
ESTUDO DE CASO 
SOBRE A ATUAÇÃO 
DA SEJA DIGITAL

SEM DEIXAR 
NINGUÉM 
PARA TRÁS:
As lições de sucesso 
da implementação da 
transição para o sinal
digital de TV no Brasil

Este estudo de caso é 
de autoria da Delivery 
Associates



Fundada no Reino Unido, a Delivery 
Associates é uma empresa que apoia 
governos ao redor do mundo a entregar 
resultados concretos para seus cidadãos. 
A Delivery Associates trabalha com 
líderes públicos para a implementação 
de transformações de larga escala, 
estabelecimento de modelos de gestão e 
construção de capacidade de entrega de 
resultados.

Para conhecer mais sobre este estudo 
de caso, assista aos vídeos ou faça 
o download deste documento em 
sejadigital.com.br/estudodecaso.

A DELIVERY ASSOCIATES É UMA 
EMPRESA DE CONSULTORIA PARA 
O SETOR PÚBLICO
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Criada por determinação da Anatel, a EAD – Entidade 
Administradora da Digitalização de Canais de TV e RTV é 
uma instituição não governamental e sem fins lucrativos. Foi a 
responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico 
para o sinal digital dos canais abertos de televisão no Brasil, 
o que permitiu a ativação da tecnologia de transmissão de 
dados da 4ª geração (4G) em 700 MHz. Para a comunicação 
do desligamento do sinal analógico de TV, a EAD usou a 
marca Seja Digital.

CARTA DO PRESIDENTE A Seja Digital foi criada com a missão de implementar 
duas políticas públicas relevantes para nossa sociedade. 
Iniciamos a empreitada com uma folha em branco e 
construímos nossa operação tendo à frente desafios críticos: 
alto impacto social, já que 98% dos domicílios brasileiros 
possuem TV, e um cronograma que exigia crescimento 
acelerado, pois todo o trabalho deveria estar concluído em 
três anos. Mergulhamos de cabeça numa caravana que foi 
concluída dentro do prazo e orçamento, com atendimento 
digno a todos os cidadãos. Pensando no legado, 
convidamos a Delivery Associates – consultoria que atua 
ajudando governos a executar políticas públicas – a analisar 
a gestão e cultura que construímos, a partir de sua visão e 
da metodologia de implementação que desenvolveu. Espero 
que traga a todos uma boa reflexão.

Presidente da Seja Digital
Antonio Martelletto,
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COMO TUDO COMEÇOU

Conforme definido no Edital 
do leilão, a Seja Digital 
deveria ser criada para 
ser o braço operacional 
do processo. Em 2015, a 
Seja Digital foi constituída 
como uma entidade privada 
independente, fruto da 
associação das empresas 
de telecomunicações 
vencedoras do leilão: 
Claro, TIM, Vivo e Algar. 
O Edital definiu também 
um modelo de governança 
do processo por meio de 
um grupo multistakeholder: 
o GIRED, com atribuição 
de deliberar e fiscalizar a 
transição para o sinal digital 
de TV. A TV aberta no Brasil 

tem papel significativo 
e está presente em 98% 
dos lares. Portanto, havia 
grande preocupação sobre 
a capacidade econômica 
da população para 
aquisição de televisores 
e conversores, de modo 
a garantir o direito de 
acesso à informação. 
Diante desse cenário, 
a questão era como 
massificar a informação 
de forma que, na data 
do desligamento do sinal 
analógico, o mínimo 
de 93% dos domicílios 
estivesse apto à recepção 
do sinal de TV digital.

QUAIS ERAM AS 
ATRIBUIÇÕES DA 
SEJA DIGITAL?
• Dar suporte didático para que 
a população pudesse fazer a 
conversão do sinal analógico 
para digital;

• Fazer campanhas de 
comunicação e distribuir kits 
para TV digital para as famílias 
de baixa renda;

• Realizar as ações de 
engenharia necessárias para 
garantir a convivência dos 
serviços de TV e 4G;

• Interagir com a indústria 
visando disponibilidade de 
produtos no mercado;

• Cumprir o cronograma 
determinado pelo MCTIC com 
aferição da adoção da recepção 
digital pela população.

