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Este guia técnico facilita a aplicação da metodologia Conhecimento para 
resultados – K4R (do inglês, Knowledge for Results) da Divisão de Inovação 
para Atender ao Cidadão do Setor de Instituições para o Desenvolvimento (ICS/
IFD) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O K4R é uma metodologia de gestão de conhecimento e inovação pública 
que ajuda as instituições do Estado a obter melhores resultados por meio da 
simplificação de processos e/ou procedimentos, aproveitando o conhecimento 
de funcionários públicos, empresas ou organizações do terceiro setor.

Sua aplicação permitiu melhorar a gestão de diversas instituições públicas na 
Guatemala e Colômbia, como o Hospital Roosevelt (Guatemala) e o Instituto 
Nacional do Câncer, a Agência Nacional de Minas, a Ouvidoria do Povo e a 
Controladoria Geral da República (Colômbia), com o apoio de empresas ou 
outras instituições como bancos, seguradoras, prestadores de serviços de 
saúde, autoridades fitossanitárias e operadores aeroportuários e hoteleiros, 
entre outros. Com isso, foi possível implementar soluções público-privadas que 
otimizaram o tempo de atendimento aos pacientes com câncer, a eficiência nos 
processos de compra, a aquisição e o armazenamento de insumos e materiais 
hospitalares, a capacidade de gestão da coleta de minérios e a gestão das 
denúncias e reclamações dos cidadãos.

O BID desenvolveu este guia a pedido de instituições públicas que participaram 
da aplicação da metodologia e a consideram uma ferramenta extremamente 
útil para conduzir reformas institucionais de forma criativa e econômica. Este 
material permitirá duas ações a gestores, funcionários e especialistas em 
gestão do conhecimento e da inovação organizacional pública na América Latina 
e Caribe (ALC): (i) racionalizar os procedimentos e/ou processos que apoiam 
a prestação de serviços institucionais públicos pelo uso do conhecimento e 
da inovação; e (ii) gerar capacidades para que os tomadores de decisões e os 
funcionários interessados em aplicá-las em instituições públicas da região 
possam fazê-lo de maneira autônoma. 

Os especialistas do grupo de Pesquisa, Administração e Organizações da 
Universidade EAFIT, da Colômbia, analisaram a metodologia K4R à luz dos 
principais conceitos e correntes teóricas sobre gestão do conhecimento, 
o que permitiu a elaboração do primeiro número da série Conhecimento 
para Resultados – K4R, na qual serão apresentados, progressivamente, os 
diversos estudos de caso de instituições públicas latino-americanas que 
transformaram sua gestão graças ao K4R.

O guia tem quatro seções: a primeira apresenta os principais conceitos do K4R, 
a segunda, seu histórico, a terceira, o valor agregado da aplicação do K4R, e a 
quarta descreve em detalhes o processo de implementação do K4R.

Sumário executivo
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Os cidadãos e as empresas da América Latina e Caribe (ALC) esperam 
ter acesso aos serviços institucionais públicos de forma ágil, simples 
e transparente. Por exemplo, quando fazem uma reclamação esperam 
respostas rápidas e claras. Ao pagar as suas contas ou abrir uma 
empresa, querem fazê-lo de forma segura, sem longas filas ou formulários 
desnecessários. Quando precisam de tratamento médico, esperam 
ser atendidos imediatamente e, em situações de emergência, exigem 
suprimentos, alimentos ou itens vitais em prazos bastantes curtos.

O Estado deve contar com uma capacidade de resposta muito elevada, que 
nem sempre está disponível devido, em grande parte, à complexidade dos 
procedimentos e processos de gestão dos serviços públicos. Resultados 
excessivamente ambiciosos ou pouco específicos, regras operacionais 
dispersas e protocolos contraditórios ou excessivamente complexos são 
apenas alguns exemplos dos problemas que impedem atingir as metas e 
objetivos institucionais tempestivamente e com qualidade.

Além de dificultar a obtenção de resultados e da eficiência e eficácia 
na gestão pública da ALC, essa complexidade nos procedimentos e/ou 
processos gera custos de transação elevados, desacelera o crescimento 
dos países, é terreno fértil para atos de corrupção e exclui os cidadãos 
mais vulneráveis.

O tempo médio para concluir um procedimento na região é de 5,4 horas, 
embora as diferenças entre os países sejam notáveis. Por exemplo, 
enquanto na Bolívia são necessárias 11,3 horas, no Chile a demora é de 
apenas 2,2 horas. A corrupção é um problema adicional: 29% dos latino-
americanos informaram ter pago suborno no contexto de um serviço 
público no último ano, o equivalente a mais de 90 milhões de pessoas na 
região (Roseth, 2018).

A complexidade da burocracia tem efeitos sobre a confiança dos 
investidores e a segurança jurídica para fazer negócios, o que afeta a 
produtividade e a competitividade dos países. De acordo com o Índice de 
facilidade para fazer negócios de 2019, do Banco Mundial1, na região andina, 
por exemplo, a Colômbia caiu seis posições e está na 65a posição entre 190 
países, enquanto no ano anterior ocupava a 59a posição. O Equador caiu 
15 posições nos últimos quatro anos (129a em 2019 x 114a em 2016) e está 
apenas acima da Bolívia (que, em 2019 se classificou na 150a posição entre 
190 países) (Banco Mundial, 2019).

1 O Índice de facilidade de fazer negócios (Doing Business 2019), do Banco Mundial, apresenta 
uma análise de indicadores quantitativos sobre as condições para fazer negócios em 190 
países, que incluem regulamentações comerciais e proteção de direitos de propriedade. 
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O crescimento econômico e o desenvolvimento dos países da ALC exigem 
a melhoria da qualidade de suas instituições e dos níveis de eficácia e 
eficiência governamentais. No entanto, ainda existem grandes desafios. 
Por um lado, de acordo com o Índice de Qualidade da Governança do 
Banco Mundial2. a região está na média mundial no quesito eficácia 
governamental, qualidade regulatória e controle da corrupção. Por outro, 
a eficiência média da gestão pública na ALC é inferior a 30% da observada 
nos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) (De La Cruz, 2020, pag. 21).

Apesar dos esforços de transformação de seus respectivos governos, 
os Estados da ALC não atendem às expectativas dos cidadãos: 80% dos 
objetivos e resultados dos Estados não são atingidos e 60% da classe média 
está insatisfeita com os serviços básicos (McKinsey & Company, 2018).

O cenário é mais complexo em situações de emergência, como a vivenciada 
com a COVID-19, que mostrou que: (i) o Estado deve fazer cada vez mais 
com menos, e ser mais eficaz e econômico; e (ii) é necessário desenvolver 
ferramentas de gestão e soluções ágeis que se adaptem aos ambientes 
digitais para tomar decisões, permitir aos cidadãos o acesso remoto a 
serviços e garantir a transparência pública.

Para enfrentar esses desafios, a divisão de Inovação para Servir o Cidadão 
(ICS) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) elaborou a 
metodologia de Conhecimento para Resultados (Knowledge for Results, 
ou K4R na sigla em inglês). A K4R é uma metodologia de gestão de 
conhecimento e inovação com foco na racionalização3 de procedimentos 
e/ou processos para melhorar a obtenção de resultados derivados do 
cumprimento da cadeia produtiva dos serviços públicos por parte das 
instituições governamentais.

O K4R retoma e desenvolve algumas características de metodologias 
testadas por outras instituições, como as cadeias de gestão de 
conformidade dos centros de governo e/ou unidades de conformidade4, a 
metodologia para avaliações rápidas e planos de ação para a administração 
pública (Avaliações rápidas e planos de ação para a administração pública, 

2 Esse índice analisa uma série de indicadores que medem seis dimensões da governança em 
mais de 200 países em uma escala de percentil de 0 (o mais baixo) a 100 (o mais alto). As 
dimensões são: (i) voz e prestação de contas; (ii) estabilidade política e ausência de violência; 
(iii) eficácia governamental; (iv) qualidade regulatória; (v) estado de direito; e (vi) controle da 
corrupção. Disponível em: Banco Mundial, Indicadores mundiales de buen gobierno (Banco 
Mundial, sem data).

