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A nova face da
prestação de serviços
O surgimento de aplicativos de serviços para smartphones
e tablets cria oportunidades e desafios para empresas públicas e privadas
Por ANTONIO CARLOS SANTOMAURO

quais as escolas podem colocar itens
adicionais, como vídeos e imagens. Tem
também publicidade, por enquanto restrita à integração à rede de afiliados Lomadee. “Porém estamos desenvolvendo
modelos próprios de publicidade, mais
vinculados a conteúdo e prestação de
serviços”, conta Andrade.
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dia em que o aplicativo será utilizado para agendar consultas no SUS”, prevê Fábio Crispim, coordenador de desenvolvimento da vertical saúde da empresa.
No MelhorEscola.Net pode-se obter informações sobre as mais de 195 mil escolas
públicas e privadas cadastradas no Ministério da Educação: notas nas avaliações governamentais, taxas de reprovação e abandono, existência de biblioteca, entre outras.
Para fornecer mais subsídios a quem quer
escolher um colégio, o site disponibiliza
avaliações feitas pelos alunos e pais.
Lançado no final de 2012, o MelhorEscola.Net recebe quase 70 mil visitantes
únicos por mês. “Até o final do ano deveremos ter mensalmente próximo de
cem mil visitantes e um milhão de usuários únicos”, projeta o sócio-fundador
Sérgio Andrade.
Segundo ele, o modelo de negócios
inclui a comercialização de espaços nos
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Fiscalizando fluxos e espaços
Os transportes já dispõem de diversas soluções digitais para incremento
de qualidade. Entre elas estão as operações relacionadas a táxis, em rápida
expansão (leia ao lado). Há pouco mais
de um mês, os mapas do Google passaram a apresentar, além das já tradicionais
informações sobre transportes públicos
urbanos, as dos ônibus intermunicipais.
Quem utiliza transportes coletivos na
cidade de São Paulo dispõe de soluções,
como o aplicativo Cadê o Ônibus, que
comunica a localização de um veículo
a partir de rastreamento realizado via
GPS pela empresa municipal responsável por esse serviço.
Nas versões recentes, o app exibe
controle de favoritos e visualização de
dados referentes a mais de um ônibus.
Está disponível para Android — a versão Apple sai neste ano —, com 53 mil
downloads. “Não pensamos em comercializá-lo. Via rede de publicidade móvel do Google, ele gera uma pequena
receita”, conta Falber Henrique, sócio-diretor da NanoIT (desenvolvedora do
Cadê o Ônibus).
Transportes estão associados ao Vejo
ao Vivo, plataforma composta por aproximadamente 700 câmeras —devem ser
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ídias digitais tiveram papel importante
nas manifestações populares de junho,
que demandaram melhorias em serviços
públicos como educação, saúde e transporte. Elas podem ajudar a aprimorar a qualidade desses serviços também ao mostrar
projetos desenvolvidos especificamente
com esse propósito: alguns, já com modelos
de negócios, outros ainda fundamentados
basicamente em uma ideia de cidadania.
Com um aplicativo mobile pode-se
hoje, por exemplo, acessar dados do Sistema Único de Saúde (SUS). É possível
obter o histórico de consultas anteriores
ou checar resultados de exames. Denominado Fly Saúde Mobile — e, por enquanto, apenas para Android —, esse
app foi lançado há três meses pela empresa Betha Sistema, que comercializa
o Fly Saúde, de gestão pública de serviços de saúde (a aplicação trabalha com
informações de prefeituras). “Chegará o

1,1 mil até dezembro —, com a qual é
possível visualizar espaços públicos de
municípios de 11 Estados. “Já temos por
volta de um milhão de usuários por mês.
Queremos chegar a cinco milhões até o
final do ano”, diz o sócio David Abuhab.
Criada em 2012 para permitir à população acompanhar os efeitos de chuvas fortes e enchentes na cidade catarinense de
Joinville, as imagens captadas pelas câmeras oferecem outros conteúdos, como condições do mar em praias e fluxo de público
em eventos. Disponível para Android e Apple, até o fim do ano o site do Vejo ao Vivo
será reformulado. Por enquanto, a receita provém da rede de afiliados do Google.
Os desenvolvedores da Cidade Legal
(posta-se em tempo real imagens referentes a problemas no espaço urbano, como
buracos em ruas ou carros abandonados)
cogitam diferentes fontes de receita; entre as quais, publicidade e a comercialização de um sistema capaz de auxiliar o
poder público nas decisões relacionadas
aos problemas ali expostos. “Já estamos
negociando com três prefeituras”, adianta Alessandro Straccia, diretor de operações da Mustaxe.mx (agência que desenvolveu essa plataforma juntamente com
a empresa de tecnologia WBF Mobile).
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Easy Táxi: 1,5 milhão de usuários
e 45 mil taxistas cadastrados
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Pedir táxi com dois toques
Em pouco mais de um ano se
consolidaram no Brasil diversos
aplicativos projetados para auxiliar
as pessoas a encontrar táxis (e
remuneradas a partir de taxas pagas
pelos motoristas, que, a partir desses
app, são acionados pelos usuários).
Rapidamente, algumas operações
atingiram grandes dimensões. Caso
da EasyTaxi, hoje com mais de 1,5
milhão de usuários e 45 mil taxistas
cadastrados. Presente em outros 11
países, no Brasil já são oferecidos
serviços em 20 cidades. “Simplificando
o acesso aos táxis, nosso aplicativo
amplia o uso, pois as pessoas sentemse mais seguras para deixar o carro em
casa, e isso colabora com a melhoria

do trânsito”, argumenta Tallis Gomes,
diretor-executivo da Easy Taxi.
A Taxibeat, observa Sandro Barretto,
gerente de marketing dessa operação
no Brasil, ajuda a elevar a qualidade dos
serviços por disponibilizar ainda aos
usuários ferramentas para sua avaliação.
“Quando sabe estar sendo avaliado, o
taxista preocupa-se em atender melhor”,
destaca.
Criada na Grécia, a Taxibeat chegou há
cerca de um ano ao Brasil — onde atua
em São Paulo e no Rio de Janeiro, com
aproximadamente oito mil taxistas
cadastrados — e recebeu mais de 150 mil
downloads. “O número de corridas que
passa pelo aplicativo dobra a cada mês”,
relata Barretto.

Gomes, do Easy Táxi: agilidade e segurança para passageiros e taxistas
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