Após extenso trabalho entre universidades brasileiras e o setor de radiodifusão, 
em junho de 2006, foi publicado o Decreto Presidencial Nº 5.820, implantando 
o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), que definiu também as diretrizes 
para o desligamento do sinal analógico. As primeiras transmissões oficiais da TV 
digital aconteceram em dezembro de 2007 na cidade de São Paulo, dando início 
à fase simulcast – a programação do canal era transmitida simultaneamente 
no sinal analógico e digital. Com o objetivo de acelerar a adoção da TV digital 
no Brasil e ampliar a disponibilidade de espectro de radiofrequência para 
atendimento dos objetivos do Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, a 
Anatel realizou em setembro de 2014 o leilão da faixa de 700MHz, fase final do 
processo de transição para a TV digital.

A CRIAÇÃO DA SEJA DIGITAL
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A GOVERNANÇA DO PROJETO

PRINCIPAIS NÚMEROS

BRAÇO OPERACIONAL

SEJA DIGITAL

PARCEIROS ESTRATÉGICOS

Governos municipais 

EAD - Entidade Administradora da 
Digitalização de Canais TV e RTV

Líderes comunitários

Organizações da Sociedade 
Civil – OSCs locais

Varejo local

GIRED (Grupo de 
Implementação do Processo de 
Redistribuição e Digitalização 
de Canais de TV e RTV)

Ministério de Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações

Empresas de Telecomunicações: 
Algar, Claro, Tim e Vivo

Representantes dos 
Radiodifusores

Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL)

COMITÊ DE DIRETRIZES

LINHA DO TEMPO DO DESLIGAMENTO DO 
SINAL DE TV ANALÓGICO.

2016
Primeiros desligamentos 
são feitos em Rio Verde 
(GO) e Distrito Federal, 
totalizando 4 milhões 
de pessoas.

2017
Desligamentos chegam 
às maiores regiões 
metropolitanas do país, 
atingindo 68 milhões 
de pessoas.

2018
Desligamento se volta para 
Sul, Centro-Oeste e Norte 
do país, além do interior de 
diversos Estados, e atinge 
56 milhões de pessoas.

128 
milhões
de pessoas beneficiadas 
com a TV Digital

44 
milhões
de domicílios 
atingidos

12,4 
milhões
de kits conversores 
distribuídos

1.379
municípios
com sinal analógico 
desligado
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AS CINCO LIÇÕES DE 
SUCESSO DA SEJA DIGITAL

1
PROPÓSITO
• Missão clara e bem articulada 
entre todos os atores

• Esforço prévio de compreensão 
sobre desafios e riscos 

• Estrutura organizacional que 
permitiu entrega de resultados

• Apoio de coalizão de alto nível  
de influência desde estágios iniciais

• Comprometimento de todos os 
envolvidos no processo em servir  
a população

2
MAPEAMENTO
• Conhecimento sobre o 
processo de conversão 
do sinal em outros 
países para entender os 
direcionadores de sucesso

• Uso de dados antes do 
início da implementação 
para entender perfil da 
população

3
PLANEJAMENTO
• Prazos claros e metas, 
definidos desde o início da 
implementação

• Planejamento 
flexível, com garantia e 
previsibilidade de recursos

• Foco em mobilizar todos 
os atores relevantes do 
território para garantir 
acesso à população

O MODELO DE ENTREGA 
DA DELIVERY ASSOCIATES

DESENVOLVA 
OS FUNDAMENTOS 
DA ENTREGA

A  Defina seu propósito

B  Revise o estado atual 
 da entrega

C  Construa a unidade  
 de entrega

D  Estabeleça uma  
 coalizão

ENTENDA O  
DESAFIO DA 
ENTREGA

A  Avalie o desempenho  
 passado e presente

B  Compreenda 
 determinantes de  
 desempenho e  
 atividades relevantes

COMO A 
IMPLEMENTAÇÃO DA 
SEJA DIGITAL FOI 
ANALISADA

Deliverologia® é uma 
metodologia criada pela 
Delivery Associates para 
apoiar governos a entregar 
resultados significativos para 
os cidadãos. Baseia-se na 
rotina de estabelecer uma 
meta e usar dados, tecnologia, 
planejamento, monitoramento 
e resolução de problemas para 
alcançá-la com foco, urgência, 
ambição, honestidade e 
humildade. O modelo de 
entrega é composto por 
cinco componentes e quinze 
elementos.

