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Esta publicação documenta os efeitos de uma intervenção na troca de conhecimentos, 
na qual informações inerentes a organizações privadas eficientes são usadas para 
melhorar os procedimentos burocráticos de órgãos públicos. Em particular, analisa o 
impacto do programa Conhecimento para Resultados (K4R) na eficiência dos órgãos 
públicos na Colômbia. As conclusões do estudo indicam que o K4R está associado a 
uma melhoria estatisticamente relevante da eficiência operacional. Apresentam-se 
dois exemplos de K4R. No primeiro exemplo, o K4R reduziu o tempo que os escritórios 
locais da Ouvidoria do Povo levam para considerar petições dos cidadãos. No segundo 
exemplo, o K4R reduziu o tempo que pacientes oncológicos passam em um pronto-
socorro antes de receberem alta. Essas reduções de tempo são quantitativamente 
relevantes e representam ganhos de eficiência da ordem de 25% a 40% em relação aos 
níveis anteriores ao programa.

Códigos JEL: H43, H75

Palavras-chave: nova administração pública, gestão de conhecimentos, avaliação de 
políticas

Resumo
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O nosso estudo está intimamente relacionado com 
Bloom et al. (2013), que estudaram como as práticas de 
gestão podem afetar a produtividade das empresas, 
mas difere em dois aspectos importantes. Em primeiro 
lugar, a intervenção em Bloom et al. (2013) mostra como 
uma melhoria da qualidade da gestão (por exemplo, 
uma gestão mais eficiente de estoques) pode aumentar 
a rentabilidade do setor privado. A nossa contribuição 
é ampliar esse conceito, mostrando que as práticas 
de gestão também são importantes para explicar a 
qualidade da burocracia do Estado. Em segundo lugar, 
a referida intervenção  consiste em aplicar uma série 
de princípios padrão de manufatura definidos por uma 
equipe de consultores de gestão. A nossa intervenção é 
um ajuste pontual de processos internos de entidades 
públicas com base na experiência das instituições 
colaboradoras públicas ou privadas. Em outras palavras, 
o nosso trabalho enfatiza a importância da gestão do 
conhecimento entre organizações. Isso tem implicações 
profundas em termos de custos e possibilidade de 
ampliação. Com efeito, o baixo custo das intervenções 
realizadas com o K4R, combinado com um impacto claro 
na eficiência institucional pública, produz um retorno 
elevado sobre o investimento.

O nosso estudo também está relacionado com a 
literatura sobre administração pública que enfatiza 
o estudo de fatores que produzem mais eficiência 

Introdução

Economistas, cientistas políticos e sociólogos há 
muito enfatizam a importância da qualidade da 
burocracia para o funcionamento eficiente do Estado 
(por exemplo, Downs, 1964; Evans e Rauch, 1999; Finan, 
Olken e Pande, 2015; Weber, 1904–1911). Esta publicação 
documenta dois casos que tiveram como objetivo 
melhorar a qualidade da burocracia do Estado. Em 
particular, apresenta evidências não experimentais do 
impacto da iniciativa Conhecimento para Resultados 
(K4R) na eficiência dos órgãos públicos na Colômbia. 
O K4R aplica as boas práticas de instituições privadas 
que otimizaram o seu desempenho, para racionalizar os 
procedimentos burocráticos em instituições públicas. 
As conclusões indicam que o K4R está  associado a um 
aumento significativo da eficiência operacional nas 
instituições públicas analisadas.

A publicação apresenta dois exemplos. O primeiro 
analisa a gestão, pela Ouvidoria do Povo da Colômbia, 
das reclamações  (doravante denominadas petições) 
apresentadas pelos cidadãos contra organizações 
públicas ou empresas. Nesse caso, concluímos que 
o K4R está associado a uma redução significativa, em 
termos estatísticos, do tempo que os funcionários da 
Ouvidoria levavam para processar as reclamações. 
A análise demonstra que os escritórios regionais da 
Ouvidoria do Povo reduziram esse tempo em cerca 
de 40% em relação ao que era necessário antes da 
aplicação do K4R. O segundo exemplo refere-se à 
gestão de emergências de pacientes oncológicos no 
Instituto Nacional do Câncer, que presta cuidados de 
saúde para pacientes com necessidade de tratamento 
urgente. Nesse caso, concluímos que a implementação 
do K4R também reduziu consideravelmente, em termos 
estatísticos, o tempo de atendimento dos pacientes 
recebidos na unidade de emergências do Instituto (dias 
de permanência desde a internação até receberem alta). 
A redução observada é de aproximadamente 25% em 
relação aos níveis anteriores ao programa.

Isso tem implicações profundas  
em termos de custos e 
possibilidade de ampliação.  
Com efeito, o baixo custo das 
intervenções realizadas com o 
K4R, combinado com um impacto 
claro na eficiência institucional 
pública, produz um retorno 
elevado sobre o investimento.
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Finalmente, o nosso trabalho também se vincula à 
literatura sobre gestão do conhecimento (KM, na sigla 
em inglês). A KM consiste em um conjunto de estratégias 
que usam o conhecimento para melhorar a conexão 
entre pessoas e tecnologia com o objetivo de alavancar 
o conhecimento em uma organização (Omotayo, 2015). 
A KM foi proposta como um elemento essencial para 
melhorar o desempenho (Bousa e Venkitachalam, 2013; 
Earl, 2001; Kamhawi, 2012). Uma das principais áreas 
de interesse da KM é a troca de conhecimentos (Lee e 
Choi, 2003; Quigley et al., 2007). Em um estudo seminal, 
Schermerhorn (1977) identifica uma relação positiva 
entre as atividades de troca de informações entre 
organizações e a percepção de realização de tarefas 
na organização. Estudos mais recentes ressaltam que 
a troca de conhecimentos pode ser difícil e depende 
de vários fatores. Amayah (2013) examina essa troca 
em organizações públicas usando um questionário 
estruturado e constata que considerações relacionadas 
com a comunidade estão fortemente associadas a 
uma troca mais intensa e que outros fatores podem 
contribuir para a troca (por exemplo, considerações 
normativas e empatia) ou a mitigam (por exemplo, a 
presença de potenciais vantagens privadas). Quigley 
et al. (2007) estudaram a troca de informações entre 
parceiros usando simulações computadorizadas e 
interativas de tomada de decisões de gestão, em que 

