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Resumo:

É atribuída a Gandhi a popularização da fiação têxtil manual realizada com um equipamento
rudimentar de fiar, reconhecido como primeiro equipamento tecnologicamente apropriado, na
busca por valorizar a cultura e o saber local, num contexto de luta para libertação e autonomia
política, social e econômica do seu povo. Este é o relato mais antigo do que hoje conhecemos
como Tecnologias Sociais. Possuem entre suas características a ausência de patentes e, portanto,
de propriedade intelectual, o baixo custo, a possibilidade de reaplicação em diversas realidades, o
impacto social comprovado e o respeito ao meio ambiente. A Fundação Banco do Brasil, braço
social do Banco do Brasil, atua há mais de 36 anos promovendo, apoiando, incentivando e
patrocinando ações nos campos da educação, cultura, saúde, assistência social, recreação e
desporto, meio ambiente, ciência e tecnologia e assistência a comunidades urbano-rurais. Desde
2001, com a ajuda de diversos parceiros, busca certificar, premiar e difundir Tecnologias Sociais
já aplicadas e com resultados efetivos comprovados por meio do Prêmio Fundação Banco do Brasil
de Tecnologia Social. A proposta inédita trazida por este trabalho é analisar o processo de
certificação das iniciativas em Tecnologias Sociais, sob o olhar de diversos atores, buscando
compreender os principais obstáculos que impedem as organizações de terem suas propostas
certificadas como TS. Para esse objetivo, foi utilizada uma estratégia de triangulação de métodos,
com uma abordagem quali-quantitativa, apresentada no formato de projeto de intervenção. Os
achados contribuíram para a identificação, nominação, classificação e mensuração dos motivos
para a não certificação de propostas submetidas nas edições de 2017, 2019 e 2021 do Prêmio e para
identificação de fatores extrínsecos como o principal alvo para uma primeira intervenção. Por fim,
para além da análise e das reflexões sobre o objeto estudado, este trabalho sugeriu melhorias em
fluxos, processos e sistema.

Palavras-Chave: Fundação Banco do Brasil; Tecnologias Sociais; Prêmio; Projeto de Intervenção.
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Abstract:

Gandhi is credited for popularizing manual textile spinning, performed by rudimentary spinning
equipment, which is recognized as the first appropriate equipment, in terms of technology, during
the search for culture and knowledge valorization, in a struggle context for political, social and
economic liberation and autonomy to his people. This is the oldest report about what we know now
as Social Technologies. Among their characteristics, there is the absence of patents and, therefore,
of intellectual property, the low cost, the possibility of reapplication in different realities, the
proven social impact and the environment respect. Banco do Brasil Foundation, the social arm of
Banco do Brasil, has been operating for over 36 years, since then it is promoting, supporting,
encouraging and sponsoring actions in education, culture, health, social assistance, recreation and
sports, environment, science and technology and assistance to urban-rural communities fields.
Since 2001, with several partners support, it seeks to certify, reward, and disseminate Social
Technologies already applied - with proven effective results - through Banco do Brasil Foundation
Social Technologies Award. The unprecedented proposal brought by this work is to analyze the
process of initiatives in Social Technologies certification, under the eyes of several actors, seeking
to analyze the main obstacles that prevent organizations from having their proposals certified as
ST. For this purpose, triangulation of methods strategy was used, by a quali-quantitative approach,
presented in an intervention project way. The findings contributed to identification, nomination,
classification, and measurement of the reasons to non-certification of proposals submitted in the
2017, 2019 and 2021 editions of the Award, as well as to identify extrinsic factors as the main
target for a first intervention. Finally, beyond analysis and reflections on the studied subject, this
work has suggested improvements in flows, processes, and system.

Keywords: Banco do Brasil Foundation; Social Technologies; Award; Intervention Project.
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Introdução
1.1 Contextualização
Conta-se que na Índia1, a partir do final do séc. XIX, várias estratégias de luta contra o

colonialismo da coroa britânica, as injustiças sociais e o sistema de castas foram intensificadas por
meio da reabilitação e do aperfeiçoamento de antigas e tradicionais formas de produção das aldeias.
Gandhi foi um dos líderes desse movimento que, por meio de uma resistência não violenta,
conquistou a independência da Índia em 1947.
É atribuída a ele a popularização da fiação têxtil manual realizada com uma roca de
fiar, a Charkha2– reconhecida como primeiro equipamento tecnologicamente apropriado, ou seja,
adaptado para dar voz à indústria nativa hindu, de milhões de camponeses, que tiveram, a partir
desse momento, sua consciência política despertada. Esse é o registro mais antigo dos tempos
modernos para o que chamamos atualmente de Tecnologias Sociais (TS), bem como um achado
histórico que sugere a utilização das TS como ferramenta de política pública3 desde a sua gênese.
As TS podem ser definidas como técnicas, produtos ou metodologias reaplicáveis,
desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a comunidade e apropriadas por ela, que
representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida, aliando saber popular,
organização coletiva e/ou conhecimento técnico-científico (ITS, 2004; FBB, 2021d). Possuem
entre suas características, a ausência de patentes e, portanto, de propriedade intelectual, o baixo
custo, a possibilidade de reaplicação em diversas realidades, o impacto social comprovado e o
respeito ao meio ambiente. Em seu caráter multidisciplinar, as TS envolvem áreas de conhecimento
diversas, tais como: tecnologia, sociologia, educação, meio ambiente e ciência política.
E qual a relação entre TS e política pública? Conforme aponta o trabalho organizado
por Costa (2013):
As tecnologias sociais e as políticas públicas possuem características comuns,
entre as quais podemos elencar: atendem a demandas da sociedade, resultam de
1

Para maiores detalhes, consultar os trabalhos de Dagnino, Brandão e Novaes (2004) e Rodrigues e Barbieri (2008).
Idem.
3 Uma definição para política pública seria “uma proposta institucionalizada para resolver um problema central, orientada por uma
concepção (teoria)”, enquanto ferramentas seriam “os aparatos organizativos, administrativos, financeiros e tecnológicos que
concretizam o uso dos instrumentos de política pública.” (LASSANCE, 2020; LASSANCE, 2015, grifo nosso).
2
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interações sociais, envolvem atores públicos e privados, promovem o
desenvolvimento e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental, fortalecem e
estimulam a organização com participação social e política, proporcionando a
inclusão social por meio da geração de trabalho e renda (COSTA, 2013, p. 6).

Considerando que “a política é a arte de se intervir na sociedade” (SINGER; KRUPPA,
2004, p. 91), as TS, segundo Pena e Mello (2004), se apresentam como soluções com capacidade
de oferecer respostas a problemas estruturais da sociedade brasileira. A depender do arranjo no
qual estão inseridas, podem ser utilizadas como uma ação ou integrar programas de políticas
públicas4.
Costa (2013) discute vários casos em que TS tornaram-se política pública, contando
com o apoio da FBB e de sua rede de parceiros, tais como a Lei 12.873/2013 (TS Cisternas), a Lei
11.947/2009 (TS de Produção Agroecológica) e a TS Dessalinizadores incluída no Programa Água
Doce do Governo Federal.
Desde 2001, a Fundação Banco do Brasil (FBB), braço social do conglomerado Banco
do Brasil, atua na identificação, reconhecimento, catalogação e disseminação das TS por meio do
Prêmio Fundação Banco do Brasil de TS.
Ao longo desses anos, a FBB consolidou-se como um dos principais interlocutores do
tema no país, articulando a temática da difusão das TS entre diversos setores da sociedade, como
instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, iniciativa privada, órgãos públicos e as
distintas esferas de governo.
A importância desse trabalho está fundamentada no esforço inédito deste projeto, o
qual busca explorar o processo de certificação, buscando analisar os principais obstáculos para a
não certificação das propostas interessadas na certificação como TS.
Este estudo justifica-se ainda pela relevância que o Prêmio (e o processo de certificação
que o viabiliza) tem para a FBB. Considerando que no espaço do Prêmio, na busca por soluções
aos problemas sociais, há o diálogo da inovação, eficiência e escala com o estímulo e
reconhecimento à organização coletiva e ao aprendizado (esse último, ainda mais necessário para

4

A instalação de fossas sépticas biodigestoras, para evitar a poluição dos lençóis subterrâneos, articuladas entre uma associação
sem fins lucrativos e uma Prefeitura é um exemplo de ação pública. Já as cisternas de placas, são o exemplo mais robusto de TS
aplicada a um programa de política pública. Lassance (2020) define programa como “a solução dada para cada um dos problemas
causais que explica um problema central na política e que foram considerados cruciais por uma estratégia concebida para cercá-lo,
enfrentá-lo e superá-lo.”
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o desenvolvimento do senso de inclusão e equidade naqueles que não obtiveram a certificação das
suas propostas), compreender melhor esse fenômeno permite a identificação dos principais
gargalos para as instituições interessadas, bem como colabora com a geração de insumos para o
aprimoramento dos procedimentos e métodos da FBB, na busca pela melhor calibragem na relação
entre a eficiência operacional e o atendimento ao público, que visa atender e reconhecer. Por fim,
a melhor compreensão desses entraves pode contribuir para reflexões quanto aos critérios de
certificação de TS e as estratégias de captação de novas tecnologias sociais.
Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho é analisar o processo de certificação
do Prêmio Fundação BB de Tecnologia Social, sob o olhar de diversos atores, para melhor
compreensão dos critérios de não certificação das propostas interessadas no Prêmio.
Tendo por base a explanação apresentada, segue a pergunta de pesquisa que norteia
esse trabalho: quais os fatores impedem a certificação das propostas de novas TS no Prêmio
Fundação BB de Tecnologia Social?
A escolha da apresentação deste trabalho na forma de Projeto de Intervenção (PI)5 dáse pela maior sintonia com a proposta aqui defendida de apresentação de soluções a partir da
realidade previamente encontrada. Em outras palavras, “projetos de intervenção partem de um
diagnóstico fundamentado em análises pré-existentes de um problema, a partir de estudos
desenvolvidos por pesquisadores especialistas na área, e se debruçam sobre as alternativas de
solução, sejam elas já existentes ou inovadoras" (LASSANCE, 2019, p.6).