1 2

SEJA DIGITAL
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4 5
APRENDIZADO CREDIBILIDADE
• Rotinas de acompanhamento 
em todos os níveis do sistema

• Intenso uso de dados, 
em tempo real, para 
monitoramento e resolução de 
problemas

• Foco em resultados rápidos 
e correções ágeis a partir de 
experimentos em menor escala 
para validar soluções

• Comunicação efetiva, 
assertiva e regular em todos 
os níveis do sistema

• Compromisso em garantir 
que as promessas fossem 
cumpridas em todas as 
etapas do processo

• Fortalecimento dos 
relacionamentos estratégicos 
a partir de bons resultados

NOTA METODOLÓGICA

A análise deste estudo de 
caso foi efetuada a partir da 
comparação entre a trajetória de 
implementação da Seja Digital e 
os componentes e elementos do 
modelo de entrega da Delivery 
Associates.
Para isso, foi efetuada a análise 
das seguintes fontes:
• Entrevistas com funcionários 
dos setores corporativo e de 
mobilização da Seja Digital
• Entrevistas com presidentes 
do GIRED
• Vídeos de mobilização que 
documentaram as ações da Seja 
Digital 
• Documentos da Seja Digital
• Legislação relativa à conversão 
do sinal digital

PLANEJE  
A ENTREGA 

A  Determine sua  
 estratégia de entrega

B  Desenhe a cadeia 
 de entrega

C  Defina metas e  
 estabeleça trajetórias

EXECUTE  
A ENTREGA 

A  Estabeleça rotinas 
 para conduzir e  
 monitorar o desempenho

B  Resolva problemas 
 com antecedência e rigor

C  Sustente e impulsione  
 a entrega continuamente

CRIE UMA CULTURA 
DE ENTREGA 
IRREVERSÍVEL

A  Invista no desenvolvimento  
 de pessoas

B  Comunique a mensagem 
 de entrega

C  Cultive relacionamentos 
 estratégicos

Fonte: Michael Barber (2015). “How to Run a Government: So that Citizens Benefit and Taxpayers Don’t Go Crazy”

3 4 5

SEJA DIGITAL
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ENXERGANDO ALÉM DA TAREFA

A própria característica da campanha de levar um 
benefício que as pessoas nem sabiam que tinham 
é muito inspirador. Eu chego até a me emocionar. 
É uma adesão e uma motivação voluntária por estar 
colaborando com o coletivo. Lidar com muita gente 
cria uma corrente de força – do corporativo às equipes, 
aos voluntários e aos mobilizadores. Ver a realidade 
brasileira despertou as pessoas, despertou a relação de 
afetividade com a campanha. Que vício este trabalho! 
Você estava lá para dar algo que as pessoas não 
acreditavam. Nós estávamos dizendo: ‘vem aqui, você 
tem esse direito!’.

Patricia Mazoni, Gerente de mobilização

PROPÓSITO

1.

SAIBA MAIS
A experiência de implementação em Rio Verde (GO), primeiro dos 1.379 
municípios englobados pelo projeto, mostrou à liderança da Seja Digital que 
sua razão de existir era maior que realizar a conversão do sinal de TV e liberar 
a faixa 700MHz para expansão da internet banda larga. Era garantir que 
famílias de baixa renda mantivessem seu direito à comunicação e informação 
por meio da TV mediante ações de comunicação e mobilização muito 
próximas à população local. Assim foi definido o propósito da Seja Digital  
A : não deixar ninguém para trás

Esta lição 
refere-se ao 
componente

DEPOIMENTO

Desenvolva os 
fundamentos 
da entrega
A  Defina seu 

propósito

B  Revise o 
estado atual da 
entrega

C  Construa 
a unidade de 
entrega

D  Estabeleça 
uma coalizão

“

“
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Não deixar 
ninguém 
pra trás.

LIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

B  REVISE O ESTADO 
ATUAL DA ENTREGA
• A entrega da Seja Digital era 
inédita no Brasil até então. Por 
isso, durante sua
constituição, a Seja Digital 
realizou um amplo esforço 
para mapear as bases
regulatórias de sua atuação, 
os requerimentos necessários 
para atingir sua missão e
potenciais riscos. Estes 
estudos, realizados com o 
auxílio de expertise externa,
permitiram que a Seja 
Digital definisse um modelo 
operacional e uma estrutura
organizacional mais 
adequada para a entrega e o 
cumprimento de sua missão.