3 Entendida como a simplificação, padronização, eliminação, otimização e/ou automatização de 
procedimentos e/ou processos para facilitar o acesso dos cidadãos à oferta de bens e serviços 
públicos.

4 Ver, por exemplo, Barber, Moffit e Khin (2011).
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RAAP) do Banco Mundial (Banco Mundial, 2009), e a adaptação iterativa 
à solução de problemas (do inglês, Problem Driven Iterative Adaptation, 
PDIA) da Universidade de Harvard5, mas concentra seus esforços na 
racionalização de procedimentos e/ou processos e na criação de soluções 
práticas, realistas, sustentáveis e fáceis de implementar a partir de: 

Uma análise dos fatores 
que afetam a eficiência, 
qualidade e/ou eficácia dos 
referidos procedimentos e/ou 
processos6.

5 Ver https://bsc.cid.harvard.edu/. 

6 Ainda que durante a fase de diagnóstico do procedimento e/ou processo se identifiquem os 
fatores macro que podem afetar a produção dos serviços como, entre outros, o planejamento 
e execução do orçamento, o direcionamento dos usuários, os fatores de economia política ou 
marcos regulatórios e as soluções buscadas com a aplicação da metodologia concentram-se 
em fatores micro (atividades e/ou procedimentos que não geram valor agregado no processo, 
como reprocessamento de consultas, assinaturas, certificações, etc.).

B.

A.

Um exercício de mobilização, 
intercâmbio e utilização 
do conhecimento existente 
em organizações públicas 
(instituições do Estado), privadas 
(empresas) e/ou do terceiro setor 
(universidades, organizações 
não governamentais, meios de 
comunicação, etc.) adaptado ao 
contexto da instituição pública 
objeto da intervenção.
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Os princípios orientadores do K4R são quatro.

A metodologia está centrada na obtenção de resultados concretos, em pouco 
tempo e com investimentos mínimos, o que gera um efeito dominó que estimula 
a mudança e facilita a institucionalização de soluções.

A metodologia se concentra em reformas específicas que geram grandes 
transformações institucionais no curto prazo com investimento mínimo. Ela 
busca o uso eficiente e eficaz dos recursos da instituição.

A metodologia prioriza o papel dos funcionários nos processos de mudança e 
transformação institucional e gera soluções voltadas para o usuário, no caso os 
servidores das instituições públicas onde o K4R é aplicado, o que permite garantir a 
alocação adequada e a sustentabilidade dos esforços realizados.

A metodologia catalisa o conhecimento, tanto na própria instituição, como no seu 
entorno (empresas, universidades, think tanks, organizações da sociedade civil, 
etc.), e fomenta a criação de redes ou ecossistemas que permitam identificar, 
adaptar e criar soluções práticas e de fácil apropriação para a obtenção de 
resultados com o menor custo possível. É uma situação onde todos ganham, 
com os esforços voltados para um propósito comum: criar valor público e bem-
estar social.

MENOS É MAIS: SOLUÇÕES SIMPLES 
PARA GRANDES REFORMAS

O CONHECIMENTO ESTÁ 
DISPONÍVEL E DEVE SER USADO 

O CORAÇÃO DA MUDANÇA 
SÃO AS PESSOAS

FOCO EM 
RESULTADOS1

2

3

4
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Ao aplicar essa metodologia, as instituições públicas obtêm quatro 
produtos:

Um diagnóstico especializado realizado pela  
e para a instituição, no qual o processo é  
caracterizado do início ao fim (lógica, lacunas  
e oportunidades de melhoria) e que integra  
uma visão de presente e de futuro.

Um piloto elaborado, implementado e 
avaliado, que permite definir e aplicar um 
modelo operacional de implementação e 
escalabilidade imediata.

Uma proposta de modelo ideal, com um roteiro 
e recomendações para melhorar o processo em 
questão no curto, médio e longo prazos e que 
contribua para melhorar progressivamente 
seu desempenho institucional.

Funcionários treinados em uma metodologia 
que potencializa as competências de gestão 
baseada em resultados, gestão do conhecimento e 
inovação e que pode ser utilizada em diferentes 
contextos da administração pública e privada.

1

2

3

4
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O BID elaborou a metodologia K4R com base em três experiências: (i) 
o programa de implementação do pilar externo do plano de ação de 
médio prazo para a eficácia do desenvolvimento (PRODEV)7, criado pelo 
BID, em 2005, para fortalecer a capacidade de gestão para resultados 
do desenvolvimento (GpRD)8 dos países-membros mutuários do BID; 
(ii) a execução de intervenções do K4R na Guatemala, em 2011 e 2012,9 e 
na Colômbia, de 2015 a 202010; e (iii) a nova onda de desenvolvimentos 
teórico-práticos em gestão de conhecimento e inovação pública. Essa 
última tem foco em três áreas: por um lado, a teorização da gestão do 
conhecimento na organização como elemento essencial para melhorar 
a produtividade (Davenport & Prusak, 1998; Choo, 2006; Nonaka & 
Toyama, 2007; Nonaka, Toyama & Hirata, 2008); em segundo lugar, 
o desenvolvimento de redes de governança colaborativas (Network 
Governance) para desenvolver estratégias de solução de problemas, 
incorporando conhecimento e inovação (Klijm & Koopenjan, 1997; 
Bryson, Crosby & Stone, 2015; Bryson, et al., 2016); e, finalmente, as 
soluções voltadas para o usuário e a abordagem de desafios públicos, 
como fazem atualmente os laboratórios e as equipes de inovação 
pública no Chile e na Colômbia11.

O BID tirou duas lições da implementação do PRODEV:

 • O conhecimento é essencial para gerenciar o ciclo de projetos e obter 
resultados de maneira mais eficaz.

 • No longo prazo, a gestão do conhecimento deve ser desenvolvida como 
uma capacidade institucional fundamental no setor público.

7 Sobre o assunto, ver García López (2005).

8 A GpRD é uma estratégia abrangente que leva em consideração os diversos elementos do ciclo 
de gestão (planejamento, orçamento, gestão financeira, gestão de projetos, monitoramento e 
avaliação) e o papel desses elementos na criação de valor público. Ver, por exemplo, García López 
e García Moreno (2010).

9 Na Guatemala, no âmbito do programa de Coaching para resultados, destinado a fortalecer 
as capacidades gerenciais das entidades públicas (ATN/SF – 1213 2 – GU), foi feita uma 
intervenção no Ministério da Saúde Pública e Assistência Social com o objetivo de melhorar 
o processo de aquisições no Hospital Roosevelt (ATN/SF – 12132 – GU). Ver Johnson et al. 
(2011). 

10 Na Colômbia, no âmbito das operações ATN/AA-15118-CO (CGR), ATN/AA-16808-RG e ATN/CN-
16809-RG (MME), ATN/AA-16737-CO (DPC), ATN/AA -16344 -CO (PGN), foram desenvolvidas sete 
intervenções piloto para melhorar o processo de gestão de solicitações e denúncias de cidadãos 
na Controladoria Geral da República, na Procuradoria Geral da República e na Ouvidoria do 
Povo; racionalizar a prorrogação dos títulos de mineração e melhorar a gestão da carteira de 
mineração da Agência Nacional de Minas; reduzir o tempo de atendimento de pacientes em 
risco de vida no Instituto Nacional do Câncer; e otimizar a gestão de compras da Universidade 
Nacional da Colômbia.

11 Ver o laboratório do governo do Chile e a equipe de inovação pública do Departamento 
Nacional de Planejamento da Colômbia. 
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A instituição também adaptou três lições da execução de intervenções 
piloto que aplicaram o K4R na Guatemala e na Colômbia:

 • O conhecimento é um ativo muito valioso que, utilizado da forma 
adequada, pode impulsionar mudanças rápidas no Estado, com custo 
baixo e resultados de alto impacto.

