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partir de 12 indicadores relacionados ao trânsito, segurança, 

meio ambiente, bem-estar, saúde e educação. As respostas, 

bem como comentários e críticas, podem ser compartilhadas 

via Facebook e Twitter, de forma anônima ou não, e são en

viadas ao banco de dados do site www.cidadesustentaveis.org. 

br, que consolida as informações e fornece estatísticas úteis a 

gestores públicos e veículos de imprensa. "Nossa expectativa é 

reunir cerca de dez milhões de usuários no Brasil e 50 milhões 

em todo o mundo até o final do primeiro semestre de 2012", 

afirma M o t o r y n . 

O publicitário explica que a ideia do Myfunci ty é dar vez e 

voz ao cidadão, que poderá contribuir com informações per

tinentes de seu bairro e cidade, promovendo melhorias nos 

serviços públicos. "Nosso papel é o de ser ouvidor e difusor 

de tudo que a sociedade fala, as redes sociais têm ajudado a 

provocar grandes revoluções no mundo todo." 

O projeto, que será divulgado por meio de blogs e redes sociais 

com a ajuda da Boo-box, nasce com a parceria estratégica de mais 

de 700 entidades, por meio da Rede Nossa São Paulo, Rede Bra

sileira por Cidades Justas e Sustentáveis, Cidade Escola Aprendiz, 

Catraca Livre e Museu da Pessoa. A fonte de receita virá exclusi

vamente de anunciantes. Está previsto para este mês o lançamento 

do dispositivo para iPad, iPod, iPhone, Android e Blackberry. 

De acordo com Motoryn, nos Estados Unidos, foi iniciado traba

lho de aproximação com as comunidades para que os indicado

res tenham relação com as necessidades e expectativas locais. O 

trabalho será feito em alguns municípios específicos para analisar 

o reflexo de circunstâncias únicas de cada cida

de, para incentivar a participação. Para os nor

te-americanos, o lançamento do Myfuncity se 

deu em centros universitários relevantes, como 

Princeton, Harvard e Massachusetts. 

O país já possui um sistema parecido, trata-

-se da prefeitura de Nova York que aliou tec

nologia e serviços públicos com o N Y C 3 1 1 , 

projeto que faz todo o atendimento das ques

tões relacionadas à cidade em uma grande 

rede social construída pela administração 

pública. Com ela é possível que a prefeitura 

escute, responda e dê dicas, sobre qualquer 

tema relacionado à cidade e aos seus mora

dores. O NYC3 1 1 está presente no Skype, no 

Twitter, em aplicativos para iPhone, pode ser 

acessado pelo computador e pelo tclefone. 
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http://www.cidadesustentaveis.org
Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 56, n. 728, p. 32-33, nov. 2011.




