essas informações. Em 2014 conseguimos fazer com 
que o prefeito assinasse um decreto institucionalizando de fato o SIURB. Ele 
não é um sistema que você acessa. Ele é uma sistematização dos processos, 
que é o que falta em vários lugares que vemos e que nos faltava também. 

Temos tecnologia, temos aplicativo, sistemas para fazer todo mundo acessar 
qualquer coisa, mas não tínhamos uma sistematização, não tínhamos pro-
cesso, processo grafário. Então criamos o SIURB. A ideia era fazer com que  
todas as secretarias pudessem se comunicar, estruturar, definir padrões de en-
trada e saída de informação para facilitar o nosso trabalho diário e criar um  
ambiente único onde todo mundo pudesse acessar essas informações sempre 
que precisasse. 

O IPP gerencia o comitê gestor, o urbanismo, o meio ambiente, a habitação, o 
transporte e as obras. Essas secretarias foram definidas inicialmente pelo co-
mitê gestor por achar que elas são as que mais impactam o dia a dia da cidade 
por suas atividades. 

Obras, transportes e SMH por causa da questão social mesmo, porque ela tra-
ta os dados de comunidade, trata os dados de Minha Casa, Minha Vida, meio 
ambiente, óbvio, a SMU pela questão urbanística como gestor da informação e 
detentor da tecnologia. 

E os demais órgãos participam como usuários e participam do comitê gestor a 
cada três meses. Onde tem mais órgãos, a cada dois meses todo mundo parti-
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cipa, discute com outras secretarias suas necessidades e assim vamos tocando 
o dia a dia da prefeitura. 

É óbvio que daqui menos da metade já tinha usado GIS alguma vez na vida no 
seu dia a dia. Mais da metade também não tinham informações estruturadas. 
Para poder simplesmente abrir um mapa e inserir informação para disponibili-
zar, vamos treinar cerca de 2050 colaboradores da prefeitura em uma semana. 

Sabemos que em um workshop de um dia não dá para usar tudo que o ArcGIS, 
que é a tecnologia de Geoprocessamento, oferece. A partir daí, fizemos oficinas 
específicas com cada secretaria no IPP. Funcionava da seguinte forma: a secre-
taria foi ao treinamento e precisava de mais treinamento. Elas chegavam com 
essa solicitação e nós agendávamos um dia inteiro, talvez dois, e trabalháva-
mos em cima de um problema que ela tinha. 

E durante aquele um ou dois dias, ensinávamos os agentes da secretaria a 
montar um mapa, estruturar uma informação, carregar tabelas para o mapa 
como o Márcio mostrou aqui mais cedo, salvar aquele mapa, sincronizar, dispo-
nibilizar e publicar aquela informação desde o início da concepção da base até a 
disponibilização para a prefeitura ou para o cidadão comum. 

A partir daí, resolvemos dois problemas, primeiro o fato de a informação não 
estar sendo disponibilizada. Eles passaram a inserir a informação diretamente 
no ArcsOnline e termos acesso a isso. O outro problema é o fato de ela não vir 
estruturada. Todo aquele trabalho que tínhamos de reestruturar ou estruturar 
minimamente uma base que vinha no .txt ou vinha em arquivos que não ser-
viam muito para a gente acabou. 

Agora ela já vem em formato geográfico, minimamente com os metadados pre-
enchidos, que é muito importante, já vem com os campos delimitados, quase 
que completamente corretos, o que facilita bastante o nosso trabalho e agiliza 
o processo. 

Temos fontes externas, IPP trabalhando e muito sistema local. Cada secretaria 
tinha base armazenada na sua máquina. Nós temos a cloud, quando eu falo que 
temos a nuvem, são dois momentos de nuvem, temos o Arcs Online e temos 
uma nuvem interna em que tem toda a segurança que a prefeitura exige para 
dados sigilosos como IPTU etc. Temos todo mundo trabalhando em diversos 
momentos, desde a criação do fluxo da informação, até a colaboração, o uso do 
celular em campo, no tablet usando o collector. 

