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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo propor um modelo baseado nos pressupostos de Gestão do
Conhecimento aplicado aos processos de negócio da FAPEMIG. A base teórica foi
direcionada para os modelos de gestão do conhecimento e a relação de tais teorias com as de
processos de negócio. Há de se ressaltar que as peculiaridades da administração pública
quanto à criação, armazenamento e compartilhamento foram levantadas para que
considerações a respeito fossem tecidas. Na busca pelo objetivo supracitado, adotou-se uma
metodologia qualitativa exploratória, tendo como método o estudo de caso. Foram realizadas
14 entrevistas, a partir de um roteiro semiestruturado com os servidores dos departamentos
ligados ao processo de apoio a projetos de pesquisa, com o Presidente e com o Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças. Os principais resultados indicaram que embora o discurso
coletivo aponte que a agência possua o conhecimento necessário às atividades operacionais,
existem problemas quanto à comunicação interna que afetam o processo de negócio,
provavelmente causados pela rotatividade de pessoal e pela não explicitação e
compartilhamento de informações e conhecimentos. Os componentes requeridos ao negócio
foram obtidos através das entrevistas com a direção da agência e confrontados com a base
teórica para que o modelo de GC voltado aos processos de negócio fosse proposto. Ressaltase que tanto a parte descritiva quanto a prescritiva do modelo foram elaboradas para uma
possível adoção pela agência. Quanto aos principais resultados obtidos, constata-se haver
certa divergência no discurso quanto ao conhecimento sobre o processo, a ausência de
tecnologias para auxiliar a geração, armazenamento e difusão do conhecimento e a presença
de certas lacunas organizacionais. Assim, acredita-se que o modelo possa contribuir
positivamente para que a agência atenda à crescente demanda e aumente sua eficiência.

Palavras-chave: administração pública, gestão do conhecimento, processo de negócio,
fomento à pesquisa, FAPEMIG.

ABSTRACT

This research aimed to propose a model based on the assumptions of Knowledge Management
applied to the processes of the business FAPEMIG. The theoretical basis was directed to the
models of knowledge management and the relationship of these theories to the business
process. We must mention that the peculiarities of the public administration and the creation,
storage and sharing have been raised so that considerations about were woven. In search for
the above purpose, we adopted an exploratory qualitative methodology, with the case study
method. 14 interviews were conducted, from a semi-structured with the servers connected to
the departments to support research projects, with the President and the Director of Planning,
Management and Finance process. Results indicated that although the collective discourse
point that the agency has the necessary knowledge to operational activities, there are problems
regarding internal communication that affect the business process, probably caused by staff
turnover and not by explicit and sharing of information and knowledge . The components
required to deal were obtained through interviews with the direction of the agency and faced
with the theoretical basis for the model of GC oriented to business processes were proposed.
It is noteworthy that both the descriptive part as a prescriptive model were prepared for
possible adoption by the agency. As the main results obtained, it appears to be some
divergence in discourse about the knowledge about the process, the lack of technology to
support the generation, storage and dissemination of knowledge and the presence of certain
organizational gaps. Thus, it is believed that the model can contribute positively to the agency
meets the growing demand and increase its efficiency.

Keywords: public administration, knowledge management, business process, fostering
research,

FAPEMIG.
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1. INTRODUÇÃO

O tema abordado nesta dissertação é a GESTÃO DO CONHECIMENTO
ORGANIZACIONAL voltado para a esfera pública. Tem como objetivo propor um modelo
baseado nos pressupostos de Gestão do Conhecimento aplicado aos PROCESSOS DE
NEGÓCIO de uma agência de fomento à pesquisa.
No que tange à metodologia adotada, este projeto tem uma abordagem qualitativa,
podendo ser caracterizado como um estudo de caso, tendo como unidade de análise o
processo de negócio “apoio a projetos de pesquisa”.
A pertinência deste estudo reside, sobretudo, no fato de que a Gestão do
Conhecimento tem se tornado um fator fundamental para o aumento da eficiência e da
eficácia das organizações, levando-se em consideração a realidade competitiva na qual estão
inseridas. Portanto, este estudo é relevante por possibilitar o desenvolvimento de estratégias
para a retenção do conhecimento organizacional, especialmente frente a possíveis obstáculos
decorrentes de aspectos organizacionais e da esfera pública.
Quanto a sua estrutura o trabalho está dividido em cinco capítulos, sendo o primeiro,
Introdução, uma explanação sobre o contexto no qual as agências de fomento à pesquisa estão
inseridas, a iminência de novas técnicas de gestão específicas para tais instituições, bem como
a justificativa deste estudo. O segundo capítulo, Referencial Teórico, provê sustentação
teórica ao trabalho focando nos modelos de Gestão do Conhecimento e nas teorias voltadas
aos processos de negócio, bem como na sua relação com a Gestão do Conhecimento. A
metodologia é descrita no terceiro capítulo, abordando procedimentos metodológicos de
coleta e análise de dados. Já no quarto capítulo os resultados são apresentados e discutidos e
por fim, no quinto capítulo as conclusões finais são apresentadas.

1.1 Contexto
Ao longo dos anos, a humanidade tem se beneficiado de inovações provenientes do
desenvolvimento científico das mais diversas áreas do saber. Nesse sentido, a ciência pode ser
vista como "[...] um acervo de conhecimento que é desenvolvido, acumulado, transformado e
reestruturado de acordo com a dinâmica própria de cada campo", pois se refere a um tipo
peculiar de saber, com regras próprias comumente explícitas, "[...] sobre o modo de
incorporar

novas

informações

(SCHWARTZMAN, 1979, p. 23).

e

novos

critérios

para

validar

os

resultados"

Ao permitir que se eleve a produção de alimentos, que enfermidades sejam curadas e
até mesmo que a expectativa de vida das pessoas seja ampliada, o conhecimento científico
contribui para a solução de vários problemas enfrentados pela população mundial (SBPC,
2014). Além da capacidade de gerar aplicações imediatas com fins econômicos, o
conhecimento científico é um dos elementos vitais para a construção das sociedades
contemporâneas, vindo a ultrapassar o papel civilizatório. Produzir tal conhecimento necessita
de uma base sólida e para isso torna-se necessário um incremento da qualidade da educação
(BRASIL, 2002a).
Apesar de “no atual momento vivenciado pela sociedade contemporânea, há um
reconhecimento de que a ciência, tecnologia e inovação constituem-se fatores diferenciadores
do desenvolvimento social e econômico de países e regiões” (ROCHA; FERREIRA, 2004,
p.61), nem sempre o Brasil esteve alinhado a esse preceito. Na década de 1960 o país
dispunha de um número bastante reduzido de cientistas, provavelmente devido a não
institucionalização da formação pós-graduada e pela falta de meios para a realização de
atividades de pesquisa, além da “[...] histórica falta de percepção do setor empresarial sobre a
importância das atividades de inovação” (MCTI, 2006, p.27).
Em virtude da mobilização da comunidade científica nacional e do reconhecimento do
Governo Federal quanto à importância do domínio do conhecimento científico e tecnológico
para o desenvolvimento, iniciativas como a criação do Conselho Nacional de Pesquisa
(CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
ambos em 1951, e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação na década de 1980, o país
“[...] passou a dispor das condições mínimas para a construção de um Sistema Nacional de
Ciência e Tecnologia (SNC&T), que se tornaria invejável para os padrões existentes em
países em desenvolvimento” (MCTI, 2006, p.27).
Segundo a SBPC (2014, p.2), “a evolução da ciência brasileira decorreu de uma
política de Estado que fez investimentos continuados por várias décadas na formação de
recursos humanos para o ensino superior e para a pesquisa e na produção de conhecimento”,
fato este comprovado pelo crescente aporte de recursos de agências como CNPq e CAPES.
De 1996 para 2008, houve um salto de R$ 534 milhões para R$ 1,2 bilhão em investimentos
em ciência, tecnologia e inovação (CT&I) feitos pelo CNPq e de R$ 426 milhões para R$ 865
milhões feitos pela CAPES (CGEE, 2014). De acordo com Cruz (2010, p. 1), “O MCT estima
que em 2008 o dispêndio total (realizado pelo governo e por empresas) em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) no Brasil foi de R$ 32,8 bilhões, correspondendo a 1,09% do PIB.
Desse total, 54% foram dispêndios públicos e 46% privados”.

Tais investimentos marcaram a expansão da base de pesquisa no país, bem como a
formação de recursos humanos qualificados em nível de pós-graduação (mestres e doutores).
É possível afirmar que o Brasil conta com um sistema robusto de pós-graduação, sendo
11.368 doutores formados somente em 2009, o que equivale a 134% a mais do que em 1999,
e 38.700 mestres, o que representa um crescimento de 151% sobre o número de formandos de
1999 (SBPC, 2014). Entretanto, os investimentos brasileiros em CT&I ainda são considerados
insuficientes, pois não ultrapassam 1,03% do seu Produto Interno Bruno (PIB), enquanto que
em países industrializados é de cerca de 3% do PIB (BRASIL, 2002a).
Em um contexto internacional, pode-se dizer que o Brasil encontra-se em um estágio
intermediário de desenvolvimento científico e tecnológico, apresentando certa defasagem,
notadamente no plano tecnológico, pois este se refere à capacidade de incorporar
conhecimento em novos bens e serviços. Na busca por reduzir ou até mesmo eliminar esse
hiato existente entre o Brasil e os países desenvolvidos “[...] é essencial que a taxa de
crescimento do esforço tecnológico brasileiro — expresso em investimentos em P&D –
supere aquela observada nos Países centrais” (BRASIL, 2002b, p.33).
Face às peculiaridades regionais da pesquisa técnico-científica, salienta-se que as
Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) desempenham um papel semelhante às agências
nacionais da área de CT&I, pois são participantes da discussão, elaboração e implementação
de políticas de ciência e tecnologia a nível estadual, apresentando “[...] papéis e capacidades
distintas de atuação, conforme cada estado e a política governamental do mesmo”
(OCTAVIANO, 2010, p.1). Somente no ano de 2009 o orçamento executado pelas FAPs
brasileiras foi de aproximadamente R$ 1,72 bilhão (CONFAP, 2013). As palavras de Borges
(2001) elucidam o papel dessas agências estaduais, bem como a importância das mesmas:
As FAPs realizam, dentro dos estados, um papel complementar ao das agências
nacionais da área de CT&I. Elas complementam recursos, reforçam programas e
definem prioridades, de acordo com as características e as demandas regionais. De
forma sintética, podemos dizer que as FAPs desempenham dentro de cada estado o
papel da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP). Ou seja, atuam no fomento a todas as
atividades relacionadas à ciência, tecnologia e inovação. Ao realizar tais
investimentos, as FAPs contribuem para a diminuição da dependência tecnológica,
para o fortalecimento da economia e para a melhoria da qualidade de vida da
população (BORGES, 2011).

Portanto, as FAPs estão inseridas num contexto de extensão regional das políticas de
desenvolvimento científico e tecnológico para o crescimento dos estados e consequentemente
da nação.

1.2 Problematização

Na atual conjuntura econômica, globalizada e cada vez mais dinâmica, as organizações
são submetidas a acentuadas adaptações em função da acirrada competitividade. Drucker
(2000, p.10) afirma que “[...] a economia induz à mudança, especialmente ao impor a
necessidade de que grandes empresas sejam inovadoras e empreendedoras”.
A sociedade que outrora teve seu paradigma baseado na agricultura e posteriormente
na manufatura e industrialização, depara-se com um novo conjunto de acontecimentos,
marcados por profundas transformações socioeconômicas, tecnológicas e culturais. Assim,
transformações substanciais nas formas de produção e distribuição de bens materiais e
imateriais marcaram a vida das organizações.
Neste contexto, as inovações em diversas áreas do saber foram catalisadas pelas
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), conferindo um novo status à informação e
ao conhecimento. Esses passaram a determinar o poder de organizações e nações,
configurando-se como fator primordial para se enfrentar os novos desafios impostos, pois,
numa economia de incerteza, apenas o conhecimento é considerado fonte segura de vantagem
competitiva (NONAKA, 2000).
Este novo modelo de sociedade configura-se como uma rede dinâmica de interrelações virtuais, capaz de romper as fronteiras geográficas e temporais, expandindo a
compreensão e a intervenção humana. Percebe-se que uma nova forma de organização e de
produção em escala global, baseada na educação, no conhecimento e no desenvolvimento
científico e tecnológico desenvolveu-se nos últimos tempos.
Na sociedade da informação e do conhecimento o eixo do desenvolvimento e da
riqueza foi deslocado de setores industriais tradicionais, baseados em capital e matéria prima,
para outros. A economia passou a contar com setores cujos processos, produtos e serviços são
baseados em tecnologia e conhecimento. Ou seja, essa nova sociedade é compreendida como
aquela na qual a inovação tecnológica e o novo conhecimento passaram a ser importantes
fatores para a produtividade e para o desenvolvimento econômico. Nesse sentido, Carvalho
(2009) afirma que o modelo de empresa bem sucedida tem se transformado ao longo dos anos
e que o conceito de capital está muito além de produção e trabalho, configurando-se também
como relacionamentos e ideias. A afirmação de Davenport e Prusak (2003, p.15) reforça tal
teoria, pois “cada vez mais, as empresas serão diferenciadas com base naquilo que sabem”.
O que difere as organizações não é mais o seu maquinário, como na era industrial, mas
a soma do conhecimento coletivo gerado e as habilidades inventivas e criativas (QUIN;

ANDERSON; FINKESTEIN, 2000). A afirmação de Schons (2008, p. 79) complementa a
linha de raciocino, pois “as organizações perceberam nesse novo contexto de negócio que o
conhecimento passou a representar seu principal ativo para uma vantagem competitiva
sustentável”. Portanto, se passou a reconhecer a necessidade de se valorizar o capital humano
na busca por melhor desempenho e competitividade, pois as habilidades estão deixando de ser
manuais para se tornarem essencialmente intelectuais.
É notório que a iniciativa privada tem buscado adotar modelos de gestão mais
adequados ao novo contexto no qual está inserida, porém, pelas palavras de Souza (2002),
nota-se que o poder público está muito aquém das técnicas de gestão organizacional
relacionadas à aquisição, geração e propagação do conhecimento, pois historicamente os
órgãos públicos são conhecidos pelo seu modelo “engessado” de gestão.
Apesar de a burocracia ter seu lado positivo na realização eficiente de tarefas amplas e
complexas, a administração pública atual necessita rever certos pontos, tidos como delicados
(SOUZA, 2002). Schlesinger et al (2008) preconizam a necessidade de se romper a dicotomia
existente na literatura entre organização privada e pública, pois a discussão de certos
conceitos da sociedade contemporânea no contexto da administração pública pode propiciar
mudanças na gestão organizacional de forma a beneficiar a sociedade com serviços de melhor
qualidade.
A crescente demanda da população por serviços prestados pelo governo coloca-o em
um cenário de grande pressão, sendo cobrado cada vez mais por eficiência, qualidade e
efetividade social, pois os recursos gastos pelo Estado são extraídos da sociedade civil por
meio de impostos (BATISTA, 2012).
No que diz respeito ao papel do Estado, uma das maneiras pelas quais mudanças
econômicas, políticas e sociais são desencadeadas é através do desenvolvimento CT&I. De
acordo com Figueiredo et al (2006), a produção da ciência no Brasil foi estimulada pelo
incremento de políticas públicas e, notadamente, pelo fortalecimento das universidades e pela
criação de instituições de fomento à pesquisa, tais como CNPq1 em 1951, CAPES2 também
em 1951 e FINEP3 em 1967. Segundo Borges (2011, p.1), “o Brasil é hoje o 13º país produtor
de ciência do mundo sendo responsável por 2,7% de toda a produção mundial indexada”.
Assim como as instituições supracitadas, criadas pelo Governo Federal, os governos
estaduais, a partir da década de 1960, instituíram as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs)
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
3
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
2

para induzir e fomentar, tanto a pesquisa quanto a inovação científica e tecnológica, realizadas
nas diferentes instituições universitárias e de pesquisas, respeitando as realidades regionais
(FIGUEIREDO et al, 2006).
Com base no modelo da Hélice Tríplice, pode-se afirmar que tais instituições fazem
parte de um grupo responsável por criar condições para o surgimento de inovações, por meio
do contínuo processo de interação da tríade governo-universidade-indústria (ETZKOWITZ;
LEYDESDORFF, 2013), pois ao cruzarem os limites de suas atribuições, as três esferas criam
um conjunto de novas relações no desenvolvimento econômico e social (COELHO JUNIOR,
2008). No que tange à abordagem desse modelo, o TRIPLE HELIX RESEARCH GROUP
(2013) observa que:
A abordagem da Hélice Tríplice, desenvolvida por Henry Etzkowitz e Loet
Leydesdorff, é baseada na perspectiva da Universidade como indutora das relações
com as Empresas (setor produtivo de bens e serviços) e o Governo (setor regulador e
fomentador da atividade econômica), visando à produção de novos conhecimentos, a
inovação tecnológica e ao desenvolvimento econômico. A inovação é compreendida
como resultante de um processo complexo e dinâmico de experiências nas relações
entre ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento nas universidades, nas empresas
e nos governos, em uma espiral de “transições sem fim” (TRIPLE HELIX
RESEARCH GROUP, 2013).

Considerada uma das mais importantes agências de fomento em nível estadual, a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) é a terceira em
volume de arrecadação, segundo o CONFAP (2013). Somente no ano de 2009, a instituição
executou um orçamento de R$ 232 milhões, alcançando no ano de 2012 os R$ 280 milhões.
Seu expressivo e crescente orçamento reflete no número de programas e modalidades de
apoio que a agência oferece (CONFAP, 2013).
Portanto, pressupõe-se que em função de seu papel estratégico no desenvolvimento da
CT&I, a instituição necessite buscar patamares mais elevados de desempenho. Ressalta-se que
na busca pelo aumento da eficiência e da melhora da qualidade nos serviços prestados, o
Estado necessita “[...] mobilizar o melhor conhecimento disponível nas organizações públicas
ou fora dela”, sendo a Gestão do Conhecimento (GC) a base de tudo na administração pública
(BATISTA, 2012, p. 59).
De acordo com Pereira (2005, p. 158), a GC configura-se como um “conjunto de
atividades responsáveis por criar, armazenar, disseminar e utilizar eficientemente o
conhecimento na organização, atentando para o seu aspecto estratégico [...]”. Entretanto, uma
abordagem não integrada às atividades já desenvolvidas pela organização pode fazer com que
a Gestão do Conhecimento seja vista pelos funcionários como algo desnecessário, e nesse
sentido associa-la aos processos de negócio pode ser pertinente, pois não existe um produto

ou serviço oferecido sem um processo, da mesma forma não faz sentido um processo não
oferecer um serviço ou produto (GONÇALVES, 2000; HURTADO et al.,2012).
Um processo de negócio, ou simplesmente processo, pode ser definido como uma
sequencia de passos ou fluxo de trabalho que contribui para o aumento do conhecimento
organizacional, agrega valor sob a óptica do cliente e consequentemente contribui para o
alcance dos objetivos estratégicos (DE SORDI, 2008; BATISTA, 2012).
Portanto, associar as teorias de GC às de processos de negócio pode não só proteger os
ativos intangíveis da organização, mas desenvolvê-los de tal forma que contribuam
positivamente para a criação de produtos e serviços mais adequados aos clientes (MORENO;
SANTOS, 2012). Pressupõe-se que a adoção de um modelo de Gestão do Conhecimento
aplicado aos processos de negócio possa maximizar as oportunidades na busca por melhores
patamares de desempenho.
Diante disso, apresenta-se a seguinte questão norteadora: de que forma os pressupostos
de Gestão do Conhecimento podem se configurar em um modelo aplicado aos processos de
negócio da FAPEMIG?
1.3 Objetivos
A partir da questão norteadora buscou-se o desenvolvimento desta dissertação,
assumindo os objetivos abaixo.
1.3.1 Objetivo Geral
O objetivo geral desta dissertação é propor um modelo baseado nos pressupostos de
Gestão do Conhecimento aplicado aos processos de negócio da FAPEMIG.
1.3.2 Objetivos Específicos
Quanto aos objetivos específicos tem-se:
a) Identificar alguns dos principais modelos que vêm orientando as práticas de Gestão do
Conhecimento, relacionando suas teorias às de processos de negócio;
b) Analisar o processo de apoio a projetos de pesquisa da FAPEMIG;
c) Apontar os componentes requeridos ao negócio;
d) Propor um modelo de Gestão do Conhecimento voltado aos processos de negócio da
FAPEMIG;

e) Identificar tecnologias capazes de contribuir para a implementação do modelo
proposto.
1.4 Justificativa
A Gestão do Conhecimento tornou-se um fator fundamental para o sucesso das
organizações, contribuindo para o aumento da eficiência e da eficácia, levando em
consideração a realidade competitiva na qual elas estão inseridas. Partindo do pressuposto de
que a geração de diferenciais competitivos sustentáveis depende diretamente do conhecimento
organizacional, sob esse prisma, todo tipo de conhecimento requer uma gestão, no sentido de
se aliar a busca de conhecimento à busca por resultados. Sveiby (1998, pref. xiv) lembra que
“[...] sem conhecer sua empresa você não pode gerenciá-la nem sabe o que avaliar, e não tem
como saber a posição em que ela se encontra ou onde ela pode chegar”.
Portanto, o conhecimento adquirido pelas organizações deve ser revertido em
qualidade, produtividade e soluções inovadoras, sendo esse um dos papéis da GC. No que
tange à inovação nas organizações públicas, Batista (2012, p. 18) recorda que ela é voltada
para o "[...] aumento da eficiência e para a melhoria da qualidade dos serviços públicos
prestados à população". Nesse sentido, a associação das teorias de Gestão do Conhecimento
às teorias sobre processos de negócio abrem novos caminhos para as Ciências da Gestão,
tanto no campo teórico quanto no prático, no que se refere à criação de produtos e serviços
mais ajustados às necessidades dos clientes (OLIVEIRA et al., 2010).
A associação entre as teorias ligadas à Gestão do Conhecimento e as teorias sobre
processos de negócio também encontra sustentação nas palavras de Batista (2012, p. 18), pois
“é necessário que um modelo de GC para as organizações públicas relacione os processos de
GC com a aprendizagem e a inovação de forma contextualizada para a administração
pública”.
Em adição, pode-se afirmar que este estudo vai ao encontro da Política de Gestão do
Conhecimento da Administração Pública Estadual, estabelecida pelo Governo de Minas
Gerais. Tal política tem por objetivo “agregar valor aos serviços públicos, mediante a criação
de uma ambiência favorável à geração, estruturação, compartilhamento e disseminação do
conhecimento nos âmbitos interno e externo ao Governo Estadual” (MINAS GERAIS, 2012,
p. 12).
Especificamente para a FAPEMIG, este estudo pode ser relevante, pois está em
consonância com o objetivo estratégico “Implementar a Gestão da Informação e do
Conhecimento”, de acordo com o novo mapa estratégico da agência supracitada (Anexo 1).

Há de se mencionar que pela análise documental realizada na FAPEMIG, constata-se que há
algum tempo a mesma tem buscado a diversificação das áreas de atuação e o lançamento de
novos programas, com uma série de peculiaridades que impactam diretamente na execução
das atividades de seus departamentos. Entretanto, pressupõe-se que certos processos não estão
sendo devidamente documentados, o que possivelmente causará uma perca de conhecimento
organizacional, sem contar a perda de conhecimento em função de funcionários em idade de
aposentadoria e do turnover.
Em suma, este estudo poderá proporcionar um modelo plausível de GC aplicado aos
processos de negócio, capaz de contribuir com o aperfeiçoamento dos processos de gestão e
consequentemente uma maior qualidade nos serviços prestados pela FAPEMIG.
A escolha do tema encontra sustentação na premissa de que, aliar as práticas de GC
aos processos de negócio pode identificar problemas e oportunidades relacionados e
consequentemente facilitar a melhora continua do processo (CONTADOR et al, 2005).
Para o autor desse estudo, como funcionário de carreira da FAPEMIG, lotado no
Departamento de Tecnologia da Informação (DTI), o tema investigado proporcionará maior
conhecimento sobre as nuances da gestão pública e a possibilidade de aplicar os
conhecimentos acadêmicos no ambiente corporativo para o aperfeiçoamento das técnicas de
gestão adotadas pela agência.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção tem o propósito de apresentar os pilares teóricos onde se assentam os
fundamentos do tema da Gestão do Conhecimento e de processos de negócio, bem como os
demais conceitos necessários ao estudo proposto.

2.1 Sociedade, organizações e conhecimento

É notório que a sociedade tem passado por um processo de reestruturação econômica,
tecnológica e cultural. Acredita-se que o catalistador de tais transformações do cenário social
resida nas revoluções tecnológicas centradas nas tecnologias da informação, como explica
Castells (1999). O autor pondera que a tecnologia não determina a sociedade, nem tão pouco a
sociedade é capaz de determinar as transformações tecnológicas. Angeloni (2003, p. 21)
lembra que “um mundo de intensas e rápidas mudanças levou a sociedade e as organizações à
Era da Informação e do Conhecimento. Os recursos estratégicos básicos da Era Industrial
cedem o lugar de destaque a outros recursos: a informação e o conhecimento, apoiados pela
tecnologia”.
Pierre Lévy, filósofo e um dos principais defensores do uso da computação
(especialmente da internet) na ampliação do conhecimento humano, aponta que a moderna
informática captura a leitura, escrita, visão, criação e aprendizagem, e que as constantes
mutações de dispositivos informacionais são as causas das novas relações entre os homens, o
trabalho e a própria inteligência (LÉVY, 1993). Lévy (1993) salienta a importância da
utilização de simulações digitais no estudo de fenômenos até então inobserváveis, tais como a
evolução biológica e até mesmo o nascimento do universo. Ainda de acordo com o mesmo, a
aquisição de conhecimento pode acontecer por simulação, “que não se assemelha nem a um
conhecimento teórico, nem a uma experiência prática, nem ao acúmulo de uma tradição oral”
(LÉVY, 1993, p. 122).
Nesse cenário de grandes mudanças, marcado por uma explosão informacional, em
volume, complexidade e volatilidade, as organizações buscam sobreviver, sendo a adaptação
a tais mudanças fruto da capacidade em lidar com as informações externas coletadas e assim
transformá-las em ações (ASSIS, 2008). Em relação ao contexto no qual as organizações
estão inseridas, Alvarenga Neto (2008) faz a seguinte afirmação:

A transição da era industrial para a era informacional e a ascensão de um novo
paradigma tecnoeconômico baseado em informação, inovação e conhecimento trazem
questões delicadas, complexas e multifacetadas para as organizações, seus gerentes e
tomadores de decisão (ALVARENGA NETO, 2008, p.8).

Vários modelos de gestão organizacional foram elaborados com o passar dos anos,
alguns focados na rigidez dos processos e previsibilidade, outros sinalizam as relações
humanas como ponto central. Nesse sentido, as organizações veem reconhecendo que a
informação e o conhecimento são elementos fundamentais para garantir a sintonia com o
ambiente, representando um diferencial na obtenção de vantagem competitiva. Alvarenga
Neto (2008, p.8) afirma que “é preciso que se perceba que essa nova dimensão dada à
informação e ao conhecimento não significa simplesmente uma alteração das regras do jogo.
Configura-se, na verdade, como um novo jogo [...]”.
Na década de 80, Peter Drucker já previa que a típica empresa de grande porte do
século XXI seria baseada em informação, teria sua estrutura organizacional menos
verticalizada e seus problemas pouco se assemelhariam aos enfrentados pelas empresas da
década de 50 (DRUCKER, 2000). Ainda de acordo com Drucker (2000, p.14), “na
organização baseada em informações, o conhecimento se situará sobretudo na base, na mente
dos especialistas que executam as várias tarefas e gerenciam-se a si próprios”. Como
exemplo, têm-se empresas de tecnologia como a Google e Facebook com seus modelos de
gestão pouco convencionais. Tais afirmações vão ao encontro das teorias que preconizam a
gestão do capital humano como forma de sobrevivência das organizações.
Entretanto, Garvin (2000) afirma que as pessoas e as organizações acabam por repetir
velhas práticas na falta de aprendizado, cerceando seu aperfeiçoamento, uma vez que não
possuem uma nova visão do mundo. Mesmo que a cultura do aprendizado contínuo seja uma
das características das novas organizações, Argyris (2000) salienta que a maioria das pessoas
não sabe aprender, configurando um sério problema enfrentado pelas organizações, pois o
sucesso nos mercados depende do aprendizado. Ainda de acordo com o mesmo, isso ocorre
devido à limitação dada ao conceito de “aprendizado”, pois normalmente é visto como uma
simples solução de problemas. Percebe-se que profissionais com as mais diferentes
qualificações, nas mais diversas organizações, apresentam comportamento defensivo quando
o assunto refere-se à inovação de si mesmos, o que Argyris (2000, p. 91) chama de “teoria de
ação”. Esta é descrita como um conjunto de regras utilizadas para nortear o próprio
comportamento, que acabam por se tornar automáticas sem que se perceba o que está
ocorrendo.

Referindo-se aos comportamentos individuais e as práticas organizacionais definidas
formalmente, Choo (2006) faz a seguinte observação sobre as duas faces da teoria de ação:
Um exame de documentos formais da organização [...] revela a teoria adotada, aquela
que a organização deseja projetar para o mundo exterior e para seus membros. Em
segundo lugar, uma observação dos comportamentos da organização pode mostrar que
os membros agem de acordo com regras e pressupostos diferentes, o que indica a
existência de uma teoria em uso alternativa, que pode não ser coerente com a teoria
adotada (CHOO, 2006, p.347).

Portanto, é provável que um dos maiores desafios enfrentados pelas organizações seja
o desenvolvimento de práticas sistemáticas para gerenciar a autotransformação, ou seja, elas
devem estar preparadas para se desprenderem dos conhecimentos que as tornaram
ultrapassadas e aprenderem a criar novos (DRUCKER, 1993 apud NONAKA e TAKEUCHI,
1997). Nesse sentido, pode-se inferir que o aprendizado organizacional constitui-se como um
dos principais fatores a serem considerados pelas organizações contemporâneas, pois elas
tendem a repetir os erros, mas não as decisões inteligentes, os velhos hábitos equivocados não
são discutidos e continuam a causar problemas (KLEINER; ROTH, 2000).

2.2 A questão de dados e informações para a geração de conhecimento nas organizações

Para Davenport e Prusak (2003), dado, informação e conhecimento são conceitos
distintos. De acordo com os mesmos, o dado se constitui em um conjunto de fatos relativos a
eventos, sem significado, capaz de descrever apenas parte do acontecido. Nesse sentido, podese afirmar que o dado é um registro ou fato em estado bruto, facilmente estruturado
(DAVENPORT, PRUSAK, 2003; BEAL, 2004).
Davenport e Prusak (2003, p.2) afirmam que “organizações modernas geralmente
armazenam dados em algum tipo de sistema tecnológico”. Entretanto, deve-se ressaltar que o
excesso de dados, mesmo em sistemas tecnológicos, pode prejudicar uma organização na
extração de significado, sendo os mesmos apenas matéria prima da informação.
Para Choo (2006, p.27) “a informação é um componente intrínseco de quase tudo que
uma organização faz”, pode-se afirmar que ela é um dado dotado de relevância e propósito,
exigindo consenso em relação ao seu significado (BEAL, 2004). Davenport e Prusak (2003,
p. 4) vão além ao afirmar que “a informação tem por finalidade mudar o modo como o
destinatário vê algo, exercer algum impacto sobre seu julgamento e comportamento”,
referindo-se à informação como uma mensagem entre um emitente e seu receptor.