1.2 Metodologia
Tipo da pesquisa
O presente estudo utiliza-se de uma abordagem quali-quantitativa, tendo como
estratégia de pesquisa a triangulação de métodos. Tal estratégia, “permite que o pesquisador possa
lançar mão de três técnicas ou mais com vistas a ampliar o universo informacional em torno de seu

Definição de projeto de intervenção em políticas públicas: “é uma proposta estruturada de ação sobre um problema
relevante de políticas públicas, com vistas a oferecer uma ou mais alternativas de solução em apoio à decisão de
dirigentes públicos, em uma determinada organização que tenha governança ou incidência sobre o referido
problema"(LASSANCE, 2019, p.4).
5
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objeto de pesquisa, utilizando-se, para isso, por exemplo, do grupo focal, entrevista, aplicação de
questionário, dentre outros” (MARCONDES E BRISOLA, 2014, p.203, v.20).

Coleta de dados
Uma vez apresentado o tipo de pesquisa, faz-se necessário explicitar seus mecanismos
operativos, a qual contou com fontes de “papel”6 e pessoais. Segue, abaixo, as fontes das
informações utilizadas neste estudo:
a) pesquisa com as instituições que não finalizaram o cadastro na plataforma do Prêmio
na edição 2021, buscando levantar informações sobre o que as impediu de finalizarem o processo
de inscrição, além de outras informações sociodemográficas;
b) coleta documental por meio dos pareceres que indicaram a não certificação de
iniciativas dos três últimos Prêmios, bem como dos regulamentos de todas as edições do Prêmio;
c) entrevistas com dois perfis de funcionários da Fundação BB: colaboradores que
desempenham atividades diretamente ligadas ao Prêmio e com aqueles que participaram do
processo de certificação das iniciativas;
d) observação participante, enquanto agente do processo de certificação na edição de
2021 do Prêmio.

População e amostra
O conjunto das informações em “papel” foi composto pelas pesquisas com as 139
instituições que não concluíram a etapa cadastral na última edição do Prêmio, realizada em 2021,
1.475 pareceres das três últimas edições do Prêmio - 2017, 2019 e 2021 e os regulamentos das 11
edições realizadas até aqui. O conjunto “pessoas” contou com 9 entrevistados identificados por
letras (A, B, ..., I).

Análise dos dados
Para a confecção, envio e tabulação dos dados da pesquisa, utilizou-se o aplicativo
Google Forms. Das 139 pesquisas enviadas, 30 retornaram o questionário preenchido. A pesquisa
6

Gil (2002) cita as pesquisas bibliográficas e documentais como fontes de papel. Entre as fontes pessoais cita as
entrevistas, o estudo de caso e a pesquisa experimental, entre outros.
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encontra-se no Apêndice A e o detalhamento desse trabalho encontra-se exposto na seção 3.2 mais
adiante.
Para a análise dos pareceres foi utilizada a ferramenta Microsoft Excel, efetuando-se o
exercício de transformação da informação qualitativa (o texto do parecer) em informação
quantitativa (quais os itens do regulamento não foram cumpridos e em que proporção eles se
manifestaram). Maiores detalhes podem ser encontrados nas seções 3.3, 3.4 e 3.5.
Afim de complementar os dados colhidos, esclarecendo pontos, dirimindo dúvidas e
ampliando o olhar para a dimensão subjetiva do objeto de estudo, foi utilizada ainda a entrevista
como fonte de informações. Conforme afirmam Boni e Quaresma (2005) a obtenção dos dados
subjetivos só é possível por meio da entrevista, uma vez que é o mecanismo que relaciona atitudes,
valores e opiniões dos entrevistados. O inteiro teor das entrevistas encontra-se no Apêndice B.
Quanto aos regulamentos do Prêmio, foi utilizado inicialmente o software Atlas.TI para
exploração dos documentos e, para a visualização das informações na forma do Apêndice C, foi
utilizado o Microsoft Excel.
Por fim, como bônus deste PI, foram criados dois painéis utilizando-se a ferramenta
Microsoft Power BI, para auxílio à gestão da informação e ao processo de certificação da FBB.

2

Fundação Banco do Brasil e Tecnologias Sociais
2.1 Histórico da Fundação
Em 1985, na esteira do Programa de Prioridades Sociais lançado pelo Governo

Federal7, que visava atuação em várias frentes, tais como alimentação, educação, emprego e
habitação, o Banco do Brasil autorizou a criação da Fundação Banco do Brasil, para atuar no
desenvolvimento social do país.
Segundo o Relatório de Atividades de 2020 (FBB, 2021e), publicado pela FBB, entre
2010 e 2020 foram apoiados mais de 6 mil projetos, com um aporte de R$3,1 bilhões, beneficiando
mais de 5,6 milhões de pessoas.

extraída do sítio da Fundação Banco do Brasil, seção “nossa história”. Maiores informações podem ser encontradas
no endereço: https://fbb.org.br/pt-br/viva-voluntario/conteudo/nossa-historia.
7 Informação
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De acordo com o art. 1º do seu estatuto (FBB, 2021a), a FBB é “uma instituição do
direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, tendo como seu
instituidor o Banco do Brasil S.A”. Ainda de acordo com seu estatuto, o art. 2º preceitua os diversos
campos em que atua. São eles: educação, cultura, saúde, assistência social, recreação e desporto,
assistência a comunidades urbano-rurais e ciência e tecnologia.

2.2 Estrutura, Governança e Estratégia
A FBB conta com pouco mais de 100 colaboradores distribuídos entre 10 gerências,
duas diretorias e a presidência. Na Figura 1, temos uma representação visual da estrutura da FBB.
FIGURA 1 - ESTRUTURA DA FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL

Fonte: FBB (2021f).

Na Diretoria de Desenvolvimento Social estão alocadas a Gerência de Portfólio,
responsável pela articulação e gestão das parcerias estratégicas, a Gerência de Análise e Avaliação
de Projetos e a Gerência de Monitoramento de Projetos.
6

Na Diretoria de Gestão de Pessoas, Controladoria e Logística estão as atividades que
dão suporte as atividades fins da empresa. É composta pelas Gerência de Pessoas e Infraestrutura,
Gestão da Tecnologia da Informação, Gerência de Finanças e Controladoria e Gerência de
Pagamentos e Contratações.
Subordinadas à Presidência, temos as Gerências de Comunicação, Estratégia e
Governança e Controles e Riscos.
Acima dessa estrutura estão o Conselho Fiscal, responsável, entre outras coisas, pela
fiscalização dos atos administrativos e pelo cumprimento do estatuto da FBB e o órgão máximo de
deliberação, o Conselho Curador, cuja presidência é exercida pelo Presidente do Banco do Brasil.
Existe ainda um organismo de apoio às decisões do Conselho Curador sobre os investimentos dos
ativos financeiros da FBB, denominado Comitê de Investimentos.
A estratégia atual da FBB está fundamentada no Plano Estratégico Quinquenal – PEQ
para o período 2019/2023, o qual revisitou o conceito da visão institucional, substituiu a missão
pelo propósito, unificou valores e princípios, efetuando adequações redacionais para maior
alinhamento ao propósito e a visão da FBB (Figura 2), bem como promoveu ajustes na sua
estratégia de atuação por meio dos programas estruturados (Figura 3).

FIGURA 2 - PROPÓSITO, VISÃO, VALORES E PRINCÍPIOS

Fonte: FBB (2021e).
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FIGURA 3 - PROGRAMAS ESTRUTURADOS

Fonte: FBB (2021e).

2.3 O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social
Uma das principais formas de atuação da FBB é por meio da reaplicação de
Tecnologias Sociais, cuja relevância é demonstrada pela existência de um programa estruturado
próprio para a condução das ações relacionadas ao assunto, como pôde ser visto na seção anterior
deste capítulo. A cada dois anos, desde 2001, a FBB com a ajuda de alguns parceiros (Quadro 1),
reconhece várias TS como inovações capazes de gerar soluções efetivas para a sociedade por meio
do Prêmio Fundação BB de Tecnologias Sociais.

QUADRO 1 - PARCEIROS DA FBB NA REALIZAÇÃO DO PRÊMIO

Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social
Ano

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Parcerias

UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO UNESCO
PWC

2017

2019

2021

UNESCO

UNESCO

UNESCO

FINEP

Petrobras

Petrobras

MCom

Petrobras

Petrobras

Petrobras

PNUD/ONU PNUD/ONU PNUD

PWC

PWC

KPMG

Petrobras

BNDES

BNDES

BID
Fumin

FAO/ONU

FAO/ONU

FAO

KPMG

MCom

KPMG

KPMG

Banco
Mundial

Instituto
C&A

ENAP
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KPMG

KPMG

Deloitte

Deloitte

BNDES

MC

Ativos
S/A

MCTI

BBTS

Ativos S/A

BBDTVM

BBTS

BNDES

BNDES

MCTI
MMFDH
Pátria
Voluntária
- Casa
Civil

Fonte: FBB (2022).

Os temas das iniciativas estão catalogados em oito áreas, os quais guardam sintonia
com os campos de atuação da FBB. A saber: alimentação, educação, energia, habitação, meio
ambiente, recursos hídricos, renda e saúde. As categorias de premiação, por sua vez, sofrem
variação ao longo do tempo, conforme pode ser observado no Quadro 2, a depender da estratégia
da FBB e de seus parceiros.