 • As organizações compartilham um DNA comum, o que significa que o 
que é feito em uma ou outra pode ser adaptado a diversos contextos, 
independentemente da natureza institucional pública, privada e/ou do 
terceiro setor.

 • As reformas institucionais podem ser feitas com soluções de pequena 
escala.

E a partir da nova onda teórico-prática, que tem motivado projetos 
que incorporam conhecimento e inovação pública aos processos de 
modernização do Estado, o BID constatou que:

 • A aplicação do K4R pode contribuir para enriquecer a agenda de gestão 
de conhecimento e inovação pública no curto prazo.

 •  O conhecimento e sua gestão tornaram-se questões estratégicas 
para empresas, organizações não governamentais e governos. A 
Comissão Europeia, o Banco Mundial, o BID, as Nações Unidas e a 
OCDE, por exemplo, adotaram quadros de gestão de conhecimento em 
suas direções estratégicas e demonstraram que existe uma relação 
entre a gestão adequada do conhecimento e o desenvolvimento 
baseado no conhecimento (Ergazakis et. al. 2004). Da mesma forma, 
os desenvolvimentos teóricos sobre gestão de conhecimento 
supramencionados revelaram a importância do conhecimento 
presente nas pessoas e organizações, de forma tácita e/ou explícita, 
para melhorar a produtividade e o desempenho das organizações. 
Além disso, aqueles relacionados à governança em rede demostraram 
que ela é bastante eficaz na solução de grandes desafios públicos de 
forma econômica. Isso implica em reforçar a coordenação entre as 
instituições oficiais e concretizar mais sinergias entre os governos, as 
empresas e os cidadãos a fim de projetar soluções econômicas para 
gerar mais valor público e social.
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terceiro setor"



Conhecimento para resultados

13 

Finalmente, o grupo de especialistas em gestão de conhecimento e 
inovação da Universidade EAFIT, da Colômbia12 conduziu uma análise 
externa da metodologia e chegou a duas conclusões:

Em primeiro lugar, o K4R amplia o conhecimento existente em vez 
de subutilizá-lo e buscá-lo fora, como costuma ser o caso quando as 
instituições públicas querem criar novos processos. Assim, ele gera mais 
retorno em termos de custos, ou seja, o Estado evita gastos desnecessários 
e aproveita ao máximo o conhecimento disponível.

Em segundo lugar, a metodologia K4R permite mobilizar conhecimento 
com custo zero, pois considera as interações entre os atores sociais que 
os geram e identifica os conhecimentos essenciais ou relevantes e a 
sua consequente utilização. O Estado conta, assim, com a contribuição 
de especialistas de outras organizações que trocam conhecimentos, se 
comprometem e contribuem para a realização dos objetivos propostos. 
Isso representa uma oportunidade para o setor público que, com esse 
conhecimento, fortalece e consolida as condições para melhorar seu 
desempenho (Henao Calad, 2018).

Em relação à contribuição para a agenda pública de inovação, o K4R é 
uma ferramenta que complementa e se alinha às estratégias nacionais 
de inovação pública, como no caso da Colômbia (DNP, 2018), e permite 
a aplicação prática da gestão de conhecimento no setor público latino-
americano.

12 Grupo especializado que faz parte das linhas de estudo do grupo de Pesquisa em 
Administração e Organizações da Faculdade de Administração de Empresas da EAFIT.

O conhecimento é um 
ativo muito valioso 

que, utilizado da 
forma adequada, 

pode impulsionar 
mudanças rápidas 

no Estado, com custo 
baixo e resultados de 

alto impacto."
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Por que 
implementar 
o K4R?

3
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Transformar a gestão pública baseada em 
resultados segundo uma abordagem de reforma 
em grande escala com soluções simples. 

Estabelecer rotas de transformação excessivamente complexas e 
ambiciosas torna impossível que o Estado atinja objetivos e resultados 
de grande impacto no curto prazo. O K4R introduz uma abordagem de 
gestão baseada em resultados com base em reformas simples e em uma 
transformação institucional decorrente da simplificação de procedimentos 
e/ou processos à luz de cinco aspectos principais:

 • Saber o que realmente importa para os cidadãos, empresas e servidores 
públicos no dia a dia para converter isso em objetivos de mudança.

 • Centrar a transformação na obtenção de resultados e objetivos 
específicos e concretos (menos é mais)

 • Determinar os procedimentos e/ou processos que devem ser simplificados 
para atender às prioridades e alcançar os resultados definidos.

O K4R é uma alternativa para melhorar a eficácia, 
a eficiência e a obtenção de resultados. Trata-se de 
uma ferramenta para que as instituições públicas 
racionalizem a unidade mais básica da cadeia 
de prestação de serviços – os procedimentos e/
ou processos – com soluções simples baseadas no 
conhecimento, na inovação e na iteração rápida. 
Graças a isso, o K4R permite:

1
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 • Ancorar a transformação institucional em uma linha de base, uma 
análise das mudanças baseada em métricas e evidências e em um 
plano de conformidade flexível e de fácil implementação.

 • Concentrar a transformação na obtenção de ganhos iniciais e em 
decisões rápidas que possam ser replicadas como modelos em grande 
escala que amplifiquem os impactos.

Racionalizar os procedimentos e/ou 
processos para alcançar melhores resultados 
de forma econômica é possível graças ao 
conhecimento disponível.

A maioria dos exercícios para simplificar procedimentos ou processos tende 
a apresentar duas desvantagens: não entender claramente as necessidades 
de mudança em um modelo de gestão baseada em resultados e sua cadeia 
de conformidade, e não se basear na cultura de gestão sistemática do 
conhecimento. O K4R ajuda a racionalizar procedimentos e/ou processos, 
aproveitando ao máximo o conhecimento disponível dentro e fora das 
instituições públicas por meio de economias de escala baseadas na 
troca de conhecimento e na criação conjunta de soluções entre os setores 
público, privado e o terceiro setor, o que traz diversos benefícios.

Por um lado, o uso do conhecimento institucional permite definir facilmente 
um esquema trabalho colaborativo entre áreas e níveis hierárquicos diferentes 
e criar soluções de baixo para cima que assegurem o comprometimento e o 
envolvimento com a mudança e a sustentabilidade dos esforços.

Por outro lado, como as organizações compartilham um DNA, as melhorias 
de processo feitas em uma ou outra podem ser adaptadas a outro contexto 
institucional muito rapidamente. Assim, as soluções criadas em conjunto 
por meio do K4R podem ser facilmente difundidas ou aplicadas por 
outras instituições públicas do país ou da região que enfrentem desafios 
semelhantes.

O K4R é uma ferramenta valiosa para que as autoridades de simplificação 
administrativa da ALC usem o conhecimento de forma prática e sistemática 
para melhorar a gestão baseada em resultados. Também é útil para 
harmonizar políticas de racionalização de procedimentos e/ou processos 
que sejam escaláveis ou transferíveis para outras instituições públicas 
nacionais ou regionais com desafios semelhantes no médio e longo prazo.

2
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O K4R permitiu melhorar a gestão das instituições 
públicas da Guatemala e Colômbia, como o 
Hospital Roosevelt (Guatemala), e o Instituto 
Nacional do Câncer, a Agência Nacional de 
Mineração, a Ouvidoria do Povo e a Controladoria 
Geral da República (Colômbia), com o apoio 
de empresas ou outras instituições como 
bancos, seguradoras, prestadores de serviços 
de saúde, entidades fitossanitárias, operadoras 
aeroportuárias e hoteleiras, entre outras. 

Graças a isso, foram implantadas soluções 
público-privadas que otimizaram os tempos 
de atendimento ao paciente com câncer, a 
eficiência nos processos de compra, aquisição 
e armazenamento de insumos e materiais 
hospitalares, a capacidade de gestão da coleta de 
minérios e a gestão de denúncias e reclamações 
dos cidadãos. 