Segundo Lesca e Almeida (1994) apud Beal (2004), uma informação só tem valor
significativo se for relevante, precisa, clara, consistente e oportuna, podendo ser aplicada em
certo contexto organizacional, tal como fator de apoio à decisão ou como fator de sinergia. O
valor da informação reside na relação construída entre esta e o usuário, algo de caráter
subjetivo, e nesse sentido, a informação só é útil quando o usuário lhe atribui um significado
(CHOO, 2006). Sob esse prisma, pode-se afirmar que a natureza da informação e seu uso
dependem do estilo cognitivo de cada pessoa, pois a necessidade informacional é composta
por fatores emocionais e cognitivos que quase sempre orientam a busca (CHOO, 2006).
Ou seja, a busca pela informação é um processo humano e social que confere valor à
informação para um indivíduo. As percepções e previsões de cada pessoa controlam de forma
indireta a profundidade e extensão, o tempo e esforço investidos na busca pela informação,
sendo o resultado de seu uso ligado não somente ao entendimento de uma situação, mas à
resolução de problemas, tomadas de decisão e negociações (CHOO, 2006). Nesse sentido,
“[...] o resultado do uso da informação se caracteriza como uma mudança no estado do
conhecimento do indivíduo ou de sua capacidade de agir” (CHOO, 2006, p.107).
Na tentativa de se estabelecer a natureza da informação como um ativo para as
organizações, Moody e Walsh (1999) definiram os 7 princípios, ou leis, que as regem:
1) A informação pode ser compartilhada infinitamente: quando destinada ao ambiente
interno é possível transformá-la em um elemento de integração de processos e
compreensão da organização. Quando destinada aos integrantes do ambiente externo
pode resultar no fortalecimento dos vínculos da organização com tal ambiente.
2) O valor da informação aumenta com o uso: quanto mais utilizada, maior o valor
associado à informação.
3) A informação é perecível: a medida que o tempo passa a informação perde parte do
seu valor.
4) O valor da informação aumenta com a sua precisão: quanto mais precisa for a
informação, mais útil e, portanto mais valiosa se torna.
5) O valor da informação aumenta quando combinada com outras informações: quanto
mais integrada for a informação, maior o seu valor potencial para as organizações.
6) Mais informação não necessariamente é melhor: para que não haja sobrecarga de
informação é preciso filtrá-la.

7) A informação não se esgota: a informação pode multiplicar-se pela síntese, análise e
combinação, dando origem a novas informações.

Entretanto, obter informações relevantes não é tarefa trivial. Assis (2008, p.33) afirma
que “atualmente, uma grande dificuldade existente nas organizações é a seleção conveniente
das suas fontes de informação, tanto para os aspectos do negócio quanto para o dia a dia, para
atender às suas necessidades”, referindo-se à multiplicidade e confiabilidade das fontes, bem
como a relevância da informação. Segundo Beal (2004), as fontes de informação podem ser
classificadas em: (1) formais, como publicações, documentos oficiais, etc.; (2) confiáveis,
como indivíduos e instituições de credibilidade, e (3) informais, tal como boatos. Ainda de
acordo com a autora, recomenda-se cautela ao se utilizar sistemas informatizados, pois os
mesmos ignoram informações de fontes classificadas como informais, mesmo que tais
informações possam apoiar o processo de aprendizado organizacional (BEAL, 2004).
Interpretar, converter e processar informações constitui um processo social dinâmico,
capaz de criar e reconstituir significados, conhecimentos e ações (CHOO, 2006). Uma das
maneiras pelas quais as organizações podem constituir a base para criar significado, construir
conhecimento e tomar decisões é através da administração dos processos de informação.
Choo (2006) propõe um modelo dotado de três arenas para a utilização estratégica das
informações, conforme representado pela FIG. 1:

Figura1: A organização do conhecimento

Fonte: Choo (2006, p.31)

As três arenas, representadas pela FIG. 1, são processos interligados que alimentados
mutuamente fornecem uma visão geral quanto ao uso da informação:

1) Criação de significado: a organização usa a informação para dar sentido às
mudanças do ambiente externo;
2) Criação do conhecimento: a organização usa a informação para gerar novos
conhecimentos por meio do aprendizado;
3) Tomada de decisões: toda tomada de decisão deve ser racional, baseada em
informações relevantes para a organização.

Portanto, a informação “pode ser entendida como um conjunto de dados selecionados
e agrupados segundo um critério lógico para a consecução de um determinado objetivo”
(ANGELONI, 2005, p. XV), configurando-se como um dos principais elementos para a
construção do conhecimento.
Embora os dados e as informações estejam relacionados ao conhecimento e muitas
vezes tais termos sejam utilizados de forma intercambiável, o conhecimento vai muito além
desses, pois é mais rico e profundo (DAVENPORT, PRUSAK, 2003; CHOO, 2006). Spender
(2001, p.35) afirma que “todavia, devemos ter em mente que o conhecimento é uma das

noções mais intricadas de nosso vocabulário”, referindo-se à inexistência de uma definição
categórica para conhecimento.
Entretanto, Davenport e Prusak (2003) sem a pretensão de se estabelecer uma
definição final, mas funcional, afirmam:
Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a avaliação
e incorporação de novas experiências e informações. Ele tem origem e é aplicado na
mente dos conhecedores. Nas organizações, ele costuma estar embutido não só em
documentos ou repositórios, mas também em rotinas, processos, práticas e normas
organizacionais (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p.6).

Para Angeloni (2005, p. XV), “o conhecimento não é sinônimo de acúmulo de
informações, mas um agrupamento articulado delas por meio da legitimação empírica,
cognitiva e emocional”.
Na busca pela compreensão do termo conhecimento faz-se necessário não só defini-lo,
mas também tecer considerações a respeito das formas como ele pode se apresentar no
ambiente organizacional. Nesse sentido, pode-se classificar o conhecimento em tácito ou
explícito (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
O conhecimento tácito configura-se como subjetivo, de caráter informal, inerente à
experiência do indivíduo e adquirido ao longo do tempo pelo acúmulo de informações
referentes ao contexto vivenciado (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Ele se constitui de ideias,
suposições, decisões, conjecturas e experiência individual, sendo esta dividida em duas
dimensões: a técnica e a cognitiva.
A dimensão técnica abrange as habilidades informais, de difícil detecção, comumente
representadas pelo termo know-how. Já a dimensão cognitiva remete às crenças, valores,
emoções, ideias e às percepções, tomados como certos na reflexão da imagem da realidade
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Portanto, pode-se afirmar que o conhecimento tácito é
aquele gerado e utilizado no processo intelectual para a produção do conhecimento formal.
O conhecimento explícito, formal ou racional, refere-se ao que pode ser articulado,
codificado e armazenado, apresentando-se de forma elaborada e com linguagem
sistematizada, sendo encontrado nas organizações sob a forma de processos, manuais,
especificações e outros documentos (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
Em suma, o conhecimento está relacionado à ação, ao significado, às crenças e
compromissos, sua construção ocorre através de processos sociais capazes de proporcionar
interação entre o tácito e o explícito (NONAKA, TAKEUCHI, 1997; CHOO, 2006).

Ademais, deve-se ressaltar que o processo de conversão do conhecimento tácito em explícito
é árduo, pois como afirmam Davenport e Prusak (2003):
A principal dificuldade encontrada no trabalho de codificação é a questão de como
codificar o conhecimento sem perder suas propriedades distintas e sem transformá-lo
em informações ou dados menos vibrantes. Em outras palavras, o conhecimento
precisa de alguma estruturação, mas não em excesso, para não matá-lo
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 84).

Ressalta-se que a utilização de um código comum compartilhado, compatível com a
cultura organizacional, constitui-se como um facilitador da transferência de conhecimento
(OLIVEIRA JR., 2001; DAVENPORT, PRUSAK, 2003). Porém, deve-se alertar que o
sucesso do processo de codificação, ou conversão do conhecimento, depende dos objetivos
estabelecidos pela gerência e da identificação de um meio apropriado para fazê-lo e
posteriormente distribuí-lo, dentre outras medidas (DAVENPORT, PRUSAK, 2003).
Acredita-se que o valor do conhecimento resida na sua proximidade com a ação,
quando comparado aos dados e às informações (NONAKA, TAKEUCHI, 1997; SVEIBY,
1998; DAVENPORT, PRUSAK, 2003). Organizações comumente buscam indivíduos pela
experiência adquirida, preferindo o valor do conhecimento comprovado ao longo do tempo
em detrimento à inteligência e a escolaridade (CHOO, 2006). Na tentativa de se solidificar
tais conceitos, a colocação de Davenport e Prusak (2003, p.7) talvez seja a mais indicada: “o
conhecimento se produz em mentes que trabalham”.
Diante disso, pode-se afirmar que o ativo organizacional “conhecimento” deve ser
gerido de forma adequada, levando-se em conta a metodologia e as tecnologias disponíveis.

2.3 A Gestão do Conhecimento

Apesar de ser um conceito relativamente difícil de ser definido com precisão e
simplicidade, a Gestão do Conhecimento ou Knowledge Management (KM), pode ser
entendida, basicamente, como “a arte de gerar valor a partir de bens intangíveis da
organização” (SVEIBY, 1998, p. 1).
Entretanto, a Gestão do Conhecimento não pode existir sem que haja uma correta
gestão da informação, pois muitas organizações utilizam a GC de forma equivocada,
saturando-se de informações inapropriadas para o processo de tomada de decisões. Percebe-se
nas palavras de Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) essa intrínseca relação existente entre a
GC e a informação como fator estratégico, pois:

O derradeiro objetivo da gestão do conhecimento é assegurar a informação certa, à
pessoa certa, no momento certo – dependendo intensamente da tecnologia da
informação. [...] o cuidadoso manuseio e armazenamento de informações é capaz de
assegurar resultados tremendamente positivos para as empresas (VON KROGH;
ICHIJO; NONAKA, 2001, p.39).

Portanto, pode-se afirmar que a Gestão do Conhecimento engloba um conjunto de
estratégias voltadas para a criação, compartilhamento e utilização dos ativos de conhecimento,
através de fluxos que garantam a entrega de informação relevante e em tempo adequado com
objetivo de subsidiar a geração de ideias para a tomada de decisões (SVEIBY, 1998; VON
KROGH, ICHIJO, NONAKA, 2001).
Para Terra (2001), a GC pode ser interpretada nas seguintes dimensões da prática
gerencial:
1) Papel norteador da alta administração;
2) Desenvolvimento de uma cultura organizacional com vistas à inovação;
3) Criação de novas estruturas organizacionais, baseadas no trabalho de equipes
multidisciplinares, em superação das estruturas hierárquico-burocráticas;
4) Política de recursos humanos diferenciada, tanto para atrair e manter habilidades,
quanto para qualificação e remuneração;
5) Proporcionar o contato pessoal no intuito de gerar e difundir o conhecimento na
organização;
6) Mensuração de resultados;
7) Aprendizado com o ambiente seja por alianças ou aproximação com os clientes.

Em consonância com as premissas supracitadas, Angeloni (2005) propõe um modelo
para a investigação e construção de uma organização do conhecimento baseado em três
dimensões interdependentes e que se interagem:

 Dimensão infraestrutura organizacional: propõe transformar o entendimento
organizacional fragmentado, baseado no modelo newtoniano-cartesiano, numa visão
mais ampla, holística. Para tal, torna-se necessário uma estrutura organizacional mais
flexível, ou seja, faz-se necessário romper com as características de comando e
controle tradicionais, trabalhar a cultura organizacional e certificar-se de que o estilo
gerencial adotado seja de uma gestão participativa.



Dimensão pessoas: é no extenso conjunto de conhecimentos humanos que está o valor
da presença humana nas organizações, sendo necessário que as ideias e ações
aconteçam em todos os níveis organizacionais. Em uma visão de totalidade, esta
dimensão refere-se à integração dos vários níveis de conhecimento e de expressão, à
ação coordenada de todos os indivíduos e ao desenvolvimento de suas habilidades.
Certas variáveis, tais como o compartilhamento do conhecimento, a criatividade e
inovação e a aprendizagem e intuição compõem tal dimensão.



Dimensão tecnologia: esta dimensão engloba as tecnologias disponíveis para criar,
armazenar, recuperar e distribuir os conhecimentos acumulados e em desenvolvimento
de uma organização. Acredita-se que certas tecnologias da informação auxiliam no
processo de explicitação do conhecimento tácito, sendo diretamente proporcional aos
esforços que a empresa investe para o projeto de gestão do conhecimento.

Portanto, face à característica multidisciplinar da Gestão do Conhecimento, percebe-se
que a literatura relacionada dispõe de distintas abordagens, que comumente se
complementam. Tais abordagens podem subsidiar a correta interpretação do ambiente
organizacional e permitir com que os gestores tomem decisões assertivas.

2.3.1 O modelo de Davenport e Prusak

Partindo da premissa de que organizações saudáveis geram e usam o conhecimento e
que sem ele não poderiam sobreviver, Davenport e Prusak (2003) propõem uma abordagem à
Gestão do Conhecimento pautada pela geração, codificação e transferência do conhecimento.
Os autores supracitados consideram que existem cinco modos de geração de
conhecimento:
1) Aquisição: é possível gerar conhecimento em uma organização pela aquisição de
outra empresa ou pela contratação de indivíduos detentores de conhecimentos
desejáveis. O conhecimento pode ser adquirido ou mesmo desenvolvido pela
própria organização. Quando adquirido, o conhecimento não necessita ser recémcriado, como afirmam Davenport e Prusak (2003), podendo ser apenas uma
novidade para a organização. Como explicam os autores supracitados, o
conhecimento também pode ser alugado, através de consultorias ou financiamento

de pesquisas com direitos futuros. Os autores também ressaltam que devido a não
existência de modelos eficazes de avaliação dos conhecimentos internalizados nas
organizações e porque poucas dispõem de bases de dados que organizem tais
ativos intangíveis, quando uma empresa compra outra na verdade está comprando
as pessoas que ali trabalham;
2) Recursos dedicados: formação de unidades ou grupos de trabalho com a finalidade
de gerar conhecimento. Segundo Davenport e Prusak (2003, p. 70),
“departamentos de pesquisa e desenvolvimento são o exemplo-padrão”;
3) Fusão: neste modo de geração do conhecimento buscam-se reunir pessoas com
ideias, valores e habilidades distintas para gerar soluções criativas, através do
“caos criativo”;
4) Adaptação: este modo instila a sensação de crise para estimular processos de
mudanças. A capacidade de adaptação de uma organização, segundo Davenport e
Prusak (2003), baseia-se nos recursos e capacidades internas, bem como na
abertura da organização às mudanças;
5) Redes: o conhecimento pode ser gerado pelas redes informais e auto-organizadas
dentro das organizações. De acordo com os autores supracitados, funcionários
compartilham conhecimentos e experiências normalmente por conversas pessoais
ou por telefone, correio eletrônico ou groupware com vista à solução de problemas
de forma colaborativa. Salienta-se que embora seja de difícil codificação, tal
processo pode elevar o conhecimento em toda organização como afirmam
Davenport e Prusak (2003).
Quanto à codificação, Davenport e Prusak (2003) propõem que o conhecimento seja
transformado em um formato claro, inteligível e organizando, de forma a torná-lo acessível
àqueles que necessitam dele. Segundo os autores, o grande desafio dos métodos de
codificação é manter as propriedades distintivas dos conhecimentos, sem que os transforme
em informações ou dados. Ressalta-se que é preciso haver estruturação, mas não em excesso.
Davenport e Prusak (2003) explicam que as organizações devem observar antes de
codificarem os conhecimentos os seguintes princípios:
1) Identificar a que objetivos o conhecimento a ser codificado servirá;

2) Identificar o conhecimento existente nas várias formas apropriadas para atingir os
objetivos;
3) Avaliar o conhecimento quanto à utilidade e adequação para a codificação;
4) Identificar um meio adequado para a codificação e distribuição.
Entretanto, "o conhecimento tácito e complexo, desenvolvido e interiorizado pelo
conhecedor no decorrer de um longo período de tempo, é quase impossível de reproduzir num
documento ou banco de dados" (DAVENPORT, PRUSAK, 2003, p. 86). Como alternativa, os
autores propõe que se crie um “mapa do conhecimento”. Mapear significa identificar e
localizar conhecimentos úteis à organização, publicando-os para que pessoas dentro da
organização possam buscar quando necessitarem de conhecimento. Portanto, um mapa do
conhecimento não contém o conhecimento, mas aponta para onde ele está, seja para pessoas,
documentos ou bancos de dados.
Davenport e Prusak (2003) salientam que as transferências de conhecimento no
ambiente corporativo comumente são fragmentárias e localizadas. Quanto maior for a
organização, menor a possibilidade de uma pessoa encontrar em um colega vizinho o
conhecimento que necessita. Embora a transferência de conhecimento aconteça de forma
intermitente, por conversas ou troca de e-mails, existem muitos fatores culturais que inibem
tal processo, tais como a falta de confiança mútua, diferenças de vocabulário, falta de tempo e
de locais de encontro, falta de capacidade de absorção pelos recipientes, dentre outros
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003).

2.3.2 O modelo de Karl Sveiby

Sveiby (1998) propõe uma abordagem à GC orientada para a gestão da informação,
para o aprendizado organizacional e para a definição e utilização de competências. Segundo o
autor, na sociedade do conhecimento é o profissional especializado o responsável por
transferir conhecimento, ao contrário da sociedade industrial, na qual esse papel era delegado
aos gerentes.
Partindo da premissa de que o maior valor das organizações está nos seus ativos
intangíveis, Sveiby (1998) propõe a identificação dos componentes que os formam e a
mensuração de seu real valor, para isso classificando-os em três elementos:

1) Competência do funcionário: pode ser definida como sua capacidade de ação em
situações adversas. Ela está nas características individuais de cada funcionário, sendo
composta por conhecimento explícito (adquirido por informações), habilidade
(adquirida via treinamento e prática), experiência (reflexão dos erros e acertos
passados), julgamento de valor e por suas relações sociais (SVEIBY, 1998).

2) Estrutura interna: é definida como o conjunto de conhecimentos de uma organização,
tais como modelos, softwares, patentes, etc., criados ou não pelos funcionários, além
da própria cultura organizacional (SVEIBY, 1998).

3) Estrutura externa: Sveiby (1998, p.12) afirma que ela inclui “relações com clientes e
fornecedores, bem como marcas, marcas registradas e a reputação ou a imagem da
empresa”. O autor salienta que os investimentos nesse elemento apresenta certo risco
quando comparado ao elemento anterior, pois o valor de tais ativos está ligado
diretamente à satisfação do cliente, portanto apresenta um elemento de incerteza. É
provável que este seja o ativo organizacional mais fácil de ser mensurado, já que
representa o grau de satisfação do cliente com os serviços ou produtos oferecidos pela
organização (SVEIBY, 1998).
Embora os termos “competência” e “conhecimento” sejam utilizados de forma
intercambiável, o autor alerta que a definição depende do contexto em que são utilizados.
Segundo o autor, o conhecimento pode ser descrito como a “capacidade de agir”
(SVEIBY, 1998, p. 44). Ele também afirmar que o conhecimento é tácito, está em constante
mutação, é orientado para a ação, sendo sustentado por regras que agem como filtros.
Entretanto, pondera-se que o conhecimento embora seja dinâmico e que seu uso seja melhor
expresso pela palavra saber,

“[...] uma descrição mais prática é quase sempre um

substantivo” (SVEIBY, 1998, p. 42).
Ainda de acordo com o mesmo, a competência “[...] é não somente um dos três ativos
intangíveis de uma organização, mas também a fonte das estruturas interna e externa da
mesma” (SVEIBY, 1998, p.35), consistindo em cinco elementos:
1) Conhecimento explícito: envolve conhecimento dos fatos, sendo adquirido
principalmente pela informação quase sempre advinda da educação formal.

2) Habilidade: adquirida principalmente por treinamento e prática, sendo definida como a
arte de “saber fazer”.
3) Experiência: adquirida pela reflexão sobre os sucessos e erros passados.
4) Julgamentos de valor: são as percepções que agem como filtros para o processo de
saber de cada individuo.
5) Rede social: é formada pelas relações com outros indivíduos dentro de um ambiente e
uma cultura, transmitidos pela tradição.
Sveiby (1998) salienta que para gerenciar a competência é preciso reconhecer a
melhor maneira de transferi-la. Ele afirma que a principal atividade nas organizações do
conhecimento é a transferência do conhecimento, que pode ocorrer por meio da informação
ou da tradição (pela prática).
A transferência de conhecimento de uma pessoa para outra por meio de informação
não é um método confiável e eficiente, pois, “o significado que uma pessoa expressa nunca é
o mesmo que aquele gerado na mente da pessoa que o recebe.” (SVEIBY, 1998, p. 49).
Percebe-se pelos seus exemplos que, mesmo simples atividades carregam conceitos
demasiadamente complexos para serem expressos em palavras. Diante disso, Sveiby (1998)
aponta a necessidade de “métodos mais osmóticos, semelhantes à tradicional transmissão de
conhecimento do mestre para o aprendiz” (SVEIBY, 1998, p.51), se a organização visa
aumentar a competência dos seus funcionários.
Sveiby (1998) aponta que a tradição é a melhor maneira para que a transferência de
competência ocorra, pois segundo ele, as pessoas preferem descobrir o conhecimento por
meio de experimentos. Tal forma mostra-se mais eficaz, quando comparada à transmissão de
informação, pois o receptor participa do processo. Um dos argumentos utilizados pelo autor
para sustentar tal afirmativa é de que as pessoas podem lançar mão de todos os sentidos,
inclusive do sexto sentido. Entretanto, ele pondera que tal forma de transferência de
competência leva tempo, sem contar que grande parte da tradição é tácita, “a ponto de quase
sempre termos que exercer uma profissão para adquirir as suas habilidades” (SVEIBY, 1998,
p. 53).
Em suma, o modelo de Sveiby (1998) propõe uma forma de se criar valor a partir dos
ativos intangíveis da organização. Gerir conhecimento é atuar sobre a competência de cada
funcionário e nas estruturas internas e externas da organização.

2.3.3 O modelo de Nonaka e Takeuchi

De acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), o processo de criação do conhecimento nas
organizações passa pela dimensão ontológica (estudo da natureza do ser) e pela
epistemológica (teoria do conhecimento).
A dimensão ontológica aponta que apenas os indivíduos podem ser criadores de
conhecimento e que sem eles as organizações não podem desenvolver tal processo. Segundo
os autores supracitados, a criação do conhecimento deve ser entendida como um processo
iniciado com o conhecimento individual e ampliado e difundido pela organização, formando
uma rede de conhecimento.
Na dimensão epistemológica, Nonaka e Takeuchi (1997) se baseiam na distinção entre
conhecimento tácito e explícito estabelecida por Michael Polanyi. O conhecimento tácito é
“pessoal, específico ao contexto e, assim, difícil de ser formulado e comunicado” (NONAKA;
TAKEUCHI, 1997, p. 65), pois ele está ligado às experiências, ideias, valores e ações de cada
indivíduo. Já o conhecimento explícito é aquele formalizado de alguma maneira, podendo ser
processado por meio eletrônico, transmitido ou armazenado em um banco de dados.
A FIG. 2 demonstra a interação entre os conhecimentos tácito e explícito, sendo a
principal dinâmica na criação do conhecimento:

Figura 2: Quatro modos de conversão do conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p.81).

A socialização, primeiro modo de conversão do conhecimento, refere-se ao processo
de conversão do conhecimento tácito individual em conhecimento tácito coletivo, por meio do
compartilhamento de experiências, tais como modelos mentais ou habilidades técnicas. Como
explicam Nonaka e Takeuchi (1997, p.69), “o segredo para a aquisição do conhecimento
tácito é a experiência. Sem alguma forma de experiência compartilhada, é extremamente
difícil para uma pessoa projetar-se no processo de raciocínio do outro indivíduo”. É possível
um indivíduo adquirir conhecimento de outro mesmo sem usar a linguagem, pois através da
observação, imitação ou prática um estagiário pode aprender com o seu orientador, por
exemplo.
A externalização prevê a conversão de conhecimento tácito em explícito através de
metáforas, modelos ou hipóteses. Segundo Nonaka e Takeuchi (1997, p. 72), “o uso de uma
metáfora/analogia atraente é muito eficaz no sentido de estimular o compromisso direto com o
processo criativo”. Este modo de conversão é considerado pelos autores supracitados como o
mais importante dentre os quatro, já que “[...] a externalização é a chave para a criação do
conhecimento, pois cria conceitos novos e explícitos a partir do conhecimento tácito”
(NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.73). Os autores acreditam que o uso sequencial da
metáfora, analogia e modelo seja o mais eficaz e eficiente método de conversão do
conhecimento tácito em explícito.
Ao processo de conversão do conhecimento explícito em explícito dá-se o nome de
combinação (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Tal processo é baseado na troca e combinação
de conhecimentos explícitos, através de documentos, redes de comunicação, e-mails, reuniões
ou conversas ao telefone. Ressalta-se que a educação formal se encaixa neste modelo.
A internalização é o processo de conversão do conhecimento explícito em tácito, ou
seja, ocorre “quando são internalizadas nas bases do conhecimento tácito dos indivíduos sob a
forma de modelos mentais ou know-how técnico compartilhado [...]”(NONAKA;
TAKEUCHI, 1997, p.77). Nonaka e Takeuchi (1997, p. 77) afirmam que tal processo está
relacionado ao “aprender fazendo”.
Devido à limitação dos benefícios alcançados ao se executar os processos supracitados
de forma isolada, Nonaka e Takeuchi (1997) recomendam a adoção da "espiral do
conhecimento":

Figura 3: A espiral do conhecimento

Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997, p.80)

Portanto, pode-se afirmar que a abordagem de Nonaka e Takeuchi (1997) é baseada no
ciclo transformacional do conhecimento (explícito em tácito e vice-versa), a partir das práticas
de socialização (tácito para tácito), externalização (tácito para explícito), combinação
(explícito para explícito) e internalização (explícito para tácito), como representado pela FIG.
3.
Entretanto, para que o processo de criação do conhecimento organizacional ocorra é
preciso que se propicie um contexto apropriado. Para tal, os autores apontam cinco condições
capacitadoras (intenção; autonomia; flutuação e caos criativo; redundância):
 Intenção: além de direcionar a espiral do conhecimento, ela relaciona-se com a
aspiração de uma organização às suas metas. Segundo os autores, a intenção
organizacional fornece o critério mais importante para julgar o valor da informação ou
do conhecimento percebido ou criado. Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que
formular uma intenção organizacional e propô-la aos funcionários não só estimula o
comprometimento dos funcionários, mas constitui um passo indispensável à criação
do conhecimento.
 Autonomia: os membros de uma organização devem dispor de autonomia para que
sejam motivados a criar novos conhecimentos. A organização que propicia autonomia

aos funcionários está propensa a ser mais flexível ao adquirir, interpretar e relacionar
informações.
 Flutuação e caos criativo: segundo Nonaka e Takeuchi (1997), a interação entre a
organização e o ambiente externo é estimulada pela existência, mesmo que simulada,
de situações de crise e desordem que exigem da organização uma interação maior com
o seus clientes, fornecedores e concorrentes. Ressalta-se que a proposição de metas
desafiadoras provoca intencionalmente o caos criativo, aumentando a tensão dentro da
organização e focalizando a atenção dos colaboradores na definição do problema e
resolução da situação de crise.
 Redundância: de acordo com os autores, a redundância é empregada no sentido de
sobreposição intencional de informações sobre as atividades da organização, não no
sentido de duplicação e desperdício de informações. Ressalta-se que tais atividades
são de responsabilidade da gerência e sobre a organização como um todo e que o
conhecimento tácito é compartilhado por meio do compartilhamento de informações
redundantes.
Além das cinco condições capacitadoras e dos quatro modos de conversão do
conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) acrescentam ao seu modelo cinco fases do processo
de criação do conhecimento organizacional:

 Compartilhamento do conhecimento tácito: esta fase corresponde à socialização,
proposta nos quatro modos de conversão do conhecimento. Vale ressaltar que o
processo de criação do conhecimento começa com o compartilhamento do
conhecimento tácito.
 Criação de conceitos: nesta fase o conhecimento tácito compartilhado é convertido em
conhecimento explícito sob a forma de novos conceitos. Tal processo é semelhante à
externalização.
 Justificação de conceitos: o conceito criado deve ser justificado, cabendo à
organização determinar a viabilidade de persegui-lo ou não.
 Construção do arquétipo: após a externalização e justificação dos conceitos criados,
eles devem ser transformados em algo mais tangível, como por exemplo, um modelo.

 Difusão interativa do conhecimento: essa fase permite expandir o conhecimento criado
para outras áreas da organização ou até mesmo para ambientes externos.

2.3.4 As TIC como instrumento catalisador da Gestão do Conhecimento

As Tecnologias da Informação e Comunicação são recursos tecnológicos integrados
entre si, capazes de mediar e automatizar os processos informacionais e comunicativos, desde
processos de negócios até pesquisas científicas, englobando hardware e software para a
conversão, processamento, armazenamento, proteção, recuperação e transmissão de
informações de forma contínua. Tais tecnologias desempenham papel fundamental no
processo de reestruturação das organizações e da sociedade, fato este confirmado por autores
como Lévy (1993), Castells (1999), Drucker (2000) e Davenport e Prusak (2003).
Entretanto Pereira (2005, p.161) pondera que “não é capacidade tecnológica em si,
mas a utilização da tecnologia pelas pessoas que confere o status de propiciadoras do
conhecimento”. Cândido e Araújo (2000) afirmam que as TIC atuam como suporte para a
elaboração e execução de novos modelos e abordagens de gestão, pois os ambientes de
negócio exigem que as organizações sejam cada vez mais ágeis e adaptáveis.
De maneira mais específica, pode-se afirmar que algumas das principais tecnologias
utilizadas na viabilização da GC, segundo Cândido e Araújo (2000, p.40), são a “[...]
videoconferência, groupware, grupos de discussão, bases de dados on-line, Internet, Intranets,
sistemas especialistas, agentes de pesquisa inteligentes, data warehouse / data mining e
gerenciamento eletrônico de documentos”, dentre outras.
Porém, a maioria das tecnologias supracitadas em nada contribuiria para a GC sem as
redes de computadores, pois, estas alteram as práticas de comunicação e a maneira como as
informações e os conhecimentos fluem na organização (PEREIRA, 2005). As redes de
computadores não apenas permitem compartilhar o hardware e software geograficamente
distantes dentre diversos atores organizacionais, elas também criam uma infraestrutura para o
intercâmbio de informações e conhecimentos (PEREIRA, 2005).
Segundo Pereira (2005), as redes de computadores podem aumentar a interação e o
aprendizado das pessoas, pois permitem a integração entre os vários sentidos, baseando o
aprendizado não só em textos, mas em imagens e sons. A afirmação de Lévy (1993) reforça
ainda mais o papel das TIC para o desenvolvimento cognitivo:
Mais que nunca, a imagem e o som podem tornar-se os pontos de apoio de novas
tecnologias intelectuais. Uma vez digitalizado, a imagem animada, por exemplo, pode

ser decomposta, recomposta, indexada, ordenada, comentada, associada no interior de
hiperdocumentos multimídia (LÉVY, 1993, p. 103).

Tal afirmação feita por Lévy (1993) refere-se aos hipertextos (recursos utilizados em
páginas da WEB4), pois face à multimídia interativa e a dimensão não linear desses, uma
atitude exploratória é favorecida e consequentemente um maior envolvimento pessoal no
processo de ensino e aprendizagem pode ser obtido, nesse sentido, a participação ativa na
aquisição de conhecimento favorece a retenção de conteúdo (LÉVY, 1993).
Dentre as diversas formas de utilização das redes de computadores, por meio de
ferramentas tecnológicas baseadas na internet, destacam-se os WIKIS como recursos capazes
de alavancar a gestão do conhecimento (SCHONS, 2008). Eles possibilitam a inserção de
dados através da WEB de forma colaborativa em uma base de dados comum, categorizando e
ordenando os conceitos. O conteúdo armazenado em tais ferramentas, segundo Schons (2008,
p.81) “[...] é expandido frequentemente conforme a ocorrência de diferentes colaborações”.
Partindo do pressuposto de que o “conhecimento e experiências se encontram dispersos pela
organização e se concentram em geral em determinados indivíduos ou unidades de trabalho”
(CHOO, 2006, p.28), os wikis configuram-se como importante suporte tecnológico na
resolução dos problemas de desestruturação e dispersão do conhecimento organizacional.
As páginas amarelas ou mapas do conhecimento são outro importante recurso na
localização do conhecimento na organização. Pode-se defini-lo como um banco de dados
online contendo as habilidades de cada funcionário, acessíveis a toda organização, capaz de
oferecer a localização, rápida e simples, das fontes potenciais de conhecimento (PEREIRA,
2005). Mapear a capacidade intelectual da organização pode não só propiciar o crescimento
organizacional, mas amenizar ou até mesmo solucionar problemas causados pela rotatividade
de pessoal (GROTTO, 2005). Porém, Davenport e Prusak (2003) ponderam a importância de
tal recurso ao afirmarem que um mapa do conhecimento:
Indica o conhecimento, porém não o contém. Trata-se de um guia, não de um
repositório. [...] A principal finalidade e o mais evidente benefício de um mapa do
conhecimento é mostrar para as pessoas de dentro da empresa para onde ir quando
necessitarem do conhecimento (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 88).