QUADRO 2 - CATEGORIAS DE PREMIAÇÃO

Categorias

Ed.
Sul/CentroOeste

1ª

Norte/Nordeste

2ª

Regionais

Empresas

3ª

Regionais

Direitos da
Criança e
Adolescente

4ª

5ª

Sudeste

Gestão de
Recursos
Hídricos

Educação

Gestão de
Recursos
Hídricos

Aproveitamento/
Tratamento de
Rejeitos/
Resíduos/Efluentes
de processos
produtivos

Regionais

Direitos da
Criança e
Adolescente

Regionais

Direitos da
Criança e do
Gestão de
Adolescente
Recursos
e
Hídricos
Protagonismo
Juvenil

Participação das
Mulheres na
Gestão de
Tecnologias
Sociais

9

6ª

7ª

8ª

Regionais

Comunidades
Tradicionais,
Agricultores
Familiares e
Assentados da
Reforma Agrária
Comunidades
Tradicionais,
Agricultores
Familiares e
Assentados da
Reforma Agrária

9ª

Agroecologia

10ª

Cidades
Sustentáveis e/ou
Inovação Digital

11ª

Cidades
Sustentáveis

Direitos da
Criança e do
Gestão de
Adolescente
Recursos
e
Hídricos
Protagonismo
Juvenil

Participação das
Mulheres na
Gestão de
Tecnologias
Sociais

Tecnologia
Social na
Construção
de Políticas
Públicas para
a Erradicação
da Pobreza

Juventude

Mulheres

Gestores Públicos

Instituições
de Ensino,
Pesquisa e
Universidades

Juventude

Mulheres

Gestores Públicos

Instituições
Tecnologias
de Ensino,
Sociais para o
Pesquisa e
Meio urbano
Universidades

Água / Meio
Ambiente

Cidades
Sustentáveis/ Economia
Inclusão
Solidária
Digital

Educação

Saúde e Bemestar

Educação

Geração de
Renda

Meio Ambiente

Mulheres na
Agroecologia

Gestão
Comunitária
Primeira
do Algodão
Infância
Agroecológico

Educação
para o Futuro

Inovação
Digital

Meio Ambiente e
Renda

Especial 20
Anos

Internacional

Internacional

Fonte: FBB (2022).

As soluções certificadas passam a fazer parte de uma plataforma de tecnologias sociais,
rebatizada por ocasião da edição do Prêmio em 2019, com o nome de “Transforma!8”. Entre as
tecnologias certificadas são eleitas vencedoras9 em cada categoria. Atualmente, as primeiras
colocadas recebem um prêmio em dinheiro no valor de R$ 100.000,00.
Na ótica de Pena e Mello (2004), esse grande banco de soluções com mais de 67010
soluções certificadas, é um meio de centralizar e publicizar o conhecimento de vários estratos da
sociedade (sociedade civil, prefeituras, universidades, centro de pesquisa, entre outros), que de
outra forma, poderiam sofrer limitações das mais variadas naturezas. Na Tabela 1 temos um
panorama das onze edições do Prêmio já realizadas.

8

O acesso é gratuito e público, sendo realizado por meio do endereço: https://transforma.fbb.org.br. Até a edição de 2019, era
chamado de Banco de Tecnologias Sociais – BTS. A mudança, para além da questão da nomenclatura, envolveu layout, integrações
e novas funcionalidades, com o intuito de tornar a plataforma mais amigável e usual.
9 De acordo com o item 7.1.1 do último regulamento, os três finalistas recebem premiação em dinheiro. Além do vencedor, o
segundo e terceiro colocado levam R$ 50.000,00 cada. Para maiores detalhes, vide o regulamento da versão 2021 do Prêmio.
Disponível em: https://transforma.fbb.org.br/premio/11.
10
Como parte das mudanças ocorridas em 2019 no banco de soluções, a FBB atualizou a quantidade de iniciativas que ainda
permanecem vigentes. Isso fez com que o número atual de TS certificadas fosse reduzido em mais de 55%.
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TABELA 1 - RESUMO DAS EDIÇÕES DO PRÊMIO

Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social
Ano
Inscrições
Tecnologias
Sociais
Certificadas
%
certificadas
Finalistas
Vencedoras
Premiação
em dinheiro

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021
11

Consolidado

523

634

658

782

695

1.116

1.011

866

735

801

344

128

96

113

120

114

264

192

154

173

123

59

24%

15%

15

33

40

24

24

27

30

18

21

24

15

271

3
R$ 150
mil

7
R$ 350
mil

8
R$ 400
mil

8
R$ 400
mil

8
R$ 400
mil

9
R$ 720
mil

15
R$ 800
mil

6
R$ 600
mil

7
R$ 300
mil

8
R$ 700
mil

5
R$ 1
milhão

84
R$
5.820.000,00

17,17% 15,35% 16,40% 23,66% 18,99% 17,78% 23,54% 15,36% 17,15%

8.167
1.53612
18,81%

Fonte: FBB (2022).

2.4 A História da História
Para ampliar o entendimento do significado do Prêmio entrevistou-se um(a)
funcionário(a), denominado(a) entrevistado(a) A, presente desde a primeira edição do certame e
que acompanhou toda a evolução do tema nesses 20 anos de realização. Ele(a) contou um pouco
sobre como se chegou à criação de um Prêmio de Tecnologia Social. Abaixo, os principais pontos:
a) A gênese
[...] Foi criado o Prêmio por causa de decisão do Conselho Curador (CC). Até
2000, grande parte da atuação da FBB era via projetos de balcão. Tínhamos
executados mais de 20.000 projetos e R$ 400 milhões investidos. Em 2000, o CC
determinou que a FBB trabalhasse prioritariamente com programas estruturados13
para entre outras coisas, focar melhor a sua atuação, diminuindo a pulverização
das ações, melhorar a aplicação e controle dos recursos, transparência e prestação
de contas à sociedade. [...] Onde você gastou o recurso? Gastei em tal lugar e o
resultado foi tal.

b) A ideação e seus partícipes
[...] O pessoal começou a estruturar os programas por meio dos campos de atuação
da Fundação BB [como vimos, estão descritos no art. 2º no estatuto da FBB].
No campo de atuação Ciência e Tecnologia tinha muita pesquisa por causa dos
Não computado as inscrições para premiação na categoria “Especial 20 anos”, tendo em vista que a participação era exclusiva
para TS já certificadas anteriormente. Ou seja, para esta categoria não houve o julgamento para certificação de novas TS. A avaliação
já seguia para o critério das finalistas. Vide item 6 do regulamento do Prêmio, edição 2021.
12 Vide nota nr. 10.
13 Recomendações Estratégicas que consolidaram o perfil da Fundação como gestora de programas estruturados. Vide tópico 2000
- Educação para um novo Milênio em: https://www.fbb.org.br/pt-br/ra/conteudo/nossa-historia.
11

.

11

fundos que nós tocávamos, FUNDEC/FIPEC. O Fundec era mais voltado a
projetos sociais e o Fipec à pesquisa científica [...]. Quando se falou: vamos criar
um programa de Ciências e Tecnologia; vários projetos deram certo. Poderíamos
levar isso para outros lugares do país. E qual vai ser o nome? O que vamos fazer?
Foi contratada uma consultoria e ela levantou a questão da tecnologia apropriada
que era aderente ao que fazíamos – Tecnologia apropriada para o desenvolvimento
social. Então decidimos chamar de Tecnologias Sociais [...]. Podemos dizer que
quem bancou o termo de Tecnologia Social no Brasil foi a Fundação BB.

c) A criação do Prêmio e do BTS
[...] Nós precisamos conhecer o que deu certo no país. Então vamos criar um
prêmio para poder prospectar. Para incentivar as organizações a compartilharem
as suas práticas conosco. Então criamos o Prêmio com os objetivos de captar,
certificar e disponibilizar no BTS. [...] Em 2001, ainda não atuávamos na
reaplicação; só disponibilizamos as soluções. Só começou, de fato, o apoio
financeiro para reaplicação, em 2003. [...] a consultoria contratada ajudou a criar
o Prêmio, o regulamento, critérios para certificação; criou-se o site. No mesmo
dia que fez o evento que declarou as vencedoras, lançou o BTS.

d) a aprovação no Conselho Curador
[...] Me falaram que só conseguiram aprovar na terceira ida lá [no Conselho
Curador]. [...] Foram apresentados 2 vídeos para auxiliar a compreensão do CC
– um do Dr. José Américo, o aparelho neonatal de baixo custo, e outro do OIA [O
instituto Ambiental] sobre saneamento básico rural familiar. Foi então que o CC
entendeu a aprovou o programa.

2.5 O Tripé da TS sob a Ótica da Fundação Banco do Brasil
O regulamento do Prêmio, em seu item 1.1 e subitens, descreve a definição de TS14
transcrita abaixo:
Tecnologia Social compreende ‘produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis,
desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas
soluções de transformação social’.
1.1.1 É um conceito que remete para uma proposta de desenvolvimento que
considera a participação coletiva no processo de organização, desenvolvimento e
implementação de soluções para problemas sociais.
1.1.2 As tecnologias sociais aliam saber popular, organização social e/ou
conhecimento técnico-científico, tendo presente princípios de autogestão,
protagonismo social, respeito cultural, cuidado ambiental e solidariedade
econômica.
14

A definição varia ligeiramente da apresentada na introdução do trabalho. No regulamento do Prêmio, a definição é ampliada com
a leitura dos subitens 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 apresentados.
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1.1.3 Importa essencialmente que sejam efetivas, reaplicáveis, proporcionem
desenvolvimento social e que possam ser adaptadas a diferentes realidades.
(FBB, 2021d)

Depreendem-se, da definição acima, 3 pilares essenciais para a construção do que é
uma TS. São eles:
i) sistematização: trata da descrição do objeto no qual se materializa a TS. Explicita
quais os conhecimentos são aplicados, como estão organizados e quais os instrumentos para
reaplicação. Um dos grandes desafios aqui é observar se a solução tem potencial de escala, pois,
segundo Araújo e Cândido (2017), muitas experiências, apesar de exitosas, restringem-se a poucas
dimensões vivenciadas por determinada população e localidade;
ii) interação com a comunidade: a solução precisa envolver a coletividade em uma ou
mais das suas etapas entre a criação e a implementação. Não possui patentes, devendo ser aberto a
interações, adaptações e passível de reaplicação. Diz respeito ao ‘como’ a TS acontece. Nas
palavras de Araújo e Cândido (2017) essa interação deve ser capaz de permitir a apropriação dos
processos e produtos, para além de permitir uma simples cópia da solução; e,
iii) transformação social: a solução precisa ser efetiva, ou seja, apresentar resultados
concretos de impacto positivo, sustentáveis no longo prazo. Diz respeito ao que essa TS ‘entrega’.
Abaixo, na Figura 4, encontram-se condensadas essas ideias.