O Anexo 1 apresenta um resumo de algumas 
intervenções realizadas e dos resultados 
alcançados.
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Sustentabilidade

As intervenções piloto direcionadas são muito eficazes em termos de 
demonstração, mas devem ser concebidas de forma a poderem ser devidamente 
incorporadas à cultura organizacional e contar com mecanismos que permitam 
manter os resultados e a lógica de funcionamento definida. Por isso, é necessário 
envolver cada vez mais as equipes de planejamento e os recursos humanos das 
instituições, garantindo assim a ancoragem mais adequada aos arranjos e à 
cultura institucional.

Envolvimento e prestação de contas em casa 

A aplicação do K4R permitiu determinar que os processos de mudança e 
alocação são muito mais simples quando funcionários de todos os níveis 
hierárquicos fazem parte da solução e conseguem apresentar os resultados 
obtidos de forma aberta e livre. 

Hub de conhecimento e inovação de múltiplos atores

O trabalho colaborativo entre os setores público, privado e o terceiro 
setor deve ser cada vez mais sistemático e baseado em uma plataforma 
de diálogo permanente, voltada para um objetivo comum que mobilize 
sinergias: a geração de valor público. Da mesma forma, as intervenções têm 
demonstrado que se gera um processo de aprendizagem mútua em que 
não apenas o setor privado se torna referência de boas práticas, mas o setor 
público e suas dinâmicas também podem ser muito úteis e se adaptarem ao 
funcionamento do setor privado e/ou do terceiro setor.

Capacidade de aplicar a metodologia no longo prazo. 

Cada vez mais, é necessário que os funcionários públicos sejam 
adequadamente treinados na metodologia para aplicá-la em seu trabalho 
diário ou em processos de reforma institucional de prazo mais longo. Este 
guia pretende contribuir para esse propósito.

Após vários anos de implementação do K4R, foi possível estabelecer 
desafios e lições aprendidas para o aprimoramento contínuo da 
metodologia. Alguns deles estão descritos a seguir:
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O K4T 
passo a passo

4
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O K4R opera sob a lógica tradicional de 
gerenciamento de projetos (planejamento, 
elaboração, implementação e avaliação) e se 
desenvolve em seis etapas. Embora o tempo de cada 
intervenção dependa das condições institucionais 
(vontade política, comprometimento, equipe da 
contraparte, etc.), a duração média de implementação 
do K4R varia entre quatro e oito meses.
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PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO

Etapa 1 
ISOLAMENTO 

 
estratégico, 
gerencial e 
operacional

Etapa 2 
DIAGNÓSTICO 

 
lúdico-prático

Etapa 3 
MOBILIZAÇÃO 

 
do conhecimento 
público-privado

Etapa 4 
IDEIAS 

 
de soluções 

com custo zero

Etapa 5 
TESTE PILOTO E 
MENSURAÇÃO 

de um exercício 
experimental

Etapa 6 
IMPLEMENTAÇÃO 

E ENCERRAMENTO 
 

da intervenção

1 - 3 MESES 1 - 3 MESES 1 - 2 MESES

AMBIENTAÇÃO 

e definição do escopo 
da intervenção.

ANÁLISE 
 

de problemas e 
identificação de 

lacunas.

APRENDIZAGEM 
 

a partir da troca 
de conhecimentos, 

práticas e 
experiências pessoais 

e organizacionais.

ADAPTAÇÃO
 

de ideias para 
enfrentar 

problemas públicos.

ADAPTAÇÃO

 
de testes para 

verificar a eficácia.

AMPLIFICAÇÃO

dos resultados 
buscando apropriação 
e sustentabilidade nas 
instituições públicas.

O QUE E COMO 
 

Definição do 
horizonte e dos 

objetivos da 
intervenção.

ESPECIALISTAS 
INTERNOS 

 
Os funcionários 

conhecem muito bem 
a instituição, o que 

funciona e o que não 
funciona.

O QUE E COMO OS 
OUTROS FAZEM 

 
Empresas ou 

instituições públicas 
enfrentam os 

mesmos dilemas 
e certamente 
identificaram 

alternativas eficazes 
para solucioná-los.

USO DO 
CONHECIMENTO 

 
Com o que foi 
aprendido, é 

possível identificar 
soluções concretas 

para atender às 
necessidades da 

instituição.

TESTE E 
MENSURAÇÃO 

 
Experimentação 

e verificação 
da eficácia das 

soluções propostas.

SE FUNCIONAR, VÁ EM 
FRENTE! 

 
Com os resultados, 

promove-se a adoção 
das soluções.

NA PRÁTICA

· Validação dos 
interesses e 

prioridades da 
autoridade máxima. 

· Formação da equipe 
de trabalho: o BID e 

sua contraparte.

· Definição do escopo 
e foco do processo de 

melhoria. 

· Transferência 
conceitual e 

metodológica pelo 
BID e capacitação 

profissional 
conforme o contexto 

institucional.

· Diagnóstico 
institucional de 

caracterização do 
processo selecionado 

e identificação das 
lacunas que afetam o 

desempenho.

· Definição do nível 
de maturidade 

das capacidades 
e identificação de 
oportunidades de 

melhoria.

· Identificação 
das necessidades 

e das fontes de 
conhecimento 

públicas, privadas e/
ou do terceiro setor 

que podem participar.

· Gestão de parcerias 
com os atores 

públicos, privados e/
ou do terceiro setor 

identificados.

· Desenvolvimento 
de seminários de 
transferência e 
intercâmbio de 

conhecimentos com 
parceiros e/ou de 
criação conjunta.

· Definição de um 
piloto aplicando 
soluções como:

(i) técnicas 
existentes na 
instituição e 

que podem ser 
aplicadas para 

adequar o processo;

(ii) adaptação 
de experiências 

anteriores 
implementadas 
pelos parceiros 

participantes do 
processo;

(iii) novas ideias 
com possibilidade 
de implementação.

· É realizado 
um exercício de 

experimentação ao 
longo de um período 

determinado 
e analisado o 

funcionamento das 
soluções criadas.

· São geradas 
métricas que 

permitem evidenciar 
os resultados 

obtidos. 

· Após mensurar os 
resultados, a instituição é 

incentivada a implementar 
oficialmente as soluções 

bem-sucedidas para 
garantir sua adoção e 

sustentabilidade. 

· Documentação do 
processo com os 

resultados do piloto. 
São analisados, à luz 

de um modelo ideal de 
funcionamento de curto, 

médio e longo prazo, 
que integra o plano de 
ação identificado no 

diagnóstico. 

· O BID consolida um 
relatório gerencial que 

integrando os resultados e 
conclusões para a tomada 
de decisões institucionais.

As etapas do K4R são:
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Etapa 1.
Candidatura

PASSO I

A primeira fase consiste na preparação das condições institucionais 
para o desenvolvimento de uma intervenção a partir de um exercício 
de planejamento e direcionamento em nível estratégico, gerencial e 
operacional. Esta etapa se divide em três passos:

Garantir o compromisso institucional no mais alto nível.

É necessário identificar as prioridades da autoridade máxima e designar 
um líder de nível executivo com capacidade de decisão, a fim de garantir 
o compromisso e a vontade política para adotar as mudanças necessárias 
e alcançar os resultados esperados. É também necessário formar uma 
equipe gerencial (um ou mais funcionários de nível técnico, encarregados 
e/ou voluntários), para garantir as condições operacionais e logísticas 
durante toda a intervenção.

Definir o escopo da intervenção.

Para especificar o escopo, é necessário identificar os principais problemas 
e aqueles cuja solução gere o maior impacto possível sobre os resultados 
e/ou a melhoria da qualidade nos procedimentos e serviços ao cidadão, o 
que envolve duas ações:

PASSO II

Selecionar um processo 
no qual intervir dentro do 
conjunto de prioridades 
definidas pela autoridade 
e sua equipe.

Definir os objetivos, 
a relevância e o plano 
de ação para a sua 
abordagem: tempos, 
atividades e responsáveis.
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Fazer uma transferência metodológica.

O BID faz uma transferência da abordagem K4R para padronizar os principais 
conceitos e aspectos metodológicos. Com isso, busca-se garantir uma 
apropriação teórica adequada e o entendimento total do exercício a ser aplicado 
na instituição. A transferência é realizada em dois momentos: no treinamento 
dos funcionários na metodologia e durante a aplicação teórico-prática.