Vou mostrar dois exemplos do que temos na prefeitura com base no Arcs Onli-
ne. Esse é nosso site, ele ainda tem uma carinha bem anos 90, o web é 1.0 ain-
da, mas qual é a ideia? Nós temos uma aba de estatísticas, uma aba de mapate-
ca, que mostra todo o nosso histórico, todos os nossos mapas aqui e a terceira 
aba é o portal Geo, quando a pessoa clica no portal Geo abre o Arcs Online, que 
é o nosso portal em Geo de informações hoje. 



54Fórum de TIC Dataprev Geoprocessamento

O geoprocessamento na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 
Marco Medeiros

Temos a nossa aba de estudos que normalmente é planilha, é PDF, tem .txt 
também, tem .doc, que são estudos criados seja interno à prefeitura, seja pela 
academia, nas parcerias entre IPP e as universidades federais, estaduais que 
tem lá no Rio. 

Criamos uma página que disponibilizasse informações geográficas, só que em 
uma visão mais para crianças. Então é muito usado por professores de escolas 
públicas do primário, tem alguns joguinhos, “descubra qual é o seu bairro” ou 
“monte o seu mapa”. Abre o mapa em branco e ele pode dizer onde tem uma 
árvore, onde tem um orelhão, onde tem lá uma escola. Então desde pequeno ele 
já vai se familiarizando com essa ideia de ver a informação através de um mapa. 

Temos também o nosso Open Data, que é a parte da Lei que dizia que tínha-
mos a obrigação de disponibilizar os dados. A pessoa pode clicar em saúde e 
ela vem para saúde, edificações, eu tenho aqui estações ferroviárias, principais 
logradouros, toda a cartografia da cidade, que é pública, está disponibilizada e a 
pessoa pode fazer download em forma de tabela. 

Temos a ortofoto que compara a mudança na cidade sendo muito importante 
para gerar um dado específico que é o uso do solo. Então como o dado de uso 
do solo conseguimos especificar que área da cidade é comercial, que área é in-
dustrial, que área é parque, se uma determinada área de preservação aumentou 
ou diminuiu, tudo isso é feito a partir de análises em cima dessas plataformas. 

Temos uma série de aplicativos chamados de mapas editais que a gente dispo-
nibiliza interna e externamente também à prefeitura. Esse aqui é um dos nos-
sos projetos recentes que foram utilizados no Arcs Online com o Colector para 
fazer análise em campo. 

O projeto “Agentes da Transformação” consiste em contratar jovens de 13 a 
17 anos. Eles ganham uma bolsa e um tablet com o mapa da sua comunida-
de. Dividimos em dez áreas, são sempre dez jovens por comunidade, que por 
conhecerem a comunidade, eles conhecem os vizinhos e vão de casa em casa 
fazendo uma pesquisa básica para saber se tem ou não jovens de 14 a 25 anos 
morando naquela residência. 

Dividimos em três: domicílios com jovens, sem jovens ou rejeitados, porque ain-
da tem gente que não quer responder a pergunta, ou não estava em casa, ou 
não achou ninguém naquele lugar. 

Assim conseguimos saber que as sete comunidades que a gente fez tiveram 
seus 6042 domicílios visitados e ao todo temos 3676 jovens. Daqui saíram sub-
sídios para fazer a segunda parte da pesquisa, que é traçar o perfil dos jovens 
em comunidades no Rio de Janeiro. 

A partir daqui sabemos onde têm jovens. Depois eles voltam com o tablet de 
novo e fazem uma outra pesquisa para saber se tem acesso a internet, se não 
tem, se trabalha, qual é a escolaridade, se já sofreu violência, se não. 
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A segunda parte gera um perfil dos jovens que moram em comunidades ca-
rentes no Rio de Janeiro. Essa aqui é um pouco parecida, mas ela é feita pelos 
agentes de saúde. Trata-se de um perfil do índice de pobreza multidimensional, 
feito já pelos mesmos agentes que cuidam da saúde da família. 

Tem a saúde na residência, em uma das comunidades mais carentes e aí eu 
consigo saber qual a comunidade tem acesso à água potável, quantas crianças 
não frequentam a escola, quantos jovens que não frequentaram ginásio fre-
quentaram o primário. 