FIGURA 4 - OS TRÊ PILARES DA TS

Fonte: elaboração própria, a partir do Regulamento do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social,
edição 2021, e Material de Apoio para Comissão de Certificação (2021).
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Lassance e Pedreira (2004) identificam quatro fases da vida de uma TS. A primeira é a
do nascimento, chamada de “criação”. Como o próprio conceito de TS comunica, essa criação pode
ser do conhecimento popular, da academia ou de uma combinação entre elas.
A segunda fase é onde se viabiliza um padrão, ou roteirização, que permite a fácil
reaplicação. O exemplo mais comum é o do soro caseiro: uma colher de chá de sal mais uma colher
de sopa de açúcar diluídas em um litro de água. A essa fase denomina-se “viabilidade técnica”.
A terceira fase é a da “viabilidade política”: organizações sociais, agentes públicos,
especialistas, entre outros, passam a discutir e a apontar determinada TS como uma solução efetiva.
A última fase é a da “viabilidade social”. É a mais importante fase para que uma TS
possa ganhar escala. Para tanto, é de suma importância “que se forme em torno dela uma ampla
rede de atores que consigam dar capilaridade à sua demanda e capacidade de implementação”
(LASSANCE e PEDREIRA, 2004, p. 69).

2.6 O Prêmio no PEQ Atual – Perspectivas
A FBB declara, em seu programa estruturado sobre TS, o objetivo de “ampliar o uso
da apropriação das TS como soluções de demandas socioambientais por parte de comunidades em
situação de vulnerabilidade” (FBB, 2021e). Para que isso possa ocorrer, na prática, são construídas
ações em diferentes frentes.
Para mais detalhes sobre o que tem sido feito sobre a dinâmica da pauta TS, dentro do
atual plano estratégico, buscou-se uma entrevista com funcionários(as) cujas atividades estão
ligadas ao Prêmio, os(as) quais serão denominados(as) de entrevistados(as) B e C. A seguir, as
considerações mais relevantes desta conversa.
A missão dada, quando da revisão do plano estratégico, era transformar o banco de
soluções em um instrumento que potencializasse o uso dessas tecnologias nos programas e projetos
da FBB e a necessidade de instituir uma nova plataforma para melhorar a experiência do usuário,
elevando a visibilidade da ferramenta e incentivando uma maior conectividade entre as instituições.
Outras questões apontadas foram a necessidade de aprimoramento das TS e a criação de um
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laboratório para testes e prototipagem. Como resposta à provocação inicial, foram efetuadas as
propostas abaixo:
a) Aprimorar a entrada das TS - Para tanto, foram estruturadas duas ações:
a1) Melhorar a experiência do usuário - Foi pensada para facilitar a questão das
inscrições, a disposição das informações, a forma de anexar os documentos, etc. Segundo os(as)
entrevistados(as), a mudança da plataforma acontecida em 201915 marca o início desse processo.
a2) Buscar tecnologias inovadoras - A partir da edição do Prêmio de 2019, foi
incluído um dispositivo referente a observação sobre o grau de inovação16 da iniciativa candidata,
no caso de algo similar ou equivalente na base do ‘Transforma!’, com o objetivo de centrar as
energias no que realmente apresentar novidades.
b) Criar um novo sistema de inscrição - Para isso, foi viabilizada a mudança do sistema
que fazia a gestão do Prêmio17. Em síntese, a plataforma antiga não acompanhou a evolução do
processo; apresentando muitos problemas. Qualquer tipo de alteração precisaria ser aprovada pela
empresa proprietária e, segundo os(as) entrevistados(as), os custos seriam pouco atraentes. Com a
plataforma nova, na opinião dos(as) entrevistados(as), ficou mais simples explicar como funciona
a ferramenta. Segundo os relatos, há a possibilidade de interações, por exemplo, entre as
instituições certificadas ou entre terceiros interessados em saber mais detalhes e a instituição
premiada. Há também a possibilidade das próprias instituições atualizarem as suas informações.
c) Revisar critérios e categorias em busca de inovação e visibilidade - O foco passa a
ser mais na qualidade da iniciativa (individualidade da TS) do que no quantitativo (número de TS).
O desejo verbalizado pela diretoria, segundo os(as) entrevistados(as), era de que as novas TS
precisariam fazer “brilhar os olhos”.
d) Capacitar continuamente a comissão de certificação - Ainda a implementar, em ano
no qual não haja o Prêmio, a ideia é aumentar a capacitação da comissão de TS. Entre outras ações,
mostrar exemplos variados do que são TS e aprofundar as explicações em detalhes, convidando

Para maiores detalhes, vide o item ‘criar um novo sistema de inscrição’.
Item 7.1.4 do Regulamento do Prêmio 2019: “a partir desta edição do Prêmio, no caso de inscrições de tecnologias semelhantes
a outras já constantes no BTS, somente serão certificadas aquelas que demonstrarem um grau de inovação capaz de gerar incremento
de resultado significativo, no tocante à transformação social. Essa avaliação será realizada pela comissão de certificação do Prêmio
e submetida à deliberação da diretoria da Fundação Banco do Brasil”.
17 Segundo o Relatório de Atividades 2020, seção intitulada Tecnologia da Informação, pg. 45, “O processo de seleção,
credenciamento e premiação das Tecnologias Sociais foi reformulado e digitizado, agregando novas funcionalidades à plataforma
Transforma! [https://transforma.fbb.org.br/] [o] que proporcionou agilidade e interatividade aos eventos de premiação (...)”.
15
16

15

representantes de algumas instituições desenvolvedoras das TS para explanar sobre elas. O objetivo
do esforço é tornar a comissão mais preparada; madura para promover uma avaliação mais
consciente e com mais qualidade. Segundo os(as) entrevistados(as), não foi possível colocar essa
proposta em prática para o Prêmio de 2021, visto que, por causa da pandemia, os funcionários
foram atuar em novas frentes de trabalho.
Atualmente, uma preocupação é como se dará a gestão do conhecimento com a vinda
dos novos colaboradores não bancários da FBB, que começaram a ingressar em 2022. Segundo os
relatos, a inquietação dá-se tanto pela diversidade de conhecimento e atribuições nas mais diversas
etapas do processo, como construção e solução de problemas técnicos da plataforma, articulação
com parceiros, apoio nas ações de divulgação e lançamento do Prêmio, gestão do orçamento, entre
outros, como pelo fato de parte desse saber, encontrar-se apenas no tácito dos(as) entrevistados(as).
e) Compor e qualificar a comissão de seleção de finalistas - Nos últimos anos, nas
etapas seguintes ao processo de certificação (eleição de finalistas e vencedoras), não havia a
participação dos colaboradores da Fundação BB. São convidadas pessoas ligadas a parceiros
estratégicos, apoiadores do Prêmio, membro do governo, entre outros. Na comissão de finalista das
últimas duas edições, foi possível inserir funcionários da Fundação BB, ainda que aquém das
expectativas. Não obstante a importância da presença dos convidados, pela visão técnica mais
aprofundada de determinados temas, como a questão do saneamento, por exemplo, pretende-se ter
uma comissão mais mesclada para as próximas edições.
f) Criar um laboratório de TS (Labs) - Desenvolver trabalho permanente com as TS –
a ideia é trabalhar com o desenvolvimento e aperfeiçoamento18 de TS em ano de ‘não prêmio’
(anos pares). Por princípio, uma solução que recebeu apoio para desenvolvimento no ‘Labs’ pode
ser certificada, caso a instituição proponente tenha interesse em participar do Prêmio, mas não pode
ser finalista ou vencedora. Há perspectivas de parceiros relevantes no cenário nacional (ex.: ENAP)
para trabalhar a integração das TS aprimoradas com as políticas públicas. Segundo os relatos, esse
processo ainda não foi implementado. Se as condições técnicas e organizacionais permitirem, a
pretensão é ser iniciada ainda este ano.