Propósito da Seja Digital

“ “

C  CONSTRUA 
A UNIDADE DE 
ENTREGA
• A partir da revisão detalhada 
das condições necessárias 
para o cumprimento de sua 
missão, a Seja Digital desenhou 
uma estrutura organizacional 
para permitir a entrega de 
resultados. As experiências 
nos primeiros municípios 
mostraram que a organização 
da Seja Digital deveria ser 
descentralizada, com equipes 
locais em cada regional e o 
escritório central a serviço 
da ponta, atuando de forma 
constante e rotineira para 
resolver problemas das equipes 
de campo. Para garantir 
consistência, buscou-se criar 
um pacto de integridade e de 
servir à população para todos 
os envolvidos no processo da 
Seja Digital. 

1  Defina um 
propósito claro, com 
resultados ambiciosos 
e mensuráveis para  
os cidadãos

2  Avalie a capacidade 
de entrega do sistema 
para definir estrutura  
e forma de atuação 

3  Defina estrutura 
organizacional e 
equipe que facilitem a 
entrega de resultados 

4  Identifique 
lideranças formais 
e informais para 
estabelecer uma força 
de coalizão

COMO APLICAR EM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SEGUNDO O MODELO DE ENTREGA DA DELIVERY ASSOCIATES

D  ESTABELEÇA 
UMA COALIZÃO
• Desde o início, a Seja Digital 
cultivou uma coalizão com 
lideranças envolvidas no
projeto. A atuação da 
Anatel, Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e
Comunicações (MCTIC), 
operadoras de telefonia 
e radiodifusores garantiu 
agilidade regulatória e 
sustentação política. Nas 
regionais, a parceria com 
Prefeituras Municipais
e a identificação de lideranças 
comunitárias relevantes em 
cada município compuseram 
uma força de coalizão 
indispensável ao sucesso do 
projeto.
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Nossos processos começavam quando recebíamos o 
relatório de mapeamento inicial, que era a pesquisa 
preliminar sobre cada regional. Esse documento trazia 
dados sobre a população C2, D e E, que era o nosso 
foco, e informações sobre situação de pobreza, nível de 
digitalização local e municípios prioritários. Esses dados 
nos ajudavam a entender o tamanho do desafio de cada 
território. Em Recife, a partir dos dados do mapeamento 
inicial e também de estudos acadêmicos, chegamos à 
conclusão de que um dos canais principais de entrada 
para chegar à população C2, D e E eram as comunidades 
religiosas. As igrejas de bairros estavam localizadas no 
centro das comunidades mais vulneráveis. Essas igrejas 
nos ajudaram a disseminar a informação sobre o processo 
de desligamento. Em termos de produtividade, isso nos 
deu um ganho muito grande.
Neilza Buarque, Gerente regional de mobilização 

MAPEAMENTO

2.

SAIBA MAIS
A Seja Digital implementou análise sistemática de dados para conhecer o usuário 
em cada regional. Antes de definir sua estratégia de mobilização, a equipe tinha 
acesso a informações socioeconômicas detalhadas relacionadas à população, 
bem como percentual de digitalização e as cidades prioritárias de cada 
agrupamento. Isso permitiu que as condições passadas e presentes do público-
alvo estivessem mapeadas A , orientando onde a Seja Digital deveria investir 
recursos e energia.

Esta lição 
refere-se ao 
componente

Entenda o 
desafio da 
entrega
A  Avalie o 
desempenho  
passado e 
presente

B  Compreenda 
determinantes 
de desempenho 
e atividades 
relevantes

 

“

“
DADOS DESDE O INÍCIO
DEPOIMENTO
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Nós 
garantíamos 
que todos 
estivessem 
sempre 
cercados de 
informação.

LIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

A  AVALIE O DESEMPENHO  
PASSADO E PRESENTE
• Além do relatório de mapeamento inicial da 
regional, com informações preliminares sobre 
a população e o estado de digitalização da TV 
em cada território, a Seja Digital implementou 
pesquisas intermediárias que indicavam a 
tendência de desligamento na data definida. 
Os resultados das pesquisas intermediárias 
e os dados georreferenciados orientavam os 
esforços e as localidades a serem priorizadas.