Já os groupwares são capazes de subsidiar o trabalho colaborativo através do
compartilhamento de informações e nesse sentido podem auxiliar à GC (PEREIRA, 2005). A
afirmação de Lévy (1993) confirma que esses vão além de uma simples ferramenta de suporte
à concepção e à discussão coletiva, pois:
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Ajudam cada interlocutor a situar-se dentro da estrutura lógica da discussão em
andamento, pois fornecem-lhe uma representação gráfica da rede de argumentos.
Permitem também a ligação efetiva de cada argumento com os diversos documentos
aos quais ele se refere, que talvez até o tenham originado, e que formam o contexto da
discussão. Este contexto, ao contrário do que ocorre durante uma discussão oral,
encontra-se agora totalmente explicitado e organizado (LÉVY, 1993, p. 66).

Pereira (2005) aponta que os repositórios de conhecimento, outro recurso tecnológico
disponível às organizações, é capaz de reunir conhecimentos explícitos tanto de fontes
externas quanto de fontes internas. Davenport e Prusak (2003) complementam ao afirmar que
as buscas podem ser sobre produtos, clientes ou sobre outro tema pertinente.
Portanto, sistematizar e difundir o conhecimento dentro da organização tornou-se
fundamental para sua gestão, pois para que o conhecimento não seja perdido ao longo do
tempo, mecanismos para coleta, estruturação e compartilhamento do conhecimento são
requeridos.
Porém, Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001) preconizam cautela quanto às expectativas
criadas sobre as TIC:
Sozinhos, os investimentos em tecnologia da informação não fazem acontecer a
empresa que cria conhecimento. [...] os sistemas de informação são de utilidade
limitada na facilitação do comprometimento do grupo com um conceito, no
compartilhamento de emoções relacionadas com experiências tácitas ou na
incorporação do conhecimento relacionado com determinada tarefa (VON KROGH;
ICHIJO; IKUJIRO, 2001, p.40).

Davenport e Prusak (2003) também compartilham de tal ponto de vista quanto à
limitação das tecnologias, pois, para que a Gestão do Conhecimento seja eficaz necessita-se
também de mudanças culturais, comportamentais e organizacionais. Pereira (2005, p. 159)
também alerta quanto ao esquecimento do importante papel das pessoas na GC: “[...] tratar o
conhecimento apenas como caracteres e números decorrentes de faturas e relatórios,
esquecendo-se das habilidades e da expertise dos atores organizacionais, pode levar a graves
erros no uso da tecnologia para transmitir o conhecimento [...]”.
Diferentemente das tecnologias supracitadas, o workflow é um importante recurso
utilizado para a automação de processos de negócio, capaz de racionalizá-los e potencializálos (PEREIRA, 2005), podendo “assumir o papel de instrumento tecnológico para
transformação do conhecimento” (THIVES JR., 2005, p. 186). Os processos de negócio são
um elemento vital para as organizações, pois representam o elo entre o trabalho e um dos
ativos de maior valor para as organizações: a competência (SVEIBY, 1998; MORENO,
SANTOS, 2012). Provavelmente o que torna tal tecnologia tão singular é a possibilidade de
“[...] que as pessoas dediquem mais tempo às tarefas de pensar e criar, tão essenciais ao
desenvolvimento de novas habilidades e práticas” (PEREIRA, 2005, p. 166).

Aplicar as teorias relacionadas à Gestão do Conhecimento aos processos de negócio
pode não só proteger os ativos intangíveis das organizações, mas desenvolvê-los de tal forma
que contribuam positivamente para a criação de produtos e serviços mais adequados aos
clientes (MORENO; SANTOS, 2012).

2.3.5 Os processos de negócio e sua relação com a Gestão do Conhecimento

Apesar do termo “processos de negócio” ser utilizado em diferentes contextos
organizacionais em função de distintas iniciativas ocorridas ao longo do tempo, pode-se
defini-lo como uma coleção de atividades interdependentes executadas de forma coordenada
para que se atinja uma meta organizacional, de tal forma que proporcione agregação de valor
sob a óptica do cliente final (RAGHU, VINZE, 2005; WESKE, 2007; DE SORDI, 2008;
HURTADO et al., 2012).
Os processos de negócio estão intrinsecamente ligados às organizações, pois “não
existe um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem um processo empresarial.
Da mesma forma, não faz sentido existir um processo empresarial que não ofereça um
produto ou um serviço” (GONÇALVES, 2000, p. 7). Quando voltados à atividade-fim da
organização são caracterizados como finalísticos, pois estão ligados ao atendimento das
necessidades do mercado e na geração de produtos e serviços finais, contribuindo diretamente
para a criação de valor para os clientes (PAIM et al., 2009). Ressalta-se que processos dessa
natureza atuam de forma transversal nas organizações, ou seja, de ponta a ponta nas diversas
áreas. Já os processos responsáveis por criar condições necessárias para que a organização
possa desempenhar sua atividade-fim são classificados como processos de apoio (PAIM et al.,
2009). Embora estes produzam resultados imperceptíveis ao usuário, são considerados
essenciais para a gestão efetiva.
Percebe-se que quando assistidos pelas TIC, os processos de negócio são mais bem
gerenciados, pois reduzem o transporte, armazenamento e deslocamento de materiais
necessários a sua execução, configurando-se como um importante fator para a otimização
quanto ao uso dos recursos organizacionais (GONÇALVES, 2000; DE SORDI, 2008).
Embora os processos sejam cada vez mais automatizados, muitos projetos de automação
apresentam elevado risco de descumprimento dos custos e prazos estipulados em função do
desconhecimento dos usuários sobre seus próprios processos e sobre as conexões existentes
com outras áreas (CAMPOS, 2013).

A partir da percepção de que desempenhar diversas funções com excelência não
implica obrigatoriamente na satisfação do cliente, identificou-se que muitos dos problemas
organizacionais estão na interação de trabalhos entre diferentes áreas funcionais. A literatura
acadêmica refere-se a este problema como "lacuna organizacional", devido à existência de
áreas organizacionais pouco compreendidas e mal gerenciadas (CONTADOR et al., 2005; DE
SORDI, 2008). Porém, os problemas de interação não se limitam entre as áreas de uma
organização, pois embora sejam específicos para uma organização, os processos não
constituem atividades isoladas, devendo ser dotados de interfaces capazes de interagir com
processos de negócio executados por outras organizações (WESKE, 2007; DE SORDI, 2008).
Na busca por soluções mais eficazes, como explica De Sordi (2008, p.20), várias
organizações foram levadas a rever suas estruturas “arquitetando-as não mais a partir de
agrupamentos de atividades em torno de suas áreas funcionais, mas sob a perspectiva do
cliente”. Tal iniciativa propiciou a eliminação da compartimentação do conhecimento
originada pelas barreiras hierárquicas e funcionais, conhecidas como “ilhas isoladas de
conhecimento” (DE SORDI, 2008).
Sendo assim, o processo de negócio configura-se um habilitador de um modelo
holístico de gestão, baseado na Teoria Geral dos Sistemas (TGS), capaz de debelar os
problemas oriundos da gestão segmentada por áreas ou departamentos organizacionais (DE
SORDI, 2008). O holismo representa o oposto do reducionismo, por considerar que o todo
seja algo maior que a soma das partes individuais. A abordagem sistêmica propiciada pela
TGS fundamenta-se, de acordo com De Sordi (2008), na interdependência das partes e no
tratamento complexo da realidade complexa.
A partir dos fundamentos teóricos estabelecidos pela academia, iniciativas
mercadológicas voltadas para as diversas etapas da gestão por processos de negócio surgiram,
dentre elas o modelo de gestão Business Process Management (BPM) (CONTADOR et al,
2005; DE SORDI, 2008). A BPM engloba um conjunto de metodologias e tecnologias que
visam propiciar às organizações uma visão holística e integrada do ambiente interno e externo
quanto aos processos de negócio (ABPMP, 2009). Tal solução se propõe a alinhar os
processos de negócio à estratégia organizacional, conduzindo a um desempenho eficiente toda
organização, através da identificação, desenho, execução, medição, monitoramento, controle e
aperfeiçoamento dos processos, automatizados ou não (CRUZ, 2008; ABPMP, 2009).
Salienta-se que a prática de BPM prevê que a medição de desempenho do processo de
negócio pode ser definida através de duas dimensões principais: (1) a extensão com que metas
de processo são alcançadas, e (2) a eficiência e eficácia das atividades de processo (ABPMP,

2009). Segundo a ABPMP (2009, p.34), “métricas de custo, tempo de conclusão de tarefas,
condições financeiras e uma miríade de outras métricas podem ser desenvolvidas e utilizadas
para prover suporte a decisões pela gerência”.
Entretanto, ressalta-se que a análise, desenho e medição de desempenho, elementos
intrínsecos à gestão por processos, são comumente habilitados através da representação dos
processos (ABPMP, 2009). Sob esse prisma, pode-se afirmar que o processo pode ser
expresso em vários níveis de detalhamento, desde uma visão altamente abstrata até uma visão
operacional. Nesse ponto reside a diferença entre um diagrama, um mapa e um modelo de
processo de negócio.
Um diagrama de processo pode ser entendido como uma notação simples do fluxo de
trabalho básico de um processo, omitindo detalhes menores que não são necessários ao
entendimento do fluxo geral de trabalho. O mapeamento requer maior precisão, pois são
necessários outros elementos tais como atores e eventos. Enquanto a modelagem de um
processo é a representação do mesmo "de forma necessária e suficiente para a tarefa em
questão" (ABPMP, 2009, p.49).
Um dos mais aceitos padrões abertos para a representação dos processos de negócio é
o Business Process Model Notation (BPMN). Tal padrão foi criado pelo Business Process
Management Initiative (BPMI), consórcio de fornecedores de ferramentas de BPM, para que
o conhecimento tácito fosse explicitado de maneira que todos os usuários de um processo de
negócio pudessem entender, pois sua notação é composta por “[...] ícones bastante sugestivos
e de fácil compreensão” (DE SORDI, 2009, p.253). Segundo De Sordi (2009, p. 110), “o
propósito dessa notação é apoiar a gestão por processos tanto do ponto de vista dos usuários
técnicos quanto dos usuários do negócio, fornecendo uma notação intuitiva a esses usuários,
mesmo nos casos em que se tenha de representar a semântica de processos complexos”.
O Object Management Group (OMG), grupo de definição de padrões para sistemas de
informação ao qual o BPMI se uniu no ano de 2005, afirma que a BPMN engloba quatro
categorias básicas de elementos, a saber: (a) objetos de fluxo, (b) objetos de conexão, (c)
Swimlanes, e (d) artefatos (OMG, 2013).
A FIG. 4 ilustra os objetos de fluxo utilizados na representação das atividades de um
processo:

1. Objetos de fluxo
Figura 4: Descrição dos objetos de fluxo

Fonte: OMG (2013)

Os objetos de fluxo, ilustrados pela FIG. 4, são os principais elementos gráficos para
definir o comportamento de um processo de negócio, englobando “eventos”,
“atividades” e “controles de fluxo”. Eles representam as principais atividades de um
processo de negócio, tal como uma tomada de decisão (controle de fluxo), por
exemplo. As atividades de emissão de um relatório ou então um desvio de fluxo no
processo devido a um saldo de conta bancária zerado, são exemplos do que tais
objetos podem representar.

A FIG. 5 apresenta os objetos responsáveis pela conexão entre os objetos de fluxo de
um diagrama BPMN:

2. Objetos de conexão
Figura 5: Descrição dos objetos de conexão

Fonte: OMG (2013)

Os objetos de conexão, descritos na FIG. 5, representam as três maneiras de se
conectar um objeto de fluxo a outro, por meio de "fluxo de sequencia", "fluxo de
mensagem" ou "associação". As atividades representadas pelos objetos de fluxo
devem ter sua sequência estabelecida, sendo os objetos de conexão incumbidos de
tal tarefa. Então, para ligar uma atividade de “baixar estoque” e posteriormente
“emitir nota fiscal”, por exemplo, fica a cargo do objeto de sequencia de fluxo.

A FIG. 6 apresenta os objetos responsáveis por colocar ordem nos diagramas BPMN,
denominados swimlanes:
3. Swimlanes
Figura 6: Descrição dos swimlanes

Fonte: OMG (2013)

Os Swimlanes (agrupamentos) são utilizados no agrupamento da modelagem primária
de elementos, seja através das “piscinas” (pools) ou “raias” (lanes). Através destes

objetos é possível definir o papel de um ator, por exemplo, sendo capaz de distinguir
as atividades destinadas ao cliente daquelas destinadas ao fornecedor de um processo
qualquer.

A FIG. 7 ilustra os artefatos, ou componentes utilizados como informações adicionais
ao diagrama BPMN:

4. Artefatos
Figura 7: Descrição dos artefatos

Fonte: OMG (2013)

Os artefatos são usados para fornecer informação adicional sobre o processo, através
de um "objeto de dados", "grupo" ou "anotação". Esses objetos permitem que se
adicione uma nota, por exemplo, sobre uma particularidade do processo, tal como a
necessidade de se respeitar certas características de um sistema computacional
obsoleto.

Partindo do princípio de que a GC trabalhe no sentido de explicitar os conhecimentos
e de que todos eles sejam criados e utilizados nos processos organizacionais, a relação entre
tal modelo de gestão e os processos de negócio reside principalmente na explicitação do
conhecimento organizacional “a respeito de como as coisas são feitas” (CAMPOS, 2013,
p.16). De acordo com Campos (2013, p.16), “o primeiro passo para uma identificação e
captação de conhecimento, e mesmo dos potenciais pontos de geração desse conhecimento, é
modelar os processos organizacionais”.

Embora seja uma discussão meramente semântica, deve-se atentar que os termos
“modelar”, “desenhar” e “redesenhar” no contexto de processos de negócio possuem certa
distinção, pois modelar refere-se à criação de um processo inteiramente novo para a
organização, como explica Cruz (2008). Desenhar é o mesmo que documentar aqueles não
estão formalizados, enquanto redesenhar um processo é na verdade a atividade de reinventálo, recriá-lo (CRUZ, 2008).
Portanto, pode-se inferir que a modelagem, desenho ou redesenho de processos de
negócio produz novos conhecimentos para as organizações, pois pelas palavras de Lévy
(1993):
Traduzir antigos saberes em novas tecnologias intelectuais equivale a produzir novos
saberes (escrever um texto, compor um hipertexto, conceber um sistema especialista).
A ilusão consiste em crer que haveria “conhecimento” ou “informações” estáveis que
poderiam mudar de suporte, ser representadas de outra forma ou simplesmente viajar
guardando ao mesmo tempo sua identidade. Ilusão, porque aquilo sobre o que versam
as teorias do conhecimento: saberes, informações e significações são precisamente
efeitos de suportes, conexões, proximidades, interfaces (LÉVY, 1993, p.184).

Codificar ou externalizar os conhecimentos pode fazer com que eles sejam
perpetuados, pois “a escrita aposta no tempo” (LÉVY, 1993, p.88), já a comunicação oral é
transitória. Percebe-se que Davenport e Prusak (2003) possuem o mesmo entendimento sobre
esse constante desafio imposto às organizações:
Codificar o conhecimento é fundamental para incrementar seu valor dentro da
organização. A codificação dá permanência para o conhecimento que, de outra forma,
existiria apenas na mente das pessoas. Ela representa ou insere, conhecimento em
formatos que podem ser compartilhados, armazenados, combinados e manipulados
numa variedade de maneiras. (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 106).

Entretanto, os autores supracitados atentam para a perda dos atributos do
conhecimento a depender do método utilizado para a codificação, pois “o desafio é codificar o
conhecimento e, ainda assim, manter intactos seus atributos distintivos, implementando uma
estrutura de codificação que seja tão veloz e flexível quanto o próprio conhecimento”
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 106).
Nesse sentido, é pertinente mencionar que vários trabalhos de psicologia cognitiva
remetem à construção de “[...] pequenas histórias ou imagens envolvendo as palavras a serem
lembradas [...]” (LÉVY, 1993, p. 79). Como explica Lévy (1993), a estratégia denominada
“elaboração” permite que as lembranças de longo prazo sejam formadas de maneira mais
eficaz pelas associações entre os itens a serem lembrados ou então pelas associações entre
esses e as ideias anteriormente formadas. Percebe-se que Davenport e Prusak (2003) também

partilham de tal premissa sobre a codificação do conhecimento, pois segundo eles as pessoas
pensam de forma narrativa e “[...] histórias e recursos retóricas propiciam o mais rico e
maleável método para a execução dessa tarefa” (DAVENPORT; PRUSAK, 2003, p. 106).
Borges e Gonçalo (2009) constataram que diversos autores apontam que a abordagem
do Storytelling tem sido utilizada pelas organizações como uma maneira de se analisar a
memória, as normas, valores e cultura, podendo servir como fonte de inspiração de mudanças
corporativas. Segundo eles, “são as narrativas, consideradas essenciais na vida organizacional,
de que trata a abordagem do Storytelling” (BORGES; GONÇALO, 2009, p.3). Os autores
supracitados também apontam que tal abordagem é frequentemente citada como uma forma
de se promover o aprendizado na gestão do conhecimento, especialmente por permitir que se
transmitam altos níveis de complexidade.
Infere-se que o Storytelling pode facilitar a conversão do conhecimento tácito em
explícito, não apenas por se tratar de uma abordagem bastante maleável, mas também por ser
capaz de reter certos atributos distintivos do conhecimento, como por exemplo, algumas
emoções captadas em um vídeo digital com o relato sobre os valores que a diretoria de uma
organização deseja passar aos seus colaboradores (BORGES; GONÇALO, 2009).
Descrita por Matthews-DeNatale (2008) como “Digital Storytelling”, considera-se tal
abordagem uma poderosa ferramenta intercultural de aprendizado, conceito esse que vai ao
encontro das teorias de Davenport e Prusak (2003) sobre a compatibilidade cultural quanto ao
formato utilizado para a codificação do conhecimento, pois “quando precisamos transferir
conhecimento, o método deve ser sempre compatível com a cultura” (DAVENPORT;
PRUSAK, 2003, p. 113).
Matthews-DeNatale (2008) orienta que pequenos vídeos digitais (de 3 a 5 minutos)
sejam

produzidos

com

brainstorms5

ou

com

explicações

curtas

para posterior

compartilhamento. Stevens (2012) pondera que cada parte de uma história deve ser contada
por uma diferente mídia (áudio, vídeo, texto, gráfico), não havendo redundância. A autora
ressalta que a história deve ser contada de uma maneira lógica, porém não linear. Salienta-se
que tanto para Matthews-DeNatale (2008) quanto para Stevens (2012) a criação de um
pequeno storyboard (espécie de planejamento da história) para definição dos recursos e o
tempo a ser utilizado constituem o primeiro passo a ser tomado ao se utilizar tal técnica.
Observa-se que o uso de recursos multimídia (texto, áudio e vídeo) vai ao encontro das
teorias relacionadas às soluções de gerenciamento de processos de negócio denominadas
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Business Process Management System (BPMS), pois como afirma De Sordi (2008), o BPMS
faz uso intensivo dos mesmos.
Percebe-se que associar as teorias de Gestão do Conhecimento às teorias de Gestão
por Processos de Negócio pode evitar que a organização apenas normalize seus processos de
negócio. Pode-se garantir que o valor do conhecimento, intrínseco à execução dos processos,
seja zelado e que seus atributos mantenham-se distintivos, sem contar que uma abordagem
integrada pode evitar com que a GC seja vista como algo desnecessário e desvinculado das
atividades principais (HURTADO et al.,2012).
Mas, de nada valerá a integração entre a Gestão do Conhecimento e a Gestão por
Processos de Negócio se os aperfeiçoamentos dos processos se limitarem à evolução do ativo
“políticas e regras” (DE SORDI, 2008). De Sordi (2008, p. 53) ressalta que o aperfeiçoamento
dos processos através da GC deve ir além, devendo também ajustar constantemente os demais
ativos envolvidos, tais como “recursos humanos, papéis e responsabilidades, estrutura
organizacional, facilidades, tecnologias da computação e comunicação”. Adequar tais ativos
gera conhecimentos organizacionais capazes de subsidiar a alavancagem do processo, o que é
ilustrado pela FIG. 8:
Figura 8: Alavancagem do processo de negócio pela aplicação da prática de Gestão do Conhecimento

Fonte: Bulton (2001) apud De Sordi (2008, p.54)

A alavancagem do processo de negócio pela aplicação da prática de Gestão do
Conhecimento consiste em um fluxo retroalimentado, conforme ilustrado pela FIG. 8, que se

propõe a criar condições de desenvolvimento favorável aos demais ativos requeridos à
operação do processo. Segundo De Sordi (2008, p. 53), a utilização e análise dos ativos
supracitados na operação diária do processo “[...] geram conhecimentos organizacionais
rotulados como “lições aprendidas”, sendo esse o principal elemento para a alavancagem do
processo de negócio [...]”.
Entretanto, em virtude das peculiaridades encontradas na administração pública,
considera-se que sua gestão seja mais complexa e por isso requer maior atenção.

2.4 A Gestão do Conhecimento na Administração Pública

É notório que as mudanças no setor governamental ocorrem em um compasso mais
lento quando comparadas às mudanças ocorridas na iniciativa privada, pois certas
características da administração burocrática, desenvolvida em outra época, ainda são
preservadas (SCHLESINGER et al, 2008). A existência de um conflito de valores entre a
administração pública e a nova economia, segundo Schlesinger et al (2008), faz com que se
associe a imagem da administração pública à ineficiência e a má qualidade dos serviços
prestados.
Percebe-se que a cultura, complexidade e o tamanho configuram-se como delicados
fatores a serem considerados pelo Estado ao adotar certas técnicas de gestão
(SCHLESINGER et al, 2008). Embora a Gestão do Conhecimento seja uma iniciativa
relativamente comum para as empresas privadas, poucos são os casos práticos de implantação
na esfera pública (SCHLESINGER et al, 2008). Schlesinger et al (2008) salientam que a
perda do conhecimento, um dos graves problemas enfrentados pela administração pública, se
dá em função da falta de um modelo apropriado, referindo-se à gestão do conhecimento
organizacional. Nesse sentido, Batista (2012) afirma que os modelos criados para a iniciativa
privada não são adequados.
No que tange à adoção da GC pelo Estado, de maneira geral, outro sério obstáculo a
ser transposto reside na cultura dos servidores públicos e nas políticas de incentivo,
requerendo uma mudança de postura desses e uma política de incentivo ao estudo e
valorização dos funcionários (SCHLESINGER et al, 2008).
Azevedo (2002) é mais preciso ao apontar os principais problemas enfrentados pelo
setor governamental, que segundo ele residem:

1) Na rigidez de demarcação entre os departamentos, funções e níveis de gestão, que
consequentemente acabam gerando conhecimento compartimentado;
2) Na dificuldade de compartilhamento do conhecimento de forma voluntária entre
funcionários e departamentos;
3) Na utilização do conhecimento como fonte de poder, como forma de proteção do
cargo e como “trampolim” para obter promoções;
4) Na falta de reconhecimento dos que disseminam o conhecimento;
5) Na falta de recompensas pecuniárias e de incentivos.

Diante das palavras de Osborne e Gaebler (1998, p. 22) apud Schlesinger et al (2008,
p. 41), “a missão fundamental do governo é ‘fazer o bem’, não é ‘fazer dinheiro’”, pode-se
inferir que há certa lacuna entre a gestão pública e a privada, pois as peculiaridades da
administração pública fazem com que a sua gestão seja considerada mais complexa.
Nesse sentido, Batista (2012) observa que os sistemas de valores para o Estado são
diferentes, não sendo coerente adotar modelos de GC voltados para a iniciativa privada e,
portanto, um modelo holístico, com foco em resultados e específico para a administração
pública brasileira seja necessário. Assim, o autor propõe um modelo de Gestão do
Conhecimento, descritivo e prescritivo, voltado para a administração pública, representado
pela FIG. 9:

Figura 9: Modelo de Gestão do Conhecimento para a administração pública

Fonte: Batista (2012, p. 52).

O modelo proposto por Batista (2012, p.70) é composto por seis componentes:

1) Visão, missão, objetivos estratégicos, estratégias e metas: o primeiro componente
consiste nos direcionadores estratégicos organizacionais, sendo considerado o ponto
de partida do modelo proposto pelo autor supracitado. Segundo Batista (2012), a visão
de futuro define o que a organização pretender ser, ao passo que a missão aponta o que
é atualmente. Já os objetivos estratégicos, estratégias e metas apontam lacunas de
conhecimento a serem preenchidas para que os objetivos sejam alcançados. É preciso
salientar que a visão, missão, estratégias, objetivos estratégicos e metas
organizacionais estejam alinhadas com a visão, missão e estratégias de GC para que os
resultados almejados sejam alcançados (BATISTA, 2012).
2) Viabilizadores: esse segundo componente é formado pelos fatores críticos de
sucesso ou viabilizadores da Gestão do Conhecimento, sendo eles: a) liderança, b)
tecnologia, c) pessoas, e d) processos. A liderança diz respeito ao papel desempenhado
pela alta administração em reforçar a visão e as estratégias de GC, alinhando-os ao da
organização, bem como proporcionar uma estrutura de governança que formalize as
iniciativas de Gestão do Conhecimento (BATISTA, 2012). É preciso ressaltar que a

rotatividade de gestores na direção de órgãos públicos, como lembra Batista (2012),
pode causar impactos negativos sobre iniciativas de GC, pois muitas vezes a nova
liderança não dá continuidade a projetos bem sucedidos.
A tecnologia é responsável por viabilizar e acelerar os processos da GC, pois de
acordo com Batista (2012, p. 57), a tecnologia pode auxiliar “[...] na gestão do
conhecimento explícito mediante várias ferramentas, tais como: mecanismos de busca,
repositórios de conhecimentos, intranets e extranets”. Ela também facilita na “[...]
colaboração presencial e virtual melhorando a comunicação e o compartilhamento
tanto no nível formal como no informal” (BATISTA, 2012, p. 57).
O terceiro viabilizador, denominado “pessoas”, desempenha um papel vital na GC,
devendo a administração pública investir em “educação e capacitação, assim como nos
de desenvolvimento de carreiras para incrementar a habilidade dos servidores e
gestores públicos de identificar, criar, armazenar e aplicar conhecimento” (BATISTA,
2012, p. 58).
O último viabilizador, denominado “processos”, é descrito por Batista (2012, p. 59)
como “[...] um conjunto de atividades que transformam insumos (ou entradas) em
produtos e serviços (saída) na organização por meio de pessoas que utilizam recursos
entregues por fornecedores”. Dentre uma série de ações importantes de GC na gestão
de processos pode-se destacar a modelagem de sistemas de trabalho, bem como o de
processos de apoio e finalísticos visando agregar valor ao cidadão-usuário e
consequentemente o alto desempenho institucional. O autor também sinaliza a
importância de se gerenciar, avaliar e melhorar os processos de apoio e finalísticos
para assegurar o atendimento dos requisitos do cidadão-usuário e a manutenção dos
resultados da organização.
3) Processo de GC: o terceiro componente refere-se à mobilização sistemática do
conhecimento, pois como afirma Batista (2012), requer pelo menos cinco atividades:
 Identificar: refere-se à identificação das competências essências da organização
pública, bem como das lacunas do conhecimento para que a organização
alcance seus objetivos estratégicos.
 Criar: diz respeito à conversão do conhecimento e a criação do novo
conhecimento com vista a eliminar as lacunas do conhecimento. A criação
pode ocorrer no nível individual, de equipe e organizacional.

 Armazenar: a preservação do conhecimento organizacional deve ser de tal
forma que sua recuperação seja fácil. Entretanto, Batista (2012, p. 63) lembra
que “[...] é muito difícil explicitar e armazenar a experiência e a
especialização, pois são formas de conhecimento tácito”, e nesse sentido o
autor pondera que as pessoas detentoras de tal experiência devem ser postas
em contato com outras para que a transferência de conhecimento seja
viabilizada.
 Compartilhar: o compartilhamento de conhecimento promove a inovação e a
aprendizagem contínua, vindo a permitir que a organização atinja seus
objetivos. Ressalta-se a necessidade de se promover uma cultura de
compartilhamento do conhecimento por parte da administração pública.
 Aplicar: refere-se à utilização e reutilização do conhecimento na organização
para transformá-lo em ação. Como explica o autor, “o conhecimento agrega
valor apenas quando é aplicado nos processos de apoio, processos finalísticos
e, consequentemente, melhora produtos e serviços da organização pública”
(BATISTA, 2012, p. 64).

O Processo de GC deve ter suas atividades integrantes executadas na gestão de
processos e de projetos e “nesse caso, o conhecimento deve ser visto como um insumo
dos processos de apoio e finalísticos e, ao mesmo tempo, um resultado desses
processos. Esse produto pode ser reutilizado no mesmo processo ou em outro dentro
ou fora da organização” (HEISIG, 2009 apud BATISTA, 2012, p.62).
Embora seja uma discussão semântica, há de se ressaltar que as expressões “gestão de
processos” e “gestão por processos” utilizadas na literatura sobre processos de negócio
não são sinônimos, como De Sordi (2008) lembra. Segundo o autor, a “gestão de
processos” refere-se à engenharia operacional, fruto do mecanicismo da revolução
industrial. Este termo carrega uma abrangência mais reduzida quando comparado com
a “gestão por processos”, pois “o valor semântico que se deseja atribuir na abordagem
administrativa da gestão por processos é de prioridade, foco, desenvolvimento do
processo de negócio [...]” (DE SORDI, 2008, p. 25). Considera-se que a gestão por
processos seja uma metodologia de gerenciamento centrada no cliente, requerendo que
as atividades principais sejam mapeadas, documentadas, mensuradas e que cada

processo seja avaliado quanto ao seu desempenho de forma a contribuir positivamente
com os objetivos organizacionais (DE SORDI, 2008).
Porém, deve-se alertar que mesmo a gestão por processos “[...] muitas vezes
negligencia o valor da informação e do conhecimento intrínsecos à execução dos
processos, fazendo com que o esforço de implantação deste modelo de gestão seja
direcionado apenas à normalização dos processos” (OLIVEIRA et al., 2010, p.133).
Assim, identifica-se um importante fator limitante quanto à percepção de tal modelo
de gestão pelas organizações e um importante argumento para que as teorias de GC
sejam aplicadas aos processos de negócio.
4) Ciclo KDCA: ilustrado pela FIG. 10, este ciclo deve ser utilizado na gestão de
processos e no gerenciamento de programas e de políticas públicas para o aumento da
eficiência, melhora da qualidade e efetividade social, dentre outros (BATISTA, 2012).
Como afirma o autor, este ciclo é baseado no Ciclo PDCA que originalmente conta
com as quatro etapas:
 P (PLAN) que significa "planejar", é nessa etapa onde as metas de melhorias e
métodos são definidos;
 D (DO) que significa "executar", quando são executadas atividades de
treinamento e educação, etc;
 C (CHECK) ou "verificar", sendo nesta etapa a verificação dos resultados da
tarefa executada;
 A (ACTION), a quarta etapa se refere a atuar corretivamente caso as metas não
sejam atingidas.
Batista (2012) argumenta que a substituição do P (Plan = planejar) pelo K (Knowledge
= conhecimento) não se trata de uma eliminação do planejamento, mas de uma
mudança de foco. Nesta etapa, deve-se identificar o conhecimento relevante para
melhorar a qualidade do processo, produto ou serviço.