nos serviços públicos, sobretudo no âmbito da nova 
administração pública, ou NPM, na sigla em inglês 
(Gruening, 2001). A NPM consiste na adoção de formas 
organizacionais e técnicas de gestão do setor privado. 
A literatura sobre NPM é extensa e abrange muitos 
tópicos, como parcerias público-privadas, prestação 
de contas, gestão de desempenho, descentralização, 
terceirização, governo digital e redes de colaboração. 
Foram identificadas evidências empíricas do vínculo 
entre a NPM e a eficiência do governo em pesquisas 
feitas por Alonso, Clifton e Díaz-Fuentes (2015), Andrews 
e Entwistle (2015), Andrews e Van de Walle (2013), e 
Pérez-López, Prior e Zafra (2015). Andrews e Van de 
Walle (2013) estudaram a relação entre as práticas de 
NPM e as percepções dos cidadãos sobre a eficiência, 
responsividade, equidade e eficácia dos serviços 
de governos locais na Inglaterra. Constataram que 
vínculos entre os setores público e privado têm uma 
correlação negativa com as percepções dos cidadãos 
em todas as quatro dimensões de desempenho de 
serviços locais, mas uma orientação empreendedora 
estratégica apresenta uma associação positiva com 
todas as quatro. Pérez-López, Prior e Zafra (2015) 
examinam o efeito de várias práticas de NPM (criação 
de agências, terceirização, cooperação intermunicipal, 
empresas mistas) na eficiência geral de governos 
locais na Espanha durante a recessão global. A sua 
conclusão principal é de que a adoção de empresas 
mistas ajuda a aumentar a eficiência dos custos e, 
portanto, pode ser um instrumento adequado em 
períodos de crise. Alonso, Clifton e Díaz-Fuentes (2015) 
não encontram evidências de que a NPM aumente a 
eficiência nos hospitais de Madri em comparação com 
a administração tradicional. Andrews e Entwistle (2015) 
concluem que apenas governos locais na Inglaterra 
com capacidade de gestão muito sólida conseguem 
extrair ganhos de eficiência produtiva de parcerias 
público-privadas. A nossa contribuição para essa 
literatura é explorar abordagens quase experimentais 
para identificar o impacto causal de práticas de NPM 
(simplificação dos procedimentos de instituições 
públicas por meio da cooperação público-privada) na 
qualidade da burocracia do Estado.  

A nossa contribuição para essa 
literatura é explorar abordagens 
quase experimentais para 
identificar o impacto causal de 
práticas de NPM (simplificação 
dos procedimentos de instituições 
públicas por meio da cooperação 
público-privada) na qualidade da 
burocracia do Estado.  
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saibamos, o nosso estudo é o primeiro a avaliar o 
impacto de mecanismos de troca de conhecimentos 
entre organizações (com exemplos de trocas entre 
organizações públicas bem como entre privadas e 
públicas) na redução da burocracia no setor público.

O estudo é organizado da seguinte forma: a seção 2 
descreve a metodologia do K4R; a seção 3 apresenta 
o caso da Ouvidoria do Povo da Colômbia; a seção 4 
apresenta o caso do Instituto Nacional do Câncer; e a 
seção 5 apresenta as conclusões.

os participantes assumiram o papel de gestor de uma 
unidade organizacional privada. O estudo conclui que 
a troca pode ser motivada por meio de incentivos 
econômicos para o desempenho do grupo, o que, por sua 
vez, tem um efeito positivo no desempenho individual. 
Em geral, a literatura tende a concentrar a sua atenção 
no uso do conhecimento para ganhar uma vantagem 
competitiva no âmbito da organização. 

Este documento apresenta um exemplo de troca de 
conhecimentos entre organizações. Tanto quanto 
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público-privadas e usando recursos disponíveis, o que 
minimiza o custo (valor pelo dinheiro). Em primeiro 
lugar, realiza uma análise enfocada nos fatores que 
afetam a eficiência, qualidade e/ou eficácia desses 
procedimentos e/ou processos. Em segundo lugar, 
mobiliza, troca e usa conhecimentos existentes 
em organizações do setor público (instituições do 
Estado), setor privado (empresas) e/ou terceiro setor 
(universidades, organizações não governamentais, 
meios de comunicação etc.), adaptados ao contexto da 
instituição pública em foco. 

O K4R é desenvolvido em seis estágios: (i) escopo; 
(ii) avaliação; (iii) troca de conhecimentos; (iv) design 
thinking; (v) testes e medições; e (vi) implementação de 
soluções exitosas (veja o apêndice). 

 
PRIMEIRO ESTÁGIO: escopo

Consiste na preparação das condições institucionais 
para o desenvolvimento de uma intervenção, começando 
com um exercício de planejamento e gestão nos níveis 
estratégico, administrativo e operacional. 

SEGUNDO ESTÁGIO: avaliação

Consiste na elaboração de uma avaliação institucional 
baseada em uma caracterização do modelo de gestão 
(ou seja, como a organização está estruturada para 
gerar valor) e na mineração de dados para identificar o 
estado do processo selecionado e analisar as alterações 
ou os ajustes a serem implementados, assim como 
os resultados esperados. O BID lidera o exercício sob a 
orientação das autoridades mais elevadas e com o apoio 
da equipe gestora da instituição beneficiária, mas os 
funcionários envolvidos na gestão cotidiana do processo 
participam ativamente da identificação dos gargalos 
principais, dos problemas que afetam a operação do 
processo e das oportunidades de melhoria para resolvê-
los, tirando máximo proveito dos seus conhecimentos e 
das suas experiências.

Conhecimento  
para Resultados
 
Desde 2012, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) vem desenvolvendo uma iniciativa denominada 
Conhecimento para Resultados (K4R). O K4R inclui, entre 
outros aspectos, uma metodologia que visa ajudar as 
instituições públicas da América Latina e do Caribe a 
melhorar o seu desempenho mediante a otimização dos 
seus processos e/ou trâmites usando os conhecimentos 
disponíveis no setor público e/ou privado. As intervenções 
do K4R permitem criar ferramentas de gestão que 
atendam às necessidades específicas de gestão e 
operação de uma grande variedade de organizações e 
que possam ser implementadas com investimentos 
monetários mínimos para otimizar o desempenho das 
instituições públicas.1 

O K4R integra as estruturas teóricas da NPM e da 
KM, simplificando os processos e procedimentos 
de instituições públicas, desenvolvendo soluções 

1 Para obter mais detalhes sobre a metodologia, veja Arisi et al. (2020). 



O K4R é desenvolvido em seis 
estágios: (i) escopo; (ii) avaliação; 
(iii) troca de conhecimentos; 
(iv) design thinking; (v) testes e 
medições; e (vi) implementação 
de soluções exitosas  
(veja o apêndice). 
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o êxito do projeto, assim como apropriar-se deste e 
assegurar – de forma natural – a sustentabilidade 
dos esforços empreendidos. Esse estágio inclui 
monitoramento, reavaliação da prática e ajustes (se 
necessários) e o encerramento do projeto piloto com 
uma análise dos resultados e das lições aprendidas.

ESTÁGIO FINAL: implementação 
de soluções exitosas

Consiste na execução das soluções que contribuíram 
para a consecução dos resultados esperados e  
realização da comunicação interna e externa da 
intervenção com o objetivo de disseminar o caso 
para conhecimento e uso de outras instituições que 
enfrentem desafios similares. Os objetivos principais 
são duplos: (i) que a instituição adote oficialmente a 
solução criada pela equipe e a integre nas suas operações 
cotidianas; (ii) que a instituição tenha um roteiro de 
longo prazo para usar em processos de planejamento e/
ou transformação institucional no futuro. 

A ideia fundamental do K4R é que as organizações 
têm o mesmo DNA em termos de gestão. Em outras 
palavras, o que se faz em uma organização pode ser 
adaptado para outros ambientes, qualquer que seja 
a natureza da organização – pública, privada e/ou do 
terceiro setor. Nesse contexto, a avaliação realizada 
neste documento servirá como base de comparação do 
processo de concepção e teste das soluções de gestão 
desenvolvidas com a metodologia do K4R.

