
A humanidade está atravessando um importante proces-
so de evolução cultural marcado pela informação e pelo
conhecimento. O uso de ferramentas de TI - acrônimo
para Tecnologia da Informação, mas que cairia muito
bem também para Tecnologia da Inteligência - revolu-
cionou todas as atividades humanas, assim como inúme-
ros setores, a pesquisa e a economia de mercado. O rit-
mo da evolução tecnológica apresenta resultados cada
vez mais rápidos e surpreendentes, embora já estejamos
acostumados com a dinâmica do excesso e rapidez da
atual sociedade da informação. Essa novíssima realida-
de emerge de forma muito mais complexa e eficiente na
gestão estratégica e na tendência de encurtar distâncias,
eliminar etapas no processo produtivo e promover agili-
dade. Tudo isso com a finalidade primordial de ganhar
em produtividade, qualidade e desempenho, que trans-
cende o mero armazenamento e acesso à informação.

Essa tecnologia da informação promovida no campo
da ciência gera um aumento estrondoso nas possibilida-
des de coleção de dados e de sua disponibilização. Quan-
do se trata de ciência médica o caminho é o mesmo. Nes-

se campo, as bibliotecas
digitais são um exemplo
claro de expansão do co-
nhecimento e da rapi-
dez de divulgação. Elas
permitem acesso instan-
tâneo às melhores publi-
cações científicas do
mundo e, desse modo,
contribui de forma mui-
to eficiente ao avanço
do conhecimento para
além das fronteiras geo-
gráficas, multiplicando
seu efeito na educação e
gerando cada vez mais
conhecimento, num
efeito cascata.

Na área de saúde, os
avanços também são impressionantes, apesar de ainda
menos acessíveis a todos. O uso da informática, como
ferramenta auxiliar na saúde, evoluiu acompanhando
o desenvolvimento dos sistemas e da capacidade opera-
cional das máquinas disponíveis. Inicialmente, o com-
putador foi utilizado como ferramenta gerencial, trans-
formou-se em sistema de apoio à decisão, baseados em
metodologias matemáticas e estatísticas, e, recente-
mente, em sistema especialista, fruto de pesquisas na
área de inteligência artificial.

Fato é que hospitais que investem em ferramentas
desse tipo obtêm melhores resultados em todas as áreas
de serviço médico. Um estudo recente conduzido por
professores de Harvard revela que instituições hospita-
lares que implantaram ferramentas de auxilio na deci-
são diagnóstica apresentaram melhores resultados de
resolução dos casos e de satisfação dos pacientes com
infarto agudo do miocárdio, falência cardíaca ou pneu-
monia. Quando combinados, esses hospitais tiveram
mais de 300 mil dias a menos de internação desses pa-
cientes e salvaram mais de 11 mil vidas.

A cada dia, novos meios de sistematização e otimiza-
ção de processos surgem para facilitar nossas vidas,
chegando ao ponto de criarem necessidades que nem
sabíamos que tínhamos. Mas a verdade é que, no dia-a-
dia, nada pode substituir um bom profissional, seja na
atividade científica ou na atividade de saúde, até por-
que somente o bom profissional sabe utilizar as ferra-
mentas corretamente. É como um GPS, ele ajuda a ir
do ponto A ao ponto B da maneira mais eficiente, mas
se você tiver um mau motorista... ■

Pelo terceiro ano consecutivo,
o Movimento Brasil
Competitivo (MBC) homenageia
os municípios que se destacaram
em gestão. Para Erik Camarano,
diretor-presidente da instituição,
houve uma melhora nos
projetos e cumprimento
das metas estabelecidas,
ao longo desse período.

De onde surgiu a ideia
da premiação?
Surgiu com a implantação do
modelo de gestão pública por
Aécio Neves, em Minas Gerais.
Então, fizemos parceria com
Microsoft, Intel e Symnetics

com o objetivo de estimular os
municípios a usar as ferramentas
de tecnologia de informação (TI).
É baseado na metodologia
utilizada pela Organização das
Nações Unidas (ONU) e adaptado
para o caso brasileiro. Por isso,
separamos em 10 blocos de áreas,
como saúde, educação, gestão
interna, perspectiva de geração
de resultados, entre outros.

Houve alguma evolução
nesses três anos
do Prefeito Inovador?
Percebemos que houve melhora
de 2009 para 2010 e, por isso,
deixamos a linha de exigências

mais difícil, neste ano. Ou seja,
aprofundamos o questionário
em determinados aspectos.
Mesmo assim, o ciclo de 2011 foi
mais disputada. As prefeituras
estão apresentando práticas
mais robustas. Estamos vivendo
uma revolução silenciosa
na gestão pública brasileira.

Há mudanças para a
premiação do ano que vem?
Ainda não está certo, mas
devemos antecipar o ciclo
de avaliações e a premiação
(que ocorre em novembro),
por causa do calendário
eleitoral no ano que vem.
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No ritmo da evolução
tecnológica
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PIRATUBA (SP) Voltada para a educação ambiental, a cidade catarinense
criou a escola socioambiental na área rural. O colégio tem acesso à internet
e deve se tornar referência em desenvolvimento sustentável. O município
também comprou notebooks para agentes de saúde, o que ajudá-los a
acessar o prontuário médico e atualizar dados durante as visitas mensais.

Sistematização
e otimização de
processos surgem
para facilitar
a nossa vida.
Mas nada pode
substituir um
bom profissional
que sabe usar
as ferramentas
corretamente

CAMPO GRANDE (MS)
Pelo Projeto Escola
Viva, o município
promove atividades
durante os fins de
semana nas escolas
municipais. Foram
instalados totens
em toda a cidade
que fornecem
informações
sobre serviços
aos cidadãos
pelo programa
chamado “Campo
Grande Digital”.
Nos últimos sete
meses, foram
mais de 2 milhões
de acessos.
A capital investiu
ainda na formulação
de um Sistema
de Indicadores
georreferenciados
e disponibiliza
uma das maiores
redes de internet
privada do país.

LUIZ VICENTE
RIZZO
Diretor-superintendente
de pesquisa do Instituto
Israelita de Ensino
e Pesquisa Albert Einstein
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 13.
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