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Executivo
seção I

Metrô e Poupatempo são eleitos
os melhores de São Paulo

Pelo terceiro ano 
consecutivo, pesquisa do 
Instituto Datafolha indica 
esses serviços públicos do 
Estado como os mais bem 
avaliados pelo cidadão

elo terceiro ano consecutivo, a Com-
panhia do Metropolitano de São 
Paulo (Metrô) conquistou a lideran-
ça no serviço de transporte público 
de São Paulo, de acordo com pesqui-
sa feita pelo Instituto Datafolha. 

O Metrô, que começou a ope-
rar em 1974, com a ligação entre os 
bairros Jabaquara e Vila Mariana, 
transporta atualmente 4 milhões de 
passageiros pelos 78,3 quilômetros 
de vias férreas e paradas em 68 esta-
ções. Os trens que transitam nas seis 
linhas fazem 3,5 mil viagens diárias, 
percorrendo 60 mil quilômetros.

O modal metroviário é o preferi-
do por 57% dos paulistanos nos des-
locamentos pela cidade, de acordo 
com o levantamento. Para a dire   ção 
da Companhia do Metropolitano, 
o fato de o Metrô ser eleito como o 
melhor meio de transporte da cida-
de, pela terceira vez seguida, repre-
senta “uma grande honra, pois isso 
significa ter o trabalho reconhecido 
de forma inequívoca, pelo terceiro 

ano consecutivo e confirma que os serviços 
têm sido bem avaliados justamente por 
quem a empresa trabalha 24 horas por dia: 
o usuário do sistema”.

Na pesquisa O Melhor de São Paulo 
Serviços, divulgada na semana passada, 
o Poupatempo também foi eleito o me -
lhor serviço público de São Paulo pelo 
terceiro ano seguido. A presidência da 
Companhia de Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo (Prodesp), res-
ponsável pela gestão do Poupatempo, 
ressalta que o órgão construiu imagem de 
eficiência e cordialidade no atendimento. 
E complementa: “Nossa missão é contri-
buir para a eficiência do setor público e 

simplificar a vida do cidadão por meio de 
soluções tecnológicas inovadoras.”

Poupatempo – Criado em 1997, o 
Poupatempo tem atualmente 72 postos 
fixos, localizados nas regiões administra-
tivas do Estado, e uma unidade móvel, e 
atende 180 mil cidadãos por dia. O dire-
tor de serviços ao cidadão da Prodesp, 
Ilídio Machado afirma que a conquis-
ta “deixa todos muito orgulhosos e gra-
tos, pois ela demonstra que o trabalho 
dos colaboradores, eficiente e em prol da 
cidadania, continua a atender as expecta-
tivas dos paulistas por qualidade na pres-
tação do serviço público”. 

Para organizar o atendimento, faci-
litar o agendamento e dar informações, o 
Poupatempo oferece diferentes canais ele  -
trônicos, entre eles, o atendente virtual Pou-
pinha (em menos de 5 meses, ele havia 
trocado mais de 14 milhões de mensa-
gens) e o aplicativo SP Serviços. Machado 
afirma que o reconhecimento “mostra ser 
possível melhorar a cada dia na missão de 
servir aos cidadãos com respeito e digni-
dade, princípios que o Poupatempo segue 
há 20 anos”.

Inovações – A direção da Prodesp 
lembra da aprovação verificada nas pes-
quisas anuais realizadas com usuários. 
“Neste ano, o Poupatempo alcançou 99% 
de bom e ótimo – índice recorde e motivo 
de orgulho para todos os paulistas.” A 
Prodesp, que administra o Poupatempo 
desde a sua criação, foi eleita no ano pas-
sado como a melhor indústria digital do 

Brasil, no ranking Melhores & Maiores da 
revista Exame.

Desde a primeira unidade do Poupa-
tempo, na Praça da Sé, até os dias de hoje, 
houve uma série de inovações. Entre as 
novidades, o Poupatempo destaca os totens 
de autoatendimento (equipamentos com 
tela sensível ao toque), nos quais é possível 
solicitar renovação de carteira de habilita-
ção, pagar taxas e outros serviços. A mais 
recente é o auxílio para as pessoas incluí-
rem o nome do pai nos documentos, feito 
em parceria com o Ministério Público do 
Estado. Para isso, o órgão oferece um servi-
ço para que o filho, se for adulto, ou a mãe, 
apresente as informações necessárias.

Premiações – Em 2014, o Metrô foi 
considerado o melhor sistema das Amé-
ricas, pelo seu alto índice de confiança, 
segurança e regularidade, pela The Metro 
Awards, principal premiação internacio-
nal do setor. A rede de televisão america-
na CNN também premiou o Metrô paulis-
ta como um dos dez melhores de todo o 
mundo, em 2012. Pelo trabalho dedicado 
ao público idoso e às pessoas com defici-
ência, a instituição venceu premiação con-
cedida pela União Internacional de Trans-
portes Pú  blicos (UITP), durante congres-
so realizado em Milão (Itália), em 2015. 

Para aumentar o conforto dos passa-
geiros e oferecer mais opções de desloca-
mento, o Metrô investe na renovação de 
sua frota de trens – 93% deles são novos ou 
modernizados – e na ampliação da malha, 
com a construção e ampliação das linhas 
4-Amarela, 5-Lilás, 15-Prata e 17-Ouro, 
acrescentando mais 33 quilômetros e 33 
estações à rede. Pela malha metroviária, 
o cidadão pode acessar 22 municípios da 
Grande São Paulo, com a integração gra-
tuita com as linhas da Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos (CPTM).

Para este ano, está prevista a entrega da 
extensão da Linha 5-Lilás até a Chá cara 
Kla bin, onde haverá conexão com a Linha 
2-Ver de. A inauguração será feita em duas 
etapas: no mês de julho devem ser abertas 
as estações Alto da Boa Vista, Borba Gato e 
Brooklin. Em dezembro, mais seis. Para o 
mesmo mês, também é esperado o início das 
operações das paradas Higienópolis–Ma -
cken  zie e Os car Freire, da Linha 4-Amarela. 
O Metrô e a CPTM são empresas vinculadas 
à Secretaria de Transportes Metropolitanos.

Claudeci Martins

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Assessorias de Imprensa do Metrô e Poupatempo
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Metrô paulista – Conquista liderança no serviço de transporte público de São Paulo

Poupatempo – Desde sua criação, em 1997, houve a incorporação de muitas inovações
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