Figura 10: Ciclo KDCA de GC

Fonte: Batista (2012, p. 65)

Pode-se afirmar que o Ciclo KDCA, ilustrado pela FIG. 10, é um ciclo
transformacional de conhecimento em ações, medidas e correções. Ou seja, assim
como o Ciclo PDCA, o KDCA é um método iterativo de gestão utilizado para o
controle e melhoria contínua de processos, produtos e serviços, podendo “girar”
continuamente partindo da etapa de K, posteriormente para D, C e por fim para a etapa
A, não tendo um fim obrigatório definido. Deve-se ressaltar que o Ciclo KDCA tem
seu foco no conhecimento.

5) Resultados de GC: como salienta Batista (2012), os resultados de GC podem ser
divididos em imediatos e finais. Os resultados imediatos referem-se à aprendizagem e
à inovação. Como consequência tem-se um aumento da capacidade de realização
individual, das equipes, da organização e da sociedade. O autor observa que, a
aprendizagem ocorre antes, durante e depois de um processo, sendo as lições de
aprendizagem compartilhadas em comunidades de prática e finalmente as lições são
incorporadas como Ativos de Conhecimento. Já os resultados finais decorrem dos
imediatos e estão ligados ao aumento da eficiência, da melhoria da qualidade e

efetividade social, com a contribuição para a legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade na administração pública.
6) Partes interessadas: Batista (2012) afirma que um modelo de GC para a
administração pública brasileira deve incluir duas dimensões: cidadão-usuário e
sociedade. As partes interessadas são os destinatários dos serviços e das ações da
administração pública, e nesse sentido a autor supracitado argumenta que as
dimensões cidadão-usuário e sociedade não são observadas em outros modelos
construídos para organizações de maneira geral.
Assim como Batista (2012) propôs um modelo de GC voltado à administração pública,
o Governo de Minas Gerais também o fez. Partindo do objetivo de “agregar valor aos serviços
públicos, mediante a criação de uma ambiência favorável à geração, estruturação,
compartilhamento e disseminação do conhecimento nos âmbitos interno e externo ao Governo
Estadual”, a Política Estadual de Gestão do Conhecimento foi definida pelo governo mineiro
(MINAS GERAIS, 2012, p. 12).
Argumenta-se que a política supracitada, desenvolvida através da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, “[...] vem ao encontro das expectativas de intensificação da
reflexão estratégica no âmbito da Administração Pública Estadual, implícita ao objetivo
institucional de disseminar e compartilhar a informação e o conhecimento entre os servidores”
(MINAS GERAIS, 2012, p. 6).
As abordagens complementares estabelecidas pela Política Estadual de Gestão do
Conhecimento, conforme ilustradas pela FIG. 11, serviram de base para a elaboração do
modelo de GC para a administração pública do Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS,
2012):

Figura 11: Mapa Conceitual da Gestão do Conhecimento na Administração Pública Estadual

Fonte: Minas Gerais (2012, p. 14).

As abordagens complementares são baseadas em 4 níveis, a saber:

 Nível institucional: trata sobre a visão de atendimento das necessidades dos cidadãos e
da sociedade em geral.
 Nível estratégico: percebe-se a existência de 4 pilares de sustentação, traduzidos como
fatores críticos a serem geridos, de modo a garantir a sua efetividade:
1) Foco em resultados;
2) Foco na infraestrutura tecnológica, para a racionalização e eficiência das
iniciativas;
3) Foco nos processos, os quais carregam as informações relevantes para o
negócio;
4) Foco nas pessoas, gerenciamento do ambiente em que se desenvolvem as
práticas selecionadas.

 Nível tático: refere-se às atividades básicas da GC (geração, codificação e
transferência do conhecimento). Isso influenciará a definição do conjunto de práticas a
serem implementadas.
 Nível operacional: iniciativas voltadas à revisão de normas e procedimentos de
trabalho, de modo a aperfeiçoar os resultados esperados.

Assim, deu-se origem ao modelo de GC desenvolvido pelo Governo Mineiro,
conforme ilustrado pela FIG. 12:
Figura 12: O Modelo de Gestão do Conhecimento na Administração Pública Estadual

Fonte: MINAS GERAIS (2012, p. 13).

Constata-se que o modelo supracitado tem por base certos pressupostos estabelecidos
por Batista (2012), tais como a presença dos destinatários dos serviços e das ações da
administração pública (indivíduos e sociedade civil) e principalmente o ciclo KDCA de
atividades a serem desenvolvidas em caráter contínuo (MINAS GERAIS, 2012). Quanto às
atividades de geração, codificação e transferência de conhecimento associadas ao modelo,
pode-se averiguar que as mesmas remetem às teorias de Davenport e Prusak, Nonaka e

Takeuchi, Terra, Alvarenga Neto, Angeloni, etc., já abordadas neste capítulo (MINAS
GERAIS, 2012).
Independente do modelo de GC adotado, poucos são os casos de implantação da
Gestão do Conhecimento pela administração pública (SCHLESINGER et al, 2008).
Entretanto, faz-se necessário citar casos como o do SERPRO, Caixa Econômica Federal,
EMBRAPA, PETROBRAS e Banco do Brasil, como exemplos de sua factibilidade
(SCHLESINGER et al, 2008). Outro importante exemplo apontado por Schlesinger et al
(2008) refere-se à iniciativa da Prefeitura Municipal de Curitiba (PR):
Especificamente na SMRH6 da Prefeitura Municipal de Curitiba, a partir da
consciência do seu papel junto às outras diferentes secretarias e seus servidores
(Secretarias Municipais de Abastecimento, Finanças, Esporte e Lazer, Educação,
Saúde, Comunicação Social, Obras Públicas etc.) e da percepção de que o
conhecimento está nas pessoas, buscou-se, por meio da Gestão do Conhecimento
(GC), o desenvolvimento de uma estratégia que propicie a transformação, pelo
universo de colaboradores, de informação em conhecimento (SCHLESINGER et al,
2008, p.65).

Em todas as iniciativas desse exemplo de mudança de paradigma na administração
pública direta percebe-se o uso das TIC como instrumento catalisador:
O Banco de Idéias, Enciclopédia de Talentos, Quem Sabe Ensina e Biblioteca Virtual,
ainda em fase piloto, estão restritos ao acesso dos servidores da SMRH, tendo sido
elaborados como verdadeiros projetos guarda-chuva que no futuro, passarão a
envolver os mais diferentes setores, possibilitando um aprendizado corporativo nas
diversas áreas do conhecimento (SCHLESINGER et al, 2008, p.54).

A adoção de tecnologias como ferramentas de apoio à GC se deve em grande parte à
facilitação da captação, estruturação e disseminação do conhecimento, que segundo Pereira
(2005, p. 158), encontra-se “desestruturado e disperso na organização ou restrito a poucas
pessoas, por meio de manuais e normas complexas”. No que tange a esta situação, Angeloni
(2003) lembra que a comunicação e o trabalho em equipe são essenciais para se aumentar a
qualidade das decisões organizacionais.
Portanto, os recursos tecnológicos são tão importantes para as organizações que
Castells (1999) compara o que as tecnologias da informação representam para esta nova
revolução vivida pela sociedade ao que as novas fontes de energia foram para as sucessivas
revoluções industriais.
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2.5 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa

O presente capítulo iniciou-se com uma explanação sobre a mudança de paradigma
ocorrida na sociedade e consequentemente nas organizações em função do novo papel
assumido pela informação e pelo conhecimento, baseando-se nas teorias de autores como
Lévy (1993), Castells (1999) e Drucker (2000).
Por conseguinte, foram abordados os principais conceitos e considerações sobre dado,
informação e conhecimento, bem como a geração deste nas organizações. Ampliando ainda
mais as reflexões, foram exploradas as definições sobre a Gestão do Conhecimento, alguns de
seus modelos e principalmente as iniciativas voltadas à administração pública.
Em adição, deve-se salientar que foi constatado pelas palavras De Sordi (2008),
Hurtado et al.(2012), Moreno e Santos (2012), Thives Jr. (2005), dentre outros, uma estreita
relação entre a GC e os processos de negócio, e portanto, acredita-se que o objetivo de
demonstrar tal relação tenha sido atingido.
Levando em consideração o exposto sobre os modelos de Nonaka e Takeuchi (1997),
Sveiby (1998), Davenport e Prusak (2003), Batista (2012) e o modelo desenvolvido pelo
Governo de Minas Gerais (2012), convém ressaltar que não existe uma discrepância
acentuada entre eles, mas sim diferenças nas abordagens que acabam por torná-los
complementares. Por exemplo, o modelo de Batista (2012) e do Governo de Minas Gerais
(2012) complementam a geração de conhecimento do modelo de Nonaka e Takeuchi (1997)
ao propor que se agregue valor ao cidadão-usuário através do mapeamento dos processos
finalísticos ou de apoio. Davenport e Prusak (2003) contribuem com suas teorias relativas à
compatibilidade cultural para a transmissão de conhecimento, requisito fundamental para o
modelo proposto, ao passo que Sveiby (1998) prevê que sejam trabalhadas as relações
externas, mensurando-se o grau de satisfação do cliente com os serviços oferecidos.
Portanto, considerando as teorias apresentadas, especificamente sobre os modelos de
Gestão do Conhecimento, este estudo ora proposto não opta por adotar um único modelo. O
intuito é elencar características dos modelos supracitados a partir da visão norteadora exercida
pelo nível estratégico da FAPEMIG na construção do novo modelo, para criar, armazenar e
transferir conhecimentos sobre processos de negócio.
Por conseguinte, o próximo capítulo aborda a metodologia escolhida para o
desenvolvimento da pesquisa.

3. METODOLOGIA

A pesquisa científica pode ser considerada como um processo sistemático e metódico,
que exige lógica e coerência, para que o resultado alcançado seja confiável (COLLIS;
HUSSEY, 2005).
A ciência utiliza-se de um método que lhe é próprio, o método científico, elemento
fundamental do processo do conhecimento realizado pela ciência para diferenciá-la
não só do senso comum, mas também das demais modalidades de expressão da
subjetividade humana, como a filosofia, a arte, a religião (SEVERINO, 2007, p. 102).

Portanto, o método científico ou teoria da investigação, está intrinsecamente ligado à
pesquisa científica, pois fornece subsídios para a busca por um conhecimento embasado em
maiores garantias (SEVERINO, 2007; MARCONI, LAKATOS, 2010).
Entretanto, Marconi e Lakatos (2010, p.65) ponderam que, embora certos ramos de
estudo empreguem métodos científicos, nem todos os ramos são considerados ciências, mas
“[...] não há ciência sem o emprego de métodos científicos”.
Na perspectiva de Severino (2007, p. 102), o método científico refere-se a “[...] um
conjunto de procedimentos lógicos e de técnicas operacionais que permitem o acesso às
relações causais constantes entre os fenômenos”. A teoria da investigação, segundo Oliveira
(2012), também engloba métodos para ensino e análise, bem como uma forma de se conhecer
a realidade, além de se produzir conhecimentos.
Assim, o presente capítulo apresenta as estratégias metodológicas adotadas para que o
objetivo deste projeto fosse alcançado, definindo-se o tipo de pesquisa, a delimitação do
estudo, a técnica de coleta de dados e análise adotada.

3.1 Caracterização da pesquisa

Quanto à abordagem, este trabalho pode ser caracterizado como qualitativo, pois se
configura como “[...] uma tentativa de explicar em profundidade o significado e as
características do resultado das informações [...]” (OLIVEIRA, 2012, p. 57). Como salienta a
autora, tal abordagem pode ter seus dados coletados por meio de entrevistas, pesquisa
bibliográfica, observações e questionários, devendo o pesquisador estar apto a interpretar a
realidade de maneira holística e sistêmica, dentro de uma visão complexa.
Quanto aos fins, pode-se classificar esta pesquisa como exploratória, pois como
lembram Collis e Hussey (2005, p. 24), tal tipo de pesquisa busca “[...] padrões, ideias ou

hipóteses, em vez de testar ou confirmar uma hipótese”. Oliveira (2012) corrobora os
preceitos supracitados, pois segundo a autora este é um tipo de pesquisa que comumente é
adotado quando o tema escolhido é pouco explorado, constituindo um primeiro passo para
que uma pesquisa mais aprofundada seja feita.
Quanto aos meios, este projeto é caracterizado como um estudo de caso, pois se pode
defini-lo como uma metodologia fenomenológica (COLLIS, HUSSEY, 2005; YIN, 2005),
capaz de “[...] contribuir com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais,
organizacionais, sociais, políticos e de grupo [...]” (YIN, 2005, p.20).
Portanto, pode-se entender o estudo de caso como um tipo de pesquisa que permite ao
pesquisador chegar a generalizações baseadas em evidências, em casos análogos, ou seja,
possibilita inferências para que a compreensão da realidade analisada seja alcançada
(SEVERINO, 2007; OLIVEIRA, 2012).

3.2 Unidade de análise e observação

No intuito de se restringir o horizonte deste estudo, como unidade de análise foi
selecionado o processo de negócio “apoio a projetos de pesquisa” adotado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Quanto à unidade de
observação, os 14 departamentos ligados diretamente ao processo, além da Presidência e da
Diretoria e Planejamento, Gestão e Finanças, foram consultados:

1. Assessoria de Comunicação Social (ACS): chefe de departamento com 9 anos de
Fapemig.
2. Departamento de Avaliações (DAV): chefe de departamento com 7 anos de Fapemig.
3. Departamento de Controle Operacional (DCO): chefe de departamento com 12 anos
de Fapemig.
4. Departamento de Contabilidade (DCT): gerente de finanças com 15 anos de Fapemig.
5. Departamento de Estudos e Análises (DEA): funcionária com 4 anos de Fapemig.
6. Departamento de Finanças (DFI): chefe de departamento com 3 anos de Fapemig.
7. Departamento de Informações Técnicas (DIT): chefe de departamento com 5 anos de
Fapemig.
8. Departamento de Programas e Bolsas (DPB): chefe de departamento com 12 anos de
Fapemig.

9. Departamento de Prestação de Contas (DPC): gerente de finanças com 15 anos de
Fapemig.
10. Gerência de Finanças (GFI): gerente com 15 anos de Fapemig.
11. Gerência de Operações Técnicas (GOT): gerente com 14 anos de Fapemig.
12. Gerência de Propriedade Intelectual (GPI): gerente com 4 anos de Fapemig.
13. Gerência de Planejamento (GPL): gerente com 11 anos de Fapemig.
14. Procuradoria (PROC): estagiária com 2 anos de Fapemig.
15. Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças (DPGF): diretor com 12 anos de
Fapemig.
16. Presidência (PRE): presidente com 8 anos de Fapemig.

Apesar de Collis e Hussey (2005) ressaltarem que a abordagem de estudo de caso
possa ter como um dos principais pontos fracos o acesso à organização e o entendimento de
acontecimentos em determinado período de tempo, “[...] sem saber o que aconteceu antes e o
que pode acontecer em seguida” (COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 75), acredita-se que isso não
tenha sido um empecilho, devido o autor desta pesquisa ser funcionário de carreira da
instituição.

3.3 Procedimentos para coleta de dados

No que tange à coleta de dados, foi utilizada a pesquisa de campo para subsidiar o
mapeamento do processo de apoio a projetos de pesquisa na notação BPMN. Especificamente
a técnica de observação participante foi adotada para que o fluxo de trabalho e troca de
informações interdepartamentais, automatizados pelo workflow do sistema Everest, fossem
representados.
Ressalta-se que o apoio a projetos de pesquisa realizado pela FAPEMIG possui dois
fluxos distintos em função dos objetivos almejados. O fluxo analisado neste estudo refere-se
às propostas submetidas por instituições de ensino e pesquisa e, portanto, são de
responsabilidade da Gerência de Operações Técnicas (GOT). O outro fluxo existente é de
responsabilidade da Gerência de Inovação (GIN) e refere-se às propostas submetidas por
empresas privadas, sociedades empresariais, incubadoras de empresas, parques tecnológicos e
congêneres. Embora o trâmite destas propostas passe por algumas etapas comuns àquelas
submetidas por instituições de ensino e pesquisa, o julgamento do mérito, analise da prestação
de contas científica, a forma de contratação e alguns departamentos envolvidos diferem.

É preciso lembrar que a pesquisa de campo conduz à observação de fatos e fenômenos
tais como ocorrem, permitindo que a coleta de dados seja realizada. Por conseguinte, tal
método permite a análise e interpretação dos dados obtidos, a partir de uma fundamentação
teórica consistente, no intuito de se compreender e explicar o problema pesquisado
(MARCONI; LAKATOS, 2010).
As entrevistas com roteiros semiestruturados foram realizadas durante os meses de
março e abril de 2014 na própria sede da Fundação. O APÊNDICE A refere-se ao roteiro
utilizado nas entrevistas com o Presidente, Prof. Mário Neto Borges, e com o Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças, Sr. Paulo Kleber Duarte Pereira, para um maior
entendimento sobre o papel da FAPEMIG e as decisões ligadas à sua gestão, especialmente
àquelas ligadas a modalidade de apoio a projetos de pesquisa. Face ao papel norteador
exercido pelo nível estratégico da instituição, as perspectivas dos mesmos foram utilizadas
para conduzir a identificação dos componentes requeridos ao negócio. Ressalta-se que a
entrevista com a Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação (DCTI) foi substituída por uma
entrevista complementar com a Gerente de Operações Técnicas em função da mudança de
diretor durante o período das entrevistas.
Por conseguinte, o APÊNDICE B contém o roteiro das entrevistas realizadas com
funcionários e chefes de departamentos ligados diretamente ao processo de apoio a projetos
de pesquisa no intuito de se compreender melhor a parte operacional da Fundação.
É preciso ressaltar que a entrevista é uma técnica pela qual “[...] perguntas são feitas a
participantes selecionados para descobrir o que fazem, pensam ou sentem” (COLLIS;
HUSSEY, 2005, p. 160). Comumente é adotada quando se necessita coletar informações que
de outra forma não é possível obtê-las. Para Marconi e Lakatos (2010), tal método de coleta
de dados deve ser efetuado face a face, de maneira metódica, com o objetivo de obter
informações do entrevistado sobre determinado assunto. Ainda de acordo com as autoras, a
entrevista pode assumir diversos tipos, porém a semiestruturada é a que os pesquisadores
qualitativos mais adotam, talvez por permitir que se explore mais amplamente a questão
investigada, o que vai ao encontro dos preceitos de Alves-Mazotti e Gewandsznajder (1998,
p. 169), pois “de um modo geral, as entrevistas qualitativas são muito pouco estruturadas, sem
um fraseamento e uma ordem rigidamente estabelecidos para as perguntas, assemelhando-se
muito a uma conversa”. No que tange ao rigor metodológico, a adoção de tal técnica requer
do pesquisador certa preparação, devendo ter em mente o objetivo a ser alcançado. Dentre
diversas medidas a serem tomadas, pode-se destacar a definição do objetivo a ser alcançado,

identificação do grau de familiaridade do entrevistado com o assunto a ser abordado e a
preparação de um roteiro com as questões mais importantes (MARCONI; LAKATOS, 2010).
Quanto à formação do arcabouço teórico, a pesquisa bibliográfica permitiu a
identificação das principais teorias de Gestão do Conhecimento, modelos mais utilizados e
quais suas ligações com os processos de negócio. Tal método pode ser caracterizado como um
estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado, como em periódicos,
livros, fotos, revistas, etc., abrangendo a leitura e interpretação, permitindo que se conheça o
tema investigado sobre diferentes contribuições científicas disponíveis (MARCONI;
LAKATOS, 2010).
Na verificação da composição do quadro de recursos humanos, na identificação da
clientela da agência, na obtenção de dados em manuais, bem como na identificação das
responsabilidades de cada departamento constantes no Regimento Geral da FAPEMIG, a
pesquisa documental foi requerida, pois “[...] o pesquisador precisa conhecer em profundidade
o contexto em que se insere seu objeto de pesquisa”, podendo ser realizada em documentos
que não receberam nenhum tratamento científico, tais como revistas, jornais, ofícios,
diretrizes internas, cartas circulares, etc. (OLIVEIRA, 2012, p.90). Este método pode ser
utilizado para complementar as informações obtidas por outros métodos, requerendo uma
coleta de documentos para uma posterior análise. Portanto, o método supracitado foi adotado
na descrição da organização e na identificação dos manuais para verificação da
compatibilidade cultural, sendo necessário também o acesso a documentos de uso interno da
Fundação.

3.4 Procedimentos para análise dos dados

A análise dos dados coletados foi realizada por meio da técnica do Discurso do Sujeito
Coletivo (DSC), pois como lembram Lefévre e Lefévre (2006), refere-se a uma:
[...] proposta explícita de reconstituição de um ser ou entidade empírica coletiva,
opinante na forma de um sujeito de discurso emitido na primeira pessoa do singular.
[...] O desafio a que o DSC busca responder é o da auto-expressão do pensamento ou
opinião coletiva, respeitando-se a dupla condição qualitativa e quantitativa destes
como objeto (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2006, p. 518).

Em suma, a técnica consiste em analisar depoimentos oriundos de questões abertas,
agrupando tais questões em categorias cujo sentido seja semelhante. Assim, os discursos-

sintese são elaborados na primeira pessoa do singular como se uma coletividade estivesse se
manifestando (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2006).
Portanto, a partir do DSC elaborado para as questões abordadas nas entrevistas,
considerações foram feitas no intuito de se elucidar o processo de negócio “apoio a projetos
de pesquisa”. Pode-se afirmar que a análise de dados através de tal técnica possibilitou o
cruzamento dos discursos com as teorias abordadas no referencial teórico.
Quanto às entrevistas realizadas com o Presidente e com o Diretor de Planejamento,
Gestão e Finanças, a análise de conteúdo foi adotada para a identificação dos componentes
requeridos ao negócio, pois se trata de um método de análise textual utilizado em questões
abertas de entrevistas. Optou-se por tal método por ele permitir a compreensão crítica do
sentido das comunicações, esteja ele explicito ou latente (MOZZATO; GRZYBOVSKI,
2011). Collis e Hussey (2005) lembram que tal estratégia é um procedimento formal para a
análise de dados qualitativos e, por conseguinte, o QUADRO 1 sintetiza os objetivos
específicos aos autores-referência e aos instrumentos de coleta de dados:
Quadro 1: Síntese da metodologia
Objetivos Específicos

Autores

Identificar alguns dos
principais modelos que
vem orientando as
práticas de Gestão do
Conhecimento,
relacionando suas
teorias às de processos
de negócio.











Nonaka e Takeuchi (1997)
Sveiby (1998)
Davenport e Prusak (2003)
Angeloni (2005)
De Sordi (2008)
ABPMP (2009)
Batista (2012)
Minas Gerais (2012)
Campos (2013)

Analisar o processo de
apoio a projetos de
pesquisa da FAPEMIG.




Marconi e Lakatos (2010)
Alves-Mazotti e
Gewandsznajder (1998)

Instrumento de
coleta
 Pesquisa
bibliográfica





Pesquisa
documental
Observação
participante
Entrevistas

Fonte de dados


Referencial teórico





E-mails
Documentos internos
Observação do
workflow
implementado no
sistema Everest
Roteiro de entrevista
(APÊNDICES A e
B)



Apontar os
componentes
requeridos ao negócio.
Propor um modelo de



Alves-Mazotti e
Gewandsznajder (1998)



Entrevistas



Roteiro de entrevista
(APÊNDICE A)



Nonaka e Takeuchi (1997)



Pesquisa



Referencial teórico

Gestão do
Conhecimento voltado
aos processos de
negócio da FAPEMIG.
Identificar tecnologias
capazes de contribuir
para a implementação
do modelo proposto.











bibliográfica
Sveiby (1998)
 Entrevistas
Angeloni (2005)
De Sordi (2008)
Batista (2012)
Lévy (1993)
 Pesquisa
bibliográfica
Pereira (2005)
Thives Jr.(2005)
Schons (2008)
Moreno e Santos (2012)
Fonte: Elaborado pelo autor.



Roteiro de entrevista
(APÊNDICE A)



Referencial teórico

A partir dos métodos descritos e do arcabouço teórico elaborado, o próximo capítulo
apresenta e discute os resultados alcançados.

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O presente capítulo trata da apresentação e discussão dos resultados. Primeiramente a
organização objeto de estudo é apresentada, com suas linhas de atuação, clientela e
composição do quadro de funcionários. A segunda fase trata sobre a descrição do processo de
negócio referente aos projetos de pesquisa, ou seja, o fluxo de trabalho implementado no
sistema de gestão da FAPEMIG. Já a terceira fase versa sobre a caracterização dos
departamentos envolvidos no processo e seus produtos/serviços sob a perspectiva dos
entrevistados. Na quarta fase os resultados da analise documental são apresentados e
considerações são tecidas. Na quinta fase os resultados afetos à percepção dos entrevistados
são expostos, posteriormente os resultados são discutidos e por fim o modelo proposto é
apresentado.

4.1 Caracterização da organização

Concebida em 1985 com a publicação da Lei Delegada nº 10, sendo implantada em
1986 com estatuto, cargos ocupados, sede própria e realizações, a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) é a única agência de fomento ao
desenvolvimento científico e tecnológico de Minas Gerais, sendo vinculada à Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES) (FIGUEIREDO et al, 2006). No
que se refere ao papel da agência em questão, Delgado (2006) lembra que:
Sem fins lucrativos, a Fundação tem fomentado a realização de importantes pesquisas,
em diversas áreas de conhecimento. Apresenta, portanto, função estratégica, ao
contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e, por decorrência,
econômico e social de Minas Gerais e do Brasil (DELGADO, 2006, p. 13).

Com a missão de induzir e fomentar a pesquisa e a inovação científica e tecnológica
para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, conforme consta em seu
estatuto, busca atuar nas linhas de:

a) Formação de recursos humanos: através da concessão de bolsas e pelo Programa de
Capacitação de Recursos Humanos (PCRH), visando qualificar os profissionais
envolvidos com a geração de CT&I no estado;

b) Divulgação da ciência e tecnologia: pelo apoio à publicação de periódicos,
participação/organização de eventos científicos e tecnológicos, programa de
popularização da ciência e programa Minas Faz Ciência, com o intuito de difundir o
conhecimento científico para o público leigo e especializado;

c) Apoio às pesquisas: com o edital universal, programa primeiros projetos, núcleo de
excelência, dentre outros;

d) Inovação: através dos editais PAPPE, Mestres e Doutores nas Empresas, Inventiva e
outros, em parceria com empresas.

Na última década, a FAPEMIG vem apresentando um expressivo crescimento
orçamentário em função do aumento da arrecadação de impostos pelo governo estadual e da
decisão do governo de repassar efetivamente o orçamento constitucional. De acordo com
Figueiredo et al (2006), a modificação do orçamento para 1% da receita orçamentária
estadual, com a reforma constitucional de 1995, veio garantir por lei os recursos da agência
em questão, possibilitando planejar as ações futuras de forma mais realista. No entanto, o
orçamento só passou a ser repassado integralmente a partir do ano de 2007.
Considerando os editais lançados entre os anos de 2001 e 20097, a FIG. 13 demonstra
o crescimento exponencial ao apoio a projetos de pesquisa:
Figura 13: Projetos Contratados

Fonte: Baseado no resumo dos editais encerrados FAPEMIG (2013a).

O Presidente da FAPEMIG, Prof. Mário Neto Borges, lembra que esta modalidade de
apoio se vincula aos objetivos estratégicos da Fundação da seguinte forma:
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Quanto ao edital INCT, no valor de 165 milhões de reais, vale ressaltar que o mesmo foi pago em 3 anos, por
isso os dados do gráfico necessitaram ser ajustados.

O objetivo da FAPEMIG é usar a Ciência, Tecnologia e Inovação para avançar no
desenvolvimento global do estado de Minas Gerais, no seu sentido mais amplo.
Portanto, uma das maneiras de se usar a CT&I como pilar para o desenvolvimento do
estado é por meio do financiamento projetos. O projeto é um dos elementos através do
qual tentamos atingir resultados que possam agregar valor ao desenvolvimento do
estado, seja por geração de riqueza, seja na qualificação das pessoas ou pela geração
de novos conhecimentos, ou seja, pelo aperfeiçoamento de processo. Neste contexto
temos que considerar que podemos ter um projeto de ciência básica, capaz de expandir
a fronteira do conhecimento e um projeto de inovação que pode “colocar produto na
prateleira para gerar riqueza”. [...] As agências públicas de apoio a CT&I trabalham
com a modalidade de subvenção econômica. Todo investimento que a FAPEMIG faz
é não reembolsável, por isso o produto final está na missão da própria agência:
melhorar o desenvolvimento do estado de Minas Gerais. Precisamos de pessoas mais
bem qualificadas, empregos de melhor qualidade e geração de riqueza para Minas
Gerais.

As palavras do Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Sr. Paulo Kleber Duarte
Pereira, complementam o conceito praticado pela Fundação:
É preciso ter em mente que a FAPEMIG, assim como a CAPES, FINEP e CNPq, é
uma agência de fomento e não de financiamento. Através de recursos financeiros de
subvenção econômica o objetivo de apoiar os projetos de CT&I pode ser alcançado.
[...] Na subvenção econômica não há reembolso, não há pagamento em espécie, o que
se tem são os frutos do investimento, tais como empregos e desenvolvimento
econômico.

É consenso entre o Presidente e o Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças de que o
apoio a projetos de pesquisa tem como principal resultado o avanço de Minas Gerais e
consequentemente da nação. Pois como afirma o Prof. Mário Neto Borges:
Basicamente é o constante avanço do Estado de Minas Gerais. Se tivermos mais
empregos (com maior qualificação) e crescimento econômico é um sinal positivo.
Mas, é preciso verificar se o aumento do PIB ocorre em função da diversificação da
matriz econômica para áreas de alta tecnologia e não pelo aumento da quantidade de
vendas de produtos.

O Sr. Paulo Kleber Duarte Pereira complementa ao afirmar que:
[...] toda agência espera que os resultados dos projetos fomentados venham a
contribuir para o desenvolvimento da sociedade e da nação. Espera-se que venham a
gerar empregos, maior produção da indústria, etc., e consequentemente um
crescimento econômico e social. Todas as nações que se desenvolveram rapidamente
usaram o fomento governamental. O modelo da Hélice Tríplice descreve claramente o
papel do governo/FAPEMIG, das universidades e da indústria.

Embora a FIG. 13 ilustre um crescimento substancial da demanda em função do
repasse integral de recursos pelo Estado no ano de 2007, o Sr. Paulo Kleber Duarte Pereira se

lembra de que uma dificuldade enfrentada pelas agências de fomento à pesquisa reside na
obtenção de recursos financeiros advindos do orçamento público para o fomento, pois “[...] é
preciso provar que o investimento em CT&I, através da subvenção econômica, pode
desencadear transformações benéficas ao estado”.
Em função do repasse integral de recursos e consequentemente de uma crescente
demanda, a FAPEMIG foi levada a investir em um novo sistema de gestão para que a
demanda da comunidade científica e a política de gestão por resultados do Governo de Minas
fossem atendidas de forma mais adequada. Entretanto, pela analise documental realizada
percebe-se que os conhecimentos sobre os processos de negócio, implementados no sistema
de gestão, não foram devidamente documentados em função da escassa mão de obra, vindo a
residir basicamente na mente de alguns funcionários.
Nesse sentido, pode-se afirmar que tal situação é tida como delicada, pois apenas 20%
dos funcionários são efetivos, conforme demonstra o QUADRO 2:
Quadro 2: Quadro de Recursos Humanos
Tipo de Vínculo

Quantidade

Efetivos

31

Efetivos cedidos/à disposição da Fapemig

6

Comissionados

35

Minas Gerais Serviços (MGS)8

79

Outros

30

Total

181

Fonte: FAPEMIG (2013a).