Tenho uma série de gráficos, de pessoas residentes deficientes, quantos usam 
drogas, quantos não usam e isso tudo é usado depois para subsidiar uma toma-
da de decisão. Eu posso designar uma equipe maior para aquela área, eu posso 
de repente pensar num projeto social para melhorar a vida daquelas pessoas. 

Esse é um aplicativo bem simples. Colocamos uma ferramenta que a pessoa 
pode desenhar uma área qualquer e ela retorna a soma de quantas pessoas 
moram naquela área. É baseado nos dados do censo de 2000, com reporte do 
setor censitário. 

Porém a ferramenta é um pouquinho mais inteligente do que isso. Se você sele-
cionar só metade de um setor censitário, ela não leva em consideração o setor 
censitário inteiro e faz o recorte pelo setor recortado. Ela me diz exatamente 
quantas pessoas moram naquela área.

Foi um trabalho que a gente fez usando ArcGIS para não botar o dado preso ao 
polígono de setor censitário. Geramos um valor em cada pixel, ele faz a conta-
gem de pixels que tem naquela área para dar um valor muito mais assertivo do 
que se eu fizesse com setor censitário. 

E ali eu não tenho só as pessoas que moram lá. Tenho a quantidade de domi-
cílios, posso escolher por faixa etária, de zero a dois anos, três a quatro, enfim, 
até quinze anos. Posso escolher que tipo de reporte eu quero tirar daquela área. 

Esse é disponibilizado para fazer atualização de logradouros no dia a dia. Se 
chega um processo, antes eles tinham que ir lá no histórico, abrir armário, pe-
gar aquela planta enorme, ver qual era o nome da rua e dizer se aprova ou não 
aquele projeto de rua, aquela obra etc. 

Agora acessam o site, buscam por um código de logradouro e ali ele já sabe se 
tem ou não algum imóvel sendo tributado naquela rua, se a rua foi reconhecida, 
se o nome é oficial, se já foi dado em algum momento nome oficial pela SMU e 
se consegue atualizar qualquer informação ali. 

Esse aqui é o mapa de ciclovias que a gente disponibiliza para o cidadão saber 
onde tem ciclovia na cidade, onde está sendo construído e onde tem projetos 
de novas ciclovias. Então azul é onde tem projeto, os amarelos são os que estão 
em construção e os vermelhos são onde já tem ciclovia implantada. E aí isso é 
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aberto para o cidadão.

Temos também um LER, só que ele não é atualizado por nós, que é o LER onde 
tem uns bicicletários do ITAÚ, que é bem famoso lá no Rio, onde as pessoas 
podem pegar uma bicicleta emprestada e depois devolver. 

Esse aqui foi um projeto que nós fizemos com a secretaria de obras também 
RIOURB, que é responsável pelas obras na cidade. 

Aconteceu um problema. Quando falo de falta de comunicação entre as secre-
tarias, isso aqui é um caso bem típico. Existe um projeto da SME para o qual nós 
fizemos um mapa. Eles têm que colocar 35% dessas crianças em turno único até 
o final de 2016. Isso significa dobrar a quantidade de turnos, porque passa a ser 
uma turma só para o dia todo. 

Vou ter que aumentar a quantidade de vagas, realocar professores e crianças. 
Mas onde eu construo essas novas escolas? Onde eu abro essas novas vagas? 
Onde realoco esses professores? Então foi levado em consideração a demanda 
usando os dados do senso para saber onde tinham crianças das faixas etárias 
que ocupariam aquelas escolas.

Foram considerados também os terrenos disponíveis da prefeitura, se são ter-
renos públicos, qual é a designação para aquilo, porque em algumas praças, es-
colas viraram clínicas, e assim, tem terreno disponível lá naquela área? Dá para 
construir uma escola de primário, que tem que ter três mil metros quadrados? 
Ginásio tem que ter cinco. Dá para construir? Tudo isso tem que ser feito tam-
bém com a análise em cima de GIS. 