A segunda etapa consiste na elaboração de um diagnóstico institucional 
com base na caracterização do modelo de negócios (como a organização 
está configurada para gerar valor) e na mineração de dados, para 
determinar o estado do processo selecionado e analisar as mudanças ou 
ajustes necessários13.

O BID conduz este exercício sob a orientação das autoridades máximas 
e com o apoio da equipe gerencial, mas os funcionários envolvidos na 
operação rotineira do processo desempenham papel ativo na identificação 
dos principais gargalos: as causas que afetam o funcionamento dos 
processos e as oportunidades de melhoria para solucioná-los usando ao 
máximo seu conhecimento e experiência.

Com base nessa análise institucional, o BID define a técnica ou método de 
coleta mais pertinente para aplicar o diagnóstico.

13 Retomam-se os elementos da metodologia de mapeamento e reengenharia de processos 
(Business Process Reengineering). Ver, por exemplo, Mohapatra (2013).

“A partir desse momento, começa uma construção coletiva de conhecimento por meio 
da interação dentro da organização. De acordo com a teoria da criação de conhecimento 
organizacional, a candidatura permite identificar conhecimentos institucionais 
(disponíveis ou não) e facilita a homologação de conceitos e o desenvolvimento de uma 
linguagem comum que cria empatia e estabelece condições para o desenvolvimento 
ótimo do projeto no futuro”, (Henao Calad, 2018)

PASSO III

Etapa 2.
Diagnóstico
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Algumas técnicas utilizadas

O BID conta com uma equipe de especialistas na elaboração desse tipo de diagnóstico 
que utiliza técnicas como: 

Ferramenta de análise que mostra de forma visual, sequencial e detalhada todas as atividades, 
procedimentos, políticas e informações que interferem em um processo. Permite a troca de 
ideias e facilita a identificação de problemas e possíveis soluções.

Ferramenta para avaliar o nível de desempenho e maturidade dos recursos necessários para 
um processo. É feita a partir do processamento das informações em uma escala percentual 
de 0 a 100.

Consiste em elaborar estratégias em tempo real para criar soluções eficazes para qualquer 
problema. Ela se baseia em pesquisas científicas fundamentadas no construcionismo e no 
construtivismo e está ligada à forma como os adultos resolvem problemas. Essa ferramenta foi 
desenvolvida pela empresa LEGO, pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos EUA, 
e pela Universidade de Lausanne, na Suíça.

Aplicação de elementos e mecanismos típicos de jogos que, em exercícios de planejamento 
e experimentação, buscam modificar os comportamentos das pessoas para a mudança e/ou 
inovação.

Aplicação de técnicas artísticas e culturais como música, teatro, cinema, gastronomia e 
artes mecânicas, entre outras, para facilitar a formação de lideranças, a comunicação eficaz 
e a transformação digital. O objetivo é melhorar o clima organizacional e a cadeia de valor e 
fortalecer competências como empatia, empoderamento, pensamento crítico e solução de 
problemas.

Com o objetivo de abordar aspectos associados ao talento humano, atividades personalizadas 
ou em grupo são projetadas e/ou conduzidas com equipes especializadas em coaching, 
aprendizagem e desenvolvimento ou treinamento de equipes.

Brown
Paper

Gamificação

Coaching 
profissional

Lego
Serious
Play

Análise 
estatística de 
avaliação de 
capacidades

Lúdico-
criativa, arte 
e diversidade 
cultural

Para aplicar esse diagnóstico do BID, com critérios de especialistas, analisa-
se o contexto institucional para definir a técnica e/ou o método mais 
pertinente de coleta de informações. Algumas delas estão descritas a seguir.
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Esta etapa está dividida em dois passos:

Descrição e análise da situação atual. 

Este passo começa com uma análise do contexto institucional do 
processo escolhido. A análise surge da coleta e processamento de 
informações qualitativas e quantitativas e da revisão de fontes primárias 
e secundárias que incluem estudos e dados oficiais, sistemas, arquivos, 
pesquisas, palestras e/ou oficinas de discussão. Este exercício permite: 
(i) conhecer o funcionamento da instituição; (ii) identificar lacunas claras 
e quantificáveis que afetam negativamente os níveis de desempenho da 
organização; e (iii) elaborar um plano e/ou abordagem de encerramento.

Esse passo tem cinco atividades principais descritas a seguir.

1 > DESENHAR O PROCESSO SELECIONADO

Trata-se de reconstruir o mapa completo do processo e seu funcionamento 
de forma participativa, usando técnicas de pensamento visual e lúdico, a 
partir de uma série de perguntas-chave:14

14 O K4R busca simplificar procedimentos e/ou processos, criando propostas de soluções
práticas que gerem resultados, independentemente das rigidezes presentes nos contextos
institucionais existentes (orçamentário, normativo, de governança, etc.).

PERGUNTAS-CHAVE COMO

Como funciona 
atualmente o processo, 
do início ao fim?

Levantamento gráfico do processo para que a equipe de trabalho 
possa entender a lógica, a configuração e os atributos do 
funcionamento atual.

Reconstrução da sequência de execução das atividades associadas 
ao processo, bem como dos conceitos, definições, políticas, regras, 
critérios e normas que o regulam. Também é necessário identificar os 
atores envolvidos na operação e seu tempo de execução.

Qual é a “obrigação” do 
processo de cumprir “o 
que fazer” institucional 
e atingir os resultados 
esperados?

Uma vez desenhado o processo, começam as discussões técnicas 
para que os funcionários reflitam sobre o mapa de oportunidades 
e identifiquem as oportunidades micro que podem se encaixar de 
forma prática e rápida e que, por sua vez, gerem melhor desempenho 
organizacional alinhado com a missão institucional14.<?>

Qual seria o processo ideal 
ou o processo rumo ao 
futuro?

Finalmente, são aplicadas às discussões técnicas metodologias que 
permitam pensar de forma disruptiva sobre o futuro da instituição e 
sobre como o processo a sofrer intervenção deve ou pode contribuir 
para esse objetivo.

PASSO I
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

TALENTO HUMANO
E CULTURA

INFRAESTRUTURA
E TIC

• Qual é a lógica 
de agrupamento 
das unidades 
organizacionais?

• Como as 
responsabilidades estão 
distribuídas no processo?

• Como as cargas de 
trabalho são controladas 
no processo?

• Qual é o grau 
de centralização/ 
descentralização do 
processo?

• Como se garante 
a comunicação e 
integração dos atores 
das diferentes unidades 
organizacionais?

• Como são os 
mecanismos de tomada 
de decisão na estrutura 
atual?

• Qual é o nível 
de competências 
(conhecimento, 
habilidades, experiência 
e atitudes) existente?

• Qual é o nível de 
disposição da equipe 
para a mudança?

• Qual é o grau de 
trabalho em equipe dos 
funcionários envolvidos 
no processo?

• Qual é o grau de 
comprometimento do 
pessoal participante com 
atingir os resultados do 
processo?

• Qual é o grau de 
motivação e do senso 
de pertencimento da 
equipe?

• Qual é o grau de 
proatividade em termos 
de melhorias e inovação?

• Qual é a funcionalidade 
dos sistemas que apoiam 
a gestão do processo?

• Qual é a funcionalidade 
dos sistemas que apoiam 
a integração entre os 
processos?

• Qual é a funcionalidade 
dos sistemas para apoiar 
o armazenamento e a 
gestão das informações?

• Qual é a funcionalidade 
dos sistemas para apoiar 
a operação virtual do 
processo?

2 > ANALISAR AS HABILIDADES NECESSÁRIAS PARA O 
FUNCIONAMENTO DO PROCESSO

É preciso coletar informações que permitam avaliar o estado de três 
dimensões:
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3 > ANALISAR O COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DE 
DESEMPENHO: DADOS PARA A MUDANÇA

É necessário consolidar os dados que permitam demonstrar o comportamento 
dos indicadores de desempenho associados ao processo e suas dimensões. 
Essa análise é fundamental, uma vez que está centrada na intervenção em dados 
concretos que possibilitam determinar e mensurar resultados, o que permite:

Determinar linhas de 
base e resultados

Analisar informações históricas.