A composição do quadro de recursos humanos se deve em parte pela falta de
concursos públicos, funcionários aposentados nos últimos anos e pela migração da mão de
obra para a iniciativa privada. Uma alternativa comum entre os órgãos estaduais é o
recrutamento de funcionários através da Minas Gerais Serviços (MGS), empresa pública que
oferece soluções em serviços, gerenciamento e apoio técnico operacional, sendo vinculada à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG).
Entretanto, recentes matérias veiculadas na imprensa relatam o desligamento em
massa de servidores da empresa supracitada, possivelmente de forma irregular, o que acaba

8

Sociedade anônima de capital fechado 100% pública, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.

criando insegurança entre os funcionários, embora sejam concursados pela MGS no regime da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (ALMG, 2014).
Quanto à estrutura hierárquica da FAPEMIG, a FIG. 14 representa o organograma
geral:
Figura 14: Organograma Geral da FAPEMIG

Fonte: FAPEMIG (2014).

A direção da FAPEMIG é composta por um Conselho Curador, um Presidente, um
Diretor Científico e um Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, como ilustrado pelo
organograma acima. O Conselho Curador é responsável por definir as diretrizes institucionais,
sendo formado por 12 membros destacados da comunidade científica e da indústria de Minas
Gerais, com mandato de 4 anos. O Presidente e o Diretor Científico são nomeados pelo
Governador do Estado, sendo escolhidos pelo Conselho Curador entre os indicados em uma
lista.
A Presidência da Fundação é responsável pela sua representação institucional e pela
execução do plano de ação da agência. De acordo com o regimento geral da FAPEMIG,
compete ao Presidente, dentre outras incumbências, exercer a direção superior da Fundação,
bem como zelar pelo cumprimento de sua finalidade, organizar o plano de ação e o orçamento

anual, apresentando-os ao Conselho Curador, bem como orientar e supervisionar as atividades
das unidades administrativas (FAPEMIG, 2013b).
A Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação (DCTI) é incumbida de exercer a
gestão, o acompanhamento, a supervisão e o controle das atividades de fomento, apoio e
incentivo à pesquisa e à inovação científica e tecnológica. Dentre outras funções, a DCTI
também é responsável por deliberar sobre os pedidos de concessão de recursos, em
conformidade com a política geral definida pelo Conselho Curador e com as normas adotadas
pela Fundação (FAPEMIG, 2013b).
Subordinados à diretoria supracitada têm-se a Gerência de Propriedade Intelectual
(GPI), a Gerência de Operações Técnicas (GOT), a Gerência de Inovação (GIN), as
Assessorias Adjuntas de Ciência e a de Inovação, além das Câmaras de Assessoramento,
Consultores Ad-hoc e mais 8 departamentos, conforme FIG. 15:

Figura 15: Organograma da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação

Fonte: FAPEMIG (2014).

É atribuída à Gerência de Propriedade Intelectual (GPI) a responsabilidade de orientar
e supervisionar as atividades e procedimentos desenvolvidos pelos Departamentos de

Proteção Intelectual (DPI) e de Transferência de Tecnologia (DTT), bem como gerenciar os
procedimentos e atividades relacionadas à proteção do conhecimento gerado pelas pesquisas
apoiadas pela agência (FAPEMIG, 2013b). A Sra. Mônica de Fátima Vilela Martins, gerente
da GPI, conforme entrevista, lembra que a GPI, dentre outras funções, tem o papel de “[...]
propor e analisar as cláusulas de Sigilo, de Propriedade Intelectual e de Exploração
Econômica dos Termos de Cooperação Técnica, Editais e Termos de Outorga”.
Dentre as várias responsabilidades, a Gerência de Operações Técnicas (GOT) é
incumbida de gerenciar as atividades dos Departamentos de Estudos e Análises (DEA), de
Programas de Bolsas (DPB), de Informações Técnicas (DIT) e de Avaliação (DAV). A
gerencia supracitada também é encarregada de planejar, coordenar as atividades operacionais
relativas às solicitações de apoio recebidas pela FAPEMIG em sua área de competência, bem
como orientar e supervisionar as atividades referentes à padronização e normatização dos
procedimentos de responsabilidade dos departamentos subordinados (FAPEMIG, 2013b).
Além de supervisionar as atividades do Departamento de Propostas de Inovações
(DPI) e do Departamento de Relações Empresariais (DRE), a Gerência de Inovação (GIN)
deve promover e efetivar parcerias, de acordo com a política da FAPEMIG, de indução e
fomento à inovação. Como consta no documento de regimento geral da Fundação, a GIN é
responsável por aperfeiçoar competências em negociação, prospecção de mercado e
diligências em projetos, para obter maior eficácia nas parcerias, dentre outras atividades
(FAPEMIG, 2013b).
A outra diretoria constante no organograma geral é a Diretoria de Planejamento,
Gestão e Finanças (DPGF). Esta é responsável pela gestão das atividades relativas aos
recursos financeiros, humanos, orçamentários e materiais. Portanto, a DPGF é incumbida das
atividades de apoio da agência. A FIG. 16 ilustra o organograma das gerências e
departamentos subordinados à DPGF:

Figura 16: Organograma da Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Fonte: FAPEMIG (2014).

A DPGF conta com Secretárias, uma Assessoria Adjunta de Finanças e uma
Assessoria Adjunta de Planejamento e Gestão, além de 3 gerências e 9 departamentos
subordinados.
A Gerência de Planejamento e Gestão (GPL), de acordo com o regimento geral da
Fundação, deve orientar e supervisionar as atividades referentes aos Departamentos de
Controle Operacional (DCO), de Planejamento (DPL) e de Gestão de Pessoas (DGP), além de
gerenciar as atividades relativas à implementação e avaliação do Planejamento Estratégico da
agência. Como lembra o Sr. Ramon Pereira de Souza, conforme entrevista, a GPL, além das
responsabilidades supracitadas também é incumbida de “[...] verificar a disponibilidade
financeira e a regularidade dos partícipes”, referindo-se ao processo de apoio a projetos de
pesquisa, dentre outras atividades (FAPEMIG, 2013b).
A Gerência de Finanças (GFI) é responsável por promover a gestão financeira e
contábil, bem como supervisionar a prestação de contas dos projetos e outras modalidades de
concessão apoiadas, fomentadas ou incentivadas pela Fundação. Além disso, ela deve orientar
e supervisionar as atividades referentes aos Departamentos de Finanças (DFI), de
Contabilidade (DCT) e de Prestação de Contas (DPC) (FAPEMIG, 2013b). A Sra. Luciaria
Terezinha Figueiredo, gerente da GFI, conforme entrevista, observa que quanto ao processo
de apoio a projetos de pesquisa, a gerência é responsável por “receber o processo após todo o
tramite acima e providenciar a execução da despesa (empenho, liquidação e ordem de
pagamento) nos sistemas SIAF e SICONV quando o projeto tem apoio de contrapartida”.

Por fim, a Gerência de Logística (GLO) é incumbida de orientar e supervisionar as
atividades referentes aos Departamentos de Compras (DCL), de Tecnologia da Informação
(DTI) e de Material, Patrimônio e Serviços Gerais (DMP), nas tarefas de apoio da Fundação
(FAPEMIG, 2013b).
Quanto à clientela da agência, pode-se afirmar que ela é formada por instituições
sediadas em Minas Gerais ou pesquisadores que com elas mantenham vínculo e que se
enquadrem em uma das categorias (FAPEMIG, 2013a):

 Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação: instituição pública ou privada, que
tenha por missão, objetivo social ou estatutário, a pesquisa e o desenvolvimento de
novos produtos, serviços ou processos, com base na aplicação sistemática de
conhecimentos científicos, tecnológicos ou de inovação;
 Órgãos da Administração direta e indireta do Governo do Estado de Minas Gerais,
voltados ao desenvolvimento de CT&I ou de outras atividades científicas e
tecnológicas correlatas;
 Entidades associativas, sem fins lucrativos, cujos objetivos estejam voltados à
promoção do desenvolvimento científico e tecnológico;
 Empresas privadas, sociedades empresariais, incubadoras de empresas, parques
tecnológicos e congêneres, atendendo a editais e programas específicos;
 Pesquisadores individuais que mantenham algum vínculo com entidades de ciência,
tecnologia e inovação.

Portanto, seja quanto ao apoio aos projetos de pesquisa, concessão de bolsas ou apoio
a eventos científicos, a FAPEMIG se faz presente nas diversas áreas do conhecimento e
regiões do estado, induzindo e fomentando a pesquisa, promovendo o desenvolvimento
científico e tecnológico pautado pelas necessidades regionais do estado de Minas Gerais.

4.2 Descrição do processo de apoio a projetos de pesquisa

O processo de negócio adotado pela FAPEMIG no apoio a projetos de pesquisa foi
mapeado segundo o padrão BPMN através do software Bizagi Modeler9 (versão 2.6.0.4).
O macrofluxo de elaboração de editais, representado pela FIG. 17, marca o estágio que
antecede o recebimento dos projetos de pesquisa. Neste fluxo as linhas de atuação, os
programas, a prospecção de oportunidades, etc., são definidos levando-se em consideração a
política estadual definida no Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI),
dentre outros fatores:
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Disponível em <www.bizagi.com>

Figura 17: Macrofluxo Elaboração de Editais

Fonte: Elaborado pelo autor (2014).

Abaixo, segue a descrição de cada tarefa do macrofluxo ilustrado pela FIG. 17:

1.01) Definição das linhas de atuação: as linhas de atuação são estabelecidas pelo Conselho
Curador. A escolha das linhas é pautada pelo Estatuto da Fapemig e pelo Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado (PMDI). Esta atividade tem por objetivo definir a política geral
da Fundação, tendo em vista seus objetivos.
1.02) Criação do programa: atividade desempenhada pela Presidência da Fundação, tem por
objetivo representar a definição (proposição) do programa, responsáveis e características,
sendo pautado pelo Estatuto e Manual da FAPEMIG, assim como pelo orçamento anual da
Fundação.
1.03) Detalhamento programa: as gerências da Fundação são responsáveis por detalhar o
programa e sua execução. Ao término desta atividade são obtidas as respostas como “como,
quando, quem”, além de possíveis parceiros.
1.04) Prospecção de oportunidades: tem como objetivo realizar a prospecção de
oportunidades para implementação dos programas aprovados. Ao término desta atividade
obtêm-se a identificação e avaliação dos possíveis parceiros para execução do programa. Os
responsáveis por este fluxo são Assessoria de Apoio Administrativo (AAA), Assessoria de
Apoio Internacional (AAI), Departamento de Relações Empresariais (DRE) e a Diretoria
Executiva (DE).
1.05) Verificar disponibilidade de recursos: esta atividade é a definição do escopo da parceria
e discussão da disponibilidade de recursos do parceiro antes da reunião com a DCTI, no
intuito de esclarecer para o parceiro quais são os procedimentos institucionais da Fapemig e
sua política.
1.06) Analisar os impactos operacionais: as gerencias verificam os impactos operacionais nos
departamentos subordinados e os prepara para possíveis eventualidades.
1.07) Analisar a viabilidade: esta tarefa representa a analise do custo-benefício da parceria do
convênio, propõe alterações, orienta sobre o andamento do convênio e pode autorizar ou não a
elaboração da proposta.

1.08) Fazer proposta: tem como objetivo elaborar a proposta de acordo com as orientações da
presidência e submeter ao parceiro. Ao término desta tarefa têm-se a aprovação do convênio
pelo parceiro.
1.09) Elaborar instrumento jurídico: Ao término desta tarefa tem-se o documento pronta para
assinaturas, sendo responsabilidade da Procuradoria sua elaboração.
1.10) Assinatura: seu objetivo é firmar instrumento que discipline a transferência de recursos
financeiros, em regime de mútua cooperação, entre a Fapemig e a administração pública
federal, direta ou indireta, visando a execução de programa de governo, envolvendo a
realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco.
1.11) Publicar convênio: esta tarefa origina um instrumento assinado por todos os participes,
ela dá publicidade à celebração do convênio firmado entre Fapemig e o concedente,
comumente realizado através do Diário Oficial de Minas Gerais.
1.12) Operacionalizar recebimento e repasse: tem como objetivo registrar o convênio de
entrada de recursos no SIGCON para operacionalização de repasses. O Sistema de Gestão de
Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais (SIGCON-MG) foi criado com a
finalidade de acompanhar, coordenar e controlar os instrumentos de natureza financeira que
permitam a entrada e a saída de recursos no Tesouro Estadual.
1.13) Elaborar minuta edital: tendo como responsável a Diretoria de Ciência, Tecnologia e
Inovação (DCTI), esta tarefa tem como objetivo a elaboração do edital alinhado com as
diretrizes e requisitos do programa e/ou convênio ao qual está vinculado.
1.14) Aprovar edital: refere-se à autorização formal dos trâmites para recebimento propostas
do edital.
1.15) Publicar edital: refere-se à publicação (de um preâmbulo) do edital no Diário Oficial de
Minas Gerais para legitimar seu lançamento.
1.16) Lançar edital: estar tarefa tem como objetivo disponibilizar o edital no sistema Everest
para preenchimento das propostas, publicação na página da Fapemig, etc.
1.17) Divulgar edital: esta tarefa tem por objetivo divulgar o edital para a comunidade
científica com matérias contendo informações sobre a forma de submissão e dados gerais
sobre o edital publicado na página da Fapemig.

A FIG. 18 representa o macrofluxo de projetos contratados em editais:
Figura 18: Macrofluxo de Projetos Contratados em Editais

Fonte: Elaborado pelo autor (2014).

As tarefas do macrofluxo representado pela FIG. 18 são descritas abaixo:

2.01) Pré-analise: esta tarefa tem por objetivo analisar o enquadramento das propostas
submetidas aos termos do Edital e preparar o julgamento.
2.02) Julgamento do mérito: tem por objetivo avaliar as propostas enquadradas na Pré-analise,
de acordo com os critérios estabelecidos no Edital e Manual da FAPEMIG, além

de

classificar as propostas.
2.03) Pós-câmara: visa ajustar o orçamento recomendado no julgamento do mérito e emitir
parecer de acordo com a classificação.
2.04) Análise da gerência: nesta tarefa são realizadas conferências diversas, tais como
diretrizes internas, antes de encaminhar para a etapa de aprovação.
2.05) Aprovação: seu objetivo é aprovar e permitir divulgar o resultado da avaliação das
propostas recebidas por meio de editais.
2.06) Autorizar Termo de Outorga: o objetivo é autorizar a elaboração dos termos de
concessão, além de definir a dotação orçamentária para as propostas aprovadas.
2.07) Elaboração do Termo de Outorga / Comando liberação: esta tarefa visa elaborar o
contrato entre os partícipes que formaliza a concessão do apoio e realizar a solicitação da
liberação de recursos.
2.08) Descentralização Orçamentária: seu objetivo é registrar a transferência de recursos entre
instituições públicas estaduais, registrando diretamente no SIAFI.
2.09) Empenho e Liquidação: emitir documento que cria obrigação de pagamento para
instituições que não sejam públicas estaduais.
2.10) Descentralização financeira e Pagamento: tem por objetivo elaborar e registrar no SIAFI
descentralização financeira escritural (transferência de recursos entre instituições do Estado) e
ordem de pagamento bancária.
2.11) Processo em execução: diz respeito a executar tecnicamente as atividades previstas na
proposta financiada.

2.12) Implementar bolsas: registro dos bolsistas e o período da implementação das bolsas
vinculadas a projetos (caso existam) para controle do orçamento.
2.13) Análise prestação de contas financeira: tarefa cujo objetivo é analisar a prestação de
contas financeira do processo.
2.14) Pré-avaliação dos resultados: o objetivo desta tarefa é analisar a adequação da prestação
de contas científica encaminhada e preparar a avaliação dos resultados.
2.15) Avaliar resultados: visa avaliar os resultados obtidos através da execução dos processos
contratados. Funciona de forma similar ao julgamento do mérito.
2.16) Analisar pós-comissão: o objetivo desta tarefa é encerrar a prestação de contas científica
do processo.
2.17) Encerramento do processo: esta tarefa visa registrar o encerramento do processo no
sistema Everest.
2.18) Proteção intelectual: visa dar prosseguimento nos trâmites de proteção intelectual, caso
o projeto seja passível de tal.
2.19) Divulgação de resultados: esta tarefa visa divulgar os resultados dos projetos
contratados através dos mecanismos adequados (Revista Minas Faz Ciência, Relatório de
Atividades Anuais, website da Fapemig, boletins, etc.).

4.3 Caracterização dos departamentos e sua atuação no processo de negócio

Na perspectiva dos entrevistados, apresenta-se a função de cada departamento, bem
como os produtos/serviços recebidos e oferecidos no apoio a projetos de pesquisa. Ressalta-se
que as Câmaras de Assessoramento e Comissões só estão envolvidas no processo
exclusivamente quanto ao julgamento do mérito, não desempenhando outro papel
administrativo e, portanto, foge ao escopo deste estudo analisar como os critérios de avaliação
adotados em cada edital são julgados.

Assessoria de Comunicação Social (ACS)

 Função:
No financiamento, diria que nenhum. A equipe da ACS aparece ou no início – quando
é necessária a divulgação do edital – ou no fim do processo – com a divulgação dos
resultados para a sociedade, por meio dos diversos canais de comunicação
disponíveis.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Informações primárias para elaboração de reportagens para site, releases, etc.,
principalmente presidência, mas todos os setores podem demandar esse tipo de
serviço. Informações para reportagens nos canais de comunicação da ciência: listagem
enviada pelo DAV; sistema Everest; informações enviadas por pesquisadores;
informações para organização de eventos: principalmente presidência.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:

Reportagens para site institucional – público externo.
Redes sociais da FAPEMIG – público externo.
Veículos de divulgação científica (rádio, TV, blog, revista) – público externo.
Jornal de comunicação interna – público interno.
Eventos institucionais – público externo.
Relatórios, folders e livros – público externo.

 Forma de mensuração do processo:
Sim. Temos indicadores próprios, que são monitorados pela equipe (além de
indicadores constantes no AR do Estado e no planejamento estratégico da FAPEMIG).

Departamento de Avaliações (DAV)

 Função:
O papel do Departamento de Avaliações é gerar e avaliar informações que
demonstrem os resultados e impactos das pesquisas apoiadas. Temos que melhorar a
percepção da sociedade quanto à importância da CT&I e induzir o governo a
continuar investindo em desenvolvimento científico.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Temos os produtos resultantes dos projetos (relatório, artigos, publicações) que são
encaminhados pelos pesquisadores por meio do Everest. Temos que encaminhar os
relatórios/produtos recebidos às câmaras para avaliação e emissão de parecer.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
O DAV fornece pareceres dos projetos avaliados pelas câmaras que serão repassados
aos pesquisadores. Também temos a avaliação do relatório técnico final que pode
gerar relatórios para auxilio na tomada de decisão quanto aos programas apoiados pela
fundação.

 Forma de mensuração do processo:
Ainda em fase de conhecimento, não há como me posicionar.

Departamento de Controle Operacional (DCO)

 Função:
Nosso departamento é encarregado dos contratos com os coordenadores e dirigentes.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Recebemos projetos de pesquisa do DEA e do DIN. Quando são Termos de
Cooperação Técnica recebemos da Procuradoria. Já no caso de bolsas e eventos a
origem é o DPB.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
Enviamos projetos de pesquisa e eventos para pagamento.

 Forma de mensuração do processo:
Acordo de resultados e número de TOs assinados.

Departamento de Contabilidade (DCT)


Função:
O DCT faz o processamento de empenho e liquidação dos processos para pagamento e
efetua a baixa contábil após aprovação da prestação de contas. Efetua também o
recebimento e encaminhamento dos processos no EVEREST.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Processos para empenho e pagamento – Origem GFI.
Processos pagos ou com descentralização de cotas para arquivo – Origem DFI.
Processos com prestação de contas aprovadas – Origem DPC.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
Processos empenhados e liquidados para pagamento – Destino DFI.
Processos com prestação de contas apresentadas – Destino DPC.
Processo com prestação de contas aprovadas e baixa contábil – Destino ARQUIVAR.

 Forma de mensuração do processo:

Medição é feita pelo numero de processos executados.

Departamento de Estudos e Analises (DEA)
 Função:
O papel do DEA vai desde o lançamento do edital até a divulgação do resultado.
Enfim, nós analisamos os projetos de pesquisa para ver se estão de acordo com as
normas da FAPEMIG.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Temos as propostas, formulários de alteração e emails, todos vindos dos
pesquisadores.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
O DEA produz a análise de projetos e alterações. Esses produtos são enviados à
Gerência, DCTI, Presidência e GPL.

 Forma de mensuração do processo:
Sim, através de relatórios periódicos e metas estipuladas, como por exemplo,
cronograma e acordo de resultados.

Departamento de Finanças (DFI)
 Função:
Receber o processo após todo o tramite acima e providenciar a execução da despesa
(empenho, liquidação e ordem de pagamento) nos sistemas SIAF e SICONV quando o
projeto tem apoio de contrapartida. Se o projeto estiver vinculado a recursos de
convênios fazer a gestão financeira do mesmo. Informar para a instituição
contemplada que os recursos já estão disponíveis na conta especifica do projeto.
Informar para a instituição e para a Direção da FAPEMIG se a instituição
contemplada esta bloqueada por algum órgão de controle. Ao final analisar e aprovar a
prestação de contas final do projeto quando a mesma atende as normas do edital e do
Manual da FAPEMIG. Informar para a instituição que a prestação de contas foi
aprovada ou esta inadimplente.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Processo de Despesa: a GFI recebe todas as solicitações de despesas (processos de
despesas) de todos os departamentos da FAPEMIG, que após a análise da gerência são
tramitados para seus departamentos tendo como origem todas as gerências,
assessorias.
Processo de Receita: recebemos convênios ou outros instrumentos jurídicos que
possuem parceiros Ex. CNPq, Vale , CEMIG , etc) da FAPEMIG , sendo que ambos
transferem recursos , com um objetivo comum (pesquisa, bolsas, investimentos).
Também recebemos da SCAF/SEF o arquivo dos Documentos de Arrecadação
Estadual (DAES).

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
Gestão financeira (arrecadação/pagamentos/ prestação de contas / contabilização )
para a FAPEMIG cumprindo a sua missão de fomentar a pesquisa e a inovação
científica e tecnológica para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, bem
como informar a partir dos registros financeiros e contábeis ao cidadão o destino dos
recursos recebidos pela mesma. Os órgãos centrais e de controle também são o
público externo.

 Forma de mensuração do processo:
Não como deveria ser feito, mas temos sim, o número de repasses.

Departamento de Informações Técnicas (DIT)

 Função:
Percebo como o responsável por guarda da documentação que gerou o projeto e
consequentemente o financiamento.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:

Dos pesquisadores – documentos solicitando alterações, relatórios parciais e finais das
pesquisas. Dos departamentos internos – pastas com os processos; livros para
comporem o acervo da Biblioteca, relatórios finais das pesquisas.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
Pastas dos processos – identificadas, organizadas, higienizadas e arquivadas
disponíveis para consulta de toda à FAPEMIG;
Biblioteca da FAPEMIG - acervo de livros e periódicos organizados fisicamente e
eletronicamente num banco de dados; empréstimo entre bibliotecas (PUC, UFMG)
para todos os funcionários da FAPEMIG;
Gestão do arquivo externo da FAPEMIG, com acompanhamento do contrato com a
empresa Arquivar(pagamentos e renovações); procedimentos para envio dos arquivos
e pedidos de consulta – para todos os departamentos da FAPEMIG que precisarem;
Pastas financeiras do sistema Everest dos anos 2009,2010 – identificadas,
organizadas, higienizadas e arquivadas disponíveis para consulta de toda à FAPEMIG;
Relatórios das pesquisas financiadas - identificadas, organizadas, higienizadas e
arquivadas disponíveis para consulta de toda à FAPEMIG;

 Forma de mensuração do processo:
No Estado como um todo é feito a avaliação de desempenho.

Departamento de Programa de Bolsas (DPB)
 Função:

No financiamento de projetos o papel do DPB é implementar as bolsas vinculadas.
Analisamos a documentação do bolsista, os pré-requisitos e se a bolsa está prevista no
projeto inicial.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Lista de projetos aprovados vinda da DCTI, via Everest;
Temos as solicitações de auxílio dos pesquisadores, também enviadas pelo Everest;
Solicitações de auxílio, porém vindo da Direção;
Solicitações de cota de bolsas (instituições);
Temos o cadastro de bolsistas feito pelas instituições de ensino e pesquisa;
Solicitações de relatórios gerenciais – Fapemig, órgãos de controle, instituições
parceiras, etc.
E por fim as dúvidas de pesquisadores, de outros departamentos da Fapemig e de
instituições.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
O DPB realiza a implementação de bolsas de projetos, como eu disse antes, e esse
serviço se destina aos pesquisadores e às gestoras. Também temos a implementação
de auxílios e são destinados ao DCO. Fazemos as solicitações de pagamento de bolsas
de cotas e enviamos ao GFI. O DPB também coloca os processos em pauta para
julgamento para as comissões e câmaras de assessoramento.

 Forma de mensuração do processo:
Não temos.

Departamento de Prestação de Contas (DPC)

 Função:
A DPC recebe as notas fiscais, recibos, etc., e documentos relacionados à prestação de
contas de cada pesquisador com projetos aprovados.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Processo de Despesa: a GFI recebe todas as solicitações de despesas (processos de
despesas) de todos os departamentos da FAPEMIG, que após a análise da gerência são
tramitados para seus departamentos tendo como origem todas as gerências,
assessorias.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
Prestação de contas para a FAPEMIG.

 Forma de mensuração do processo:
Não como deveria ser.

Gerência de Finanças (GFI)
 Função:
Receber o processo após todo o tramite acima e providenciar a execução da despesa
nos sistemas SIAF e SICONV quando o projeto tem apoio de contrapartida. Se o
projeto estiver vinculado a recursos de convênios fazer a gestão financeira do mesmo.
Informar para a instituição contemplada que os recursos já estão disponíveis na conta
especifica do projeto. Informar para a instituição e para a Direção da FAPEMIG se a
instituição contemplada esta bloqueada por algum órgão de controle. Ao final analisar
e aprovar a prestação de contas final do projeto quando a mesma atende as normas do
edital e do Manual da FAPEMIG. Informar para a instituição que a prestação de
contas foi aprovada ou esta inadimplente.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Processo de Despesa: a GFI recebe todas as solicitações de despesas (processos de
despesas) de todos os departamentos da FAPEMIG, que após a análise da gerência são
tramitados para seus departamentos tendo como origem todas as gerências, assessorias
Processo de Receita: recebemos convênios ou outros instrumentos jurídicos que
possuem parceiros Ex. CNPq, Vale, CEMIG, etc.) da FAPEMIG, sendo que ambos
transferem recursos , com um objetivo comum. (pesquisa, bolsas, investimentos ).
Também recebemos da SCAF/SEF o arquivo dos Documentos de Arrecadação
Estadual (DAES).

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
Gestão financeira (arrecadação/pagamentos/ prestação de contas / contabilização) para
a FAPEMIG cumprindo a sua missão de fomentar a pesquisa e a inovação científica e
tecnológica para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, bem como informar a
partir dos registros financeiros e contábeis ao cidadão o destino dos recursos
recebidos pela mesma. Os órgãos centrais e de controle também são o público
externo.

 Forma de mensuração do processo:
Não como deveria ser. As nossas atividades deveriam ser medidas pelo tempo que
perdemos tentando fazer as atividades que os outros deixam de fazer. A área
financeira é vista como pessoas que devem fazer o que os outros deixam de fazer.

Gerência de Operações Técnicas (GOT)
 Função:
A GOT é responsável pelo julgamento dos processos e analise dos resultados.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Aqui na GOT tem as alterações de processos, que são enviadas pelos departamentos
da FAPEMIG. Existem os relatórios enviados pelos pesquisadores, a justificativa de
prestação de contas vinda do departamento de prestação de contas e editais feitos pela
direção da FAPEMIG. Há também o resultado do julgamento de projetos, eventos,
bolsas, etc., dos departamentos da GOT, sem contar os e-mails da Central de
Informações, pesquisadores e gestoras.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
A GOT envia a análise das alterações de projetos à diretoria ou devolve ao
departamento de origem. O resultado do julgamento de projetos também é
encaminhado à diretoria, além da minuta de editais. Algumas vezes preciso devolver
ao DPC a análise da justificativa da prestação de contas e responder e-mails da Central
de Informações com dúvidas.

 Forma de mensuração do processo:
Na verdade temos o acordo de resultados, mas é uma medida geral.

Gerência de Propriedade Intelectual (GPI)

 Função:
Propor e analisar as cláusulas de Sigilo, de Propriedade Intelectual e de Exploração
Econômica dos Termos de Cooperação Técnica, Editais e Termos de Outorga.
Analisar os Contratos de Cotitularidade e Transferência de Tecnologia das tecnologias
que são em cotitularidade com a FAPEMIG. Gerenciar o edital de Apoio à Criação e
Manutenção dos Núcleos de Inovação Tecnológica. Atuar em conjunto com os NITs
na gestão da Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia; Gerenciamento
do contrato de prestação de serviços de Propriedade Intelectual internacional; Analisar
as propostas dos inventores independentes que solicitam apoio da FAPEMIG.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Contratos de Cotitularidade - NITs;
Contratos de Transferência de Tecnologia - NITs;
Solicitação de apoio à Propriedade Intelectual - Inventores Independentes;
Análise de cláusulas de Sigilo, de Propriedade Intelectual e de Exploração Econômica
dos Termos de Cooperação Técnica, Editais e Termos de Outorga - DCTI, PRE, GIN,
AAI e PRO;
Alterações nos projetos dos NITs - gestoras, coordenadores de NITs;
Notas fiscais para pagamento - escritório contratado para serviços de Propriedade
Intelectual Internacional.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
Edital de Apoio à Criação e Manutenção dos Núcleos de Inovação Tecnológica FAPEMIG;
Edital de Apoio à Criação e Manutenção dos Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs
Pagamentos de taxas de proteção do INPI (Instituto Nacional de Propriedade
Industrial) - DPGF
Notas fiscais para pagamento - DPGF
Convênio Inventiva e Amitec - PRO, GPL, GFI, PRE;
Programa Inventiva - Micro e Pequenas Empresas, Inventores Independentes e
Inventores Institucionais;
Programa AMITEC - Micro e Pequenas Empresas

 Forma de mensuração do processo:
Sim. Indicadores dos próprios departamentos.

Gerência de Planejamento e Gestão (GPL)

 Função:
O papel da GPL é verificar a disponibilidade financeira e a regularidade dos
partícipes. Por exemplo, barramos a emissão do termo de outorga caso a instituição
esteja inadimplente e verificamos se há recurso financeiro disponível para repasse em
certo momento.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
O próprio projeto vindo da DCTI. A pasta com a cópia do TO (impresso) e a
solicitação de pagamento do DCO.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
O próprio projeto validado para o DCO para emissão do termo de outorga e para a
GFI/DPL para fazer o pagamento.

 Forma de mensuração do processo:
Acordo de resultados. Da gerência sozinha não, mas dos departamentos sim. Por
exemplo, a programação do orçamento anual é feito no DPL, mas a GPL acompanha o
processo e os prazos. Já no DCO temos a contagem de termos de outorga e aditivos
emitidos.

Procuradoria (PROC)
 Função:
Assessoria Jurídica em geral. A Procuradoria é a instituição que representa judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe, as atividades de consultoria e o assessoramento
jurídico da FAPEMIG.

 Produtos/serviços recebidos e sua origem:
Cadastramento de empresas e instituições (no Everest) e atualização de cadastros.

 Produtos/serviços oferecidos e seu destino:
Elaboração de Portarias;
Controle e organização das pastas (Científicas, Financeiras, Únicas) recebidas, para
elaboração de notificação extrajudicial;
Colocar pregões na página da Fapemig;
Atualização de legislação na página da Fapemig, notificações, pareceres de contrato,
pareceres de convênios, pareceres do interno, pareceres do externo, notas técnicas,
análise de recurso de edital, elaboração de contratos, elaboração de convênios,
pregões, assinatura de pastas, termos de convalidação, certidões, certidão-cadastro no
Sebrae, andamento processual de ações da Fapemig, análise e aprovação de minutas e
controle de metas.