Mas antes desse aplicativo acontecia muito o seguinte: a SME ia lá, escolhia um 
terreno. E decidia construir. Perfeito: este terreno aqui para diminuir as deman-
das. Tudo bem, ele foi lá, licitou, passou por todo o processo, que demora alguns 
meses. Quando a empresa que ganhou chega lá para construir, vê que estamos 
construindo uma clínica, porque a secretaria de saúde fez o mesmo processo e 
não tinha essa comunicação.

Assim, perdeu-se um tempo, gasta-se dinheiro e mão de obra na prefeitura 
à toa, dinheiro jogado fora. Agora eles acessam sempre o mesmo aplicativo e 
conseguem saber se algum terreno já está destinado à uma secretaria e em que 
processo, porque ainda pode haver essa comunicação, mas se não foi nem lici-
tado eu posso chegar lá e falar; me cede esse terreno que eu te dou outro aqui 
próximo, que é menor, mas que atende você e não atende a mim. Então existe 
esse diálogo agora entre as secretarias. 

Esse aqui é um mapa baseado no Story Maps em que nós mostramos todas as 
ações da prefeitura aí em áreas pacificadas com base nas ações das equipes da Rio 
Mais Social. Cada ponto que eu clico é uma comunidade, um território que foi paci-
ficado, então de cara ele traz a foto do lugar, que no caso é Andaraí, uma descrição 
sobre aquela favela que diz qual a motivação da UPP, quando ela foi colocada.
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Aqui em baixo eu tenho dados demográficos que indicam quantas comunidades 
fazem parte daquele território, quantas pessoas moram, quantos domicílios 
tem e ali, cada pontinho daquele ali é um ativo com a prefeitura. 

Eu sei, olhando para o Andaraí, onde eu tenho escola pública, onde tem clínica, 
onde tem sirene em caso de alagamento em áreas de risco, onde tem ações que 
a prefeitura mesmo assim, onde tem ONGS para ação social.

E isso aqui disponível para o cidadão. Só de entrar na página daquele território 
eu sei onde a prefeitura está e onde eu posso ir para recorrer a um serviço caso 
eu seja morador daquela comunidade. 

Esse aqui é o mapa de chuvas. Temos 33 equipamentos espalhados pela cidade 
que medem o nível de chuva que cai naquele território. Nesse momento está 
chovendo no Alto da Boa Vista 20% do meu limite.

Historicamente sei qual é o limite de cada região, que são diferentes. Se passar 
do limite histórico, e se sei que a minha drenagem aguenta, não tenho grandes 
problemas, enquanto não chegar aqui, tudo bem, está sendo monitorado. 

Se passar desse limite, ele dispara um e-mail para as pessoas responsáveis no 
Centro de Operações da prefeitura, para acionar a guarda municipal, uma sirene 
para os moradores que moram naquela região, o gerente daquela área de con-
servação e secretaria de conservação daquela área. 

Assim, todo mundo fica sabendo. “Olha, presta atenção que já está passando do 
limite, pode ser que dê problema mais na frente naquela região”. E antes disso 
aqui era um projeto, está em fase de vender essa ideia aqui um pouco mais a 
fundo na prefeitura. 

O acionamento da sirene ela ainda é manual, eu preciso ligar para alguém para 
o cara correr lá e ligar. Existe um certo ceticismo de deixar isso automatiza-
do e aquilo disparar do nada por algum motivo, pode ser falha de tecnologia,  
mas a gente sabe que é muito melhor se aquilo dispara em tempo real, passou 
ele dispara. 

Em um lugar que tem risco de deslizamento, um minuto pode ser a diferença 
entre uma catástrofe ou não. A Carteira de Projetos para a Casa Civil via poder 
acompanhar cada projeto de cada secretaria. 

A Casa Civil, como é gestora desses projetos e da cidade como um todo, conse-
gue saber onde tem projetos SMU, SMTR, RTH, de cada secretaria da prefeitura. 
Ela consegue monitorar, saber quanto, onde vai haver impacto, onde está sendo 
gasto, quanto está sendo gasto em cada área da cidade e gerar uma série de 
análises em cima disso. 