Identificar padrões e tendências.

Determinar linhas de base (quando for o caso) sobre os comportamentos 
esperados ou padrões de referência para a intervenção.

Estabelecer metas e objetivos: identificar lacunas quantitativas ou qualitativas 
entre os comportamentos atuais e esperados. (Quando relevante, fazer os 
cálculos para converter as lacunas em impacto financeiro).

Preparar um 
relatório gerencial

Determinar os responsáveis pela geração das informações associadas ao 
processo.

Determinar os mecanismos de sistematização do relatório de informações.

Preparar um relatório gerencial para a tomada de decisões.

4 > IDENTIFICAR OS PRINCIPAIS DESAFIOS INSTITUCIONAIS 
QUE AFETAM O DESEMPENHO DO PROCESSO

A partir das informações coletadas, é necessário identificar os problemas, 
as barreiras e as causas que dificultam o desempenho. A seguir, tem início 
a seleção dos elementos que devem ser criados ou fortalecidos porque 
melhoram o desempenho (atividades de valor agregado), e aqueles que 
devem ser eliminados, simplificados ou reconfigurados porque inibem 
seu próprio desempenho ideal (atividades sem valor agregado).

5 > IDENTIFICAR E PRIORIZAR OPORTUNIDADES DE MELHORIA 
DO PROCESSO 

O último passo é a análise das constatações do diagnóstico e abordagem 
em equipe das oportunidades de melhoria em cada caso. As oportunidades 
identificadas são colocadas em um plano de ação e priorizadas de acordo 
com seu nível de complexidade, benefícios, recursos e tempo necessários 
para sua implementação (imediato – vitórias iniciais – e de curto, médio e 
longo prazo). Este plano de ação servirá para elaborar um modelo operacional 
ideal no final do processo.

•

•

•

•

•

 
•

•
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Identificar e selecionar as primeiras vitórias.

As equipes gerenciais e do BID apresentam e validam com o líder do 
processo as principais constatações – situação, problemas e oportunidades 
– para criar entendimento e acordo em relação à abordagem da situação. 
Como as oportunidades podem ser muito amplas e ambiciosas, a equipe 
seleciona uma delas para obter as primeiras vitórias.

A seguir, começa um exercício piloto que visa conseguir resultados 
concretos de forma rápida, com soluções de investimento mínimo. 
Esse piloto é gerenciado como um microprojeto que considera vários 
elementos: (i) desafio, objetivo e rota; (ii) indicadores e métricas; e (iii) 
cronograma. Além disso, ele implica na utilização do conhecimento 
existente na instituição ou em seu entorno (fase 3) para conceber diversas 
soluções que permitam enfrentar de forma eficaz o desafio escolhido (fase 
4). O piloto visa ter efeito demonstrativo que permita visualizar a obtenção 
de resultados imediatos e adequar a metodologia para ser aplicada em 
diferentes casos. O exercício envolve as duas atividades a seguir.

1 > IDENTIFICAR O DESAFIO QUE DEVE SER ENFRENTADO

Por exemplo, entre outros, melhorar o tempo de atendimento às 
solicitações dos cidadãos ou melhorar o acesso oportuno a medicamentos 
para pacientes com câncer.

2 > DETALHAR O ESQUEMA DE ABORDAGEM DO DESAFIO 
(ESCOPO DO PILOTO)

Para garantir o sucesso do teste, é necessário detalhar o que, como, 
quando, onde e para que o desafio identificado será enfrentado. Em geral, 
nessa atividade, é necessário padronizar conceitos e refinar informações, 
para estabelecer claramente a linha de base (antes) e os resultados ou 
impactos esperados (depois) como resultado da experimentação.

PASSO II

"Essas ações de identificação e diagnóstico são consideradas processos de conhecimento que 
nutrem uma das fases iniciais para atuar efetivamente e gerir o conhecimento organizacional 
com dois propósitos: (i) fornecer informações básicas que serão usadas para programar ações 
concretas e (ii) fornecer uma representação da situação, que servirá para selecionar processos, 
estratégias e ferramentas de ação adequados. Além disso, os resultados do diagnóstico 
funcionam como uma unidade de análise e síntese da situação do conhecimento organizacional 
em permanente construção”. (Henao Calad, 2018).
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Etapa 3.
Mobilizar o 
conhecimento

Esta etapa envolve a criação de um ecossistema de conhecimento que 
permita criar as condições necessárias para iniciar a experimentação no 
piloto definido. Nesse processo, podem ser utilizadas quatro fontes de 
conhecimento:

Práticas institucionais: planos, programas e projetos, repositórios, 
orientações técnicas, documentação de registros, boas práticas e lições 
aprendidas, entre outros;

Funcionários públicos, entendidos como sujeitos do conhecimento, que 
criam sua própria experiência e, ao mesmo tempo, geram processos de 
aprendizagem em suas ações cotidianas dentro da instituição;

Cidadãos: sujeitos de conhecimento que interagem com as instituições 
públicas e seus funcionários por meio de processos de participação 
cidadã – como as SQRS (solicitações, queixas, reclamações e sugestões), 
fiscalização, entrevistas e consultas públicas – ou que, em alguns casos, 
participam de transferência e/ou criação conjunta;

Outras instituições (públicas ou privadas) que capitalizaram seu 
conhecimento organizacional e, por vezes, atingiram um nível de 
especialização e consolidaram modelos que podem ser transferidos e 
replicados em outros locais, setores ou instituições (Henao Calad, 2018).

Esta etapa se desenvolve em dois passos descritos a seguir.

Identificar e definir alianças estratégicas.

Os especialistas em gestão de conhecimento do BID identificam as fontes 
de conhecimento que podem ser usadas com base no desafio definido 
(quais, como, em que e para que). Aqui, o BID desempenha duas funções 
essenciais:

PASSO I
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Identificar e selecionar as organizações públicas e privadas, do mesmo setor ou 
não, que desenvolveram práticas de gestão semelhantes e cujo conhecimento 
deve ser mobilizado para contribuir com o processo de melhoria.

Gerenciar as parcerias com instituições que desejam compartilhar e 
transferir gratuitamente seus conhecimentos a respeito dos temas e 
necessidades identificados.

Preparar a troca.

Uma vez que a equipe do projeto tenha fechado parcerias estratégicas, 
duas atividades deverão acontecer: 

Contextualizar o intercâmbio no âmbito da intervenção – São 
realizadas sessões técnicas para homologar os conceitos metodológicos 
do K4R, o contexto institucional e a intervenção a ser realizada (em nível 
estratégico e operacional).

Definir as atividades de intercâmbio de conhecimentos – Os 
participantes definem a agenda de trabalho com os temas a serem 
discutidos, as atividades a serem desenvolvidas e os especialistas que 
participarão.

PASSO II

“À luz da teoria da gestão do conhecimento, considerar as interações que ocorrem entre os 
diferentes atores sociais que criam e/ou produzem conhecimento e identificar o conhecimento 
crítico ou relevante e seu consequente aproveitamento gera sua mobilização. Para o Estado, 
essa mobilização tem custo zero, uma vez que conta com o conhecimento especializado 
de outras organizações que, em troca, se comprometem e contribuem para o alcance dos 
objetivos propostos. O conhecimento de custo zero dentro das instituições públicas, entre 
elas ou entre instituições públicas e privadas é uma oportunidade para o setor público, uma 
vez que, com esse conhecimento, as condições para melhorar seu desempenho se fortalecem 
e se consolidam”, (Henao Calad, 2018). 
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Etapa 4.
Ideias

PASSO I

OBJETIVO O QUE É? 

Transferência Os parceiros compartilham suas experiências sobre os temas de in-
teresse, problemas e/ou as oportunidades de melhoria identificados 
pela instituição durante a etapa de diagnóstico.