18

Via de regra, o aperfeiçoamento será aplicado a soluções certificadas na última edição do Prêmio e que estejam aderentes aos
interesses estratégicos da FBB e de seus parceiros. No caso do desenvolvimento, a ideia não precisa estar amadurecida, mas se
mostrar com potencial de ser, nas palavras dos entrevistados, uma ‘grande solução’.
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g) Explorar novas formas do Prêmio - Propiciar que os finalistas possam apresentar
suas soluções presencialmente aos julgadores (“Pitch Day”). Acredita-se que esse ambiente
permitiria uma troca de experiências considerada relevante ao processo e um julgamento mais rico
pela dinâmica do momento. Um(a) dos(as) entrevistados(as) usou a expressão “não limitar o
julgamento à frieza do papel”. Em 2021, dado o ambiente ainda de restrições de circulação, foi
“adaptado” e realizado de maneira híbrida. Outras iniciativas como mentoria para finalistas e voto
popular para eleger vencedoras, foram testadas recentemente com sucesso em outros contextos e
deverão ser incluídas na próxima edição do Prêmio.
h) Reformular o Programa de TS - Até 2019 havia dois programas estruturados:
Reaplicação de Tecnologias Sociais, onde estariam, em princípio, os projetos ligados à reaplicação
das TS realizados ao longo dos anos e o Banco de Tecnologias Sociais, contendo basicamente o
orçamento do Prêmio e a manutenção do BTS. Com a última revisão do PEQ, unificaram-se os
dois em um Programa Estruturado: Tecnologia Social, sendo também incluído o Laboratório. Dessa
forma, tem-se todo o ciclo das TS em um mesmo Programa: captação com o Prêmio, divulgação,
articulação e disponibilização com o Transforma!, recursos e ações pensadas para a reaplicação e,
agora, o ‘Labs’ para desenvolvimento e o aprimoramento de iniciativas.

3

Análise do Processo de Certificação
3.1 Tipologia do Prêmio e Suas Etapas
Segundo Zucoloto, Respondovesk e Pereira (2018), há dois tipos de premiações para a

inovação social no país. Os prêmios de indução e os prêmios de reconhecimento. O prêmio de
indução, como o próprio nome indica, é utilizado para estimular o desenvolvimento de uma solução
futura. Um exemplo seria um prêmio destinado a quem primeiro desenvolvesse uma vacina para
uma doença até então incurável. Ao contrário do prêmio de indução, o prêmio de reconhecimento
é concedido por uma solução já realizada, a qual o instituidor do prêmio deseje oferecer distinção
pela contribuição ao avanço da ciência e tecnologia. Segundo esta classificação, o Prêmio FBB de
Tecnologia Social se encaixa como prêmio de reconhecimento.
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No Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologias Sociais, há 3 etapas de
julgamento. No primeiro momento, participam todas as iniciativas que concluíram a etapa cadastral
com êxito. Avançam para a segunda avaliação aquelas iniciativas que foram certificadas como TS.
No segundo momento, as iniciativas certificadas são julgadas para escolha das três finalistas por
categoria. O derradeiro momento é o da escolha, entre as finalistas, da TS vencedora de cada
categoria.
Os critérios de julgamento estão previstos no regulamento de cada edição e estão
sintetizados no Quadro 3. Na análise das certificadas, participam como avaliadores apenas técnicos
da FBB. Nas etapas de julgamento das finalistas, a banca é formada majoritariamente por técnicos
das instituições parceiras. Para a escolha das vencedoras, é comum a mudança do perfil da banca.
As instituições parceiras substituem os técnicos pelos ocupantes de cargos mais diretivos e
executivos. Pela FBB, participam os membros da Diretoria Executiva (a presidente e os dois
diretores).
QUADRO 3 - ETAPAS DE JULGAMENTO

Certificada
Sistematização
Interação com a Comunidade
Transformação Social
Inovação19
TS em atividade nos últimos 02 anos20
Envio de Documentação Obrigatória21

Finalista
Inovação
Interação com a Comunidade
Efetividade
Sistematização

Vencedora
Inovação
Interação com a Comunidade
Transformação Social
Potencial de Reaplicação

Fonte: Regulamento do Prêmio FBB de TS, 11ª ed. (2021d).

Para a análise quanto à certificação, são observados se os critérios foram atendidos
conforme previsão no regulamento, no manual para as instituições interessadas (FBB 2021b) e no
material de apoio para a comissão avaliadora (FBB, 2021c). Nas etapas seguintes, o julgamento é
Conforme item 5.1.4 do Regulamento do Prêmio FBB de TS, 2021, ‘no caso de inscrições de tecnologias sociais semelhantes a
outras já constantes na plataforma Transforma!, somente serão certificadas aquelas que demonstrarem um grau de inovação capaz
de gerar incremento de resultado significativo, no tocante à transformação social. Essa avaliação será realizada pela comissão de
certificação do Prêmio e submetida à deliberação da diretoria da Fundação Banco do Brasil’.
20 Conforme item 5.1.1, alínea ‘a’, do Regulamento do Prêmio FBB de TS, 2021, esse período deveria ser contado de forma
retroativa, considerando o último dia da inscrição, 28/05/2021, como prazo final.
21 Conforme item 3.4 do Regulamento do Prêmio FBB de TS de 2021: cópia simples do ato constitutivo ou estatuto da instituição,
ata de nomeação ou documento equivalente do(s) representante(s) legal(is) devidamente registrados no órgão competente, cópia
simples do documento de identidade oficial do(s) representante(s) legal(is) e do responsável pela inscrição e, documentos que
ilustrem e comprovem a tecnologia social inscrita.
19
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feito por meio de notas, variando de 06 a 10, com gradação de 0,5. Para o Prêmio de 2021, havia
previsão de bônus, não cumulativo, de 5% sobre a nota final, para as iniciativas que promoveram
o protagonismo e empoderamento de mulheres ou da juventude22.

3.2 O Processo de Inscrição: a antessala da certificação
À medida que o trabalho foi sendo desenvolvido, percebeu-se a importância da coleta
de informações sobre as instituições que não concluíram a etapa cadastral na edição de 2021 do
Prêmio, agregando à análise do processo de certificação o olhar de quem viveu o processo, mas
não finalizou sua inscrição.
Nessas condições, foram localizadas 174 inscrições como população inicial para o
estudo. Destas 174, removeu-se uma inscrição usada pela Fundação BB como teste da ferramenta
de inscrição. Outras vinte e seis inscrições foram excluídas da base por duplicidade, ou seja, eram
propostas pertencentes a instituições com inscrições já mapeadas e, portanto, não faria sentido o
envio da mesma pesquisa para a mesma instituição/e-mail. Por fim, das 147 restantes, houve três
casos de e-mails inexistentes, ex.: fffff@gmail.com e mais cinco situações nas quais as mensagens
enviadas voltaram com a informação de “não entregue”. Com a conclusão dessa etapa de triagem,
o universo base ficou estabelecido em 139 inscrições distintas, o que significa dizer que a pesquisa
(Apêndice A) foi enviada a 139 e-mails de instituições diferentes.
Em resposta, foram devolvidos 30 questionários (21,6% do total). Quanto ao perfil
sociodemográfico, a idade dos respondentes situou-se entre 30 e 71 anos, com média de 51 anos.
13 pessoas (43,3%) possuem pelo menos uma pós-graduação e 100% possuem nível superior.
Sobre gênero, 19 (63,3%) identificaram-se como sexo feminino.
O tempo médio de experiência nessas organizações mais assinalado foi de 02 a 05 anos,
com 11 respostas (36,7%), mas, se considerados juntos os períodos de ‘10 a 20 anos’ e ‘mais de 20
anos’ temos 46,7% do total (foram 7 respostas para cada). A faixa de renda de 20 dos respondentes
não ultrapassa R$ 5.000,00 (66,7%). Destes, 7 (23,3%) informaram que se enquadram na faixa até
R$ 2.500,00.

22

Conforme itens 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4 do Regulamento do Prêmio FBB de TS, 2021.
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Por fim, 16 respondentes (53,3%) responderam que atuam na instituição como
Presidente/Diretor(a)/Representante

legal.

Somados

outros

cargos

de

gestão

como

Coordenador(a)/Gerente/Supervisor(a), chega-se a 24 pessoas (80%).
Como resposta à questão sobre o(s) motivo(s) para não finalização do cadastro,
conforme Gráfico 1, à exceção do item ‘verifiquei na plataforma Transforma! que já havia soluções
semelhantes’, todas as demais foram apontadas, no mínimo, duas vezes. ‘Prazo para inscrição’ foi
a opção mais assinalada (13 respostas), seguida pelas opções ‘dificuldade com o regulamento’ e
‘outros’ (7 respostas, cada). Na sequência, ‘ausência de documentos obrigatórios’ (5 respostas) e
‘dificuldades de operacionalizar a plataforma’ (4 respostas). Por fim, ‘concluí o processo por meio
de outra inscrição na plataforma’ (2 respostas).
GRÁFICO 1 - MOTIVOS PARA NÃO FINALIZAÇÃO DO CADASTRO

Fonte: elaborado pelo autor, a partir da pesquisa para as instituições que não concluíram a etapa cadastral para participação na 11ª
edição do Prêmio FBB de TS (2022).

Sobre as observações relatadas no item ‘outros’, houve menções a questões como falta
de tempo hábil, conclusão do processo utilizando outra inscrição e ausência dos 02 anos mínimos
comprovados. Outras questões apontadas como ‘proponente estar ligada a instituição pública’ ou
‘impedimento por ter participado em edição anterior’ não espelham as previsões expressas no
regulamento.
As três perguntas seguintes tinham o objetivo de captar a interação dos proponentes
com as ferramentas de auxílio (manual, vídeo tutorial e a live tira dúvidas). Conforme Tabela 2, o
manual foi o documento mais visto (83,3%), seguido pelo vídeo tutorial (63,33%) e pela live
(16,67%). Interessante observar que o percentual dos que assistiram a live é exatamente o oposto
ao daqueles que afirmaram terem lido o manual.
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TABELA 2 - INTERAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS DE AUXÍLIO

Respostas Manual
%
Vídeo Tutorial
%
Live tira dúvidas
%
Sim
25
83,33%
19
63,33%
5
16,67%
Não
5
16,67%
11
36,67%
25
83,33%
Fonte: elaborado pelo autor, a partir da pesquisa para as instituições que não concluíram a etapa
cadastral para participação na 11ª edição do Prêmio FBB de TS (2022).