O Geovias é um projeto gerado a partir daqueles problemas de explosão de 
bueiros em 2010. Onde tinha muita transição de redes de gás, energia e tudo 
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mais e ninguém sabia onde passava o que. 

Então foi feito um trabalho de mapear todo o subsolo da cidade em dois mo-
mentos, o primeiro foi pegar tudo que as secretarias, tudo que cada concessio-
nária já tinha, a de energia elétrica, a de gás, a de esgoto e mandar isso para a 
gente, para organizarmos, estruturarmos e colocarmos isso disponível para que 
elas minimamente acessassem o que a outra tem. 

Se vou implantar uma tubulação de gás, se for quebrar uma calçada, preciso 
saber o que está passando aqui em baixo para eu usar a retroescavadeira e não 
sair detonando todas as outras redes.

O segundo momento foi levantar o que o pessoal não tinha. Teve todo esse 
trabalho para saber se onde tem uma central de distribuição elétrica e se está 
perto de gás. Consigo monitorar isso e a ideia é que não haja mais explosões. 

Essa aqui é a ortofoto. Ela tem uma resolução muito boa. A partir das ortofotos 
fazemos restrição cartográfica e atualizamos toda a nossa base, que é desde 
edificação, número de portas, altura de prédio, até largura de rua, se tem meio 
fio ou se não tem, qual é a pavimentação. 

Feito um trabalho tanto no escritório que eles analisam o ortofoto como em 
campo para levantar essas informações cadastrais. Sabemos se o que tem lá é 
comercial ou residencial, isso só para subsidiar os nossos mapas mesmo. 

O Mapa Rápido Participativo, trabalho feito pela equipe da IPP Social como re-
sultado de uma pesquisa em campo também feita pelos nossos agentes, é um 
pouco mais específico. Ele separa a comunidade em “microáreas”

Se entrei com a polícia em uma comunidade e tirei todos os bandidos de lá, 
não necessariamente no dia seguinte eu preciso construir dez escolas. Quem 
disse que precisamos de escola aqui?  Que na verdade olhamos ali e vê que o 
problema não é a educação, o problema não é lixo, não é iluminação, a falta de 
iluminação talvez cause um sentimento de insegurança maior. 

Esse trabalho serve para identificar melhor os problemas e atuar de forma cor-
reta em cada comunidade classificada, para que o trabalho do estado como um 
todo não seja simplesmente limpar, tirar o poder paralelo daqueles lugares e 
sim elevar um pouco mais serviços e de forma adequada para todo mundo. 

Temos as nossas notas técnicas sobre a ocupação do solo. Eu tenho aqui des-
de 2004, 2009, 2010 e vai operando aqui 2011, 2012. Tenho aqui o quadro  
comparativo, que eu faço uma matriz que vai me dizendo o que foi alterado de 
cada classe. 

Esse é um estudo feito para mudanças climáticas, são áreas suscetíveis a ala-
gamentos com a elevação do nível do mar. Foi feito um estudo para traçar que 
áreas mais críticas e aqui o nosso mapa participativo, que é o que estamos tra-
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balhando mais firmemente agora na prefeitura, agrega a colaboração não só 
interna nos órgãos, mas também participação popular. 

A participação popular se dá de duas formas: a partir das redes sociais, Twitter, 
isso já é tratado também pelo nosso centro de operações e essa informação 
chega e ela é cruzada e geramos análises em cima disso e por meio de um mapa 
participativo onde ele pode entrar e colocar sua informação. 

Isso aqui nunca esteve no mapa, isso aqui é uma pizzaria, é uma pessoa que 
corta o cabelo, é um encanador. A ideia é que as pessoas coloquem a sua per-
cepção de entorno onde vivem no mapa para que possamos eventualmente 
gerar análises de melhoras. 

Sabemos que tem uma série de comércios informais nessas áreas de baixa ren-
da e que eles impactam de alguma forma, geram resultados, retornos, rendas 
para alguém e isso é importante termos na nossa base de dados também. 

Então nós deixamos que as pessoas colocassem as informações e começamos 
com duas classes. A primeira é de estabelecimentos comerciais e a segunda é 
de equipamentos urbanos. 