Criação Com a ajuda do BID e da equipe de gestão, as autoridades e o(s) 
parceiro(s) elaboram em conjunto soluções que possam solucionar 
os problemas identificados pela instituição durante a etapa de 
diagnóstico. A criação de soluções pode ser:

Interna – os funcionários definem estratégias aproveitando o 
know-how institucional.

Criação conjunta com os parceiros – funcionários e parceiros 
criam soluções conjuntas, adaptando práticas existentes e/ou 
inventando novas ferramentas a partir de sua experiência.

A quarta etapa envolve o desenvolvimento de um processo de elaboração 
criativa para experimentar e criar soluções e/ou ferramentas para 
atingir os resultados propostos. Para tanto, são utilizados o know-how e 
o conhecimento dos funcionários sobre a instituição, suas dinâmicas e 
seus arranjos, e o conhecimento que adquirem ao longo do processo de 
experimentação.

As soluções seguem um esquema de modelo operacional que garante a 
coerência lógica e operacional que contribui para a melhoria do processo a 
partir do desafio identificado. Essa etapa é desenvolvida em um único passo:

Criar soluções a partir da troca de conhecimento.

A troca ocorre em espaços e ambientes colaborativos (formato de oficina 
e/ou discussão presencial ou virtual) para transferência de conhecimento 
e/ou criação de soluções.

•

•
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Etapa 5.
Teste piloto e
mensuração de
resultados

PASSO I

PASSO II

“O K4R desenvolve uma abordagem baseada na prática coletiva, construção conjunta e 
trabalho colaborativo entre organizações públicas e privadas para aprimorar o desempenho 
institucional do setor público. Ele parte da premissa de que as pessoas criam o conhecimento, 
que se amplifica e existe nas organizações como um valor intangível. À medida que a 
capacidade de compartilhar conhecimentos se desenvolve, outras capacidades, como 
a criatividade, inovação e implementação de soluções rápidas e eficazes também são 
fortalecidas” (Henao Calad, 2018).

É necessário um teste piloto das soluções definidas para verificar se 
são eficazes ou precisam de ajustes. Esse processo de experimentação 
é essencial para analisar e tomar decisões organizacionais. Tentativa 
e erro não causam frustração, mas abrem oportunidades e motivam 
os funcionários a impulsionar seu sucesso naturalmente. Esta etapa é 
desenvolvida em dois passos:

Monitoramento, revisão da prática e ajustes (se necessário). 
A equipe de funcionários envolvida no processo implementa as soluções 
criadas no período definido para o teste, enquanto a equipe de gestão 
monitora o exercício. Especificamente, são monitorados o funcionamento das 
soluções criadas e o comportamento dos indicadores de resultado definidos. 
A equipe de gestão conduz reuniões de revisão e equilíbrio operacional para 
monitorar a prática em tempo real e, se necessário, fazer ajustes de forma 
progressiva e com a assessoria especializada de parceiros e/ou do BID. 

Encerramento do teste: resultados, lições aprendidas e 
conclusões.

Concluído o teste, o BID incorpora uma equipe externa de avaliação externa 
(técnica e/ou acadêmica) para mensurar e analisar objetivamente os resultados 
quantitativos e qualitativos do processo. Em seguida, a equipe de gestão, 
com acompanhamento do BID, apresenta ao líder e à autoridade máxima da 
instituição os resultados para sua informação e tomada de decisão. 
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Etapa 6.
Implementação
e encerramento
da intervenção

PASSO I

PASSO II

PASSO III

A última fase consiste no desenvolvimento de atividades que garantam 
a implementação, sustentabilidade e comunicação interna e externa da 
intervenção. Existem dois objetivos principais: (i) que a instituição adote 
oficialmente a solução criada pela equipe e a inclua em seu funcionamento 
diário; e (ii) que a instituição tenha um roteiro de longo prazo que possa ser 
considerado em processos futuros de planejamentos e/ou transformação 
institucional.

Esta etapa é dividida em três passos:

Definição do modelo operacional final e promoção da 
institucionalização do processo.

O BID integra todas as informações do processo em um relatório técnico e 
gerencial que permita à instituição contar com uma memória institucional 
adequada e um roteiro para implementar tanto as soluções resultantes do 
exercício piloto (modelo operacional) como um modelo ideal, que integra 
todos os elementos necessários de ajuste do processo, o plano de ação com 
oportunidades de melhoria, os resultados do piloto e as recomendações 
para as decisões a serem tomadas pela instituição.

Sustentabilidade.

O BID auxilia a equipe institucional (líder, gestor e participantes) a 
identificar as ações necessárias – políticas, técnicas ou normativas – 
para garantir a sustentabilidade dos esforços realizados. Além disso, 
é realizado um evento de encerramento para apresentar à autoridade 
máxima da instituição os resultados e as ações a serem tomadas para 
garantir a correta adoção das soluções.

Documentação e divulgação da prática.

O último passo consiste em sistematizar o processo de forma didática, 
em que o caso é apresentado ao público em geral e onde se destacam os 
principais resultados, práticas e aprendizados. O BID conduz esse processo 
incorporando parceiros acadêmicos especializados e/ou especialistas na 
geração desse tipo de material. Finalmente, aproveitando os canais de 
comunicação disponíveis, é feita a divulgação dos resultados em nível 
local e regional com o objetivo de compartilhar esse tipo de caso com os 
atores e cidadãos interessados.
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AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – ANM (COLÔMBIA) CONTROLADORIA GERAL DA 
REPÚBLICA – CGR (COLÔMBIA)

DEFENSORIA DO POVO 
COLOMBIANO (OUVIDORIA)

C
A

N
D

ID
AT

U
R

A

• A ANM decidiu fazer uma 
reengenharia de processos 
com o objetivo de melhorar o 
desempenho institucional da 
entidade e a prestação de serviços 
aos mineiros e aos cidadãos.

• Foram 31 procedimentos 
avaliados e analisados de forma 
participativa por cerca de 20 
funcionários (diretores e gestores 
de procedimentos).

• Foi determinada a análise 
exaustiva do processo de 
modificação das etapas 
contratuais.

• Foi determinada a análise do 
processo de gestão financeira dos 
recursos de mineração.

No âmbito da cooperação técnica 
com o BID, a CGR decidiu rever o 
processo de gestão de denúncias 
apresentadas pelos cidadãos.

A DPC recebe anualmente uma 
média de 120.000 solicitações de 
cidadãos, com tempo médio de 
resposta de 60 dias.

Foi determinada a análise do 
processo de gerenciamento dessas 
solicitações, visando melhorar o 
tempo de atendimento, com foco 
em um setor e em alguns dos 
escritórios regionais para testar 
e, eventualmente, ampliar para o 
nível nacional.

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

• O diagnóstico validado levou 
a ANM a interferir na etapa 
mais crítica desse processo: 
a prorrogação dos títulos de 
mineração.

• A gestão desse procedimento 
demorava em média 568 dias, o 
que afetava a continuidade dos 
projetos e, com isso, o pagamento 
das contraprestações.

• O diagnóstico validado fez com 
que a ANM definisse a intervenção 
na fase mais crítica do processo: a 
gestão da carteira de mineração.

• Em 2017, a ANM estimou uma 
carteira de aproximadamente COP 
297.000 milhões, com risco de 
aumento devido à ausência de um 
modelo de gestão. 

• Cinco tópicos compõem a carteira 
de mineração: cânon superficiário, 
royalties, contraprestações 
econômicas, penalidades 
financeiras e multas. Embora 
essas questões façam parte da 
carteira, sua gestão institucional 
está fragmentada em três áreas.

A CGR recebe um volume elevado 
de denúncias de cidadãos que não 
são respondidas no prazo legal em 
vigor e com qualidade. Isso se deve, 
entre outros fatores, à existência 
de ineficiências e atividades sem 
valor agregado no processo atual de 
gestão de denúncias da instituição.

Da mesma forma, essas 
reclamações não são utilizadas 
como fontes para ativar ações de 
controle fiscal.