Para cada um desses instrumentos, buscou-se apreender o grau de satisfação dos
proponentes, em notas que variaram de 1 a 5, para três elementos: orientações claras e suficientes,
linguagem adequada a compreensão dos usuários e exemplos que facilitassem o entendimento.
A Tabela 3 sintetiza as respostas. Na primeira coluna à esquerda estão localizados os
três instrumentos. A coluna ‘Q’ corresponde ao número da questão no formulário de pesquisa. Na
sequência estão as colunas referentes a régua do grau de satisfação, a quantidade de respostas
atribuídas aos elementos analisados (orientações, linguagem e exemplos) e o percentual
equivalente de cada um deles, considerando o total de respostas ‘sim’ para a questão em análise.
TABELA 3 - GRAU DE SATISFAÇÃO COM OS INSTRUMENTOS DE AUXÍLIO

Instrumentos

Elementos
Q

Grau de
Satisfação
5

Orientações

%

10

40,00

Grau de
Satisfação
5

9

36,00

4

3

5

20,00 2.2

3

3

12,00

2
1
5

0
1
8

0,00
4,00
42,11

2
1
5

2
1
9

8,00
4,00
47,37

4

7

36,84

4

8

42,11

3

3

15,79 3.2

3

0

0,00

2
1
5

1
0
2

5,26
0,00
40,00

2
1
5

2
0
2

10,53
0,00
40,00

4

2

40,00

4

2

40,00

3

0

0,00

3

1

20,00

2
1

1
0

20,00
0,00

2
1

0
0

0,00
0,00

4
Manual

Vídeo Tutorial

Live tira dúvidas

2.1

3.1

4.1

Q

4.2

Linguagem

%

12

48,00

Grau de
Satisfação
5

7

28,00

4

Q

2.3

3.323

4.3

Exemplos

%

10

40,00

8

32,00

3

4

16,00

2
1
5

2
1
9

8,00
4,00
50,00

4

5

27,78

3

2

11,11

2
1
5

2
0
3

11,11
0,00
60,00

4

1

20,00

3

1

20,00

2
1

0
0

0,00
0,00

Fonte: elaborado pelo autor, a partir da pesquisa para as instituições que não concluíram a etapa cadastral para participação na 11ª
edição do Prêmio FBB de TS (2022).

O conjunto de notas 4 e 5, considerado aqui como um bloco único, variou entre 72%,
localizado no instrumento ‘manual’ para o elemento ‘exemplos’ e 89,5%, situado no instrumento
‘vídeo tutorial’ para o elemento ‘linguagem’.
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A pergunta 3.3 não foi respondida por uma das pessoas que afirmou ter visto o vídeo. A conta percentual foi feita com base em
18 respostas.

21

Quando observados os valores médios de cada elemento, considerando os três
instrumentos, o menor valor médio de satisfação (considerando as notas 4 e 5) foi atribuído ao
elemento ‘exemplos’, 76,6%. Coube a ‘linguagem’ o maior valor médio, 81,82%. Na mesma linha,
quanto a análise dos instrumentos, o vídeo tutorial alcançou a melhor média de satisfação (82,07%).
A menor (74,67%) foi atribuída ao manual.
Foi perguntado ainda, como as instituições proponentes tiveram conhecimento da
abertura do Prêmio (Gráfico 2). Todas as opções disponibilizadas foram lembradas. Os itens mais
assinalados foram ‘No próprio site da Fundação Banco do Brasil’ (12 respostas), ‘outra mídia
digital’ (08 respostas) e ‘divulgação ocorrida dentro da rede de instituições na qual participo’ (07
respostas).
GRÁFICO 2 - DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO

Fonte: elaborado pelo autor, a partir da pesquisa para as instituições que não concluíram a etapa cadastral para participação na 11ª
edição do Prêmio FBB de TS (2022).

3.3 Análise dos Pareceres de 2021
A partir da base de dados com os pareceres de 2021, foi possível analisar os motivos
para não certificação das iniciativas. Inicialmente, essa base era composta por 345 propostas.
Iniciou-se o tratamento com a remoção de uma inscrição de teste feita pela Fundação BB. Na
sequência, foram retiradas cinquenta e nove inscrições referentes a iniciativas finalistas e
vencedoras, uma vez que o foco do trabalho está nas propostas não certificadas. Por fim, foram
detectadas e excluídas cinco inscrições em duplicidade. Desta forma, o número de inscrições com
pareceres analisados foi estabelecido em 280.
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Cada inscrição passou pela análise de dois analistas, considerando o universo de 280
inscrições. Significa dizer que foram consideradas 560 análises referentes a base de dados de 2021
para efeito deste estudo. A seguir, descrevemos os procedimentos metodológicos adotados para a
análise.
a) Optou-se por uma abordagem conservadora no levantamento dos critérios para não
certificação. Considerou-se os apontamentos apenas quando as ausências dos mesmos itens foram
observadas pelos dois avaliadores.
b) Como desdobramento do item anterior, criou-se um critério chamado ‘apontamentos
divergentes’, para permitir a mensuração dos casos da espécie. Não se trata, portanto, de um critério
eliminatório. Seu intuito é ser um indicador para as nossas reflexões e análises.
c) Há os casos em que os analistas discordam se a iniciativa deve ser certificada ou não.
Na prática habitual do processo, todas as iniciativas passam por um segundo olhar (independente
dos pareceres), realizado por analistas que acompanham a temática da TS no dia a dia da FBB e
são os responsáveis por conduzir o nível tático-operacional do Prêmio. Há casos ainda sobre os
quais os analistas da segunda camada também divergem ou observam alguma questão estratégica
e precisam, nesses casos levar a proposta para deliberação da Diretoria Executiva da FBB. A fim
de mensurar tais situações, foi criado um outro critério, denominado ‘validação em 2ª instância’.
d) Foi criado o critério ‘não é TS’ para contemplar situações tais como: um projeto sem
deixar claro qual seria a TS a ser analisada, um projeto específico a ser implementado ou já em
execução solicitando auxílio financeiro, bem como solicitação de apoio para execução de ação
pontual de divulgação/comunicação. Quando acionado o critério ‘não é TS’ o leitor deve considerar
que não foram cumpridos os três requisitos básicos de uma TS na ótica da FBB, citados
anteriormente: sistematização, interação e transformação social. Para evitar a duplicação de
apontamentos sobre a mesma ocorrência, nesses casos não foi assinalado nenhum desses critérios.
Manteve-se a questão dos demais itens como documentação, menos de 02 anos e apontamentos
divergentes, caso tenham sido apontados, conforme demais regras metodológicas aqui previstas e
itens passíveis de análises expostos na seção 3.1.
e) Para demais situações, foi criado o critério ‘outros’. Aqui estão inseridas, por
exemplo, situações de propostas enviadas por instituições com fins lucrativos ou que tinham
alguma cobrança de valor como parte da solução proposta, fuga ao tema da categoria, ausências de
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informação mínima para análise, ausência de um elemento em comum aos dois analistas, entre
outros.
f) No caso específico da observação ‘ausência de um elemento em comum’, além do
critério ‘outros’ foi assinalado conjuntamente o critério ‘apontamentos divergentes’.
Com base na metodologia acima, chegou-se ao resultado sintético apresentado na
Tabela 4. A coluna Qt indica a quantidade de apontamentos do critério em análise, identificado nas
inscrições de determinada categoria. Tot indica o total de iniciativas analisadas e não certificadas
de cada categoria e R indica a relevância em percentual da quantidade de apontamentos, frente ao
total de inscrições (R=Qt/Tot).

TABELA 4 - PARECERES 2021
Categorias
Cidades
Sustentáveis
Qt Tot
R

Educação para o
Futuro
Qt Tot
R

Qt

Tot

R

Mais de 02 Anos

12

40

30,00%

16

113

14,16%

9

24

Transformação
Social

3

40

7,50%

20

113

17,70%

1

Interação

3

40

7,50%

14

113

12,39%

Sistematização

5

40

12,50%

12

113

Inovação

6

40

15,00%

6

Documentação

15

40

37,50%

Não é TS

10

40

Apontamentos
Divergentes

25

Validação em 2ª
instância
Outros

Critérios

Meio Ambiente e
Renda
Qt Tot
R

Qt

Tot

R

37,50%

12

103

11,65%

49

280

17,50%

24

4,17%

2

103

1,94%

26

280

9,29%

1

24

4,17%

3

103

2,91%

21

280

7,50%

10,62%

3

24

12,50%

15

103

14,56%

35

280

12,50%

113

5,31%

3

24

12,50%

19

103

18,45%

34

280

12,14%

68

113

60,18%

9

24

37,50%

51

103

49,51%

143

280

51,07%

25,00%

32

113

28,32%

7

24

29,17%

19

103

18,45%

68

280

24,29%

40

62,50%

80

113

70,80%

11

24

45,83%

52

103

50,49%

168

280

60,00%

5

40

12,50%

4

113

3,54%

0

24

0,00%

13

103

12,62%

22

280

7,86%

3

40

7,50%

9

113

7,96%

6

24

25,00%

11

103

10,68%

29

280

10,36%

Inovação Digital

Consolidado

Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos pareceres emitidos para certificação das iniciativas inscritas na 11ª edição do
Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social (2022).