Na seção 3, avaliamos o impacto do K4R na eficiência 
da Ouvidoria do Povo na gestão das petições dos 
cidadãos. Na seção 4, avaliamos o impacto do K4R 
na eficiência do atendimento de pacientes novos 
recebidos pela unidade de emergências do Instituto 
Nacional do Câncer.

TERCEIRO ESTÁGIO:  
troca de conhecimentos

Consiste na identificação de organizações públicas 
ou privadas que tenham acumulado experiência com 
modelos ou práticas consolidados que possam ser 
transferidos e adaptados para a instituição beneficiária. 
O BID estabelece as alianças e modera as sessões de 
troca de conhecimentos, as quais incluem benchmarking 
ou assessoramentos pontuais para resolver problemas.

QUARTO ESTÁGIO: design thinking

Consiste na invenção de um processo de design thinking 
para experimentar e criar soluções e/ou ferramentas 
que permitam obter os resultados desejados. Com 
esse intuito, usa o know-how e os conhecimentos de 
funcionários públicos com respeito à sua própria 
instituição, à sua dinâmica e aos seus mecanismos, 
assim como os conhecimentos adquiridos em todo o 
processo de experimentação. As soluções seguem um 
modelo operacional que assegura a lógica e coerência 
operacional, ajudando a melhorar o processo de acordo 
com o conjunto de desafios.

QUINTO ESTÁGIO: 
testes e medições

Consiste na implementacão de um piloto para verificar 
se são eficazes ou precisam de ajustes. Esse processo 
de experimentação é fundamental para a análise 
dos efeitos das soluções criadas em tempo real na 
organizacão e a tomada de decisões. Essa abordagem de 
tentativa e erro demonstrou ser altamente positiva, que 
não causa frustração. Pelo contrário, cria oportunidades 
e naturalmente incentiva os funcionários a assegurar 
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cidadãos: (i) a falta de critérios de priorização; (ii) 
controles de qualidade insuficientes para evitar a 
apresentação de novas solicitações referentes a petições 
apresentadas anteriormente; (iii) o uso generalizado de 
comunicações impressas; (iv) o número excessivo de 
passos para validar e enviar respostas aos peticionários; 
e (v) a falta de protocolos padronizados para coordenar 
e gerir respostas entre os escritórios regionais e as 
delegadas localizadas na sede central (Bogotá). 

Posteriormente, o escopo do piloto concentrou-se em 
reduzir o tempo de resposta a petições relacionadas 
com os serviços de saúde prestados por operadores 
públicos e privados do país, nos escritórios regionais 
da Ouvidoria do Povo. Com esse intuito, foram criadas 
equipes especializadas de gestão desses requisitos 
nos escritórios regionais selecionados, que permitiram 
prototipar e testar um novo modelo de gestão concebido 
em colaboração com o Instituto Nacional de Vigilância 
de Medicamentos e Alimentos (INVIMA),3  uma entidade 
pública local premiada, em 2017, pela qualidade do seu 
atendimento aos usuários, e a EPS-SURA, uma empresa 
privada reconhecida como um dos melhores prestadores 
de serviços de saúde da Colômbia.4 

Esse novo modelo de gestão de petições incluiu: (i) 
caracterização de usuários e critérios de priorização 
para a gestão interna de petições e das respectivas 
respostas aos cidadãos; (ii) um protocolo de 
gestão com roteiro, funções e prazos específicos; 
(iii) assinatura digital para a gestão eletrônica de 
petições; (iv) modelos padronizados (planilhas) para 
acompanhar e responder às petições; e (v) um modelo 
de governança regional baseado em um grupo técnico 
de apoio centralizado com funcionários de ligação dos 
escritórios regionais e as Delegadas (sede central em 

3 O INVIMA compartilhou com as autoridades da Ouvidoria do Povo a 
forma como define os principais indicadores de desempenho (KPIs, na 
sigla em inglês), uma prática bem-sucedida para melhorar o processo 
de gestão de petições.

4 A EPS-SURA compartilhou o seu modelo de gestão de petições 
centrado no usuário. Esse modelo aplica filtros e critérios especiais ao 
processar, priorizar e gerir requisições dos peticionários de acordo com 
a complexidade da reclamação.

Ouvidoria do Povo 
da Colômbia

A Ouvidoria do Povo da Colômbia é responsável por 
supervisionar o cumprimento dos direitos humanos e 
viabilizar o acesso da população aos serviços judiciais. 
Atua principalmente sob demanda: cidadãos com 
reclamações ou que precisem de orientações sobre 
acesso e qualidade dos serviços públicos podem 
solicitar a assistência da Ouvidoria do Povo, que é a 
entidade responsável por receber e consolidar petições 
no país. A Ouvidoria do Povo classifica todas as petições 
antes de enviá-las aos respectivos escritórios regionais, 
de acordo com a localização do peticionário, para análise 
e resposta técnica. No momento da intervenção, havia 38 
escritórios regionais da Ouvidoria do Povo da Colômbia 
e ouvidorias delegadas temáticas,2 que deviam dar 
uma resposta coordenada a cada tipo de petição (por 
exemplo, a equipe da delegada de saúde do escritório de 
Bogotá administra todas as petições relacionadas com a 
saúde nessa cidade).

De acordo com a legislação nacional, a Ouvidoria tem 
de processar as petições em menos de 15 dias, mas, na 
prática, esse prazo não é cumprido. Na nossa amostra, 
o tempo médio de gestão antes da intervenção do K4R 
era 89 dias. 

Para gerir essas petições, a Ouvidoria do Povo segue 
um procedimento que consiste em três etapas: (i) 
recebimento e registro da petição; (ii) transferência da 
petição ao escritório regional e à ouvidoria temática 
(Delegada); e (iii) resposta à petição. Com o K4R, foi 
realizado um diagnóstico sobre o processo de gestão 
dessas petições, que permitiu identificar cinco fatores 
que afetavam a tempestividade das respostas aos 

2 A Ouvidoria do Povo definiu 12 categorias de direitos humanos. Man-
tém escritórios centrais em Bogotá, denominados Defensorías Delega-
das, que são responsáveis pela prestação de serviços institucionais 
nessas áreas.



Conhecimento para Resultados 

18 

2019 (1.095 dias). Nesse período, a Ouvidoria do Povo 
da Colômbia recebeu cerca de 71.000 petições, que 
foram classificadas em três categorias: reclamações 
(como “atendimento médico inadequado ou tardio”), 
solicitações de assessoramento ou outros tipos de 
petições, como de acesso a documentos ou serviços 
especializados.

A tabela 1 apresenta um resumo estatístico dos dados. 
São analisados dados mensais dos escritórios que 
participaram do piloto. A variável da intervenção 
é Tratamento, que assume o valor 1 nos casos dos 
escritórios regionais tratados (escritórios que 
participaram do programa durante o mês em questão).