Ela pode dizer lá que ela tem uma igreja, uma clínica, uma farmácia, informar 
se aquele estabelecimento é uma clínica, uma escola, um teatro e isso é batido 
com a nossa base para que a gente possa até melhorar a nossa base. Bate-
mos com a nossa base e as nossas equipes também de campo auxiliam nisso e  
conseguimos deixar mais atualizado, ainda mais parecidas com o real as  
nossas informações. 

Em um segundo momento, queremos disponibilizar para os usuários poderem 
colocar pontos de cultura, esporte e lazer, para que eles possam colocar uma 
roda de samba, uma capoeira, uma escolinha de futebol, o que quer que seja 
relacionado a cultura, esportes e lazer e até visando também os jogos do ano 
que vem e a importância que essas informações têm. 

Podemos pensar numa solução construir um campo, ajudar aquelas associa-
ções, isso pode ser feito para qualquer coisa. E a ideia é que a pessoa possa 
acessar isso no celular. Pessoas de fora da prefeitura, moradores, pessoas de 
fora do Rio de Janeiro que, quando chegarem ao Rio dirão: eu estou aqui no cen-
tro da cidade, o que tem para cultura aqui nesse final de semana? 

Está lá dizendo que tem uma roda de samba na Rua do Ouvidor, vai dizer que 
tem lá no roteiro gastronômico da Zona Sul. A ideia é que todos esses eventos 
que acontecem na cidade sejam feitos a partir de uma visão vinda da sociedade. 

É como se criássemos uma rede social online e as pessoas pudessem interagir 
entre si e ofertem serviços ou simplesmente participem. Podem querer ir na-
quele evento e divulgar isso nas redes sociais. 
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Fizemos uma série de levantamentos com os atores culturais da cidade. A gen-
te viu que falta muito isso. Muita gente que trabalha diariamente com cultura 
não sabe que vão acontecer determinados eventos na próxima semana, porque 
não tem um mínimo de diálogo, são organizações meio que trabalham em se-
parado na cidade, ainda mais se a cidade grande. 

A conclusão a que chegamos no IPP é a seguinte: nós passamos por todo esse 
processo que todo mundo passa ou vai passar, que é lutar para organizar as 
bases, estruturar minimamente as informações, tentar trazer para perto de nós 
os atores principais de cada secretaria para poder ter acesso a determinadas 
informações que antes não tínhamos.

Passamos por um processo de muito trabalho manual, agora estamos pelo me-
nos automatizando uma parte desse trabalho, o que ajuda bastante. Mas pas-
samos pelo pior, conseguimos estruturar minimamente o nosso trabalho e hoje 
através do SIURB conseguimos normalmente ter o envolvimento das secreta-
rias e conseguimos vender internamente na prefeitura que o Geoprocessamen-
to é importante mesmo que você não seja um órgão de Geoprocessamento. 

Por que a Fazenda, que é totalmente tributária, precisa de dados geográficos? 
Tinha muita gente que achava que não precisava, tem um monte de bancos 
de dados lá totalmente alfanuméricos que ninguém mete a mão, que ninguém 
conhece, não tem documentação, ninguém sabe mexer.

Com o passar do tempo nós conseguimos provar que só conseguem ver o va-
lor disso quando a pessoa sentar numa mesa de reunião, abrir o tablet e ver o 
gráfico mostrando uma informação que ela demorava semanas para conseguir 
em uma tabela. 

Conseguimos passar por isso e daqui para frente é divulgar ainda mais a nossa 
plataforma colaborativa, trazer mais atores para perto de nós, conseguindo as-
sim mais mão de obra entre aspas e tentar fazer com que a população se engaje 
ainda mais. 

A população quer participar, ser ouvida, mas nem sempre tem plataformas ou 
ferramentas disponíveis para isso. Nossa ideia é levar o nosso GIS corporativo 
a ponto de um dia em que até que o nome de rua seja algo colaborativo. Porque 
não adianta saber que o nome da rua é rua A B do P A L, 220 se o cidadão que 
mora ali acha que é Travessa da Maresia. 