B  COMPREENDA AS 
DETERMINANTES DO 
DESEMPENHO
• O conhecimento obtido sobre o processo 
de conversão do sinal de TV em outros países 

Valeria Tassari, 
Gerente de pesquisa

“

“

orientou a implementação de uma lista inicial 
de indicadores para acompanhar o processo de 
desligamento. 
• As primeiras experiências da Seja Digital 
ampliaram a compreensão sobre os fatores-
chave do sucesso da operação para o Brasil 
(volume de chamadas no call center, número 
de interações pela internet, agendamentos, 
retiradas e instalação, disponibilidade de 
equipamentos no varejo, entre outros) e 
garantiu a implantação de indicadores 
operacionais que eram acompanhados 
diariamente pelas equipes. 
• Os indicadores funcionavam como parâmetro 
para calibrar os esforços de atuação nos 
diversos níveis.

1  Identifique quais dados 
estão disponíveis para avaliar 
o desempenho passado e 
presente

2  Faça pesquisa de benchmark 
nacional e internacional que 
possa subsidiar equipe sobre 
melhores práticas para a entrega

3  Tenha estrutura e pessoal 
permanente para análise de 
dados desde fases iniciais

COMO APLICAR EM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SEGUNDO O MODELO DE ENTREGA DA DELIVERY ASSOCIATES
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No Rio, nós tínhamos que entregar um grande volume 
de kits, cerca de 1 milhão de kits de conversão. A única 
solução que víamos eram os Correios, mas não havia
estrutura suficiente para nosso volume. Precisávamos 
de lugares grandes, seguros e que fossem de fácil 
acesso para as pessoas buscarem os kits. Encontramos 
como solução as escolas de samba. Eram pontos 
centrais nas comunidades. Fizemos parcerias com 
várias escolas de samba e entregávamos até 5 mil kits 
por dia em cada um desses locais. A grande ideia foi 
contar com a comunidade, e acho que foi muito
exitoso considerar o contexto local.

Carlos Saldanha, Diretor financeiro e de distribuição da Seja Digital

PLANEJAMENTO

3.

SAIBA MAIS
Pelo fato de a conversão do sinal digital de TV ser até então um 
processo inédito no Brasil, o planejamento da Seja Digital em 
cada regional tinha a criatividade e a flexibilidade como principais 
características. Os processos e as ações da Seja Digital eram 
adaptados à realidade local A , garantindo que as características 
particulares de cada regional fossem levadas em conta no esforço 
de se chegar a todos os cidadãos. A flexibilidade do planejamento 
também foi possível porque o recurso financeiro para as atividades da 
Seja Digital já estava previsto e garantido desde a sua constituição. 
Assim, o orçamento para cada território estava disponível e era 
aplicado nas atividades mais adequadas para cada contexto.

Esta lição 
refere-se ao 
componente

Planeje 
a entrega
A  Determine sua 
estratégia de 
entrega

B  Desenhe 
a cadeia de 
entrega

C  Defina metas 
e estabeleça 
trajetórias

“

“

PLANEJAMENTO COM FLEXIBILIDADE

DEPOIMENTO
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LIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

A  DEFINA SUA 
ESTRATÉGIA DE 
ENTREGA 
• A estratégia da Seja Digital 
foi implementar ações 
focadas na mobilização das 
classes sociais C2, D e E, 
que seriam as mais afetadas 
pelo desligamento do sinal 
analógico de TV. Definir uma 
estratégia para chegar a essas 
pessoas era a prioridade da 
Seja Digital. O planejamento 
concentrou-se em estabelecer, 
para cada território, as ações 
mais efetivas para informar e 
engajar a população.

Sandra Regina Silva,
Gerente de recursos 
humanos da Seja Digital

O caminho 
se faz ao 
caminhar.

“ “

B  DESENHE 
A CADEIA DE 
ENTREGA 
• Uma das primeiras 
medidas do processo de 
planejamento da Seja Digital 
era identificar os atores mais 
relevantes de cada território 
para impactar a população. 
Comunicadores de TVs 
locais, líderes comunitários, 
lideranças religiosas, gestores 
públicos, agentes de saúde 
e professores foram alguns 
dos grupos que a Seja Digital 
identificou e mobilizou como 
parceiros do processo.