A variável dependente é Duração, que visa representar 
a eficiência do grupo técnico criado para gerir as 
petições referentes à saúde. A Duração é a média mensal 
do tempo de processamento das petições, ou seja, 
o número de dias transcorridos entre o recebimento 
e a resolução. Quando as petições são resolvidas 
em menos de 24 horas, o tempo de processamento 
assume o valor 1; quando são resolvidas entre 24 e 48 
horas, esse valor é 2, e assim por diante. Nos casos 
de petições que não foram resolvidas no período da 

Bogotá) para dar respostas oportunas e adequadas aos 
cidadãos. Os ajustes realizados no processo de gestão 
de petições recebidas dos cidadãos pela Ouvidoria do 
Povo foram possíveis graças à troca de conhecimentos 
e experiências práticas das duas instituições 
participantes: INVIMA e Grupo Sura. 

O piloto foi realizado em duas fases. A primeira fase 
começou no dia 1º de novembro de 2017 nos escritórios 
regionais de Bogotá e Cundinamarca, com o teste 
do novo modelo de gestão concebido. Com base nos 
resultados, deu-se início à segunda fase em 1º de julho 
de 2019, integrando ao exercício quatro escritórios 
regionais (Amazonas, Arauca, Cauca e La Guajira). 
Para os fins do presente documento, a intervenção do 
K4R inclui a análise de seis escritórios tratados e 32 
escritórios regionais (grupo de controle). 

DADOS

A amostra inclui dados mensais da gestão de petições 
referentes à saúde recebidas pelos escritórios 
regionais da Ouvidoria do Povo da Colômbia durante 
o triênio de 1° de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 

Tabela 1. Resumo estatístico: Ouvidoria do Povo

Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo

Tratamento 1.327 0,054 0,227 0 1

Duração 1.327 108,028 105,913 1 985

Parcela das reclamações 1.327 0,528 0,292 0 1

Parcela das solicitações  
de assessoramento 1.327 0,178 0,232 0 1

Observações: A amostra inclui dados mensais médios sobre petições referentes à saúde recebidas pelos escritórios regionais (Ouvidoria do Povo) 
na Colômbia, de 1° de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2019 (38 escritórios e 36 meses, embora haja 41 observações ausentes, que se referem a 
5 escritórios que não receberam nenhuma petição nesses meses). O Tratamento assume o valor 1 nos casos dos escritórios regionais tratados (que 
participaram do programa durante o mês). Duração é a média mensal do número de dias transcorridos entre  o recebimento e a resolução das petições.
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MÉTODOS E RESULTADOS 
ECONOMÉTRICOS

Queremos estimar o impacto causal do K4R na 
eficiência do grupo técnico na Ouvidoria. Como o 
tratamento não foi designado aos escritórios de 
forma experimental, estimamos uma especificação de 
diferença em diferenças que explora a variabilidade do 
status do tratamento no decorrer do tempo e entre os 
escritórios regionais. Em termos formais, estimamos a 
seguinte regressão: 

amostra, o tempo de processamento é calculado como 
se tivessem sido resolvidas no último dia da amostra.5

Finalmente, a amostra inclui dados referentes ao 
tipo de petição, de acordo com as três categorias 
apresentadas anteriormente (reclamações, solicitações 
de assessoramento e acesso a documentos e serviços). 
Como o tempo necessário para processar uma 
determinada petição pode variar de acordo com o tipo, a 
parcela mensal de cada tipo de petição será usada para 
controlar a possível heterogeneidade entre os escritórios 
tratados e os de controle com respeito à evolução da 
composição da parcela das petições.

5 Por exemplo, para uma petição recebida no dia 1° de março de 2019 
e não resolvida no período da amostra, o tempo de processamento 
é igual a 305, que é o número de dias transcorridos desde a data de 
recebimento até o último dia da amostra, 31 de dezembro de 2019. Todos 
os resultados continuam inalterados quando restringimos a amostra 
para que considere apenas petições que foram resolvidas durante o 
período da amostra (resultados não apresentados).
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A figura 1 mostra a sequência de  (para todos os 
possíveis k e usando um período antes do tratamento 
como a variável fictícia omitida) e suas faixas de 
confiança de 90%. O gráfico mostra que não há diferenças 
significativas na evolução da variável de resultado entre 
os escritórios posteriormente tratados e os de controle 
antes da intervenção, o que respalda a nossa estratégia 
de identificação. Além disso, mostra uma redução 
significativa e gradual do tempo necessário para os 
escritórios regionais tratados resolverem as petições 
(apenas) após a intervenção.7

Figura 1. Avanços e atrasos do tratamento: Ouvidoria 
do Povo

Observações: A variável fictícia de referência na regressão corresponde 
ao período imediatamente anterior ao início do tratamento, 
representado pelo período -1. Os intervalos de confiança são de 90%. Os 
erros padrão estão agrupados no nível dos escritórios regionais. 

As colunas (1) e (2) da tabela 2 apresentam 
estimativas do modelo em níveis, sem e com 
controles. Os coeficientes estimados são negativos e 
estatisticamente relevantes, indicando uma redução 
média entre 73 e 83 dias nos escritórios tratados. As 

7 O pressuposto SUTVA nesse contexto implica que a intervenção não 
afetou as equipes dos escritórios não tratados. Esse pressuposto 
provavelmente será confirmado, pois os escritórios não compartilham 
equipes de saúde.

onde Yjt é a Duração no escritório j no mês t, Tratamentojt 
é a variável da intervenção, αj é o efeito fixo de um 
escritório, µt é o efeito fixo de um mês, e ɛjt é um termo 
de erro. Todos os erros padrão estão agrupados no nível 
do escritório. Como há poucos (seis) agrupamentos 
tratados, também apresentamos os valores p obtidos 
a partir da inferência wild bootstrap usando o comando 
boottest no Stata (Roodman et al., 2019).6 Em algumas 
especificações, controlamos usando a parcela das 
petições que foram reclamações e das que foram 
solicitações de assessoramento.

Em uma especificação de diferença em diferenças, 
o pressuposto identificador é de que a evolução do 
resultado dos escritórios não tratados é um indicador 
sem tendenciosidade na evolução do resultado que 
os escritórios tratados teriam apresentado sem a 
intervenção (pressuposto da tendência paralela). 
Verificamos, em primeiro lugar, se o pressuposto 
da tendência paralela é confirmado, testando se os 
resultados no período anterior ao tratamento evoluíram 
de forma similar entre os escritórios (posteriormente) 
tratados e os de controle. Em termos formais, 
estimamos a seguinte equação:

onde Tratamento  é uma variável que assume o valor 1 
quando o tratamento ocorreu k períodos (meses) antes, 
q- é o período mais anterior (desde o tratamento), e q+ 
é o período mais posterior (desde o tratamento) no 
período da amostra. Assim,  mede o efeito k períodos 
após o tratamento. Quando k é negativo, mede o efeito k 
períodos antes do tratamento. Esse modelo identifica a 
diferença entre os grupos (posteriormente) tratados e os 
de controle em cada período.

6 Os resultados continuam similares quando: (i) agrupamos erros por 
escritório ou por escritório e mês; e (ii) usamos estimativas irrestritas 
no processo de geração de dados de bootstrap (WCU) ou impomos uma 
hipótese nula (WCR).
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colunas (3) e (4) apresentam estimativas do modelo 
em logaritmos, indicando uma redução entre 40% e 
35% no tempo médio necessário para resolver petições.