Quando ele liga para 1746, ele não fala que mora na rua A B do P A L, 220. 
Ele fala que mora na Travessa da Maresia. Se eu não conseguir achá-lo no 
mapa, não consigo responder a ele, não consigo atender aquela demanda. En-
tão a ideia é que a gente traga o mundo real o mais próximo possível da nossa  
base cartográfica.
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O geoprocessamento na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro Marco Medeiros

Antonio – Dataprev: Eu queria saber como a IPP, a 
Prefeitura do Rio trabalham ou pensam trabalhar 
em levantar como que a população quer receber a 
informação. Vejo que o governo federal em si tem 
muito problema de colocar informação no portal da 
transparência. Mas como cidadão, nunca me per-
guntaram como eu gostaria de receber as minhas 
informações previdenciárias, por exemplo. 

Aí eu gostaria de saber se isso já é algo debatido 
na prefeitura do Rio ou como vocês trabalham nes-
se ponto. E também como que esse conjunto de 
informações que vocês fornecem nas demais se-
cretarias é utilizado na tomada de decisão política, 
estratégica dentro dos órgãos da prefeitura.

Marcos Medeiros – Prefeitura do Rio de Janeiro: 
Primeiramente, nós temos várias frentes quanto a 
essa participação popular da prefeitura e uma delas 
foi lançada há um tempo atrás. Ela abre consultas 
públicas e assembleias públicas sobre as quais a 
população pode ir lá e dar suas ideias e chegar no 
mapa também e votar quais são as melhores ideias 
de que tipo de tema a gente trata. 

Existem uma plataforma que a pessoa pode ir lá 
e votar. Tem também o Projeto Carioca Conecta-
do, alguma coisa assim. Vou poder ter um portal e 
quando eu digitar meu CPF eu tenho todas as mi-
nhas informações, como se eu tivesse uma rede 
social minha, dos meus dados cadastrais previden-
ciários, nota de escola, tudo vinculado ao meu CPF. 

É um portal para criar meu perfil e a partir daí vin-
cular todas as minhas informações. Ele traria isso 
tudo num único lugar para mim. A gente acredita 
que seja o mais fácil para o cidadão poder ter uma 
página onde ele acesse qualquer informação sobre 
ele num único lugar. 

Mas a gente ainda está em fase de estruturação 
e testes. Mandamos convites para algumas pes-
soas na cidade sorteadas lá na base da prefeitura 
e eles vão dando feedback. A gente não consegue 

saber ainda exatamente qual é a melhor maneira, 
até porque tem pessoas que preferem de uma for-
ma, outras que preferem de outra. A gente tenta no 
máximo ouvir o que as pessoas têm a pedir e tenta 
aplicar  dentro do que a gente considera pelas prá-
ticas de TI, de GEO. 

O segundo trabalho do IPP é armazenar informa-
ções estruturais, gerenciar, gerar as análises e 
entregar para a secretaria. O mapa participativo, 
por exemplo. A pessoa cadastrou que ela tem um 
armarinho. O IPP particularmente não pega essas 
informações e envia para a Fazenda, mas é uma in-
formação aberta. Se a fazenda quiser chegar lá e vê 
que tem um armarinho lá e quiser ir lá e tributar a 
pessoa, a informação é aberta. 

Assim como o mapa participativo, o mapa rápido 
participativo pra ver onde tem problemas de lixo, 
pode ir lá e a mesma tomar a decisão de ir conser-
tar alguma coisa. Na verdade, foram projetos feitos 
por uma associação de moradores de uma das co-
munidades do Jacarezinho, no Rio. 

Demos acesso a eles ao mapa e em duas semanas 
montaram um mapa com a rota por onde passar de 
carro. A ONG e a associação de moradores da co-
munidade conseguiram provar que o problema não 
era a quantidade de caros. “Seu carro não passa 
pela rua porque não dá para passar, são travessas 
estreitas”. 

Precisava reorganizar as caçambas de lixo e conse-
guiram resolver o problema do lixo em boa parte da 
comunidade. Assim, a tomada de decisão fica a cri-
tério de cada secretaria, mas gera sempre um rela-
tório e os nossos estudos são sempre seguidos de 
um relatório indicando como é possível a tomada 
de decisão. 