 Forma de mensuração do processo:
Quanto ao financiamento dos projetos, não há. Mas, em relação às outras atividades da
Procuradoria, sim. Essa medição está prevista no Acordo de Resultados.

4.4 Resultados da analise documental

A estrutura de codificação do conhecimento em manuais adotados pela Fundação é
outro ponto a ser analisado. A FIG. 19 exemplifica um trecho do manual de normas e
procedimentos adotados por um dos departamentos ligados ao processo:

Figura 19: Manual de Normas e Procedimentos DEA
Sistema Everest: Análise de Pós-Câmara

Fonte: FAPEMIG (2013a).

A FIG. 19 refere-se ao manual de procedimentos do Departamento de Estudos e
Analises (DEA). A imagem da janela capturada do sistema de gestão Everest refere-se à etapa
de pós-câmara, onde são feitos ajustes no orçamento recomendado no julgamento, além de
emissão do parecer de acordo com a classificação. A FIG. 20 apresenta a janela de póscâmara, também do sistema de gestão Everest, porém atualizada:

Figura 20: Sistema de gestão Everest
Janela da Análise de Pós-Câmara atualmente (2014)

Fonte: FAPEMIG (2013a).

Partindo do princípio que a estrutura de codificação do conhecimento deva ser tão
veloz e flexível quanto o próprio conhecimento, segundo Davenport e Prusak (2003),
constata-se pela analise documental certa obsolescência e rigidez. Portanto, percebe-se que o
manual operacional do DEA apresenta desatualização de conteúdo. As informações exibidas
na nova versão do sistema de gestão, conforme FIG. 20, são mais detalhadas e com recursos
de usabilidade de software que não existiam na versão disponibilizada quando o manual foi
elaborado, tais como a exibição da inadimplência e inatividade dos registros do pesquisador,
instituição desenvolvedora e gestora.

4.5 Resultados das entrevistas

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é a representação da opinião coletiva através do
discurso direto e objetivo da realidade, construído com fragmentos dos discursos individuais.

Portanto, para as entrevistas realizadas foi elaborada uma tabela e as respostas foram
analisadas de acordo com a proposta metodológica do DSC.
Em relação ao conhecimento sobre o processo de financiamento de projetos de
pesquisa foi solicitado que os entrevistados descrevessem o fluxo. Observa-se que o termo
“financiamento” foi utilizado de maneira coloquial apenas para facilitar o entendimento do
entrevistado. Entretanto, o respondente da entrevista com a Gerência de Planejamento (GPL)
questionou o uso de tal termo antes de fornecer sua resposta, argumentando que “[...] não
fazemos financiamento, isso é diferente de apoio.”, referindo-se à subvenção econômica10.
Assim, observam-se no QUADRO 3 as seguintes Expressões Chave e a Ideia Central:
Quadro 3: Conhecimento sobre o processo
Departamentos
ACS

DAV

Expressões-chave
O lançamento de editais marca o início do processo
de financiamento de projetos dentro da FAPEMIG.
No entanto, vale ressaltar que, para alguns editais (os
chamados induzidos), esse processo começa mesmo
antes, com a prospecção de áreas estratégicas ou a
assinatura de parceria com outros órgãos.
[...] com o lançamento do edital, os pesquisadores já
podem enviar sua proposta de pesquisa.
[...] os projetos passam por uma pré-análise [...]
As câmaras realizam o ranqueamento [...]
Após a conclusão do projeto, o coordenador deve
enviar relatório de resultados [...]
Na ponta do processo temos a divulgação dos
resultados – feita pela ACS – e a proteção da
tecnologia – responsabilidade da GPI.
Conheço. Primeiro ocorre a submissão do
projeto/evento/bolsa, depois a solicitação é julgada e
sendo aprovada haverá a elaboração de Termo de
Outorga, na maioria dos casos.
Com o termo devidamente assinado e publicado há
uma separação entre recursos que serão repassados
para
órgãos
do
Estado,
descentralização
orçamentária e financeira ao órgão, que irá registrar
empenho/liquidação/ordem
de
pagamento
à
gestora/executora [...]

Ideia Central
Conhece todo processo. Cita
a possível celebração de
convênio, cita o fluxo padrão,
Aponta a necessidade de
registro
de
propriedade
intelectual (quando for o
caso) e divulgação de
resultados.

Conhece todo o processo.
Generalização do fluxo,
iniciando-se pela submissão
do projeto e detalhamento da
liberação de recursos. Fluxo
encerra com a prestação de
contas.

Após o prazo de execução no TO e/ou Termo
Aditivo,
o
pesquisador
prestará
contas
científica/financeira.
DCO

DCT

10

Não conheço todo processo. Nosso foco é emitir
termos de outorga, encaminha-los para assinaturas
dos partícipes e posteriormente para publicação. Por
fim emitimos o comando de liberação.
O processo de financiamento de pesquisa começa

Não conhece todo o processo.
Tem o foco na sua própria
atividade
(emissão
dos
termos de outorga).
Conhece todo o processo.

Modalidade de apoio financeiro na qual o recurso público é aplicado sem a necessidade de reembolso, pois há
o compartilhamento dos custos e riscos da pesquisa e desenvolvimento entre pesquisador/instituição e Estado.

DEA

DFI

DIT

DPB

DPC

GFI

com o lançamento de edital. Após a data de
apresentação das propostas começa o julgamento
pelas câmaras e em alguns casos por consultores
adhoc, de acordo com os critérios pré-definidos. As
propostas classificadas geram um termo de outorga a
partir do qual é efetuado o pagamento. Após a
conclusão do projeto é apresentada uma prestação de
contas técnica e financeira que após aprovação
encerra-se o processo. Em caso de eventos não há
lançamento de edital.
Sim, conheço. Criação do Edital, lançamento do
Edital, submissão das propostas, análise da précâmara, câmara e pós-câmara. Tem a divulgação do
resultado, se aprovado, assinatura do TO, liberação
do recurso, execução do projeto, prestação de contas
e envio de relatório final para o DAV.
O primeiro passo para um projeto ser financiado é
atender as normas dos editais.
Depois o projeto deve ser analisado pela Gerência de
Operações Técnicas e o Departamento de Estudos e
Analises e distribuído por Câmara.
[...]
O DFI cadastra os dados bancários do projeto e
emite a Ordem de Pagamento.
Não conheço todo o processo. Sei que é necessário
enviar o projeto. [...] análise da documentação,
avaliação e parecer das câmaras de assessoramento
das propostas com a documentação completa,
publicação do resultado, prazo para recursos e
depois a parte da liberação do recurso que envolve
parte jurídica e elaboração de termo de outorga.
Sim. Assinatura de convênios, lançamento de
editais, recebimento de propostas, julgamento de
mérito, avaliação técnica (orçamento), aprovação,
verificação de cota orçamentária, elaboração de
instrumento,
descentralização
ou
empenho,
pagamento, avaliação da prestação de contas.
Sim. Como eu disse, o primeiro passo para um
projeto ser financiado é atender as normas
especificas dos editais.
Segundo ser analisado pela Gerência de Operações
Técnicas e o Departamento de Estudos e Analises e
distribuído por Câmara.
Terceiro é que após o analise das Câmaras por
mérito, relevância e competência do pesquisador o
projeto e devolvido pelas Câmaras para a GOT/DEA
com os pareceres.
Se os Membros das Câmaras não chegam a um
consenso, os mesmos sugerem que o projeto seja
enviado para um Consultor AD-HOC. [...]
Sim. O primeiro passo para um projeto ser
financiado é atender as normas especificas dos
editais.
Segundo ser analisado pela Gerência de Operações
Técnicas e o Departamento de Estudos e Analises e
distribuído por Câmara.
GFI recebe e assina autorizando que o DCT/DFI
tome as devidas providencias como: Cadastro do
projeto no SIMG, Emissão da Nota de Empenho e
Liquidação envio ao DFI.(caso o mesmo seja

Generalização
padrão.

do

fluxo

Conhece todo o processo.
Inicia-se com a criação do
edital, cita o fluxo padrão de
julgamento de projetos e
finaliza com a prestação de
contas científica/financeira.
Conhece todo o processo.
Cita
o
fluxo
padrão.
Menciona
detalhes
do
julgamento
do
mérito.
Detalha o processo de
liberação de recursos e
prestação de contas por parte
dos pesquisadores.
Não conhece todo o processo.
Visão fragmentada do fluxo.

Conhece todo o processo.
Inicia-se com a elaboração do
convênio, cita o fluxo padrão
de julgamento de projetos
ordenadamente e finaliza
com a prestação de contas.
Conhece todo o processo.
Cita
o
fluxo
padrão.
Menciona
detalhes
do
julgamento
do
mérito.
Detalha o processo de
liberação de recursos e
prestação de contas por parte
dos pesquisadores.

Conhece todo o processo.
Cita
o
fluxo
padrão.
Menciona
detalhes
do
julgamento
do
mérito.
Detalha o processo de
liberação de recursos e
prestação de contas por parte
dos pesquisadores.

GOT

GPI

GPL

adimplente com o Estado)
Quando do envio da prestação de contas para a
FAPEMIG, o DPC analisa se a execução do projeto
está em conformidade com as legislações vigentes e
caso positivo a GFI aprova juntamente com o
referido departamento a prestação. O DCT efetua a
baixa da responsabilidade do beneficiário no SIAFI.
Caso contrário é efetuado novas cobranças até que
seja finalizado o processo.
Não, sei apenas até a DCTI. Após isso tenho só uma
visão geral, a ordem e o motivo de cada etapa não
conheço muito bem.
Sim. A área técnica articula com a DCTI e a PRE a
elaboração e o lançamento de um edital, após a
elaboração e aprovação o edital é cadastrado no
Sistema Everest e lançado na página da FAPEMIG.
Simultaneamente ao lançamento na página, é
disparado um e-mail para todos os setores que têm
alguma relação com o edital, incluindo a PRO (para
publicação no DOE) e a ACS (para divulgação na
pagina da FAPEMIG). [...]
Caso o projeto tenha gerado uma tecnologia passível
de proteção intelectual, o NIT (Núcleo de Inovação
Tecnológica) providencia os trâmites para a
proteção, elabora o contrato de cotitularidade e
comunica o DPI/GPI. Caso a tecnologia seja
transferida, a GPI/DTT atuará junto com o NIT no
processo de negociação e em todos os trâmites
necessários.
A Fap faz uma parceria com alguma instituição que
também atua apoiando projetos de pesquisa [...]
O edital é lançado [...] depois recebemos as
propostas dos pesquisadores via sistema [...]
O projeto é analisado pela pré-câmara (DEA), feita
essa pré-análise o projeto vai para as câmaras de
assessoramento para que seja recomendado ou não
(mérito), depois volta para a pós-análise (DEA), que
encaminha à DCTI, em meio eletrônico, autorizando
ou não a elaboração do termo de outorga [...]
retornando assinado o termo é publicado.
Após a publicação o comando de liberação é emitido
[...] e a pasta do projeto vem para a GPL verificar a
disponibilidade orçamentária. [...]
Depois da GFI o projeto vai para o DCT registrar no
SIAFI o termo de outorga, empenho e liquidação.
Posteriormente [...] vai para a DFI emitir a ordem de
pagamento.
[...] a Fap aguarda o prazo de execução do projeto
para que haja a prestação de contas científica e
financeira. Se a prestação de contas financeira
estiver tudo ok, o DPC informa ao pesquisador e o
DCT para que seja dado baixa de responsabilidade.
Quanto à prestação de contas científica, é verificado
se o que foi prometido (produto) atende, dependendo
dos resultados a Assessoria de Comunicação é
informada para que se faça uma matéria para a
divulgação e a Procuradoria pode ser acionada para
emitir um termo de doação/dação caso o projeto
tenha equipamentos permanentes.

Conhece parcialmente o
processo. O conhecimento
limita-se à DCTI (área
científica).
Conhece todo o processo.
Cita o fluxo padrão e detalha
o processo de proteção
intelectual.

Conhece todo o processo.
Detalha a celebração do
convênio e cita o fluxo
padrão de julgamento de
projetos. Detalha a liberação
de recursos financeiros. Cita
a prestação de contas
científica por parte do
pesquisador. Menciona o
encerramento do convênio e
a prestação de contas da
FAPEMIG com os parceiros
do convênio. Aponta a
necessidade de registro de
propriedade
intelectual
(quando for o caso) e
divulgação de resultados.

PROCURADORIA

[...] sendo um convênio e havendo saldo deste,
devolvemos o saldo aos parceiros e a Fap faz a
prestação de contas do convênio.
[...] Se o projeto gerar algum produto que seja
passivo de ser registrado isso deve ser repassado à
gerência de propriedade intelectual.
Em geral, sim. Conheço as etapas:
Lançamento do edital;
Publicação do Edital no site da FAPEMIG;
Publicação no Diário Oficial;
Abertura para submissão das propostas das entidades
cadastradas;
Fonte: dados da pesquisa.

Conhece parcialmente o
processo. Cita várias etapas
do fluxo padrão.

Dos 14 respondentes, 10 afirmaram conhecer todo o processo de apoio a projetos de
pesquisa, 2 não conhecem todo o processo e 2 afirmam conhecer parcialmente. Portanto,
foram elaborados 3 DSC:

a) Conhece totalmente o processo:
Sim, conheço todo o processo. O lançamento de editais marca o início do processo de
financiamento de projetos dentro da FAPEMIG. No entanto, vale ressaltar que, para
alguns editais (os chamados induzidos), esse processo começa mesmo antes, com a
prospecção de áreas estratégicas ou a assinatura de parceria com outros órgãos. Nesse
caso, um convênio é assinado com alguma instituição que também apoia projetos de
pesquisa, definindo valores aportados e temas contemplados. Com base nisso, um
edital é lançado e as propostas dos pesquisadores são recebidas via sistema. Feita a
analise da documentação pelo DEA, posteriormente uma câmara de assessoramento
julga o mérito da proposta e a mesma volta ao DEA para que encaminhe à DCTI para
aprovação ou não, permitindo que o resultado seja liberado. Caso seja aprovada a
proposta, o termo de outorga é emitido e assinado, para depois ser publicado.
Após a publicação, o comando de liberação é emitido e verifica-se a disponibilidade
orçamentária. Caso exista a disponibilidade, é feito o empenho e a liquidação pelo
DCT, bem como a emissão da ordem de pagamento pelo DFI. Lembrando que antes
disso, a GFI recebe e assina autorizando que o DCT/DFI tome as devidas providencias
como: cadastro do projeto no SIMG, Emissão da Nota de Empenho e Liquidação
envio ao DFI (caso o mesmo seja adimplente com o Estado).
Após o prazo de execução no TO e/ou Termo Aditivo, o pesquisador prestará contas
científica/financeira. Se a prestação de contas financeira estiver tudo ok, o DPC
informa ao DCT para que seja dado baixa de responsabilidade do benefício no SIAFI.
Quanto à prestação de contas científica, é verificado se o que foi prometido (produto)
atende ao acordado. Caso o projeto tenha gerado uma tecnologia passível de proteção
intelectual, o NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) providencia os trâmites para a
proteção, elabora o contrato de cotitularidade e comunica o DPI/GPI. Caso a
tecnologia seja transferida, a GPI/DTT atuará junto com o NIT no processo de
negociação e em todos os trâmites necessários.
Dependendo dos resultados a Assessoria de Comunicação é informada para que se
faça uma matéria divulgando o resultado da pesquisa e a Procuradoria pode ser
acionada para emitir um termo de doação/dação caso o projeto tenha equipamentos
permanentes. Por fim, a FAPEMIG faz a prestação de contas do convênio para o
parceiro e a gerência de propriedade intelectual é acionada caso algum produto seja
passível de registro.

b) Conhece parcialmente o processo:
Não, sei apenas até a DCTI. Após isso tenho só uma visão geral, a ordem e o motivo
de cada etapa não conheço muito bem. Enfim, conheço as etapas:
Lançamento do edital;
Publicação do Edital no site da FAPEMIG;
Publicação no Diário Oficial;
Abertura para submissão das propostas das entidades cadastradas;
Análise das propostas por comissão;
Publicação do resultado do edital na página e no Diário Oficial;
Elaboração do Termo de Outorga pelos setores;
Assinatura pelos partícipes;
Repasse ou descentralização do Recurso;
Prestação de Contas parcial;
Prestação de Contas Final (financeira e científica).

c) Não conhece todo o processo:
Não conheço todo processo. Sei que é necessário enviar o projeto, analisar a
documentação, as câmaras de assessoramento avaliam as propostas, emitimos os
termos de outorga e os encaminhamos para a assinatura dos partícipes, para posterior
publicação. Emitimos o comando de liberação e depois liberamos o recurso.

Diante do DSC daqueles que afirmaram conhecer totalmente o processo percebe-se
que além de extenso é um processo minucioso. Embora tenha sido descrito com muitos
detalhes, acredita-se que certos pormenores não tenham sido mencionados o que leva a crer
que o processo seja ainda mais complexo. Quanto aos que afirmaram conhecer parcialmente
ou não conhecer todo o processo, recomenda-se que a Fundação dê maior atenção ao processo
de difusão do conhecimento sobre suas atividades.

Em relação aos conhecimentos necessários às atividades desempenhadas pelo
departamento, ou seja, os conhecimentos para a operacionalização do apoio a projetos de
pesquisa, o QUADRO 4 apresenta as seguintes Expressões Chave e a Ideia Central:
Quadro 4: Conhecimentos necessários às atividades
Departamentos
ACS

DAV

Expressões-chave
Temos que conhecer a Fundação em profundidade.
Para escrever sobre os temas demandados, é
necessário conhecer os programas e modalidades de
apoio
existentes,
processos
internos,
responsabilidades de cada setor.
[...] conhecer o objetivo principal de cada programa,
a razão de seu fomento e o que se espera atingir para
avaliar se o resultado está condizente com o objetivo
do apoio.

Ideia Central
Conhecer a Fundação em
profundidade.

Conhecer os objetivos dos
programas.

DCO

DCT

DEA

DFI

DIT
DPB

DPC
GFI

GOT
GPI

GPL

PROCURADORIA

[...] leis citadas nos termos, sobre as dotações
orçamentárias,
conhecimentos
de
informática/assinatura
digital,
planejamento,
bastante relacionamento interpessoal e trabalho em
equipe, dentre outros.
Conhecimentos básicos de contabilidade e
operacionalização do SIAFI e SICONV.

[...] conhecimento sobre os editais, manual da
FAPEMIG, orientações gerais e específicas,
resoluções do Conselho Curador e instruções
normativas.
É preciso conhecer as leis que regem a
administração pública, sem contar que é preciso e ter
comprometimento e responsabilidade.
É preciso ter noções de arquivo, atendimento ao
público, informática [...]
Dinâmica de tramitação de processos na Fapemig,
conhecimento
operacional
das
atividades
desenvolvidas,
informática
(Office,
email,
Windows), conhecimentos sobre o sistema de
ciência e tecnologia e os órgãos que o compõe.
Conhecer as leis que regem a administração pública
e ter comprometimento.
O nosso desempenho depende do empenho dos
outros. Além disto, conhecer as leis que regem a
administração pública e ter comprometimento.
[...] manual, as diretrizes internas e informática.
Propriedade intelectual, direito administrativo,
parcerias público-privadas, negociação e gestão de
núcleos de inovação tecnológica.
[...] precisa conhecer os sistemas (Everest, D3,
planilhas). É preciso conhecer sobre orçamento,
orientações da diretoria [...]
Formação em Direito.

Conhecer
as
regras
estabelecidas nos termos de
outorga.

Conhecer sobre contabilidade
e
os
sistemas
da
administração
pública
estadual.
Conhecer as normas de
enquadramento de propostas.

Conhecer as leis e princípios
da administração pública.
Conhecer a própria atividade.
Conhecer as regras de
negócio e os suportes
tecnológicos.

Conhecer as leis e princípios
da administração pública.
Conhecer as leis e princípios
da administração pública.
Conhecer as normas gerais.
Conhecer a própria atividade.

Conhecer os sistemas de
gestão
e
procedimentos
financeiros.
Conhecimentos específicos
(Direito).

Fonte: dados da pesquisa.

Dos 14 respondentes, 1 afirmou ser necessário conhecer a Fundação em profundidade,
1 afirmou ser necessário conhecer os objetivos dos programas, 1 mencionou as regras nos
Termos de Outorga, 1 mencionou as normas de enquadramento das propostas, 3 mencionaram
as leis e princípios da administração pública, 2 lembraram ser necessário conhecer a própria
atividade, 1 afirmou ser necessário conhecer as regras de negócio e suportes tecnológicos, 1
mencionou as normas gerais, 1 afirmou ser necessário conhecer os sistemas de gestão e
procedimentos financeiros e 1 mencionou os conhecimentos específicos de Direito. Portanto,
foram elaborados 10 DSC:

a) Conhecer a Fundação em profundidade. Em função da característica desta resposta, o DSC
construído sintetiza as respostas quanto aos conhecimentos necessários ao processo de apoio a
projetos de pesquisa da FAPEMIG como um todo:
Acredito que seja necessário conhecer o objetivo principal de cada programa, a razão
de seu fomento. É preciso conhecer também os editais, bem como as orientações
gerais e específicas, além do manual da FAPEMIG. Temos que entender as leis, os
sistemas de gestão, sobre orçamento e os princípios da administração pública, além da
operacionalização do SIAFI e SICONV. Também é preciso conhecer sobre
propriedade intelectual e parcerias público-privadas. Ou seja, tenho que ter o
conhecimento operacional das atividades, é preciso conhecer a Fundação em
profundidade.

b) Conhecer os objetivos dos programas:
É preciso conhecer o objetivo principal de cada programa, a razão de seu fomento e o
que se espera atingir para avaliar se o resultado está condizente com o objetivo do
apoio.

c) Conhecer as regras nos Termos de Outorga:
Conhecer as leis citadas nos termos, sobre as dotações orçamentárias, conhecimentos
de informática/assinatura digital, planejamento, bastante relacionamento interpessoal e
trabalho em equipe, dentre outros.

d) Conhecer as normas de enquadramento das propostas:
É preciso conhecimento sobre os editais, manual da FAPEMIG, orientações gerais e
específicas, resoluções do Conselho Curador e instruções normativas.

e) Conhecer as leis e princípios da administração pública:
É preciso conhecer as leis que regem a administração pública, sem contar que é
preciso e ter comprometimento e responsabilidade.

f) Conhecer a própria atividade:
Propriedade intelectual, direito administrativo, parcerias público-privadas, negociação
e gestão de núcleos de inovação tecnológica.

g) Conhecer as regras de negócio e suportes tecnológicos:

Dinâmica de tramitação de processos na Fapemig, conhecimento operacional das
atividades desenvolvidas, informática (Office, email, Windows), conhecimentos sobre
o sistema de ciência e tecnologia e os órgãos que o compõe.

h) Conhecer as normas gerais:
É preciso conhecer o manual, as diretrizes internas e informática.

i) Conhecer os sistemas de gestão e procedimentos financeiros:
Precisa conhecer os sistemas (Everest, D3, planilhas). É preciso conhecer sobre
orçamento, orientações da diretoria [...].

j) Conhecimentos específicos de Direito:
Formação em Direito.

Percebe-se pela quantidade de DSC a divergência do discurso quanto às necessidades
de conhecimento. Isso permite inferir que uma visão holística do processo de apoio a projetos
talvez esteja sendo posta em segundo plano. Outro fato a ser mencionado é a ausência de
conhecimentos obrigatórios a todos os funcionários da Fundação na maioria dos discursos.
Por exemplo, pode-se citar o conhecimento sobre o Sistema de Gestão Everest e as leis que
regem a administração pública, que são conhecimentos essenciais à atividade da Fapemig.

Quanto à questão sobre possíveis problemas nas atividades em função da insuficiência
de conhecimento sobre as regras estabelecidas para o financiamento de projetos, o QUADRO
5 apresenta as Expressões Chave e a Ideia Central:
Quadro 5: Problemas decorrentes da insuficiência de conhecimento
Departamentos
ACS
DAV
DCO
DCT

DEA

Expressões-chave
Isso pode gerar um ruído na comunicação para o
público interno.
Ainda em fase de conhecimento, não há como me
posicionar.
De imediato posso citar os erros no termo de
outorga.
Os problemas são decorrentes de rotatividade de
pessoal e treinamento específico quando da
integração de novos colaboradores.
[...] alterações no sistema sem que o DEA seja
comunicado. Também tem a elaboração de editais e
do manual do usuário sem a consulta prévia ao DEA.

Ideia Central
Ruído na comunicação com o
público interno.
Em fase de conhecimento.
Erros nos termos de outorga.
Falta de conhecimento sobre
as atividades.
Mudança de regras
previa comunicação.

sem

DFI

DIT
DPB

DPC

GFI

GOT

GPI

GPL

PROCURADORIA

A falta de conhecimento do processo internamente
pelos departamentos da FAPEMIG é um problema.
A área financeira necessita de todas as informações
relativas ao processo em tempo hábil e corretas.
Acho que o retrabalho.
[...] atraso na implementação e pagamento de
bolsistas e auxílios [...] repasse incorreto de
recursos, o retrabalho e a falta de controle sobre as
demandas.
O maior problema que temos é a
falta de
conhecimento do tramite do processo internamente
pelos departamentos da FAPEMIG.
A falta de comunicação/informação leva a erros que
podem prejudicar a imagem da instituição e
credibilidade do servidor que realizou o
procedimento.
[...] as orientações e procedimentos inadequados ou
variáveis são um problema a ser resolvido. As
mudanças constantes nas regras costumam impactar
o operacional [...]
Edital falho, contratos nulos, perda de prazo das
proteções. Há também o não reconhecimento da
FAPEMIG como titular das proteções e o
consequente não recebimento de rendimentos
financeiros advindos da exploração comercial.
Retrabalho, lógico! Ao fazer um termo de outorga
faltando algo ou mal indicado será necessário fazer
termos aditivos.
Além disso, realizar pagamentos fora da ordem de
prioridades. Por exemplo, não pagar um projeto
prestes a vencer.
Por vezes, percebemos que alguns setores
envolvidos no processo não detém o conhecimento
das regras ou não procuram se inteirar para repassar
as informações à Procuradoria. Isto é recorrente
quando a PROC avalia minutas de TOs e as repassa
para manifestação dos setores competentes.
Fonte: dados da pesquisa.

Entregas feitas fora do prazo
e incorretas.

Retrabalho.
Entregas feitas fora do prazo
e incorretas.

Qualidade
do
comprometida.

serviço

Imagem
da
instituição
prejudicada e questionamento
da credibilidade do servidor.
Mudanças constantes nas
regras
sem
à
devida
comunicação.
Falhas em editais e perda de
titularidade de proteção e de
rendimentos advindos da
exploração comercial.
Retrabalho.

Ruído na comunicação com o
público interno.

Dos 14 respondentes, 2 mencionaram o ruído na comunicação com o público interno,
1 está em fase de conhecimento, 1 mencionou os erros nos Termos de Outorga, 1 citou a falta
de conhecimento sobre as atividades, 2 mencionaram a mudança de regras sem previa
comunicação, 2 citaram as entregas feitas fora do prazo e incorretas, 2 mencionaram o
retrabalho, 1 mencionou a qualidade do serviço comprometida, 1 citou a imagem da
instituição prejudicada e questionamento da credibilidade do servidor e 1 mencionou as falhas
em editais e perda de titularidade de proteção e de rendimentos advindos da exploração
comercial.
Portanto, foram elaborados 10 DSC para cada conjunto de respostas e um novo DSC
com a síntese dos problemas encontrados em toda a Fundação em função da insuficiência de
conhecimento das regras:

a) Ruído na comunicação com o público interno:
Isso pode gerar um ruído na comunicação para o público interno. Por vezes, percebo
que alguns setores envolvidos no processo não detém o conhecimento das regras ou
não procuram se inteirar para repassar as informações à Procuradoria. Isto é recorrente
quando a PROC avalia minutas de TOs e as repassa para manifestação dos setores
competentes.

b) Em fase de conhecimento:
Ainda em fase de conhecimento, não há como me posicionar.

c) Erros nos termos de outorga:
De imediato posso citar os erros no termo de outorga.

d) Falta de conhecimento sobre as atividades:
Os problemas são decorrentes de rotatividade de pessoal e treinamento específico
quando da integração de novos colaboradores.

e) Mudança de regras sem previa comunicação:
Tem as alterações no sistema sem que o DEA seja comunicado. Também tem a
elaboração de editais e do manual do usuário sem a consulta prévia ao DEA. As
orientações e procedimentos inadequados ou variáveis são um problema a ser
resolvido. As mudanças constantes nas regras costumam impactar o operacional.

f) Entregas feitas fora do prazo e incorretas:
A falta de conhecimento do processo internamente pelos departamentos da FAPEMIG
é um problema. Eu que sou da área financeira necessito de todas as informações
relativas ao processo em tempo hábil e corretas. Atraso na implementação e
pagamento de bolsistas e auxílios [...] repasse incorreto de recursos, o retrabalho e a
falta de controle sobre as demandas.

g) Retrabalho:

Acho que o retrabalho. Ao fazer um termo de outorga faltando algo ou mal indicado
será necessário fazer termos aditivos. Além disso, realizar pagamentos fora da ordem
de prioridades. Por exemplo, não pagar um projeto prestes a vencer.

h) Qualidade do serviço comprometida:
O maior problema que temos é a falta de conhecimento do tramite do processo
internamente pelos departamentos da FAPEMIG.

i) Imagem da instituição prejudicada e questionamento da credibilidade do servidor:
A falta de comunicação/informação leva a erros que podem prejudicar a imagem da
instituição e credibilidade do servidor que realizou o procedimento.

j) Falhas em editais e perda de titularidade de proteção e de rendimentos advindos da
exploração comercial:
Edital falho, contratos nulos, perda de prazo das proteções. Há também o não
reconhecimento da FAPEMIG como titular das proteções e o consequente não
recebimento de rendimentos financeiros advindos da exploração comercial.

k) Síntese dos problemas em toda a Fundação:
Percebo que alguns setores envolvidos no processo não detém o conhecimento das
regras ou não procuram se inteirar para repassar as informações. A falta de
comunicação/informação leva a erros que podem prejudicar a imagem da instituição e
credibilidade do servidor que realizou o procedimento. As orientações e
procedimentos inadequados ou variáveis são outro problema a ser resolvido. Posso
citar os erros nos editais, nos termos de outorga, pagamentos fora da ordem de
prioridades, atraso na implementação das bolsas, repasses errados e consequentemente
o retrabalho. Há de se mencionar também o não reconhecimento da FAPEMIG como
titular das proteções e o consequente não recebimento de rendimentos financeiros
advindos da exploração comercial. Enfim, os problemas são decorrentes de
rotatividade de pessoal e treinamento específico quando da integração de novos
colaboradores.

Percebe-se pelos DSC existir um problema de comunicação interna capaz de afetar as
atividades da Fundação. Um dos discursos aponta para uma possível causa de tais problemas:
“Os problemas são decorrentes de rotatividade de pessoal e treinamento específico quando
da integração de novos colaboradores”.
No que se refere à forma de transmissão de informações e conhecimentos, o
QUADRO 6 apresenta as Expressões Chave e a Ideia Central:

Quadro 6: Formas de transmissão de informações e conhecimentos
Departamentos
ACS

DAV
DCO
DCT

DEA

DFI

DIT

DPB
DPC

GFI

GOT
GPI

GPL
PROCURADORIA

Expressões-chave
Dentro do departamento, temos reuniões mensais
com a equipe para compartilhamento de informações
e atualização sobre as atividades que estão sendo
desenvolvidas.
Via sistema Everest, email, comunicação interna
(impressa).
Normalmente através do manual do usuário,
interação de trocas de conhecimento entre a equipe.
São transmitidos pelos colaboradores mais antigos e
por manuais de operacionalização dos sistemas.
Através de emails e reuniões de alinhamento.
Sempre utilizamos os e-mails para documentação de
algum procedimento.
Eu, Josiane chefe do DFI, também repasso as
informações aos colaboradores do DFI permitindo
que os mesmos realizem as atividades do
departamento.
Temos um manual dos procedimentos e somos
informados pela gerencia e chefias dos novos
procedimentos e também os funcionários mais
antigos orientam os novatos.
Oral, email, escrita.
Procuro sempre passar as informações de forma
clara e precisa aos colaboradores por reuniões ou emails.
Como gerente procuro sempre passar para os
coordenadores dos departamentos as informações de
forma clara e precisa, para que os mesmos
transmitam aos seus colaboradores.
Manual, legislação interna, repostas às demandas via
email ou informalmente.
Por meio de cursos externos, orientações pessoais,
estudo das legislações, outras publicações sobre o
tema e estudo dos manuais dos departamentos.
Normalmente por conversas entre a gerência e as
chefias e também por e-mails.
Compartilhamento de experiências, reuniões,
identificação de demandas, estudo coletivo de
alguma demanda [...]
Fonte: dados da pesquisa.