As nossas conclusões empíricas respaldam a ideia de 
que o K4R está associado a uma redução expressiva 
e estatisticamente relevante do tempo necessário 
para as equipes de serviços públicos processarem 
as petições recebidas. A nossa especificação inclui 
unidades que são tratadas em diferentes períodos. 
Isso pode resultar em uma estimativa tendenciosa 
do parâmetro de interesse na presença de efeitos que 
variam com o tempo (Goodman-Bacon, 2021). Para lidar 
com essa preocupação, calculamos os efeitos médios 
do tratamento de grupos/períodos, como proposto no 
quadro desenvolvido por Callaway e Sant'anna (2021) 
para situações de diferença em diferenças em que 
a adoção ocorre em momentos diferentes (uma vez 
tratado, sempre tratado), pois essas estimativas não 
requerem o pressuposto de que o efeito do tratamento 
permaneça constante ao longo do tempo.

Tabela 2. Resultados principais: Ouvidoria do Povo

Variável dependente:
Duração

Variável dependente:
ln(Duração)

(1) (2) (3) (4)

Tratamento -82,74** -73,44** -0,517** -0,424*

(39,56) (31,81) (0,224) (0,224)

[0,09] [0,07] [0,07] [0,06]

Tipo de petição Não Sim Não Sim

Efeitos fixos do escritório Sim Sim Sim Sim

Efeitos fixos dos meses Sim Sim Sim Sim

Observações 1.327 1.327 1.327 1.327

R-quadrado 0,607 0,662 0,650 0,719

Observações: Todas as regressões incluem os efeitos fixos dos escritórios (38 escritórios) e os efeitos fixos dos meses (36 meses). O tipo de petição inclui 
dois controles: a parcela das petições que foram reclamações e das que foram solicitações de assessoramento em um determinado mês. Os erros padrão 
agrupados no nível dos escritórios regionais estão entre parênteses, e os valores p obtidos a partir da inferência wild bootstrap (999.999 repetições) estão 
entre colchetes. *Relevante no nível de 10%. **Relevante no nível de 5%.
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A figura 2 mostra estimativas pontuais desses efeitos 
por duração da exposição. A figura confirma os nossos 
resultados anteriores, pois é similar à evolução dos 
leads e lags do tratamento, apresentados anteriormente 
na figura 1. Além disso, a estimativa do efeito médio 
do tratamento em geral é uma redução de 77 dias, em 

conformidade com os resultados apresentados na 
tabela  2.8

8 A estimativa do ATT geral é a média entre os grupos do efeito médio do 
tratamento do período para cada grupo.

Figura 2. Efeito médio por duração da exposição: Ouvidoria do Povo

Observações: Cada ponto é o ATT médio dos grupos de tratamento no momento t, onde t evolui de -29 (29 meses antes da intervenção) para +25 (25 
meses após a intervenção). O grupo de controle é composto por unidades nunca tratadas. O primeiro mês da intervenção é representado por t = 0. Os 
intervalos de confiança são de 95%. Os erros padrão estão agrupados no nível dos escritórios regionais.
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clínica no âmbito do programa K4R identificaram vários 
aspectos que afetam o tempo transcorrido antes de o 
paciente ser examinado por um médico, como a triagem 
inadequada de pessoas que não precisam do serviço, 
dificuldades no rastreamento de pacientes e falta de 
coordenação entre as fases da visita. 

O objetivo da intervenção é reduzir o tempo total que 
o paciente passa na clínica, melhorando a gestão 
durante a visita. Com base no diagnóstico, uma equipe 
do BID, especializada em gestão do conhecimento e 
benchmarking de setores, identificou duas instituições 
colombianas cujas experiências em gestão de 
emergências poderiam oferecer soluções para o 
Instituto Nacional do Câncer: a Autoridade de Aviação 
Civil e a Universidade Nacional (UNAL) da Colômbia.9

A intervenção consistiu em adaptar conhecimentos e 
melhores práticas da Autoridade de Aviação Civil, o órgão 
público supervisor do setor de aviação do país, com a 
ajuda da UNAL, uma das universidades públicas mais 
proeminentes do país. A relevância do setor de aviação 
está relacionada com o fato de que as organizações do 
setor têm experiência em gestão logística em contextos 
de alta demanda e prazos apertados. Alguns aspectos da 
sua experiência não são específicos ao transporte aéreo, 
mas dizem respeito a diretrizes gerais para a operação 
eficiente de sistemas complexos e emergências.

A intervenção concentrou-se em três pontos críticos 
do processo. O primeiro foi o aperfeiçoamento dos 
protocolos de aceitação de pacientes no pronto-
socorro. Nessa etapa, um enfermeiro especializado e 
um auxiliar administrativo são posicionados na sala de 
espera para ajudar os pacientes a navegar o percurso 

9 A equipe de especialistas identifica possíveis fontes de conhecimen-
tos com base no desafio (o que, como, onde e por quê). Nesse caso, o 
BID desempenha dois papeis essenciais, identificando e selecionando 
as organizações públicas ou privadas, dentro ou fora do setor, que de-
senvolveram práticas similares de gestão e cujos conhecimentos devem 
ser mobilizados para contribuir para o processo de aperfeiçoamento. Em 
ambos os casos, o BID formou parcerias específicas com instituições 
dispostas a compartilhar e transferir livremente os seus conhecimentos 
sobre as questões e necessidades identificadas.

Instituto Nacional 
do Câncer

Agora investigamos o impacto do K4R na eficiência 
do Instituto Nacional do Câncer (Instituto Nacional de 
Cancerología ou INC), uma clínica oncológica.

O INC é uma entidade pública baseada em Bogotá, na 
Colômbia, que presta serviços de saúde para pacientes 
oncológicos. A cada ano, recebe cerca de 1.200 pacientes 
do país todo. Quando chegam à clínica, os pacientes têm 
de primeiro passar pelos procedimentos administrativos 
(ou seja, cadastramento do seu histórico médico). Em 
seguida, um enfermeiro classifica os pacientes de 
acordo com as suas necessidades e os recursos médicos 
disponíveis na clínica para começar os tratamentos. 
Posteriormente, os pacientes têm uma consulta com 
um clínico geral. Essa consulta procurar chegar a uma 
resolução médica (diagnóstico) inicial para começar o 
tratamento logo que possível, encaminhando o paciente 
a um especialista, que determina se o paciente precisa 
ser internado e define o tratamento. Neste caso, o 
paciente entra nos serviços de emergência e é internado 
logo que surja uma vaga. O tempo que os pacientes 
têm de aguardar entre as diferentes etapas e o tempo 
total que passam na clínica, inclusive a internação, 
dependem da capacidade e eficiência operacional 
da clínica. Avaliações da capacidade operacional da 

Essa consulta procurar chegar 
a uma resolução médica 

(diagnóstico) inicial para começar 
o tratamento logo que possível.
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É importante esclarecer que, como resultado do K4R, 
as mudanças realizadas nessas três etapas (aceitação, 
torre de controle e consulta) são ajustes ao cronograma 
operacional da clínica. Não representam nenhuma 
mudança em como os médicos tomam decisões sobre 
o tratamento. A intervenção simplesmente agiliza o 
processamento dos pacientes. 