O critério ‘inovação’, em observância ao item 5.1.4 do regulamento de 2021, foi
acionado quando da análise de propostas semelhantes a outras soluções já certificadas no
Transforma!. Nesses casos, deveria ser observado um substancial aumento dos resultados da
transformação social, na proposta apresentada, para que pudesse ser indicada a certificação.
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Sobre o critério ‘documentação’, é importante informar que em raríssimos casos –
apenas 3 inscrições (0,88% do total de inscrições), ele foi o único critério de impedimento à
certificação. E mesmo nesses casos, fez-se algum tipo de diligência com o objetivo de sanar as
pendências documentais, mas que ao fim, não obtiveram êxito em alcançar a regularização.
O critério ‘apontamentos divergentes’ deve ser observado à luz da condução mais
conservadora adotada na análise dos pareceres, conforme explicitado no item a, desta seção. Uma
análise mais vanguardista terá impacto relevante nesse percentual, uma vez que deve-se considerar
ao menos um apontamento a ser assinalado em outro critério para cada um dos 168 apontamentos
(28,2% do total de apontamentos). Em vários casos, poderão se multiplicar por dois ou até mesmo
três.
Ordenados pela relevância, conforme Tabela 5, temos como maior critério
eliminatório, na edição de 2021, a documentação – mais que o dobro de volume de apontamentos
sobre o segundo critério mais apontado ‘não é TS’. Na sequência, o critério ‘mais de 02 anos’ e,
após ele, o primeiro critério inerente à própria natureza da TS: ‘sistematização’. Os critérios
seguintes, em ordem decrescente, são: ‘inovação’, ‘outros’, ‘transformação social, ‘validação em
2ª instância’ e, por fim, ‘interação com a comunidade’.

TABELA 5 - CONSOLIDADO 2021

Critérios

Consolidado 2021
Total

Documentação

Qtde
143

280

Relevância
51,07%

Não é TS

68

280

24,29%

Mais de 02 Anos

49

280

17,50%

Sistematização
Inovação

35
34

280
280

12,50%
12,14%

Outros

29

280

10,36%

Transformação Social

26

280

9,29%

Validação em 2ª instância

22

280

7,86%

Interação

21

280

7,50%

Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos pareceres emitidos para certificação das iniciativas
inscritas na 11ª edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social (2022).
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3.4 Comparativo com 2017 e 2019
Por meio de um trabalho conjunto com a Ger. de Tecnologia da Informação da FBB,
conseguiu-se acesso aos pareceres das análises de 2017 e 2019. Ainda que não totalmente
completas, a base de dados representa mais de 95%24 das iniciativas com inscrições válidas e não
certificadas. O motivo para o esforço é a oportunidade de agregarmos ao trabalho mais duas séries
temporais e avaliarmos o período dos três Prêmios, buscando observar assimetrias ou congruências
nos comportamentos dos critérios.
Algumas considerações metodológicas antes de apresentarmos as informações:
a) Como pode ser observado na seção 2.3, as categorias de premiação mudam ao longo
do tempo, o que inviabiliza a comparação utilizando-as como base. Sendo assim, as informações
serão disponibilizadas de forma consolidada ordenadas por critérios não atendidos.
b) Até 2019, no sistema antigo, permitia-se apenas o registro de um único parecer por
inscrição. Os analistas precisavam concordar previamente antes do registro do parecer. Não faria
sentido, portanto, o critério ‘apontamentos divergentes’, uma vez que seu valor seria zero para as
bases de 2017 e 2019. Sendo assim, ele foi removido da apresentação das informações consolidadas
dos três períodos.
Dito isto, segue-se a Tabela 6 com a informação dos três últimos Prêmios, organizadas
pela relevância do critério para o consolidado 2017/2019/2021.
TABELA 6 - DADOS CONSOLIDADOS 2017/2019/2021
2017

2019

2021

Consolidado

Critérios
Qt

24

Tot

R

Qt

Tot

R

Qt

Tot

R

Qt

Tot

R

Não é TS

182 538 33,83% 148 657 22,53%

68

280 24,29% 398 1.475 26,98%

Mais de 02 anos

137 538 25,46% 194 657 29,53%

49

280 17,50% 380 1.475 25,76%

Sistematização

138 538 25,65% 179 657 27,25%

35

280 12,50% 352 1.475 23,86%

Inovação

11

538 2,04%

126 657 19,18%

34

280 12,14% 171 1.475 11,59%

Interação

92

538 17,10%

57

657 8,68%

21

280 7,50%

Documentação

4

538 0,74%

10

657 1,52%

143 280 51,07% 157 1.475 10,64%

Valid. em 2ª instância

68

538 12,64%

58

657 8,83%

22

538 inscrições em 2017 (95,73% do total) e 657 em 2019 (96,90% do total).

26

280 7,86%

170 1.475 11,53%
148 1.475 10,03%

Transf. Social

77

538 14,31%

25

657 3,81%

26

280 9,29%

128 1475

8,68%

Outros

24

538 4,46%

24

657 3,65%

29

280 10,36%

77

5,22%

1475

Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos pareceres emitidos para certificação das iniciativas inscritas nas edições de 2017,
2019 e 2021 do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social (2022).

Chama a atenção a pequena quantidade de apontamentos do critério ‘documentação’
nos Prêmios de 2017 e 2019 (0,74% e 1,52%, respectivamente) o que faz com que ele não esteja
entre os principais critérios de não certificação no consolidado.
Registre-se que não foi possível inferir uma tendência única para todos os critérios
quando comparados os resultados de 2021 ao consolidado (Tabela 7), uma vez que 4 dos critérios
apresentaram alta, enquanto 5 fizeram o movimento contrário, de baixa.
TABELA 7 – COMPARATIVO DOS DADOS CONSOLIDADOS COM 2021

Alta

Critérios não
cumpridos

Baixa

---

2021
Qtde Total

Consolidado 2017/2019

Relevância

Qtde Total

Consolidado 2017/2019/2021

Relevância

Qtde

Total

Relevância

Documentação

143

280

51,07%

14

1.195

1,17%

157

1.475

10,64%

Inovação

34

280

12,14%

137

1.195

11,46%

171

1.475

11,59%

Outros

29

280

10,36%

48

1.195

4,02%

77

1.475

5,22%

Transf. Social
-----------------

26
-----

280
-----

9,29%
-------------

102
-----

1.195
-----

8,54%
-------------

128
------

1.475
-------

8,68%
---------------

Não é TS

68

280

24,29%

330

1.195

27,62%

398

1.475

26,98%

Mais de 02 anos

49

280

17,50%

331

1.195

27,70%

380

1.475

25,76%

Sistematização

35

280

12,50%

317

1.195

26,53%

352

1.475

23,86%

Interação

21

280

7,50%

149

1.195

12,47%

170

1.475

11,53%

Valid. em 2ª
instância

22

280

7,86%

126

1.195

10,54%

148

1.475

10,03%

Fonte: elaboração própria, a partir da análise dos pareceres emitidos para certificação das iniciativas inscritas nas edições de 2017,
2019 e 2021 do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social (2022).

Entre os indicadores de maior relevância, os critérios ‘não é TS’, ‘mais de 02 anos’,
‘sistematização’ e ‘inovação’ estão dispostos um após o outro na mesma sequência, tal qual
observado no Prêmio de 2021 ainda que não nas mesmas posições, pois, como observado, o critério
‘documentação’ dado o seu crescimento exponencial em 2021, ocupou a primeira oposição.
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Destes, apenas ‘inovação’ apresentou uma ligeira alta percentual. Os outros três
critérios apresentaram queda, em especial, os critérios ‘sistematização’ e ‘mais de 02 anos’, com
redução de mais de onze e oito pontos percentuais, respectivamente, em relação ao consolidado
2017/2019/2021. Ainda sobre os critérios que apresentaram baixa, ‘interação’ e ‘validação em 2ª
instância’ foram os únicos que apresentaram quedas progressivas no período analisado.
Em relação aos critérios que apresentaram alta, o destaque principal fica por conta do
impacto da ‘documentação’ no consolidado 2017/2019/2021 – um acréscimo de quase dez pontos
percentuais.

3.5 Últimas Contribuições Analíticas
Para concluir esse capítulo, tratou-se nessa seção sobre as reflexões que os achados nos
permitiram inferir contando com fontes adicionais de informações baseadas na pesquisa, nas
entrevistas, na leitura dos materiais e pareceres ou na própria experiência do autor como analista
do processo de certificação.
Inicia-se com os critérios extrínsecos, aqueles que não tratam diretamente da natureza
da TS. São eles: ‘documentação’, ‘mais de 02 anos’ e ‘não é TS’. Na sequência, os intrínsecos, os
quais por seu turno, são os critérios inerentes ao conceito de TS, a saber: ‘sistematização’,
‘interação’, ‘transformação social’ e a ‘inovação’. Os critérios restantes: ‘outros’, ‘validação em 2ª
instância’ e ‘apontamentos divergentes’ ocupam áreas de interseção entre esses dois conceitos, a
depender da ocorrência motivadora e serão tratados por último.
Uma surpresa foi a constatação de que a maior parte das ocorrências, ainda que seja
uma relação próxima, são de critérios extrínsecos. Isso significa um tempo valioso despendido no
que não é o ‘core’ do negócio. Especialmente para os critérios ‘documentação’ e ‘mais de 02 anos’
é possível investir em melhorias visando mitigar a possibilidade do recebimento de propostas com
essas limitações. O capítulo 4 trata de algumas sugestões nesse sentido.
Uma questão comum a todo o processo que não pode ser desprezada na análise desse
contexto foi a questão do prazo de inscrição, evidenciado tanto por aqueles que não concluíram o
cadastro, conforme demonstrado na seção 3.2, como nas entrevistas com os colaboradores da FBB
(Apêndice B – partes 3 e 4). O prazo médio do período de inscrição é historicamente superior a 90
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dias, sem contar os períodos de prorrogação das inscrições. Como exemplo, a edição de 2019 foi
prorrogada em 22 dias25. Já o período de inscrição em 2021 foi de apenas 58 dias (vide Apêndice
C) e não houve prorrogação do prazo. Foi o menor período entre todas as edições26. A percepção
do autor também corrobora para o entendimento que o calendário de 2021 do Prêmio foi muito
afetado pela pandemia, com impactos negativos para uma grande parte das instituições interessadas
que tiveram um prazo mais curto para organização e envio dos documentos, em meio a um cenário
ainda muito desafiador para atendimento dos seus públicos e para a captação de recursos, assim
como foi desafiador para a própria Fundação BB que precisou se desdobrar em várias frentes
emergenciais – com destaque para as ações do programa estruturado ajuda humanitária e, como
consequência, alocou poucos técnicos para o trabalho de certificação, os quais também contaram
com um prazo mais enxuto para análise das iniciativas.
Isto posto, segue-se as considerações:
A – Critérios Extrínsecos:
A.1) Documentação - sobre a documentação, é importante voltar um pouco no tempo
e contextualizar a origem da exigência dos documentos cadastrais. Até a edição de 2015 não havia
essa necessidade prevista em regulamento (vide Apêndice C). Exigia-se apenas o cadastro de
algumas informações básicas da instituição para o preenchimento do formulário; sem, contudo,
exigência de comprovação documental no momento da inscrição.
O fluxo da premiação dava-se por meio de um projeto nos moldes dos demais projetos
geridos pela FBB com necessidade de aprovação de uma proposta com objetivos, metas,
cronograma de desembolso, pactuação via minuta de convênio, entre outros. A documentação
cadastral obrigatória era solicitada, quando do envio dessa proposta e, portanto, requerida apenas
para os que recebiam a premiação. Porém, em diversos casos, a instituição possuía uma situação
de pendência cadastral/documental que atrasava o processo de ‘pagamento’ da premiação. Tal
situação foi resolvida a partir de 2017, com o pagamento diretamente em dinheiro, em conta
bancária da instituição vencedora, sem a necessidade de formatação de um projeto.