1  Faça um planejamento que 
possa se adaptar ao contexto 
local e defina fontes de 
orçamento e disponibilidade 
de recursos

2  Mobilize todos os atores 
relevantes que possam 
influenciar a entrega e tenha 
clareza do papel de cada um 

3  Tenha metas claras e prazos 
definidos para a entrega e 
utilize medições para aferir se 
trajetórias seguem o planejado

C  DEFINA METAS 
E ESTABELEÇA 
TRAJETÓRIAS
• O calendário de desligamento 
por regional e a meta principal 
de ter ao menos 93% das 
residências ligadas no sinal 
digital na data do desligamento 
já haviam sido determinados 
no início do processo. Isso dava 
clareza às equipes locais para 
fazer o planejamento a partir 
desse objetivo e prazo. 
O monitoramento do progresso, 
com metas internas como, 
por exemplo, entrega de kits, 
agendamentos e inscrição 
na promoção de instalação 
premiada, fazia parte da rotina 
diária das equipes. Além 
disso, recebiam informações 
de pesquisas intermediárias, 
realizadas junto à população, 
para ajustar a estratégia.

COMO APLICAR EM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SEGUNDO O MODELO DE ENTREGA DA DELIVERY ASSOCIATES
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Uma questão fundamental foi a forma como se 
tratou o erro. Ninguém foi condenado porque 
errou, muito pelo contrário: quando erramos, 
aprendemos mais um jeito de não fazer. 
Tínhamos que poder experimentar, e fizemos 
várias experiências que não deram certo. 
A gente sabia que não tinha um remédio único 
para todo o Brasil, o nosso maior risco era não 
arriscar. E, assim, as pessoas perdiam o medo de 
experimentar. A gente troca a questão do erro 
pela possibilidade de fazer a experiência.

Antonio Martelletto, Presidente da Seja Digital

APRENDIZADO

4.

SAIBA MAIS
A Seja Digital criou um ambiente aberto à experimentação, com 
acompanhamento próximo da liderança e senso de urgência na 
resolução de problemas B . Equipes de mobilização tinham abertura 
para testar ideias de acordo com características do território, em 
experimentos feitos localmente, em menor escala. Quando algo não 
dava certo, rapidamente as equipes centrais eram envolvidas no 
apoio para a resolução do problema.

Esta lição 
refere-se ao 
componente

Execute  
a entrega
A  Estabeleça 
rotinas para 
conduzir e 
monitorar o 

desempenho

B  Resolva 
problemas com 
antecedência e 
rigor

C  Sustente 
e impulsione 
a entrega 
continuamente

“

“
ERRAR RÁPIDO PARA APRENDER RÁPIDO

DEPOIMENTO
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LIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO
A  ESTABELEÇA 
ROTINAS PARA 
ACOMPANHAR 
DESEMPENHO
• As rotinas de 
acompanhamento foram 
estabelecidas em todos os 
níveis. A equipe corporativa 
tinha encontros às segundas-
feiras para monitorar o 
progresso e realizar ajustes de 
rota. Semanalmente, a equipe 
de mobilização se reunia 
para analisar dados e calibrar 
esforços.

Marcia Cavalcanti, 
Gerente regional 
de mobilização

B  RESOLVA 
PROBLEMAS COM 
ANTECEDÊNCIA E 
RIGOR
• O uso dos indicadores 
e dados de desempenho 
garantia à Seja Digital a 
identificação e resolução 
rápida de problemas. Entre 
eles estava a plataforma que 
atualizava dados diários sobre 
evolução de agendamentos e 
instalações e o mapa de calor, 
com a distribuição espacial de 
cidadãos alcançados.

1  Estabeleça rotinas eficazes 
por meio de agenda bem 
definida, uso de dados e 
envolvimento da liderança do 
sistema

2  Estabeleça canais ágeis de 
tomada de decisão, nos quais 
equipes de campo e central 
possam comunicar de forma 
aberta e constante 

3  Mantenha o ritmo e o 
engajamento em níveis 
elevados, desenvolvendo 
uma cultura de melhoria 
contínua

C  SUSTENTE 
E IMPULSIONE 
A ENTREGA 
CONTINUAMENTE
• O ambiente de 
experimentação permitiu que 
cada desafio fosse encarado 
com rigor, humildade e foco 
em resultados rápidos e 
correções rápidas. A entrega 
foi continuamente aprimorada 
a partir dos aprendizados 
adquiridos pela experiência e 
as equipes incorporavam os 
sucessos e aprendizados para 
os territórios seguintes.

“ Eu dizia para 
minha equipe: 
eu adoro 
problema. 
Problema é 
para a gente 
resolver.