DADOS

A amostra inclui dados do sistema de análise de 
informações (SAP) do INC, que contém dados sobre todos 
os pacientes que visitaram a clínica entre 1° de agosto de 
2018 e 11 de outubro de 2020. Houve 15.788 visitas durante 
o período de 804 dias. A tabela 3 apresenta estatísticas 
resumidas dos dados diários. 

A variável da intervenção é o Tratamento, que é fictícia e  
assume o valor 1 a partir de 10 de março de 2020, quando 
as mudanças operacionais foram implementadas no 
processamento de visitas.11 

11 O período do tratamento coincide com o aumento dos casos de CO-
VID-19. Isso causa uma preocupação sobre a validade externa dos nos-
sos resultados, pois seria difícil extrapolá-los para outro ambiente não 
afetado pela pandemia. Acreditamos que o fato de a clínica atender pa-
cientes oncológicos que precisam de serviços de emergência (não rela-
cionados com a COVID-19) deve mitigar a preocupação.

de atendimento. Cada caso é avaliado, priorizado e, 
quando apresenta risco à vida, encaminhado para uma 
via especial. Isso permitiu classificar as emergências e 
evitar o desvio de recursos urgentes para pacientes que 
não precisam de atenção imediata.

Em segundo lugar, estabeleceu-se uma torre de 
controle10 com dois enfermeiros, encarregados de 
supervisionar o cumprimento do tempo ideal de 
atendimento segundo os padrões internacionais. Um 
enfermeiro monitora o atendimento dos pacientes 
antes da internação, gerindo os recursos disponíveis 
para consulta médica e acompanhando o estado 
dos pacientes para informar os médicos. O segundo 
enfermeiro concentra-se nos procedimentos 
administrativos pós-internação, gerindo as ordens 
médicas pendentes, identificando o motivo do atraso 
para pacientes que precisam de serviços extensos e 
atualizando as informações médicas sobre todos os 
pacientes que estão no pronto-socorro. Em terceiro 
lugar, os pacientes são classificados de acordo com 
as suas necessidades e a disponibilidade de recursos. 
Essa etapa inclui a consulta com o clínico geral.  

10 Esse método de monitoramento simula uma torre de controle 
de tráfego aéreo e foi adotado como resultado das sessões de troca 
de conhecimentos com a AEROCIVIL. Dois “enfermeiros de controle” 
monitoram o processamento dos pacientes e seus casos, assegurando 
o cumprimento dos tempos ideais de atendimento segundo os padrões 
internacionais, desde a chegada até a alta.

Tabela 3. Estatísticas resumidas: Clínica oncológica

Variável Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo

Dias na clínica 15.788 4,50 5,45 1 275

Tratamento 15.788 0,21 0,41 0 1

Pacientes 15.788 43,33 14,04 1 79

Observações: A amostra inclui todos os pacientes (unidade de observação) que entraram na clínica em um determinado dia no período de 1° de agosto de 
2018 a 11 de outubro de 2020 (15.788 observações em 804 dias). Dias na clínica é o número de dias que o paciente passou na clínica até receber alta. Nos 
casos em que os pacientes receberam alta em menos de um dia, Dias na clínica assume o valor 1; quando a alta ocorreu entre 1 e 2 dias, assume o valor 2, 
e assim por diante. Tratamento é uma variável fictícia que assume o valor 1 para todos os pacientes desde 10 de março de 2020. Pacientes é o número total 
de pacientes que entraram na clínica no mesmo dia da unidade de observação.
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mostrando a evolução de uma média de 28 dias 
correspondente a Dias na clínica (desde o recebimento 
até a alta). Consideramos células com duração média de 
28 dias tanto antes da intervenção como após.

Figura 3. Impacto da intervenção em Dias até a alta

Observações: A figura apresenta a evolução de uma média de 28 dias 
correspondendo a Dias na clínica. Todas as visitas durante cada período 
de 28 dias são agrupadas em uma determinada célula e a média de Dias 
na clínica é calculada para essa célula. A data limite é o primeiro dia da 
intervenção, 10 de março de 2020.

A figura 3 mostra que o número médio de dias passados 
na clínica é significativamente maior no período anterior 
à intervenção. Após a intervenção, o número decresce 
drasticamente. 

Para formalizar o impacto do K4R na eficiência da clínica, 
usamos um método de regressão descontínua para tirar 
proveito da descontinuidade acentuada em torno da 
data da intervenção. Em termos formais, estimamos a 
seguinte regressão: 

A variável de resultado é Dias na clínica, que visa 
representar a eficiência da gestão da clínica. Dias na 
clínica é o número de dias que o paciente passou na 
clínica até receber alta. Nos casos em que os pacientes 
receberam alta em menos de um dia, Dias na clínica 
assume o valor 1; quando a alta ocorreu entre 1 e 2 
dias, assume o valor 2, e assim por diante. Finalmente, 
Pacientes é o número total de pacientes aceitos na 
clínica no dia da nossa unidade de observação.

MÉTODOS E RESULTADOS 
ECONOMÉTRICOS

Queremos avaliar o impacto do K4R na eficiência da 
clínica. A figura 3 resume o nosso resultado principal, 
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onde  é Dias na clínica para o paciente i, datai é a data 
em que o paciente i entrou na clínica,  é a data limite 
(10 de março de 2020), TratamentoI assume o valor 1 
quando o paciente i entrou na clínica após a data limite 
e 0 nos outros casos, e  é um termo de erro. O conjunto 
de controles inclui o número de pacientes que a clínica 
aceitou em um determinado dia e variáveis fictícias 
para os dias da semana (7 variáveis fictícias: segunda-
feira a domingo). O parâmetro de interesse é , o efeito 
do tratamento na data limite.

A tabela 4 apresenta as estimativas da equação (3). 
O coeficiente estimado para Tratamento é negativo e 
estatisticamente relevante em todos os casos, indicando 
que a intervenção está associada à redução do número de 
dias que os pacientes passaram na clínica. 

O coeficiente estimado na coluna (1) indica uma redução 
média de aproximadamente 1,2 dia. Como a média dos 
níveis de duração pré-intervenção da amostra é de 4,8 
dias, os resultados implicam uma redução média de 

Tabela 4. Resultados principais: Clínica oncológica

Variável dependente: Dias na clínica

(1) (2) (3) (4)

Tratamento -1,265*** -1,288*** -1,125*** -1,130***

(0,283) (0,335) (0,318) (0,372)

[0,000] [0,002] [0,001] [0,009]

Efeitos fixos dos dias da semana Sim Sim Sim Sim

Pacientes Sim Sim Sim Sim

Observações 3.077 3.117 2.040 2.345

Observações: As colunas (1) e (2) usam um período simétrico de 82 e 84 dias respectivamente, em cada lado da data limite, baseado na escolha de largura 
de banda ideal de EQM para uma inferência robusta com tendenciosidade corrigida (Calonico, Cattaneo e Titiunik, 2014; Imbens e Kalyanaraman, 2012). Nas 
colunas (3) e (4), consideramos um período mais restrito, de 51 e 60 dias, respectivamente, em cada lado da data limite, baseado nos seletores de largura de 
banda ideal do erro de cobertura (Calonico, Cattaneo e Farrel, 2020). As colunas (1) e (3) mostram erros padrão robustos heterocedásticos entre parênteses. 
As colunas (2) e (4) mostram erros padrão agrupados por data entre parênteses. Em todas as especificações, o estimador de ponto é calculado usando-se 
um polinômio linear local, e a correção de tendenciosidade é calculada usando-se um polinômio quadrático local.  Apresentamos valores p de intervalos de 
confiança robusta com tendenciosidade corrigida, fornecidos pelo rdrobust (Calonico et al., 2017), entre colchetes. ***Relevante no nível de 1%.
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Tabela 5. Especificação alternativa: Clínica oncológica