Ideia Central
Reuniões.

Via sistema de gestão e
comunicação impressa.
Manual
do
usuário
e
interações entre a equipe.
Manuais
de
operacionalização
dos
sistemas.
Emails e reuniões.

Comunicado oral e escrito.

Manual de procedimentos e
comunicado oral e escrito.

Comunicado oral e escrito.
Comunicado oral e escrito.

Comunicado oral e escrito.

Manual, comunicado oral e
escrito.
Curso, comunicado oral,
manual e publicações.
Comunicado oral e escrito.
Reuniões.

Dos 14 respondentes, 2 afirmaram transmitir informações e conhecimentos por
reuniões, 1 mencionou o sistema de gestão e comunicação impressa, 1 mencionou o Manual
do usuário e interações entre a equipe, 1 afirmou utilizar os manuais de operacionalização dos
sistemas, 1 mencionou emails e reuniões, 1 afirmou usar comunicado oral e escrito, 5
afirmaram usar o manual de procedimentos e comunicado oral e escrito, 2 mencionaram
curso, comunicado oral, manual e publicações.

Foram desenvolvidos 9 DSC para os conjuntos de respostas e um 10º DSC
sintetizando todas as formas de transmissão de informações e conhecimentos adotados pela
FAPEMIG também foi elaborado:

a) Reuniões:
Dentro do departamento, tenho as reuniões mensais com a equipe para
compartilhamento de informações e atualização sobre as atividades que estão sendo
desenvolvidas. Tenho o compartilhamento de experiências, reuniões, identificação de
demandas, estudo coletivo de alguma demanda.

b) Sistema de gestão e comunicação impressa:
Via sistema Everest, email, comunicação interna (impressa).

c) Manual do usuário e interações entre a equipe:
Normalmente através do manual do usuário, interação de trocas de conhecimento
entre a equipe.

d) Manuais de operacionalização dos sistemas:
São transmitidos pelos colaboradores mais antigos e por manuais de operacionalização
dos sistemas.

e) Emails e reuniões:
Através de emails e reuniões de alinhamento. Sempre utilizo os e-mails para
documentação de algum procedimento.

f) Comunicado oral e escrito:
Oral, email, escrita. Procuro sempre passar as informações de forma clara e precisa
aos colaboradores por reuniões ou e-mails. Uso o manual, legislação interna, repostas
às demandas via email ou informalmente. Normalmente transmito informações e
conhecimentos por conversas e também por e-mails.

g) Manual de procedimentos e comunicado oral e escrito:
Tenho um manual dos procedimentos e sou informado pela gerencia e chefia dos
novos procedimentos e também os funcionários mais antigos orientam os novatos.
Além do manual, tenho a legislação interna e repostas às demandas via email ou
informalmente.

h) Curso, comunicado oral, manual e publicações:
Por meio de cursos externos, orientações pessoais, estudo das legislações, outras
publicações sobre o tema e estudo dos manuais dos departamentos.

i) Síntese quanto às formas de transmissão de informações e conhecimentos adotados pela
FAPEMIG:
Procuro sempre passar para os coordenadores dos departamentos as informações de
forma clara e precisa, para que os mesmos transmitam aos seus colaboradores. Os
conhecimentos são transmitidos pelos colaboradores mais antigos diretamente aos
mais novos. Compartilhamento de experiências ou estudo coletivo de alguma
demanda são algumas formas, também tenho reuniões mensais com a equipe para
compartilhamento de informações além de cursos externos. Uso o manual do usuário e
o manual de procedimentos, a legislação interna e as repostas às demandas via email
(sempre utilizo os e-mails para documentação de algum procedimento).

Percebe-se pelos DSC que nem todos os departamentos possuem um manual de
atividades

operacionais.

A

inexistência

de

um

local

comum

para

que
11

informações/conhecimentos sejam compartilhados pelos funcionários, tal como um wiki , é
algo a ser observado. Também é preciso lembrar que não foi mencionado nada a respeito
sobre a existência de um treinamento para novos funcionários.

No que se refere às pessoas estarem abertas a compartilhar o conhecimento sobre as
atividades, o QUADRO 7 apresenta as Expressões Chave e a Ideia Central:
Quadro 7: Propensão ao compartilhamento de conhecimento
Departamentos
ACS

11

Expressões-chave
Dentro do setor: sim. Nos outros departamentos:
nem sempre. Já ouvimos informações do tipo “isso
vocês não precisam saber”. Isso não existe: é
importante que as informações sejam completas. O
que será veiculado, é claro, depende de uma análise
do contexto institucional e da capacidade

Ideia Central
Propenso a compartilhar,
porém
encontram
dificuldades.

Ferramenta baseada na web que implementa uma base de dados comum para categorização e ordenação de
conceitos.

DAV

DCO
DCT
DEA
DFI
DIT
DPB
DPC
GFI
GOT

GPI
GPL
PROCURADORIA

profissional do jornalista.
As dúvidas estão surgindo de forma gradativa, assim
como as informações estão sendo compartilhadas.
Como disse, ainda estou em fase de conhecimento.
Sim.
Sim.
Sim.
Estão.
Sim!
Sim, acredito que estejam.
Estão.
Estão. Mas resta saber quem quer aprender a lidar
com finanças públicas dentro da instituição.
Às vezes.

Sim.
Sim!
Dentro do nosso departamento sim, porém
encontramos dificuldades em outros departamentos.

Em fase de conhecimento.

Propenso a compartilhar.
Propenso a compartilhar.
Propenso a compartilhar.
Propenso a compartilhar.
Propenso a compartilhar.
Propenso a compartilhar.
Propenso a compartilhar.
Propenso a compartilhar.
Propenso a compartilhar,
porém
encontram
dificuldades.
Propenso a compartilhar.
Propenso a compartilhar.
Propenso a compartilhar,
porém
encontram
dificuldades.

Fonte: dados da pesquisa.

Dos 14 respondentes, 1 afirma estar ainda em fase de conhecimento em função da sua
recente mudança de departamento, 10 afirmam que as pessoas estão propensas a compartilhar
conhecimento e 3 afirmaram que as pessoas estão propensas a compartilhar conhecimento,
mas que encontram dificuldades com outros departamentos. Portanto, foram elaborados 3
DSC:

a) Propensos a compartilhar:
Sim, acredito que estejam. Mas resta saber quem quer aprender a lidar com certos
conhecimentos.

b) Propensos a compartilhar, mas encontram dificuldades:
Às vezes. Dentro do setor sim, nos outros departamentos nem sempre, encontramos
dificuldades em outros departamentos. Já ouvi informações do tipo “isso vocês não
precisam saber”.

c) Em fase de conhecimento:
As dúvidas estão surgindo de forma gradativa, assim como as informações estão
sendo compartilhadas. Como disse, ainda estou em fase de conhecimento.

Embora a maioria afirme existir propensão a compartilhar conhecimento, é preciso
atenção quanto às dificuldades mencionadas no segundo DSC.

No que tange aos limites da busca de conhecimento, o QUADRO 8 apresenta as
Expressões Chave e a Ideia Central:
Quadro 8: Limites quanto à busca de conhecimento
Departamentos
ACS

DAV

DCO
DCT

DEA

DFI

DIT
DPB
DPC

GFI

GOT
GPI

GPL

PROCURADORIA

Expressões-chave
Existem pessoas chave dentro da instituição que
acabam sendo fontes valiosas. Pode ser um outro
chefe de departamento, um colega ou um assessor.
Mas, nem sempre, o chefe é a melhor escolha.
Recorro normalmente à Lavínia (GOT), ao Fabiano
(DPB), a Cláudia, que é funcionária do DAV, e ao
Elson (DTI).
Normalmente procuro as chefias e todos os
departamentos.
A Gerência Financeira e a Chefes de Departamentos.
Caso seja relacionada ao SIAFI recorremos a
Superintendência Central de Contadoria Geral.
Recorro a colegas de trabalho, à Gerência e outros
departamentos, como o DCO, DPC, DPB, DAV,
GFI, Procuradoria e Assessoria (Flávia Faria).
Depende de qual atividade vou desenvolver no
momento, mas prefiro recorrer às leis, normas e
decretos.
Normalmente recorro à minha gerente.
Chefia, colega de trabalho e outro departamento,
manuais existentes.
Internamente procuro buscar apoio nos chefes dos
departamentos vinculados à gerência ou aos
setorialistas externos.
Depende de qual atividade vou desenvolver no
momento, mas prefiro recorrer às leis, normas e
decretos. Internamente procuro buscar apoio nos
chefes dos departamentos vinculados à gerência ou
aos setorialistas externos.
Recorro à diretoria ou à presidência.
Depende do tipo de dúvida. Pode ser que um colega
possa ajudar, ou às vezes a chefia imediata ou até
mesmo pessoas de outros setores.
Eu recorro a todas as áreas. Recorro à Andrea
(DCO), ao Planejamento ou até mesmo à GOT e à
Diretoria. Enfim, vou até à área que tem condições
de responder.
Depende. De modo geral, recorremos à chefia,
colegas e demais departamentos.
Fonte: dados da pesquisa.

Ideia Central
Recorre
a
específicas.

Recorre
específicas.

a

pessoas

pessoas

Recorre a toda Fundação.
Recorre à chefia imediata e a
outras instituições.
Recorre a toda Fundação.

Recorre às regras explícitas.

Recorre à chefia imediata.
Recorre a toda Fundação e às
regras explícitas.
Recorre a toda Fundação.

Recorre a toda Fundação e às
regras explícitas.

Recorre à chefia imediata.
Recorre a toda Fundação.

Recorre a toda Fundação.

Recorre a toda Fundação.

Dos 14 respondentes, 2 recorrem a pessoas específicas, 6 recorrem a toda Fundação, 1
recorre à chefia imediata e a outras instituições, 1 recorre às regras explícitas, 2 recorrem à

chefia imediata e 2 recorrem a toda Fundação e às regras explícitas. Portanto, foram
elaborados 6 DSC:

a) Recorre a pessoas específicas:
Existem pessoas chave dentro da instituição que acabam sendo fontes valiosas. Pode
ser um outro chefe de departamento, um colega ou um assessor. Mas, nem sempre, o
chefe é a melhor escolha. Recorro normalmente à Lavínia (GOT), ao Fabiano (DPB),
a Cláudia, que é funcionária do DAV, e ao Elson (DTI).

b) Recorre a toda Fundação:
Recorro a colegas de trabalho, à Gerência e outros departamentos, como o DCO,
DPC, DPB, DAV, GFI, Procuradoria e Assessoria (Flávia Faria). Enfim, internamente
procuro buscar apoio nos chefes dos departamentos vinculados à gerência ou aos
setorialistas externos. Mas, depende do tipo de dúvida. Pode ser que um colega possa
ajudar, ou às vezes a chefia imediata ou até mesmo pessoas de outros setores. Posso
dizer que recorro a todas as áreas. Recorro à Andrea (DCO), ao Planejamento ou até
mesmo à GOT e à Diretoria. Enfim, vou até à área que tem condições de responder.

c) Recorre à chefia imediata e a outras instituições:
Recorro à Gerência Financeira e a Chefes de Departamentos. Caso seja relacionada ao
SIAFI recorro à Superintendência Central de Contadoria Geral.

d) Recorre às regras explícitas:
Depende de qual atividade vou desenvolver no momento, mas prefiro recorrer às leis,
normas e decretos.

e) Recorre à chefia imediata:
Normalmente recorro à minha gerente ou à diretoria ou à presidência.

f) Recorre a toda Fundação e às regras explícitas:
Normalmente recorro à chefia, colega de trabalho e outro departamento, manuais
existentes. Depende de qual atividade vou desenvolver no momento, mas prefiro
recorrer às leis, normas e decretos. Internamente procuro buscar apoio nos chefes dos
departamentos vinculados à gerência ou aos setorialistas externos.

Ao se avaliar o discurso quanto aos limites da busca de conhecimento e o discurso
quanto à propensão ao compartilhamento de conhecimento, pode-se constatar que não há

fatores impeditivos além da tecnologia apropriada e disseminação de uma cultura voltada ao
compartilhamento para que o conhecimento seja compartilhado.

No que se refere à existência de uma fonte de consulta (documentos) sobre as
atividades desempenhadas e se tal fonte é de fácil compreensão, o QUADRO 9 apresenta as
seguintes Expressões Chave e a Ideia Central:
Quadro 9: Conhecimentos externalizados
Departamentos
ACS

DAV

DCO

DCT

DEA

DFI

DIT
DPB
DPC

GFI

GOT

Expressões-chave
Sim. Temos um manual de rotinas, com a descrição
de todas as atividades desempenhadas, passo a
passo.
Sim (ela é de fácil compreensão), e também
acessada por toda a equipe de acordo com a
necessidade.
Nós temos manuais de procedimentos salvos na
pasta do DAV.
Sim, eles são de fácil compreensão, mas poderiam
estar mais detalhados. Alguns pontos ainda não estão
muito claros para mim ou não foram abordados.
Temos o manual de usuário do DCO. As rotinas do
departamento, um passo a passo, para a elaboração
dos termos de outorga.
Sim. O nosso manual de usuário apresenta passo a
passo as atividades do setor. Ele foi feito pelos
próprios funcionários, por isso é de fácil
compreensão.
Não existem documentos ou manual sobres as
atividades do DCT. Temos apenas o Manual de
operação do SIAFI e que é de fácil compreensão.
Temos os editais, o manual da FAPEMIG,
orientações gerais e específicas, resoluções do
Conselho Curador, instruções Normativas e os
manuais operacionais do DEA. Sim (ela é de fácil
compreensão)
SIAFI, SIAD,SICONV,SIGCON, o site da ALMG
da SEF , do TCMG e também a Controladoria .
Tem disponível nos órgãos de controle, apostilas e
cartilhas. Sim (de fácil compreensão)
Temos o manual de rotina, como disse.
Sim, é de fácil compreensão.
Temos um manual, fragmentado, de operação.
Não, não é (de fácil compreensão)
Manual da prestação de contas.

Ideia Central
Manuais
de
compreensão.

SIAFI, SIAD,SICONV,SIGCON, o site da ALMG
da SEF , do TCMG e também a Controladoria .
Tem disponível nos órgãos de controle apostilas e
cartilhas.
Sim (ela é de fácil compreensão). Para quem gosta e
atua na área não tem dificuldade e se tem dúvidas
recorremos aos analistas dos órgãos acima.
Temos diretivas internas, que são armazenadas no

Manuais
de
compreensão.

fácil

Manuais

fácil

fácil

Manuais
de
fácil
compreensão, porém não tão
detalhados.

Manuais
de
compreensão.

fácil

Manuais de sistemas de
terceiros
e
de
fácil
compreensão.
Manuais
de
fácil
compreensão.

Manuais
de
compreensão.

fácil

Manuais
de
fácil
compreensão.
Manual fragmentado e não é
de fácil compreensão.
Manuais
de
fácil
compreensão.

de

GPI
GPL
PROCURADORIA

DIT. Temos fluxogramas com as atividades da GOT
e outros documentos.
Sim, acredito que sim (que ela seja de fácil
compreensão).
Manuais. Sim (fácil compreensão).
Temos o fluxograma do processo. É fácil. As regras
já estão no sistema.
Planilha de controle de atividades - Controle interno
das demandas. Neste contexto, é possível identificar
a data de entrada, a distribuição interna, o motivo do
expediente, o servidor responsável, o resultado do
expediente e sua saída.
Fonte: dados da pesquisa.

compreensão.

Manuais
de
fácil
compreensão.
Manuais
de
fácil
compreensão.
Apenas as ferramentas de
controle.

Dos 14 respondentes, 10 disseram ter manuais de fácil compreensão, 1 possui manuais
de fácil compreensão, porém não tão detalhados, 1 possui manuais de sistemas de terceiros e
de fácil compreensão, 1 possui manual fragmentado e não é de fácil compreensão e 1 apenas
as ferramentas de controle. Embora a Procuradoria afirme ter documentos de fácil
compreensão, o que foi citado pela entrevistada são mecanismos de controle da atividade e
não necessariamente de orientação. Assim, foram elaborados 5 DSC:

a) Manuais de fácil compreensão:
O manual de usuário apresenta passo a passo as atividades do setor. Tenho um manual
de rotinas, com a descrição de todas as atividades desempenhadas, passo a passo.
Tenho o manual de usuário do DCO, com as rotinas do departamento, um passo a
passo para a elaboração dos termos de outorga. Tenho também os editais, o manual da
FAPEMIG, orientações gerais e específicas, resoluções do Conselho Curador,
instruções normativas e os manuais operacionais do DEA. Também tenho o SIAFI,
SIAD, SICONV, SIGCON, o site da ALMG, da SEF, do TCMG, além da
Controladoria. È preciso lembrar que há disponível nos órgãos de controle, apostilas e
cartilhas. Para quem gosta e atua na área financeira não tem dificuldade e se tem
dúvidas recorro aos analistas dos órgãos acima. Tenho o manual da prestação de
contas e as diretivas internas que são armazenadas no DIT, além dos fluxogramas com
as atividades da GOT e outros documentos. Enfim são de fácil compreensão, pois boa
parte foi feita pelos próprios funcionários, por isso é de fácil compreensão. E muitas
regras já estão no sistema.

b) Manuais de fácil compreensão, porém não tão detalhados:
Tenho os manuais de procedimentos salvos na pasta do DAV. Sim, eles são de fácil
compreensão, mas poderiam estar mais detalhados. Alguns pontos ainda não estão
muito claros para mim ou não foram abordados.

c) Manuais de sistemas de terceiros e de fácil compreensão:
Não existem documentos ou manual sobres as atividades do DCT. Tenho apenas o
Manual de operação do SIAFI e que é de fácil compreensão.

d) Manual fragmentado e não é de fácil compreensão:
Tenho um manual, fragmentado, de operação. Não, não é (de fácil compreensão).

e) Apenas as ferramentas de controle:
Planilha de controle de atividades - Controle interno das demandas. Neste contexto, é
possível identificar a data de entrada, a distribuição interna, o motivo do expediente, o
servidor responsável, o resultado do expediente e sua saída.

Deve-se ressaltar que embora o discurso da maioria afirme que manuais de fácil
compreensão existam, não é consenso da Fundação. Ainda existem departamentos com fontes
de consulta fragmentadas, desatualizadas e até mesmo não compartilhadas.

Quanto à implementação da Gestão da Informação e do Conhecimento pela Fapemig,
as questões 4 e 5 das entrevistas realizadas com o Presidente da Fapemig, Prof. Mário Neto
Borges, e com o Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Sr. Paulo Kleber Duarte Pereira
(conforme roteiro de entrevista - APÊNDICE A), tabelas foram elaboradas e as respostas
analisadas de acordo com a proposta metodológica do DSC.
No que se refere ao propósito do objetivo estratégico “Implementar a Gestão da
Informação e do Conhecimento”, o QUADRO 10 apresenta as seguintes Expressões Chave e
a Ideia Central:

Quadro 10: Propósito do objetivo estratégico Implementar
a Gestão da Informação e do Conhecimento
Departamentos
Presidência

Expressões-chave
O propósito é exatamente ter uma metodologia
instalada capaz de fazer com que a máquina pública

Ideia Central
Necessidade
metodologia.

de

uma

DPGF

funcione de forma mais impessoal, mesmo com certa
rotatividade de pessoal.
As pessoas precisam conhecer a contribuição de suas
atividades, que se sintam confortáveis em fazer certa
tarefa devido ao fato de entenderem sua
contribuição, e consequentemente tornar o ambiente
de trabalho mais agradável e motivador.
As pessoas precisam estar mais bem informadas,
conhecer seu trabalho, é preciso saber por que ele
existe, é preciso que as pessoas interajam
matricialmente, e nesse sentido o processo pode fluir
com mais eficácia.
Como a importância da C,T&I para a nação é
crescente, a FAPEMIG e outras agências brasileiras
têm apresentado um crescimento expressivo.
Apoiamos cerca de 7 mil bolsistas, 5 mil projetos e
um número significativo de eventos e publicações
científicas, etc., por ano. Consequentemente, para
gerir essa enorme quantidade de fomento é preciso
uma gestão eficiente e eficaz e para tanto é
imprescindível ferramentas que apoiem a gestão da
informação e do conhecimento, tais como o sistema
integrado de gestão desenvolvido pela FAPEMIG: o
Everest.
Fonte: dados da pesquisa.

Necessidade
de
conhecimento das atividades.
Interação matricial entre os
funcionários.

Eficiência e eficácia da
gestão
dos
recursos
financeiros.

Apesar do diferente foco das respostas, pode-se afirmar que ambas são
complementares já que o objetivo da implantação desse novo modelo de gestão é para a
Fundação. Portanto, foi elaborado um DSC sintetizando tal objetivo:
Como a importância da CT&I para a nação é crescente, a FAPEMIG e outras agências
brasileiras têm apresentado um crescimento expressivo. Cerca de 7 mil bolsistas, 5 mil
projetos e um número significativo de eventos e publicações científicas, etc., são
apoiados por ano. Portanto, o propósito é exatamente ter uma metodologia instalada
capaz de fazer com que a máquina pública funcione de forma mais impessoal, mesmo
com certa rotatividade de pessoal. As pessoas precisam estar mais bem informadas,
conhecer seu trabalho, é preciso saber por que ele existe, é preciso que as pessoas
interajam matricialmente, e nesse sentido o processo pode fluir com mais eficácia.
Lembrando que, para gerir essa enorme quantidade de fomento é preciso uma gestão
eficiente e eficaz e para tanto é imprescindível ferramentas que apoiem a gestão da
informação e do conhecimento, tais como o sistema integrado de gestão desenvolvido
pela FAPEMIG.

Percebe-se pelo discurso a crescente importância para a Fundação de se gerir o
conhecimento organizacional, através de uma metodologia amparada por ferramentas
tecnológicas, na busca por uma gestão mais eficiente e eficaz. É preciso mencionar que o
discurso também ressalta a importância das pessoas para que o objetivo estratégico seja
alcançado.

Quanto aos requisitos para que o objetivo estratégico “Implementar a Gestão da
Informação e do Conhecimento” seja alcançado, o QUADRO 11 apresenta as seguintes
Expressões Chave e a Ideia Central:
Quadro 11: requisitos para que o objetivo estratégico
“Implementar a Gestão da Informação e do Conhecimento” seja alcançado
Departamentos
Presidência

DPGF

Expressões-chave
O primeiro passo é projetar e consolidar essa
metodologia, mas é extremamente importante fazer
isso com o envolvimento das pessoas. O primeiro
mapa estratégico foi feito por uma consultoria,
mesmo que os funcionários tenham participado não
é a mesma coisa que o novo mapa estratégico feito
pelos funcionários. Agora temos algo da vivência
das pessoas, temos algo muito melhor devido ao
foco, muito mais “clean”, as pessoas estão
envolvidas com o processo.
Enfim, precisamos de envolvimento, motivação e
treinamento. É preciso que as pessoas sejam
preparadas com o melhor conhecimento sobre o
assunto.
Fundamentalmente contamos com as soluções da
Tecnologia da Informação, tal como sistemas de
interação com a clientela, bancos de dados, etc.
Nossa clientela cresce a cada dia e para isso
precisamos de soluções capazes de atender a
demanda dos nossos clientes e integrar a as
atividades desenvolvidas pela FAPEMIG. Por isso o
sistema de gestão integrado Everest é tão importante.
Fonte: dados da pesquisa.

Ideia Central
Projetar
e
consolidar
metodologia.
Maior envolvimento das
pessoas e serem mais bem
preparadas.

Integração das atividades via
sistema.

Apesar do diferente foco das respostas, pode-se afirmar que ambas são
complementares na busca pelo objetivo estratégico supracitado. Portanto, foi elaborado um
DSC sintetizando os requisitos:
O primeiro passo é projetar e consolidar essa metodologia, mas é extremamente
importante fazer isso com o envolvimento das pessoas. Enfim, é preciso
envolvimento, motivação e treinamento. É preciso que as pessoas sejam preparadas
com o melhor conhecimento sobre o assunto. Lembrando que a clientela cresce a cada
dia e para isso é preciso soluções capazes de atender a demanda dos clientes e integrar
as atividades desenvolvidas pela FAPEMIG. Por isso o sistema de gestão integrado
Everest é tão importante.

Percebe-se pelo discurso que o projeto e consolidação de uma metodologia é
considerado o primeiro passo para a implementação da Gestão da Informação e do
Conhecimento, num segundo momento é preciso trabalhar a cultura dos funcionários e por
fim prover ferramentas tecnológicas capazes de contribuir para que o objetivo seja alcançado.

Por conseguinte, os componentes requeridos ao negócio foram identificados a partir
das entrevistas realizadas com o Presidente da FAPEMIG - Prof. Mário Neto Borges, e com o
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - Sr. Paulo Kleber Duarte. Segundo Terra
(2001), a GC pode ser interpretada a partir das 7 dimensões das práticas gerenciais, sendo a
primeira dimensão referente ao papel norteador da alta administração para a organização. O
autor pondera que esta dimensão está ligada à clarificação das estratégias organizacionais e a
definição das metas e dos campos do conhecimento nos quais os funcionários devam focalizar
seus esforços de aprendizado. Assim, por meio da análise de conteúdo das entrevistas
supracitadas, no que tange à gestão da Fundação obteve-se:

Presidente:
[...] Temos também o preparo da cultura institucional para que a agência se torne uma
máquina eficiente. Problemas com rotatividade de pessoal... vejamos o caso de
servidores da MGS, e o treinamento das pessoas são pontos a serem trabalhados.
[...] As pessoas precisam conhecer a contribuição de suas atividades, que se sintam
confortáveis em fazer certa tarefa devido ao fato de entenderem sua contribuição, e
consequentemente tornar o ambiente de trabalho mais agradável e motivador. As
pessoas precisam estar mais bem informadas, conhecer seu trabalho, é preciso saber
por que ele existe, é preciso que as pessoas interajam matricialmente, e nesse sentido o
processo pode fluir com mais eficácia.
[...] A estrutura matricial exige que as pessoas conheçam do início ao fim do processo.
[...] Essa é uma proposta de gestão institucional muito moderna e muito interessante,
mas muito complexa, pois ela exige que as pessoas sejam flexíveis, que interajam
umas com as outras. A tendência da administração pública e até mesmo privada é que
as pessoas se fechem na sua “caixa”. A estrutura matricial exige que as pessoas
conheçam do início ao fim do processo.
[...] Veja a Lei Delegada de 2007 e a Lei Delegada de 2011 que resultaram no novo
estatuto e no novo regimento geral, que agora caminha para o detalhamento da função
de cada um, as atribuições de cada departamento, sempre lembrando que os
departamentos têm interfaces com outras áreas e que isso precisa ser considerado. [...]
[...] E o coroamento é algo concreto, a agência que investe em uma nova sede, que
inclusive foi concebida para que essa estrutura matricial (essa interação) e os melhores
recursos institucionais sejam disponibilizados.

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças:
[...] Evidentemente que as barreiras que possam existir devido à estrutura piramidal
poderão ser desfeitas. Podemos pressupor que uma estrutura administrativa e
operacional muito moderna, ágil e flexível se aproxime do modelo matricial, o que
pode vir a substituir as estruturas piramidais.

Percebe-se nos discursos a necessidade de um modelo de gestão mais flexível, que o
acesso à informação e ao conhecimento seja facilitado, que proporcione uma visão ampla do
processo e que rompa com a atual cultura da Fundação. Portanto, configura-se o primeiro
componente requerido ao negócio.
Em um segundo momento, o discurso do Presidente da Fundação revela a iminência
de se investir na qualificação e motivação dos funcionários:

Presidente:
[...] precisamos de envolvimento, motivação e treinamento. É preciso que as pessoas
sejam preparadas com o melhor conhecimento sobre o assunto.

Portanto, o segundo componente identificado refere-se à necessidade de profissionais
qualificados, criativos e que compartilhem conhecimento.
Quanto à necessidade de ferramentas tecnológicas, os discursos da Presidência e da
Diretoria apontam que:
Presidente:
[...] Você que é da área de TI sabe que o nosso sistema de gestão vem para simplificar
a burocracia.

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças:
Como a importância da C,T&I para a nação é crescente, a FAPEMIG e outras
agências brasileiras têm apresentado um crescimento expressivo. Apoiamos cerca de 7
mil bolsistas, 5 mil projetos e um número significativo de eventos e publicações
científicas, etc., por ano. Consequentemente, para gerir essa enorme quantidade de
fomento é preciso uma gestão eficiente e eficaz e para tanto é imprescindível
ferramentas que apoiem a gestão da informação e do conhecimento, tais como o
sistema integrado de gestão desenvolvido pela FAPEMIG: o Everest. [...]
Fundamentalmente contamos com as soluções da Tecnologia da Informação, tal como
sistemas de interação com a clientela, bancos de dados, etc. Nossa clientela cresce a
cada dia e para isso precisamos de soluções capazes de atender a demanda dos nossos
clientes e integrar a as atividades desenvolvidas pela FAPEMIG. Por isso o sistema de
gestão integrado Everest é tão importante.
[...] parte de nossa eficiência se deve aos processos informatizados, veja o caso da
assinatura eletrônica do termo de outorga. Os departamentos são conectados via
sistema, as regras estão nele, se o signatário cumprir as exigências ele é liberado para
prosseguir. É tudo muito ágil, muito profissional.

Portanto, o terceiro componente requerido refere-se à necessidade de suporte
tecnológico para a criação, disseminação e armazenamento do conhecimento.

No que tange aos resultados alcançados através do desenvolvimento da CT&I, o
discurso da Presidência e da Diretoria apontam que:
Presidente:
O objetivo da FAPEMIG é usar a Ciência, Tecnologia e Inovação para avançar no
desenvolvimento global do estado de Minas Gerais, no seu sentido mais amplo.

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças:
Já que o objetivo maior é fomentar os projetos de CT&I, toda agência espera que os
resultados dos projetos fomentados venham a contribuir para o desenvolvimento da
sociedade e da nação. Espera-se que venham a gerar empregos, maior produção da
indústria, etc., e consequentemente um crescimento econômico e social.

Portanto, o quarto componente identificado nos discursos acima, refere-se ao foco no
destinatário dos serviços e das ações da administração pública.
No que se refere à qualidade dos serviços prestados, o Diretor de Planejamento,
Gestão e Finanças observa que:

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças:
Queremos que a instituição funcione de maneira melhor, com mais qualidade, com
mais agilidade, com menos erros, menos retrabalho e que crie dois resultados muito
importantes: que o cliente seja mais bem atendido e o funcionário se sinta melhor por
saber que faz algo relevante, com menos retrabalho.

Portanto, identifica-se a necessidade de mensuração dos resultados pelo discurso
supracitado, sendo, portanto, o quinto componente requerido ao negócio.
Em suma, identificaram-se os cinco componentes requeridos ao negócio a partir da
análise de conteúdo com as entrevistas realizadas com o Presidente e com o Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças da FAPEMIG:
1. Modelo de gestão mais flexível, que proporcione uma visão ampla do processo e que
rompa com a atual cultura da Fundação.
2. Profissionais qualificados, criativos e que compartilhem conhecimento.
3. Suporte tecnológico para a criação, disseminação e armazenamento do conhecimento.
4. Foco no destinatário dos serviços e das ações da administração pública.
5. Mensuração dos resultados.