“
ENTREGAS

Agendado

Não agendado

Não entregue

797 
MIL

88%2%
AGENDAMENTOS

Central de 
Atendimento 
Telefônico

Internet

827 
MIL

80%20%
BENEFICIÁRIOS

Entregue

Não 
compareceu

Sem ação

882 
MIL

90%6%

COMO APLICAR EM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SEGUNDO O MODELO DE ENTREGA DA DELIVERY ASSOCIATES

EXEMPLO DE DADOS MONITORADOS DURANTE 
IMPLEMENTAÇÃO NO INTERIOR DE SÃO PAULO
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Desde o primeiro contato, o propósito da Seja Digital 
de não deixar ninguém para trás foi muito bem 
transmitido pela liderança. Quanto mais a gente achava 
surpresas pelo caminho, mais a gente se apegava ao 
propósito. Quando encontrava parceiros, o propósito 
era a primeira coisa que a gente dizia. Esse propósito 
chegava ao nosso beneficiário. Muitas pessoas na 
comunidade também incorporavam essa ideia, esse 
sentimento. E as pessoas estavam aderindo. 
Em qualquer lugar que a gente chegava e apresentava 
proposta, a adesão de voluntários era muito forte.
Vejuse de Oliveira, Gerente regional de mobilização

CREDIBILIDADE

5.

SAIBA MAIS
A disseminação do propósito da Seja Digital não se restringiu às equipes 
central e de campo. A mensagem de “não deixar ninguém para trás” foi 
também amplamente divulgada em todos os níveis externos (membros 
da governança do projeto, parceiros locais e beneficiários) e internos à 
organização, garantindo a manutenção de uma cultura de engajamento, foco 
na população e compromisso com as promessas dentro das equipes da Seja 
Digital. A comunicação permanente da mensagem de entrega B  contribuiu 
para o engajamento de todos os atores envolvidos e para a sustentação de 
uma cultura da entrega durante a implementação.

Esta lição 
refere-se ao 
componente

Crie uma 
cultura de 
entrega 
irreversível
A  Invista no 
desenvolvimento 
de pessoas

B  Comunique 
a mensagem de 
entrega

C  Cultive 
relacionamentos 
estratégicos

“

“
A FORÇA DE UMA MENSAGEM

DEPOIMENTO
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Nosso dia a 
dia era não 
deixar as 
pessoas sem 
resposta.

LIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO

A  INVISTA NO 
DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS
• Atrair profissionais que são 
referência em suas áreas foi uma 
das principais lições de sucesso da 
Seja Digital. As equipes corporativa 
e de mobilização foram formadas 
a partir da identificação das 
competências necessárias para 
executar a entrega, com incentivos 
constantes ao aprimoramento 
contínuo. No caso da mobilização, 
as equipes deveriam ser “fazedoras 
e afetuosas”: profissionais com 
experiência em áreas sociais, 
senso de urgência e atentos às 
necessidades do cidadão.
• Garantir a manutenção da cultura 
da Seja Digital em cumprir um 
compromisso com a população 
e entregar o que era prometido 
foi um grande investimento que 
assegurou que a organização 
tivesse valores consistentes. 

Ana Paula Fernandes, 
Gerente de atendimento 
da Seja Digital

“

“

B  COMUNIQUE 
A MENSAGEM DE 
ENTREGA
• Além de motivar 
continuamente sua equipe 
interna, a disseminação do 
propósito da Seja Digital 
atraiu uma ampla gama 
de apoiadores formais e 
informais ao projeto. Centenas 
de voluntários, lideranças 
comunitárias e agentes 
locais se uniram às equipes 
da Seja Digital nas regionais. 
A comunicação clara com o 
público-alvo do programa, 
construída a partir da 
linguagem local das pessoas 
de cada regional, também 
garantiu que o projeto de fato 
fosse conhecido por todos.

1  Atraia as melhores pessoas 
e aprimore constantemente as 
competências disponíveis na 
equipe

2  Defina uma mensagem 
clara de entrega, ajuste 
conforme seu interlocutor e a 
compartilhe continuamente  

3  Entenda os objetivos e 
interesses de cada parte 
envolvida para criar parcerias 
estratégicas e duradouras

C  CULTIVE 
RELACIONAMENTOS 
ESTRATÉGICOS
• A Seja Digital buscou 
entender o que gerava valor 
às partes interessadas e 
fortalecer relacionamentos 
estratégicos. Um exemplo foi 
a antecipação em 18 meses 
da liberação da faixa de 
700MHz para implantação da 
tecnologia 4G em São Paulo 
e Rio de Janeiro. Isso trouxe 
um ganho às operadoras 
de telefonia, que puderam 
antecipar suas receitas com a 
comercialização dos serviços 
4G, e aos usuários de internet 
no telefone celular. Esta ação 
também contribuiu para dar 
credibilidade ao trabalho da 
Seja Digital entre os parceiros 
de governança do projeto.