Variável dependente: ln(Dias na clínica)

(1) (2) (3) (4)

Tratamento -0,155*** -0,157*** -0,156*** -0,139**

(0,049) (0,057) (0,059) (0,064)

[0,010] [0,030] [0,016] [0,057]

Efeitos fixos dos dias da semana Sim Sim Sim Sim

Pacientes Sim Sim Sim Sim

Observações 3.310 3.450 2.199 2.597

Observações: As colunas (1) e (2) usam um período simétrico de 82 dias em cada lado da data limite, baseado na escolha de largura de banda ideal de EQM 
para uma inferência robusta com tendenciosidade corrigida (Calonico, Cattaneo e Titiunik, 2014; Imbens e Kalyanaraman, 2012). As colunas (3) e (4) usam 
um período mais restrito, de 55 e 66 dias, respectivamente, em cada lado da data limite, baseado nos seletores de largura de banda ideal do erro de cobertura 
(Calonico, Cattaneo e Farrel, 2020). As colunas (1) e (3) mostram erros padrão robustos heterocedásticos entre parênteses. As colunas (2) e (4) mostram erros 
padrão agrupados por data entre parênteses. Em todas as especificações, o estimador de ponto é calculado usando-se um polinômio linear local, e a correção 
de tendenciosidade é calculada usando-se um polinômio quadrático local.  Apresentamos valores p de intervalos de confiança robusta com tendenciosidade 
corrigida, fornecidos pelo rdrobust (Calonico et al., 2017), entre colchetes. **Relevante no nível de 5%. ***Relevante no nível de 1%.

25%. As estimativas da RD consideram apenas visitas 
ocorridas durante um determinado período em torno da 
data limite (82 dias, usando a largura de banda ideal do 
erro quadrático médio). Nas colunas (3) e (4) da tabela 
4, mostramos que os resultados são robustos para 
considerar um período mais restrito em torno da data 
limite (entre 51 e 60 dias, usando a largura de banda ideal 
do erro de cobertura).

Como especificação alternativa, a tabela 5 apresenta 
os resultados dos mesmos modelos da tabela 4, mas 
usando o logaritmo natural de Dias na clínica como 
variável dependente. Os resultados mostram uma 
redução estatisticamente relevante de 15% do número de 
dias em relação aos níveis pré-intervenção.

Finalmente, a tabela 6 apresenta testes de manipulação 
baseados em estimadores de densidade polinomial 
local (Cattaneo, Jansson e Ma, 2018). Realizamos dois 
testes. No Painel A, usamos uma largura de banda 
simétrica de 51 dias, que é a opção mais inferior nas 
nossas especificações principais na tabela 4. No Painel B, 

Tabela 6. Testes de manipulação

Painel A À esquerda da 
data limite

À direita da 
data limite

Observações efetivas 1.208 860

Largura de banda 51 51

Método T P > |T|

Robusto -1,089 0,276

Painel B À esquerda da 
data limite

À direita da 
data limite

Observações efetivas 1.760 1.317

Largura de banda 82 82

Método T P > |T|

Robusto -1,629 0,103

Observações: Esta tabela mostra os resultados dos testes de manipulação 
baseados nos estimadores de densidade do polinômio local usando o 
comando rddensity do Stata (Cattaneo, Jansson e Ma, 2018). A variável 
corrente é Data, e a data limite é 10 de março de 2020.
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usamos uma largura de banda de 82 dias, a opção mais 
superior nas nossas especificações principais na tabela 
4. Em ambos os casos, não podemos rejeitar a hipótese 
nula de não manipulação sistemática do valor corrente 
em níveis convencionais de significância. Contudo, 
aproximamo-nos da rejeição no nível de 10% à medida 
que ampliamos a largura de banda. No nosso caso, isso 
implica que o número de pacientes diminuiu após a 
data limite, o que provavelmente está relacionado com 

o aumento dos casos de COVID-19 durante o período. 
Acreditamos que o fato de termos um controle para o 
número total de pacientes que visitam a clínica em um 
determinado dia deve mitigar as preocupações relativas 
à identificação.12

12 Todos os resultados apresentados nas tabelas 4 e 5 são confirmados 
e mantêm-se razoavelmente estáveis quando não incluímos 
covariantes nas especificações da RD.
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Finalmente, em ambos os casos, a qualidade do serviço 
foi totalmente mantida e até melhorou. 

Internamente, os gestores dos processos em ambas 
as instituições reconhecem um valor adicional da 
experiência. No primeiro caso (Ouvidoria do Povo), 
uma melhoria significativa foi a “coordenação e 
colaboração do trabalho”, baseada no modelo criado e no 
aperfeiçoamento dos conhecimentos da organização nos 
níveis central e subnacional. Como Giovanni Rojas, ex-
Diretor Nacional de Reclamações dos Cidadãos, afirmou: 

Conclusões  
e discussão
 
 
Estudamos o impacto do programa K4R na eficiência 
dos órgãos públicos na Colômbia. Apresentamos dois 
exemplos de como o K4R funciona. O primeiro exemplo é 
da Ouvidoria do Povo, que processa petições de acesso a 
serviços básicos para os cidadãos. O segundo exemplo é 
uma clínica oncológica, que presta cuidados de saúde e 
serviços de emergência para pacientes oncológicos. Em 
ambos os casos, constatamos que o K4R está associado 
a uma melhoria acentuada e estatisticamente relevante 
da eficiência operacional. 

Um cálculo informal (back-of-the-envelope) indica que 
o K4R é uma intervenção muito eficiente em termos 
de custo/benefício. No caso da Ouvidoria do Povo, o 
benefício econômico é derivado da poupança de tempo. 
Supondo-se que a redução de tempo gasto resolvendo 
petições esteja distribuída de forma uniforme entre 
os escritórios regionais e os membros de cada equipe, 
as nossas estimativas indicam que os funcionários 
públicos pouparam cerca de 40% do seu tempo gasto 
processando uma petição. Estimamos o benefício como 
o produto da redução do número de dias necessários 
para resolver uma petição (68), do número de petições 
na amostra (70.959), da fração do tempo gasto por 
funcionários públicos resolvendo petições (0,015) e do 
salário diário médio na Colômbia (US$ 8,70). O benefício 
total estimado é de aproximadamente US$ 630.000. No 
caso da clínica oncológica, os pacientes agora passam 
menos dias no hospital. Estimamos o benefício como o 
produto do número de dias poupados (1,2) por visita, do 
salário diário médio (US$ 8,70) e do número de visitas 
na amostra (15.788). O benefício total estimado é de 
aproximadamente US$ 165.000. Portanto, considerando 
as duas intervenções em conjunto, o custo total foi 
de US$ 60.000 e o benefício geral foi por volta de  
US$ 795.000, resultando em uma taxa de US$ 12,20 
poupados por dólar investido. 