4.6 Proposição do modelo

Relacionando os três primeiros componentes identificados com as teorias de GC,
percebe-se a compatibilidade com as dimensões Infraestrutura Organizacional, Pessoas e
Tecnologia, respectivamente, do modelo de Angeloni (2005). É importante ressaltar que a
proposta de transformação do entendimento fragmentado numa visão mais ampla, subsidiada
por uma estrutura organizacional mais flexível, constante na dimensão Infraestrutura
Organizacional, vai ao encontro do que De Sordi (2008) preconiza para que as chamadas
“ilhas isoladas de conhecimento” sejam eliminadas, ou seja, a organização das atividades sob
a perspectiva do cliente.
Confrontando o quarto componente, foco no destinatário dos serviços e das ações da
administração pública, com o modelo proposto por Batista (2012) e com o modelo do
Governo de Minas Gerais (2012), constata-se que o foco no cidadão e na sociedade configurase requisito fundamental para o modelo, pois é inerente à atividade da FAPEMIG.
O quinto componente refere-se à mensuração dos resultados e segundo Batista (2012),
os resultados imediatos da Gestão do Conhecimento referem-se ao aprendizado e à inovação,
o que pode aumentar a capacidade de realização individual e de equipe. Enquanto os
resultados finais, decorrentes dos imediatos, refletem no incremento da eficiência, da
qualidade e efetividade social, bem como uma contribuição positiva para a legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade na administração pública. Para se aferir o resultado
é preciso que o processo de negócio seja mensurado, monitorado e constantemente
aperfeiçoado, e, portanto tais afirmações vão encontro das teorias de Cruz (2008) e da
ABPMP (2009). Sveiby (1998) lembra que a mensuração do real valor dos ativos intangíveis
de uma organização passa pelo que ele chama de “Estrutura Externa”. Segundo o autor,
investir na relação com clientes e fornecedores é provavelmente o ativo organizacional mais
fácil de ser mensurado. Portanto, pode-se afirmar que o processo de negócio requer medição
inclusive da percepção dos destinatários.
Entretanto, De Sordi (2008) lembra que, a associação entre os processos de negócio e
a GC não deve se limitar à evolução das regras, devendo também ajustar continuamente os
demais ativos envolvidos. Portanto, o modelo proposto foi acrescido de fluxos para que as
lições aprendidas, interna e externamente, alimentem as atividades da Fundação. Apesar de
não ter sido elencado, este componente é requerido ao negócio devido à natureza do modelo,
pois é voltado aos processos de negócio.

Portanto, com base nos componentes supracitados o modelo proposto é representado
pela FIG. 21:
Figura 21: Modelo proposto

Fonte: Baseado nos modelos de Angeloni (2005) e de Nonaka e Takeuchi (1997),
e nas teorias de De Sordi (2008).

Conforme ilustrado pela FIG. 21, adotou-se às dimensões do modelo de construção de
organizações do conhecimento proposto por Angeloni (2005) em virtude da equivalência com
os componentes requeridos ao negócio. As dimensões Infraestrutura Organizacional e
Tecnologia funcionam como pilares de sustentação para a dimensão Pessoas, subsidiando a
criação do conhecimento, pois, só os indivíduos podem ser criadores de conhecimento e sem
eles as organizações não podem desenvolver tal processo (NONAKA; TAKEUCHI, 1997).
Partindo dessa premissa, a dimensão Pessoas foi construída conforme o modelo de Nonaka e
Takeuchi (1997).
Além de ser um componente requerido, a mensuração de resultados é inerente a
qualquer processo de negócio (CRUZ, 2008; ABPMP, 2009). É preciso verificar se os

serviços oferecidos pela Fundação atendem os destinatários e para isso indicadores de
desempenho, tanto internos quanto externos devem ser levados em consideração (SVEIBY,
1998).
Outro componente requerido ao negócio é o foco no destinatário dos serviços e das
ações da administração pública, pois, tal componente é vital às atividades da Fundação e de
qualquer órgão público, pois diferentemente das organizações privadas, o sistema de valores
para o Estado é diferente (BATISTA, 2012).
Por fim, as lições aprendidas permitiram que ajustes mais precisos sejam realizados no
processo de negócio.
Assim, o modelo de Gestão do Conhecimento voltado aos processos de negócio foi
construído a partir dos 6 componentes:

 Infraestrutura Organizacional: percebe-se que o primeiro passo para a
transformação do entendimento organizacional fragmentado em uma visão mais ampla
foi dado pela FAPEMIG ao objetivar a implantação da Estrutura Matricial. A gestão
participativa é verificada nas falas do Presidente, por exemplo, ao afirmar que o novo
mapa estratégico foi elaborado pelos próprios funcionários da Fundação. Acredita-se
que a maleabilidade do modelo de gestão contribua para a geração e compartilhamento
de conhecimento.

 Tecnologia: no que tange aos recursos tecnológicos para subsidiar o processo de
criação de conhecimento, a adoção de um wiki pode vir a facilitar os trabalhos
aproximando os funcionários da Fundação. O problema de ruído na comunicação
constatado pelo DSC referente aos problemas decorrentes da insuficiência de
conhecimento pode ser reduzido pelo registro e compartilhamento das regras em uma
ferramenta como o Media Wiki. Tal ferramenta pode também auxiliar na criação de
um mapa do conhecimento indicando pessoas e suas competências na instituição.
Quanto ao Workflow, ressalta-se que já se encontra implantado pelo sistema Everest e,
portanto, os funcionários podem dedicar “[...] mais tempo às tarefas de pensar e criar,
tão essenciais ao desenvolvimento de novas habilidades e práticas” (PEREIRA, 2005,
p. 166). A explicitação dos conhecimentos sobre o processo de negócio pode ser feita
utilizando o software Bizagi Modeler
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, que dispõe de uma versão gratuita, capaz de

prover diversas funcionalidades BPMS, tal como o desenho do processo utilizando
BPMN, além da simulação da execução do processo.
Quanto ao Digital Storytelling, é possível utilizar o software Windows Movie Maker13
como uma ferramenta de edição multimídia, capaz de reunir imagens e áudio em um
mesmo arquivo para que as narrativas sejam criadas. Assim, as histórias e os vídeos
com captura de telas de sistemas computacionais em execução (vídeo tutorial) podem
ser registrados com a ferramenta supracitada e armazenados no Media Wiki.

 Cidadão-usuário e sociedade: destinatário dos serviços e das ações da administração
pública, as ações do Estado devem ser voltadas a eles. Batista (2012) lembra que a
Gestão do Conhecimento pode contribuir para o aumento da capacidade social pela
administração pública e contribuir positivamente para a participação efetiva da
sociedade nas decisões das organizações públicas. Portanto, é preciso que as ações da
FAPEMIG levem em consideração as instituições de ensino e pesquisa, gestoras,
empresas, comunidade científica, órgãos públicos, cidadão e sociedade.

 Pessoas: identificadas a partir do DSC referente às formas de transmissão de
informações e conhecimentos e das teorias sobre GC, as práticas recomendadas foram
classificadas de acordo com o modelo de Nonaka e Takeuchi (1997), como ilustrado
pela FIG. 22:
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Figura 22: Formas de transmissão do conhecimento propostas para processos de negócio

Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997).

Quanto à FIG. 22, o processo de socialização pode se iniciar de maneira virtual e caso
não seja satisfatório para o usuário poderá ser feito o acompanhamento de forma
presencial da rotina de trabalho de um colega. Pressupõe-se que a maleabilidade do
modelo de gestão referente à Infraestrutura Organizacional faça com que tal
acompanhamento dispense pedidos de autorização às chefias. Quanto à externalização,
o padrão BPMN deve ser utilizado para o mapeamento dos processos, já o
detalhamento pode ser feito utilizando documentos diversos e para regras mais
voláteis e complexas o uso do Digital Storytelling é recomendado. O mesmo recurso
pode ser utilizado para as adequações do processo caso seja necessário. Face à
necessidade de se levar em consideração os destinatários dos serviços, torna-se
plausível que os conhecimentos externalizados sobre os processos de negócio sejam
acrescidos de informações sobre os possíveis impactos para os destinatários. A
combinação pode iniciar-se com reuniões com registro em ata e disponibilização na
wiki, passando para a elaboração de relatórios no sistema de gestão Everest. O modo

de conversão denominado internalização inicia-se pela leitura de documentos
disponíveis na plataforma Media Wiki (diagramas BPMN, manual do usuário,
manuais operacionais, instruções normativas, editais, etc.) passando para a realização
de experimentos no sistema de gestão Everest na base de testes, já que o workflow é
implementado no mesmo.

 Mensuração de Resultados: Torres, Serra e Torres (2003) lembram que para
mensurar o desempenho organizacional é preciso ter um controle adequado. Os
sistemas de medição de desempenho ou Performance Measurement Systems (PMS)
estabelecem unidades de medidas, ou indicadores de desempenho, que representam a
estratégia abordada e os fatores críticos do sucesso atual e passado. Para que os
indicadores sejam confiáveis é preciso elencar objetivos claros para os mesmos, que
sejam construídos a partir de dados confiáveis, que tenham um baixo custo de
implementação e que realmente estejam integrados aos objetivos estratégicos, dentre
outros quesitos. Portanto, tal recurso metodológico informa sobre aspectos da
realidade ou sobre mudanças que estão se processando na mesma, muitas vezes visto
como referência de um sistema de monitoramento sistêmico. Embora existam várias
definições sobre indicadores, Beschizza et al (2010) lembram que todas elas
convergem para esse mesmo conceito. Assim, a adoção de indicadores de desempenho
como, por exemplo, o número de processos tramitados em função do tempo e o tempo
médio gasto por processo em cada uma das etapas do fluxo (processo representado
pela FIG. 18) podem ser obtidos no workflow do sistema de gestão Everest através dos
registros de data/hora de criação e alteração dos dados. O objetivo de tais indicadores
propostos reside na mensuração da eficiência do processo de apoio a projetos de
maneira geral e na identificação de possíveis gargalos do processo respectivamente.

 Lições aprendidas (internamente e externamente): o histórico das experiências
permite a criação de inteligência e aprendizagem organizacional, pois como lembra
Santos (2014), as lições aprendidas referem-se às narrativas que explicitam
conhecimentos ou entendimentos adquiridos através de experiências, positivas ou não.
O autor pontua que a lição deve relatar o que era esperado acontecer, os fatos e
desvios ocorridos, a análise das causas de tais desvios e o que pôde ser aprendido
durante o processo. Os dados para lições aprendidas externamente podem ser obtidos
nos e-mails enviados pelo público externo aos departamentos e no Formulário Síntese

de Resultados (FSR) disponibilizado pelo Departamento de Avaliações (DAV) para a
prestação de contas científica no sistema de gestão Everest. Quanto às lições
aprendidas internamente, pode-se registrar, por exemplo, dificuldades na elaboração
de Termos de Outorga para projetos realizados em parceria com outras instituições.
Em função das peculiaridades que possam surgir dessas parcerias, o registro de certos
relatos, tais como problemas referentes ao acesso a funcionários da instituição
parceira, recursos tecnológicos inadequados, problemas quanto à definição de
papéis/responsabilidades no caso específico, medidas adotadas para resolver as
dificuldades e as causas do ocorrido, são algumas das possibilidades que as lições a
serem armazenadas no Media Wiki podem trazer.

Partindo do princípio de que um processo pode ser considerado uma sequência de
atividades distintas que amplia a contribuição do conhecimento organizacional e que
colaboram para a composição do produto final (CONTADOR et al., 2005; BATISTA, 2012),
a forma de execução do modelo de GC para os processos de negócio da FAPEMIG pode ser
representada pelo diagrama BPMN da FIG. 23:

Figura 23: Operacionalização do Modelo

Fonte: Baseado no ciclo KDCA do modelo de Batista (2012) e na alavancagem do processo de negócio pela
aplicação da prática de Gestão do Conhecimento de Bulton (2001) apud De Sordi (2008, p.54).

A FIG. 23 representa a parte prescritiva do modelo proposto. Induzido por uma
demanda de operacionalização de um processo de negócio, a execução do modelo parte da
indagação do funcionário sobre a posse dos conhecimentos necessários. Caso o funcionário
julgue possuir os conhecimentos necessários, o processo deve ser operacionalizado,
posteriormente mensurado seus resultados, caso existam lições aprendidas as mesmas devem
ser registradas e o produto/serviço entregue ao destinatário, que por sua vez realizará um
feedback com a percepção do que foi entregue. As lições aprendidas externamente devem ser
extraídas e registradas no Media Wiki, assim como as lições internas. A partir dos dados
coletados, os resultados devem ser verificados e caso não estejam de acordo com o almejado,
conforme indicadores previamente construídos, providências para o ajuste do processo e

documentação relacionada deverão ser tomadas. È preciso ressaltar que, embora o funcionário
a princípio assuma ter os conhecimentos requeridos à execução do processo de forma eficaz e
eficiente, os indicadores podem revelar o contrário, levando-o a seguir a segunda linha de
execução do diagrama BPMN da FIG. 23.
A segunda linha de execução do modelo refere-se ao reconhecimento do funcionário
quanto à insuficiência de conhecimento para a operacionalização do processo de negócio. A
consulta ao Media Wiki deve revelar tanto o conhecimento externalizado quanto o mapa do
conhecimento da Fundação. Caso seja encontrado o conhecimento requerido, significa que as
etapas de socialização e externalização foram feitas previamente, permitindo um salto para a
etapa de combinação e posteriormente para a internalização. É preciso lembrar que a busca
pela informação confere valor a esta e o resultado do seu uso reflete em uma mudança no
estado do conhecimento do indivíduo e de sua capacidade de ação (CHOO, 2006). Após tais
tarefas, retorna-se ao ponto de se questionar a insuficiência de conhecimento. Reconhecendo a
necessidade

de

novos

conhecimentos,

inicia-se

a socialização,

posteriormente

a

externalização, a combinação e por fim a internalização. Esse ciclo referente à dimensão
Pessoas, ditado pela espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997), é responsável por
criar conhecimento organizacional, insumo requerido à execução dos processos de negócio.
Por fim, há de se mencionar que o próprio conhecimento sobre os formatos de externalização
dos processos de negócio pode ser criado, armazenado e compartilhado através do fluxo
ilustrado pela FIG. 23, caracterizando-se como uma construção coletiva dos funcionários da
Fundação.

4.7 Analise e discussão dos resultados

Em relação à identificação de alguns dos principais modelos que vêm orientando as
práticas de Gestão do Conhecimento, relacionando suas teorias às de processos de negócio,
primeiro objetivo específico elencado, pode-se afirmar que sua factibilidade foi demonstrada.
Os modelos de Nonaka e Takeuchi (1997), Sveiby (1998), Davenport e Prusak (2003), Batista
(2012) e o modelo elaborado pelo Governo de Minas Gerais (2012) foram explanados e além
destes, várias considerações sobre a GC feitas por Terra (2001), Von Krogh, Ichijo e Nonaka
(2001), Angeloni (2005) e Schlesinger et al (2008), dentre outros autores, proporcionaram
suporte teórico à pesquisa. A relação existente entre a GC e os processos de negócio foi
sintetizada a partir das teorias de autores como Lévy (1993), De Sordi (2008), Hurtado et al
(2012) e Campos (2013) revelando que a explicitação dos conhecimentos referentes ao

negócio e a alavancagem do processo de negócio pela aplicação da prática de Gestão do
Conhecimento são alguns dos laços existentes.
Quanto a analise do processo de apoio a projetos de pesquisa da FAPEMIG, segundo
objetivo específico elencado, foi demonstrado através da notação BPMN a possibilidade de se
representar o processo de negócio desde a concepção do edital até o encerramento do projeto.
Comparando o DSC referente aos conhecimentos sobre o processo (“conhece totalmente o
processo”) com o fluxo representado em BPMN (FIG. 18) constata-se não haver divergências.
Entretanto, alguns entrevistados apesar de afirmarem conhecer totalmente o processo não o
descreveram em detalhes, o que permite inferir que o conhecimento não está realmente
sedimentado nos seus departamentos.
Uma importante analise do processo de apoio a projetos de pesquisa reside na
proximidade semântica entre a afirmação de Pereira (2005) de que o workflow permite que as
pessoas se dediquem a atividades mais criativas e a fala do Diretor de Planejamento, Gestão e
Finanças, Sr. Paulo Kleber Duarte, no que se refere às regras de negócio estarem
implementadas nos sistemas (profissionalismo e transparência). Percebe-se que a tecnologia
de workflow por implementar as regras de negócio permite que os funcionários destinem os
esforços para outras atividades mais intelectuais. Ou seja, as regras de negócio até certo ponto
são mascaradas nesse tipo de ferramenta tecnológica para simplificar as atividades, mas ao
mesmo tempo o foco no processo de negócio pode ser desviado. Tal observação faz com que
o seguinte questionamento surja: até que ponto os funcionários estão dispostos a conhecer o
processo de negócio em sua plenitude, já que o workflow “detém o conhecimento” necessário
à execução da atividade?
Embora o processo de apoio a projetos de pesquisa tenha sido representado de forma
satisfatória utilizando-se a notação BPMN, deve-se ressaltar que muitos dos problemas
organizacionais residem na interação de trabalhos entre diferentes áreas organizacionais,
problema este definido como “lacuna organizacional” (CONTADOR et al, 2005; DE SORDI,
2008). Nesse sentido, o detalhamento do papel de cada ator do diagrama BPMN (FIG. 18),
assim como os produtos/serviços recebidos e oferecidos foram obtidos por meio de
entrevistas, permitindo que as interfaces entre os departamentos fossem mais bem delineadas,
complementando a representação da FIG. 18. Como lembra o Presidente da FAPEMIG, em
entrevista, existe a necessidade de um detalhamento das atividades operacionais
considerando as interfaces existentes entre os departamentos.
No que tange às métricas de desempenho de processos de negócio, descritas por Cruz
(2008) e pela ABPMP (2009), constata-se não existir em certos departamentos e em outros as

métricas existentes não estão corretas, pois como revelam as entrevistas: “Quanto ao
financiamento dos projetos, não há”, “Na verdade temos o acordo de resultados, mas é uma
medida geral”, “Não como deveria ser”, “Não temos”. Partindo das premissas estabelecidas
pela ABPMP (2009), é provável que a ausência de tais métricas esteja associada com a não
representação dos processos em uma notação comum e padronizada. Portanto, a representação
do processo de negócio pode subsidiar a criação de indicadores pertinentes.
Outro ponto a ser analisado é a afirmação de Azevedo (2002) de que a administração
pública encontra certa dificuldade em compartilhar conhecimento de forma voluntária devido
à rigidez da demarcação entre departamentos, funções e níveis de gestão. Confrontando tal
afirmação com o DSC referente aos limites da busca de conhecimento e o DSC refere à
abertura das pessoas em compartilhar conhecimento, percebe-se não haver correspondência.
A situação relatada no discurso dos entrevistados revela não haver tal impedimento, pois “[...]
Pode ser que um colega possa ajudar, ou às vezes a chefia imediata ou até mesmo pessoas de
outros setores. Posso dizer que recorro a todas as áreas. [...]”.
Uma possível explicação para a ausência das barreiras descritas por Azevedo (2002)
reside no objetivo estratégico “Implementar a Estrutura Matricial”, pois como lembra o
presidente da Fundação em entrevista, Prof. Mário Neto Borges, tal proposta exige
flexibilidade e interação entre as pessoas, que haja um conhecimento holístico do processo.
É preciso ressaltar que quanto ao discurso sobre os limites da busca de conhecimento,
2 entrevistados afirmaram recorrer a pessoas específicas dentro da Fundação, pois “Existem
pessoas chave dentro da instituição que acabam sendo fontes valiosas. Pode ser um outro
chefe de departamento, um colega ou um assessor [...]”. Nesse sentido, faz-se necessário
lembrar que certos conhecimentos tácitos são impossíveis de serem externalizados, conforme
afirmam Davenport e Prusak (2003), e como alternativa os autores recomendam a criação de
um mapa do conhecimento. Assim, recomenda-se que a FAPEMIG adote uma forma de
publicação e localização de conhecimentos úteis, ou seja, uma maneira de se apontar quais
pessoas da Fundação possuem certos conhecimentos voltados aos processos de negócios.
Confrontando a teoria da espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997) com
o DSC referente às formas de transmissão de informações e conhecimentos, percebe-se que os
processos de conversão do conhecimento adotados pela FAPEMIG são realizados de forma
isolada, pois verificou-se não ser adotado pela Fundação formas que se enquadrem como
internalização do conhecimento e, portanto pode-se inferir que os benefícios alcançados sejam
limitados. A internalização do conhecimento, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), se dá pela
interpretação dos conhecimentos explícitos que estão em manuais, normas, comunicados e

outros tipos de documentos. É provável que a ausência da internalização no processo de
criação do conhecimento na FAPEMIG ocorra devido à deficiência de conhecimento
articulado e transmissível (externalizado), como revela o DSC referente aos conhecimentos
externalizados.
A externalização é considerada a chave para a criação do conhecimento organizacional
e a forma adotada deve ser compatível culturalmente para que o conhecimento explícito seja
transmitido, pois a utilização de um código comum compartilhado, compatível com a cultura
organizacional, constitui-se como um facilitador da transferência de conhecimento
(OLIVEIRA JR., 2001; DAVENPORT, PRUSAK, 2003). Entretanto, o DSC referente aos
conhecimentos externalizados demonstra haver certa lacuna entre as teorias de GC e as
práticas adotadas pela Fundação. Portanto, pode-se inferir que mesmo que práticas de
internalização do conhecimento sejam adotadas pela FAPEMIG, sem os conhecimentos
explícitos, em um padrão compatível culturalmente, a agência poderá enfrentar problemas
relacionados à perda de conhecimento organizacional.
A FIG. 19 quando comparada com a FIG. 20 remete à estrutura de codificação do
conhecimento em manuais adotados pela Fundação e tal comparação revela certa rigidez e
obsolescência, em função das diversas alterações no sistema de gestão. Tal constatação
provavelmente pode ser explicada, em parte, pelas constantes mudanças das regras de negócio
citadas nas entrevistas.
Por conseguinte, certos tipos de documentação podem ter uma forma mais dinâmica
de codificação, o que remete ao Storytelling. Como lembram Davenport e Prusak (2003), a
estrutura de codificação deve ser tão veloz e flexível quanto o próprio conhecimento a ser
representado, e a conversão do conhecimento tácito em explícito por meio de pequenas
histórias, que podem ser registradas em formato digital, pode promover o aprendizado na
gestão do conhecimento, como sugerem Borges e Gonçalo (2009). O uso de recursos
multimídia (texto, áudio e vídeo) também é considerado prática comum em soluções BPMS,
segundo De Sordi (2008), o que faz com que o registro do conhecimento sobre processos de
negócio seja mais apurado. Partindo desse pressuposto, recomenda-se que a FAPEMIG adote
tal formato de codificação do conhecimento, especialmente para as regras que são
consideradas mais voláteis ou complexas.
No que se refere ao apontamento dos componentes requeridos ao negócio, terceiro
objetivo específico elencado, pode-se afirmar que os mesmos foram obtidos por meio da
análise de conteúdo com as entrevistas realizadas com a Presidência e com a Diretoria de
Planejamento, Gestão e Finanças em função do papel norteador exercido pela alta

administração da Fundação (TERRA, 2001). Pode-se afirmar que os componentes
identificados correlacionaram as teorias de GC e processos de negócio com as demandas da
Fundação, na perspectiva da alta administração.
Quanto à proposição de um modelo de Gestão do Conhecimento voltado aos processos
de negócio da FAPEMIG, quarto objetivo específico elencado, pode-se afirmar que o mesmo
foi construído especificamente para a unidade de análise deste estudo, tendo em vista suas
peculiaridades. O modelo foi composto por uma parte descritiva e outra prescritiva, ambas
com forte embasamento teórico. As teorias de processos de negócio de De Sordi (2008), Cruz
(2010), Contador et al (2005) e ABPMP (2009), além das teorias de GC de Nonaka e
Takeuchi (1997), Angeloni (2005) e Lévy (1993) foram fundamentais para a especificação
das regras de codificação do conhecimento sobre processos de negócio. Este objetivo
específico permitiu com que a visão norteadora da direção da agência e as teorias levantadas
no arcabouço teórico se materializassem. Além disso, o modelo foi acrescido com o conceito
referente às Lições Aprendidas para permitir um ciclo de aperfeiçoamento contínuo por parte
dos próprios funcionários. Quanto à operacionalização do modelo, acredita-se que o ponto de
partida, o auto questionamento sobre os conhecimentos do processo, faça com que os
funcionários se conscientizem que o aperfeiçoamento do processo de negócio depende
diretamente do recurso mais precioso da Fundação: as pessoas. Entretanto, é preciso frisar que
a parte prescritiva do modelo proposto possui forte dependência das Tecnologias da
Informação.
O último objetivo especifico elencado refere-se à identificação de tecnologias capazes
de contribuir para a implementação do modelo proposto. Identificou-se que muitos dos
problemas residem no compartilhamento de informação e conhecimento e para tentar sanar tal
problema o Media Wiki foi a ferramenta apontada pela pesquisa, pois de acordo com Schons
(2008), permite categorizar e ordenar o conhecimento, além de possibilitar sua expansão
através da criação coletiva. Por fim, o Bizagi Modeler foi apontado pela pesquisa para
modelagem do processo em BPMN e o Windows Movie Maker recomendado para a criação
do Digital Storytelling, ambas as ferramentas com versões gratuitas, o que se torna um
atrativo para o Estado. Como lembrado pelo Presidente da FAPEMIG em entrevista, é preciso
trabalhar a cultura dos servidores para que a agência se torne uma máquina eficiente, e nesse
sentido, será preciso que a Fundação trabalhe esse pré-requisito para que a principal
ferramenta a ser adotada, caso o modelo seja posto em prática, faça parte do cotidiano das
pessoas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta as conclusões e recomendações do estudo com base nos dados
empíricos oriundos da investigação realizada e das variáveis consideradas relevantes. A
temática investigada por esta dissertação é a gestão do conhecimento organizacional voltada
para a esfera pública e o objetivo geral é propor um modelo baseado nos pressupostos de
Gestão do Conhecimento aplicado aos processos de negócio da FAPEMIG.
Com base nos resultados obtidos considera-se que tanto os objetivos específicos
quanto o objetivo geral foram atingidos. Conclui-se, portanto que, um modelo de GC aplicado
a processos de negócio é plausível e que este estudo seja relevante para a FAPEMIG no
sentido de subsidiar o aperfeiçoamento constante dos seus processos de negócio. Merece
destaque as palavras do Presidente da FAPEMIG, Prof. Mário Neto Borges, quanto à
necessidade de uma metodologia capaz de orientar o objetivo estratégico “Implementar a
Gestão da Informação e do Conhecimento”, isso reforça a importância desta pesquisa e abre
caminhos para novos estudos sobre as agências de fomento à pesquisa. É relevante mencionar
que para a FAPEMIG este estudo é uma iniciativa para o aperfeiçoamento de sua gestão e
também para o atendimento à Política de Gestão do Conhecimento da Administração Pública
Estadual, estabelecida pelo Governo de Minas Gerais.
As evidências encontradas além de permitirem algumas reflexões importantes,
propiciaram confrontar as teorias de GC as de processos de negócio, transformando-as em um
modelo aplicável, respeitando a realidade na qual a FAPEMIG está inserida.

Quanto

às

contribuições para a academia, este estudo permitiu demonstrar diferentes formas de
explicitação do conhecimento organizacional sobre processos, assim como a associação das
teorias de GC às de processos de negócio, importante elemento para as organizações. Já para
o autor deste estudo, a pesquisa permitiu compreender melhor o funcionamento da instituição
investigada, além de possibilitar a aplicação dos conhecimentos acadêmicos do mestrado no
ambiente corporativo.
Destaca-se como limitação desta pesquisa a reduzida quantidade de entrevistados
(dois) que não ocupam cargo de chefia, pois, embora o Discurso do Sujeito Coletivo tenha
sido adotado como principal metodologia de analise dos dados, a percepção dos 12
entrevistados que ocupam cargo de chefia pode ter causado certo viés. Outra limitação reside
na não implantação do modelo proposto. Embora tenha sido elaborado com os requisitos
estabelecidos pelo nível estratégico da instituição, pautando-se pelas teorias de GC e de

processos de negócio, a forma prescritiva do modelo provavelmente não contempla todas as
minúcias requeridas. Operacionalizar o modelo proposto pode requerer que se façam ajustes
ao próprio modelo e à sua forma de execução. Também há de se mencionar que outra
limitação desta pesquisa encontra-se na sua escrita com certa neutralidade, já que o
pesquisador está engajado no projeto de desenvolvimento do sistema de gestão da FAPEMIG.
No que tange ao modelo proposto, as formas pecuniárias de recompensas para aqueles que
compartilham conhecimento não foram contempladas, pois haveria necessidade de se realizar
um levantamento minucioso quanto às possíveis fontes de recursos, requisito fundamental
para o Estado.
É preciso ressaltar que esta pesquisa não esgota o tema da Gestão do Conhecimento,
nem dos processos de negócio, muito menos a relação existente entre as duas teorias.
Portanto, como sugestão para trabalhos futuros recomenda-se que seja investigada a relação
entre o conhecimento sobre processos de negócio e as ferramentas do tipo workflow, pois é
preciso entender se o conhecimento organizacional nesse caso é amplificado ou
comprometido. Outra sugestão para trabalhos futuros está na implantação do modelo
proposto. Analisar os problemas enfrentados, corrigir as imperfeições do modelo, etc., são
algumas das possibilidades a serem analisadas. Por fim, recomenda-se que os processos
responsáveis por criar condições necessárias para que a organização possa desempenhar sua
atividade-fim, ou seja, os processos de apoio da FAPEMIG sejam analisados sob a luz das
teorias de GC e de processos de negócio, assim a agência em questão contaria com uma
analise mais abrangente sobre suas atividades.
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APÊNDICE A
Roteiro de entrevista com a Diretoria Executiva
Presidência e Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.
Nome:
Função:
Tempo de FAPEMIG:
Data da entrevista:

1. De que forma o financiamento de projetos se vincula aos objetivos da FAPEMIG?
2. Quais os principais resultados do financiamento de projetos?
3. Quais as principais dificuldades para a gestão do financiamento de projetos?
4. Qual o propósito do objetivo estratégico “Implementar a Gestão da Informação e do
Conhecimento”?
5. Quais os requisitos para que o objetivo supracitado seja alcançado?
6. Quais os ganhos esperados pela FAPEMIG, no que tange o financiamento de projetos de
pesquisa, quando o objetivo estratégico “Implementar a Estrutura Matricial” for alcançado?

APÊNDICE B

Roteiro de entrevista com os departamentos
Nome:
Função:
Departamento:
Tempo de FAPEMIG:
Data da entrevista:
1. Você conhece todo o processo de financiamento de projetos de pesquisa? (Sim/Não)
Descreva o processo até onde você conhece.
2. Qual o papel do seu setor no financiamento de projetos?
3. No que tange à interação do seu departamento com outros e até mesmo com clientes
externos, cite:
a) Cada produto/serviço recebido e qual a sua origem.
b) Cada produto/serviço oferecido pelo seu departamento e qual o destino.
4. Quais os conhecimentos necessários às atividades desempenhadas pelo seu departamento?
5. Aponte possíveis problemas nas atividades de seu departamento em função da
insuficiência de conhecimento sobre as regras estabelecidas para o financiamento de projetos.
6. É utilizada alguma forma de medição de desempenho das atividades desenvolvidas em seu
departamento?
7. Como as informações e os conhecimentos são transmitidos no seu departamento?
8. As pessoas estão abertas a compartilhar o conhecimento sobre as atividades?
9. Quando você precisa saber algo sobre as atividades desenvolvidas, a quem normalmente
recorre? (chefia/colega de trabalho, outro departamento, etc.)
10. Existe alguma fonte de consulta (documentos) sobre as atividades de seu departamento?
(Sim/Não)
a) Qual?
b) Ela é de fácil compreensão?

ANEXO 1

Novo Mapa Estratégico da FAPEMIG

Fonte: FAPEMIG (2013a).