COMO APLICAR EM OUTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SEGUNDO O MODELO DE ENTREGA DA DELIVERY ASSOCIATES
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Toda a concepção inicial do processo de 
conversão da população para a TV digital 
estava baseada na transição tecnológica, 
com definições claras sobre padrões técnicos, 
obrigações de comunicação, atendimento à 
população, entre outras. Adicionalmente, estava-
se diante de um modelo singular: a operação 
do processo estava a cargo de uma entidade 
privada, com o objetivo de atender ao interesse 
da coletividade.
Como pensar e agir para criar algo que fosse 
valioso para as pessoas, não somente no sentido 
monetário, mas no sentido do bem comum? 
Como criar valor público para o processo?
A definição estratégica da Seja Digital de 
atender ao interesse coletivo ampliou o foco 
da gestão não só em termos de processos e 
metas, mas também no alcance de impacto 
efetivo. Buscar ser reconhecida pela população 
como uma entidade confiável e compromissada 
com a entrega de serviços de qualidade, tendo 
como princípios o atendimento humanizado, 
cuidados ambientais, geração de trabalho 
e inclusão social, foi um ponto colocado no 
mesmo nível de relevância das obrigações 
do edital. A importância de garantir que os 
recursos estivessem sendo bem empregados 
não competiu com a busca pela satisfação dos 
clientes diretos, de modo que a prestação dos 
serviços tinha que ser justa e eficiente, ao passo 
que as operações precisavam economizar.

O RESULTADO DAS LIÇÕES DA 
SEJA DIGITAL: VALOR PÚBLICO

1
PROPÓSITO

2
MAPEAMENTO

3
PLANEJAMENTO

4
APRENDIZADO

5
CREDIBILIDADE



19

SEJA DIGITAL

LIÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS,  
SEGUNDO O MODELO DE ENTREGA 
DA DELIVERY ASSOCIATES

1  Defina um propósito claro, 
com resultados ambiciosos e 
mensuráveis para os cidadãos  

2  Avalie a capacidade de 
entrega do sistema para 
definir estrutura e forma de 
atuação 

3  Defina estrutura organiza- 
cional e equipe que facilitem a 
entrega de resultados 

4  Identifique lideranças 
formais e informais para 
estabelecer uma força de 
coalizão

DESENVOLVA 
OS FUNDAMENTOS 
DA ENTREGA

1  Identifique quais dados 
estão disponíveis para avaliar 
o desempenho passado e 
presente 

2  Faça pesquisa de 
benchmark nacional e 
internacional que possa 

1  Faça um planejamento que 
possa se adaptar ao contexto 
local e defina fontes de 
orçamento e disponibilidade 
de recursos 

2  Mobilize todos os atores 
relevantes que possam 

1  Estabeleça rotinas eficazes 
por meio de agenda bem 
definida, uso de dados e 
envolvimento da liderança

2  Estabeleça canais ágeis 
de tomada de decisão, nos 
quais equipes de campo e 

1  Atraia as melhores pessoas 
e aprimore constantemente as 
competências disponíveis na 
equipe

2  Defina uma mensagem 
clara de entrega, ajuste 
conforme seu interlocutor e a 

subsidiar equipe sobre melhores 
práticas para a entrega

3  Tenha estrutura e pessoal 
permanente para análise de 
dados desde fases iniciais

influenciar a entrega e tenha 
clareza do papel de cada um 

3  Tenha metas claras e prazos 
definidos para a entrega e 
utilize medições para aferir se 
trajetórias seguem o planejado

central tenham canais de 
comunicação abertos e 
constantes 

3  Mantenha o ritmo e o 
engajamento em níveis 
elevados, desenvolvendo uma 
cultura de melhoria contínua

compartilhe continuamente 

3  Entenda os objetivos e 
interesses de cada parte 
envolvida para criar parcerias 
estratégicas e duradouras

ENTENDA O  
DESAFIO DA 
ENTREGA

PLANEJE  
A ENTREGA

EXECUTE  
A ENTREGA

CRIE UMA CULTURA 
DE ENTREGA 
IRREVERSÍVEL
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