O diagnóstico validado fez com que 
a entidade centrasse a intervenção 
nas solicitações de saúde, que 
apresentavam o maior volume e 
complexidade, sendo uma amostra 
representativa para ampliar o 
modelo para o nível nacional e para 
outros setores.

M
O

BI
LI

ZA
Ç

Ã
O

Transferência de conhecimento: 
conceito de Lean Manufacturing 
(especialista do BID). 

Know How da equipe da ANM.

Transferência de conhecimento e 
criação conjunta: dois profissionais 
do principal banco privado do país 
(Bancolombia) participaram de 
seis oficinas de transferência de 
conhecimentos e criação conjunta 
de soluções (18 horas) para:

• Definir etapas de gestão de 
cobrança.

• Determinar as atividades 
principais por etapa de gestão.

• Identificar os principais 
instrumentos de análise 
quantitativa.

• Caracterizar a carteira por 
profundidade e maturação.

• Criar mecanismos para a 
recuperação da carteira (roteiro de 
ligações e modelo de comunicação 
para lembretes de pagamento).

Transferência de conhecimento: 
conceito de Lean Manufacturing 
(especialista BID). 

Know How da equipe da ANM.

Transferência de conhecimento 
e criação conjunta: O gerente do 
Escritório Regional de Cundinamarca 
da Entidade Prestadora de Serviços 
de Saúde Privada EPS SURA, 
participou de três oficinas sobre 
transferência de conhecimentos 
e criação conjunta de soluções 
(totalizando nove horas) para:

• Caracterizar o processo de gestão 
de solicitações com suas lacunas 
principais e responsáveis.

• Identificar e definir o protocolo de 
atendimento.

• Caracterizar o usuário e criar 
“modelos” de atendimento.

• Definir um modelo de governança 
que integre os escritórios 
delegados e regionais.

ANEXO 1. Resultados das intervenções K4R na Colômbia

As estimativas apresentadas são o produto das análises de custo-benefício ex 
ante, durante e ex post realizadas pelo BID em cada caso.
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DESAFIO 1: Melhorar os prazos de 
prorrogação dos títulos de mineração.

 

PILOTO: criação e implementação 
de um grupo de modificação de 
títulos de mineração aplicando 
o modelo de célula de fabricação 
aprendido para reduzir os tempos 
de prorrogação e criado com 
o conhecimento interno dos 
funcionários da ANM.

 
FERRAMENTAS: elaboração e 
implementação de três tipos de 
procedimentos:

• Garantir o cumprimento dos 
requisitos mínimos nas solicitações 
desde o seu recebimento nos postos 
de atendimento da ANM, de forma 
a reduzir eventuais devoluções e 
encargos administrativos no futuro.

• Priorizar as solicitações com 
base na necessidade de gestão 
de cada título.

•  Monitorar os processos priorizados 
para garantir mais agilidade na 
resposta à solicitação e evitar 
novos congestionamentos. 

DESAFIO 2: recuperar a carteira de 
mineração  

PILOTO: elaboração e 
implementação de uma estratégia 
de gestão de cobrança, testada em 
um ponto de atendimento regional 
(Bucaramanga) e adaptando a 
experiência do Bancolombia ao 
contexto institucional. O piloto foi 
desenvolvido em duas etapas:

• Estruturação de uma estratégia de 
cobrança da carteira sem acordo de 
pagamento (março a junho de 2018).

• Estruturação de uma estratégia de 
cobrança da carteira com acordo de 
pagamento (julho a dezembro de 2018). 

FERRAMENTAS:

• Procedimentos para enviar 
lembretes antes de definir um 
valor predeterminado.

•  Modelo de cobrança de contas vencidas.

•  Roteiro para call center para 
titulares de títulos de mineração.

•  Modelo de negociação com 
portadores de títulos de mineração.

• Metodologia de identificação da 
profundidade e idade da carteira de 
toda a entidade e das ações rápidas 
de depuração para a tomada de 
decisões pelo comitê de carteira. 

DESAFIO: Melhorar o tempo de 
resposta às denúncias dos cidadãos. 
 
 

PILOTO: criação e implementação de 
estratégia para melhorar o controle 
de qualidade das denúncias.

 

FERRAMENTAS: 

• Formulário de avaliação das 
reclamações em forma, tempo e 
local.

•  Mecanismos de solicitação de 
informações a entidades e aos 
cidadãos.

• Adequação de procedimentos 
de gestão de transferências, 
encaminhamento de denúncias 
para atendimento e resposta 
concreta.

DESAFIO: reduzir o tempo de 
atendimento às solicitações dos 
cidadãos.

PILOTO: estruturação de um 
protocolo de atendimento às 
solicitações de saúde do cidadão 
em três áreas regionais (Bogotá, 
Bogotá-CAC e Cundinamarca). 
(Julho a dezembro de 2018).

HERRAMIENTAS: 

• Modelos de resposta padrão por 
e-mail (sem assinatura).

• Modelo de governança em nível 
nacional, por meio da criação 
de um grupo de apoio das 
ouvidorias delegadas para tratar 
das consultas profissionais 
de solicitações de cidadãos 
(celular/e-mail).

• Eliminação de assinatura (física) 
para autorizar o envio de e-mail.
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• Economia líquida de 568 dias em 
relação às situação anterior (com o 
grupo, o processo demorou 180 dias). 

• Melhora de 50% na eficiência, devido 
à redução de instâncias envolvidas 
na gestão das prorrogações (de 
quatorze para sete). 

• Unificação dos critérios técnicos 
e jurídicos associados ao 
procedimentos, cuja gestão 
melhorou significativamente.

• Em um ponto de atendimento 
regional (Bucaramanga), foram 
recuperados USD 24,5 milhões 
(27% da carteira de mineração) em 
um mês.

• Assinatura do primeiro acordo 
de pagamento (histórico) de 
USD 90.000 e negociação de seis 
acordos de COP 468.000. 

• 14 de 23 títulos de mineração em 
atraso caducaram por falta de 
pagamento.

• O tempo de resposta ao cidadão 
melhorou 42 pontos percentuais 
(de 45%, em 2015, para 87%, em 
2018).

• Redução de 70% no tempo de 
gestão interna.

• Redução de 50% no tempo de 
resposta
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• A análise ex post de custo-
benefício da intervenção 
constatou que a implementação 
dessa solução no longo prazo 
geraria o ganho médio de 
produtividade de 471 dias na ANM, 
o que representaria um ganho 
médio anual de cerca de US$ 
1.932.131 para o país.

• 85% dos funcionários 
participantes consideraram que a 
solução implementada contribuiu 
para melhorar a articulação 
das áreas envolvidas e romper 
as barreiras institucionais, 
e que houve melhora na 
capacidade de planejamento e 
no monitoramento de metas e 
resultados.

• Para documentar essa experiência, 
foi criada uma parceria com o 
grupo de inovação e gestão de 
conhecimento da Faculdade de 
Administração da EAFIT.

• Em 2018, os resultados foram 
apresentados ao diretor da Escola 
de Governo de Harvard e na reunião 
anual da Rede Pilares de Escolas de 
Administração da América Latina e 
Caribe, no Chile, da qual a EAFIT faz parte. 

• Nos dias 22 e 23 de abril de 2019, 
essa experiência foi apresentada no 
primeiro fórum regional do BID sobre 
transparência e governança para os 
setores extrativas (Washington, DC).

• A análise ex post do custo-benefício 
da intervenção determinou que a 
ANM economizou cerca de COP 148 
milhões em serviços de consultoria 
graças ao apoio dado pelo 
Bancolombia a custo zero.

• Após aplicar uma pesquisa 
interna sobre o processo, 92% 
dos entrevistados consideraram 
que a solução contribuirá 
significativamente para melhorar 
a oportunidade das respostas, 
tanto de processos como 
concretas, às denúncias dos 
cidadãos.

• Redução de 90% no tempo de 
resposta (de 149 para 13 dias)

• Redução dos custos de 
correspondência.

• Redução do consumo de papel.



Conhecimento para resultados
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