‘‘Embora tivéssemos algumas regras claras, 
constatamos que não entendíamos o trabalho uns 
dos outros e as realidades no terreno, sobretudo 
nos escritórios remotos da Ouvidoria do Povo, como 
o de Amazonas. O K4R nos permitiu identificar as 
necessidades reais dos nossos colegas no dia a 
dia e estabelecer um modelo de gestão adequado, 
que considera a realidade para aumentar a nossa 
eficiência e, acima de tudo, responder às reclamações 
dos cidadãos de forma precisa e oportuna para 
assegurar a prestação de serviços de saúde e a 
proteção dos seus direitos.’’

31 
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No segundo caso (Instituto Nacional do Câncer), os 
conhecimentos compartilhados foram mais do que 
meros detalhes técnicos; permitiram que a equipe 
trocasse as suas experiências pessoais para melhorar 
a prestação de serviços diariamente. Como a Dra. 
Martha García, coordenadora do Grupo de Atendimento 
Imediato do INC para pacientes oncológicos, disse: 

No lado externo, as reclamações continuaram a ser 
resolvidas de forma justa, e os desfechos clínicos não 
sofreram deteriorações. Como um dos pacientes do 
Instituto Nacional do Câncer explicou:

 
Visto que Estados frágeis são um problema generalizado 
no mundo em desenvolvimento e que é difícil 
empreender reformas amplas do Estado na prática, a 

‘‘Sou grato pelo trabalho da Tatiana – a nova enfermeira 
“navegadora”, uma função criada pelo K4R. Além de 
lidar com as minhas emergências com agilidade, a sua 
abordagem era humana e atenciosa, o que me ajudou a 
enfrentar esse desafio com esperança e felicidade. É por 
isso que a estou desenhando, para expressar a minha 
gratidão pelo atendimento de tão alta qualidade, mesmo 
nos momentos mais difíceis” (veja a imagem ao lado).

‘‘Durante os meses mais críticos do projeto, enfrentei 
um dos maiores desafios da minha vida. Recebi um 
diagnóstico de neuroma do acústico, que é um tumor 
cerebral, e fiz uma cirurgia no Instituto. Ao fazer as minhas 
consultas e avaliações, via a minha equipe junto com a 
equipe do BID, ambas empenhadas. Foi maravilhoso ver 
que as coisas estavam avançando e perceber que tinha 
amigos verdadeiros que estavam comprometidos com o 
sucesso do trabalho.’’

nossa contribuição é mostrar que mudanças pequenas, 
a um custo mínimo, podem ser ferramentas eficazes 
para melhorar a qualidade da burocracia. Pesquisas 
futuras devem explorar se as nossas conclusões podem 
ser extrapoladas para outros ambientes e/ou países com 
culturas e regimes administrativos diferentes.
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Estágios do K4R

PLANEJAMENTO CONCEPÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

ESTÁGIO 1
Escopo e 

preparação
estratégicos, 

administrativos e 
operacionais

ESTÁGIO 2 
Avaliação

baseada em jogo, 
prática

ESTÁGIO 3
Mobilização

de conhecimentos 
público-privados

ESTÁGIO 4
Concepção

de soluções com 
custo zero

ESTÁGIO 5
Testes e 

medições
de um exercício 

experimental 

ESTÁGIO 6
Implementação e 

encerramento
da intervenção

1 a 3 meses 1 a 3 meses 1 a 2 meses

Início
e definição 

do escopo da 
intervenção

Análise
de problemas e 
identificação de 

deficiências

Aprendizagem
baseada na troca 

de know-how e 
experiências 

práticas, pessoais e 
organizacionais

Adaptação
de ideias para lidar 

com problemas 
públicos

Aplicação
de testes para 
verificar a sua 

eficácia

Ampliação
dos resultados para 
promover a adoção e 
sustentabilidade em 
instituições públicas 

O que e como
Definição do 

horizonte e dos 
objetivos da 
intervenção.

Especialistas 
internos 

Os funcionários 
públicos conhecem 

a sua instituição 
profundamente – o 

que funciona e o 
que não funciona.

O que outras pessoas 
fazem e como o 

fazem
Empresas e 

instituições públicas 
enfrentam os mesmos 
dilemas e certamente 

identificaram 
alternativas eficazes 

para resolvê-los.

Uso de 
conhecimentos

As lições aprendidas 
mostram que 

soluções concretas 
podem ser 

identificadas 
para atender às 
necessidades 
institucionais.

Testes e 
medições

Experimentação 
e verificação 
da eficácia 

das soluções 
propostas.

Se funciona, 
prossiga!

Resultados positivos 
promovem a adoção 

de soluções.

Na prática

• Avaliação dos 
interesses e 
das prioridades 
da autoridade 
máxima. 

• Escolha da 
equipe de 
trabalho: o BID e a 
sua contraparte.

• Definição do 
escopo e enfoque 
do processo a ser 
aperfeiçoado. 

• Transferência 
de conceitos e 
metodologias do 
BID e capacitação 
profissional 
adaptada 
ao contexto 
institucional.

• Avaliação 
institucional 
para caracterizar 
o processo 
selecionado e 
identificar as 
deficiências 
que afetam o 
desempenho.

• Definição das 
capacidades atuais 
e identificação de 
oportunidades de 
aperfeiçoamento.

• Identificação 
das necessidades 
e de fontes de 
conhecimentos 
públicos, privados 
e/ou do terceiro 
setor que poderiam 
participar.

• Gestão de parcerias 
com agentes 
relevantes públicos, 
privados e/ou do 
terceiro setor.

• Desenvolvimento 
de workshops de 
transferência de 
conhecimentos e 
troca e/ou cocriação 
com parceiros 
públicos, privados  
e/ou do terceiro setor.

• Definição de um 
projeto piloto para 
aplicar soluções 
como:

(i)    Técnicas 
existentes na 
instituição, 
que poderiam 
ser aplicadas 
para ajustar o 
processo

(ii)   Adaptação de 
experiências 
anteriores 
implementadas 
pelos parceiros 
que estão 
participando do 
processo

(iii)  Novas ideias 
que poderiam 
eventualmente 
ser 
implementadas

• Realização de 
um exercício de 
experimentação 
durante um 
período e análise 
da operação 
das soluções 
concebidas.

• Geração de 
métricas que 
possam expressar 
os resultados 
alcançados. 

• Após medir 
os resultados, 
a instituição é 
incentivada a 
implementar 
as soluções 
bem-sucedidas 
oficialmente 
para assegurar 
a sua adoção e 
sustentabilidade. 

• Documentação 
do processo para 
mostrar os resultados 
do projeto piloto. Essa 
análise é realizada 
com base em um 
modelo operacional 
ideal de curto, médio 
e longo prazos que 
integre o plano de 
ação identificado na 
avaliação. 

• O BID elabora um 
relatório de gestão 
com resultados e 
conclusões para a 
tomada de decisões 
institucionais.
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