Olha, você pode, se você quiser dessa forma mais 
viável e você vai gastar menos e vai resolver o pro-
blema, mas se vai ser daquela forma, aí é uma par-
ticularidade de cada secretaria.
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DEBATE

Interlocutora não identificada: Temos um site para 
os cooperados. O que a gente fazia? Entregava al-
guns boletins e via site e também fazíamos umas 
análises no site. Víamos quantos cooperados a par-
tir daquele boletim tinham acessado o site e dentro 
do site o que eles tinham pesquisado. A gente con-
seguia ver o que interessava a eles, se era a forma 
de escrever, se era o tipo de conteúdo.

Interlocutor não identificado: Tivemos um en-
contro em San Diego, no mês passado, e quando 
olhamos a plenária do evento tudo que eles mos-
traram a gente consegue fazer. O nosso trabalho 
mesmo não é domínio da tecnologia, acho que aqui 
no Brasil a gente tem bastante. Trocamos bastan-
te figurinha com a prefeitura de Vitória, prefeitura 
de BH, tem algumas outras áreas do governo que 
também já avançaram bastante. Conseguimos de 
fato chegar ao máximo de tecnologia que o mundo 
inteiro usa. 

A nossa grande questão, a primeira é cultural, é 
conseguir vender dentro das nossas organizações 
e provar até para as pessoas que elas podem até 
ter um trabalho inicialmente de estruturar as infor-
mações, acho que aquilo ali vai gerar um retorno no 
futuro, seja financeiro ou não, como foi falado aqui 
mais cedo, mas é processual. 

Se nós conseguirmos definir os processos de ma-
neira que estruture minimamente o nosso dia a dia, 
a gente consegue pegar essas informações, jogar 
no GIS e fazer qualquer coisa. O que a gente per-
cebeu lá fora é que a grande diferença entre nós e 
os cases de sucesso é como ela está estruturada, 
como ela está armazenada, como tem informação 
suficiente para gerar análises diversas e um dia a 
gente quer chegar lá.

Interlocutor não identificado: Demorou 20 anos, 
como eu falei no início, mas isso não quer dizer 
que não vai demorar mais 20 anos para quem está 
começando agora. A tecnologia avançou bastante, 
essa questão da plataforma colaborativa é fun-
damental para acelerar o processo, então basta  
se organizar direitinho para ter aplicativos  
web funcionando. 

Eu particularmente tive uma surpresa, porque na 
semana passada vi o candidato à prefeitura do Rio 
na Casa Civil sentado em uma sala de reuniões com 
um dos nossos mapas abertos. Normalmente es-
sas reuniões eram feitas com um monte de papel 
impresso em cima da mesa com gráficos. 

Estavam analisando a partir das prioridades para o 
projeto. E nem sabíamos que ele tinha ido tão lon-
ge, os nossos aplicativos, porque temos o costume 
de trabalhar até o nível gerencial, o nível de coor-
denação, sabemos quão difícil é chegar aos níveis 
mais altos. Mas acho que cada vez mais mostrando 
o quanto é mais simples analisar informação a par-
tir de mapa, isso naturalmente vai fluindo assim, 
até que vai chegar um ponto que ele vai se enraizar 
e nós vamos conseguir de repente um pouco mais 
de agilidade no nosso processo.

Interlocutor não identificado: Gostaria de agrade-
cer ao colega aqui da UNIMED, do IBGE, ao pesso-
al que esteve conosco mais cedo também, nossos 
clientes, a prefeitura do Rio, IPP, o Marcos. Então 
eu acho assim é cumprida a tarefa da gente de 
exatamente ter um pouquinho dessa vivência, das 
oportunidades, das coisas que podemos estar bus-
cando e abrir esses contatos. Acho assim, essa tro-
ca, continuidade de troca de informações, como é 
que fazemos isso, como é que vamos para lá, que 
dificuldade que você vê, acho que é fundamental 
para que possamos dar o passo seguinte em rela-
ção a esse processo. 
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