25

Disponível em: https://fbb.org.br/en/menu-2-mobile/parcerias-mobile/conteudo/fundacao-bb-estende-prazo-para-inscricoes-dopremio-de-tecnologias-sociais-ate-maio.
26 Considerando as prorrogações das edições anteriores. Para mais detalhes, vide o Apêndice C.
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Outra questão fornecida pelas entrevistas foi a necessidade da segurança em saber que
ao menos um responsável pela instituição está de acordo com as informações enviadas, comunga
do interesse de participar do Prêmio e, em caso de certificação, concorda em ter as informações da
instituição, da solução e dados pessoais, divulgados no Transforma!. Segundo os relatos, já houve
caso de problemas entre quem inscreveu a solução e a instituição proponente quando da
disponibilização das informações no portal da FBB. A inscrição da forma que está hoje, com o
preenchimento por um responsável e contendo a obrigatoriedade do envio de alguns documentos
mitiga a possibilidade de novos problemas dessa espécie voltar a ocorrer.
Ainda sobre o critério documentação, um último ponto a ser discutido é a mudança da
plataforma, a partir da edição de 2021, a qual coincide com aumento expressivo de apontamentos
sobre a documentação. Acrescente-se que a dificuldade em operacionalizar a plataforma foi uma
das questões assinaladas na pesquisa sobre os motivos para não conclusão cadastral.
Além disso, apesar da percepção dos técnicos da FBB de melhora na ferramenta quando
comparada a anterior, questões a serem aperfeiçoadas como indicativos muito modestos no manual
de inscrição sobre a obrigatoriedade da documentação, ausências de travas ou alertas no sistema
de inscrição, aliados a questão do prazo exíguo e o contexto de pandemia, construíram um cenário
caótico que ajudam a explicar o expressivo aumento desse apontamento.
A.2) Mais de 2 anos - o critério ‘mais de 02 anos’ é outro fator que passou a ser cobrado
ao longo das edições (vide Apêndice C). No início, a FBB discriminava no regulamento, como
exigência, a necessidade da iniciativa ter resultados e impactos comprovados. Conforme apuramos
com os entrevistados, isso causava dificuldades quando do julgamento sobre a perenidade da
transformação social ao longo do tempo. Em alguns casos as iniciativas eram muito jovens, ainda
em implantação, sem resultados concretos.
Em 2007, o item passa a ser descrito como TS já implementada, com resultados
comprovados. Deixava claro que não poderia ser só uma proposta, ou algo em início de execução.
Em 2011, foi acrescentada a expressão ‘estar ativa’, ou seja, não seria certificada uma iniciativa
que por mais meritória, não estivesse mais em execução.
A primeira edição a conter prazo declarado foi a de 2013. Foi explicitado o prazo de
01 ano. A partir de 2015, pela experiência acumulada ao longo dos anos, entendeu-se como
adequado o prazo de 02 anos para uma maturação satisfatória das iniciativas. Desde então, essa
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regra tem-se mantida constante. Mesmo com o indicativo no regulamento e de campo apropriado
no formulário, os números apresentados ainda mostram uma quantidade elevada de propostas que
chegam sem o atendimento desse critério.
A.3) Não é TS – Esse critério conforme informado na descrição metodológica da seção
3.3, engloba todas as iniciativas que não puderam ser enquadradas como uma TS. Seja porque não
foi possível identificar qual seria a TS em questão, seja porque explicitamente tratava-se de
solicitação de recursos para uma ação ou projeto. Não é incomum, inclusive, recebermos a
solicitação de apoio a projetos já apoiados pela FBB.
Caso não fosse construído um critério ‘a parte’ os apontamentos seriam destinados as
características intrínsecas das TS, o que causaria o uso indevido desses critérios, inflando os
números de maneira equivocada. Sobre esse problema, na impossibilidade de travas como os dois
critérios acima, o caminho é investir na qualificação dos materiais de divulgação e nos canais de
relacionamento com os interessados reforçando as características do Prêmio e sobretudo, insistindo
que não se trata de uma seleção para apoio a projetos.
B – Critérios Intrínsecos:
B.1) Inovação - seu crescimento em 2019, e mesmo em 2021 se comparado a 2017,
coincide com a exigência, a partir daquela edição, da sua observância como elemento eliminatório
já na etapa de certificação. Até a edição de 2017, a inovação era um critério restrito a escolha das
finalistas e vencedoras. A partir de 2019, por decisão estratégica, elevou-se o nível de criticidade
para certificação de soluções semelhantes as já presentes no Transforma!, ao passo que passou a
ser mais valorizada a diferenciação das soluções.
B.2) Demais fatores intrínsecos - não é surpresa o critério ‘sistematização’ ser o
principal apontamento entre os elementos do tripé, pois ela é a espinha dorsal da TS. A base da
informação da sistematização é o campo ‘descrição’ da proposta. Não à toa, é o maior campo a ser
preenchido. É onde a instituição interessada deve descrever o roteiro para implantação da TS,
‘contendo as fases, as atividades necessárias e o passo a passo da metodologia utilizada’ (FBB,
2021b). É, portanto, a ‘manualização’ da sua iniciativa.
Além disso, a sistematização é fundamental ao permitir ao analista observar se existem
elementos da interação da comunidade na criação, desenvolvimento ou implantação da TS, bem
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como pode auxiliar na detecção da transformação social, ainda que o campo mais apropriado da
proposta para este critério seja ‘resultados alcançados’.
Na prática observada por este autor, em 2021, e por meio dos pareceres lidos e
entrevistas realizadas, quando o analista se depara com problemas na sistematização, nem sempre
ele preocupa-se em analisar os demais critérios intrínsecos com rigor. Por outro lado, quando a
sistematização é bem-feita, a análise ‘sobe de patamar’ e passa a observar-se com mais atenção os
critérios de interação e transformação social.
C – Critérios Interseccionais:
C.1) Outros – um dos quatro critérios que apresentaram alta em 2021 quando
comparado ao consolidado. Seu crescimento pode ser explicado (pelo menos em parte) pela sua
adoção como sinalizador das inscrições nas quais não foi possível encontrar um único elemento
comum aos pareceres dos dois analistas, situação não vivenciada nas edições anteriores do Prêmio.
Dos 29 apontamentos em 2021, 12 (41,3%) foram referentes a esse tipo de evento.
C.2) Apontamentos Divergentes – inicialmente, é justo considerar que o apontamento
dos critérios eliminatórios no processo de certificação foi concebido, enquanto etapa do Prêmio,
para fazer exatamente o que ele faz, ou seja, funcionar com um processo rigoroso de triagem, com
base nos requisitos regulamentares. Some-se a isso o cenário de 2021 já debatido aqui: pandemia,
grande parte da estrutura direcionada a ações emergenciais, prazos diminutos (seja para as
instituições, seja para os analistas). Se é fato que o número de inscrições caiu em 2021, fato é
também que nunca tão pouca gente, num prazo tão curto, foi responsável pelo processo de
certificação.
É importante a ciência desse contexto para entender o porquê foi comum ver nas
respostas dos entrevistados que participaram do processo de certificação (vide Apêndice B – parte
4) a menção a mais treinamento e troca de conhecimento, prazo maior para as análises e maior
necessidade de parametrização dos itens analisados. Destaca-se esses, em especial, porque
conversam diretamente com o indicador de apontamentos divergentes.
Não significa dizer que superado esses desafios o indicador deixará de existir. É preciso
lembrar que foi a primeira experiência com a possibilidade de pareceres por ambos os analistas.
Todavia, se o objetivo for qualificar as propostas e melhorar o processo, há de ser feito um esforço
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para diminuir as disparidades dos pareceres e isso passa, necessariamente, pela mitigação das
questões aqui mencionadas.
C.3) Validação 2ª instância – ao lado do critério ‘interação com a comunidade’ foram
os únicos que apresentaram quedas sucessivas. Apesar da queda de 2019 para 2021 ser pequena, a
percepção coletada por meio das entrevistas com os(as) assessores(as) que fazem a gestão do
processo (vide Apêndice B – partes 2 e 3) é de que com a possibilidade do registro individual,
diminui consideravelmente a necessidade de intervenções dos técnicos da segunda camada ao
longo das análises. Agora eles verificam os apontamentos de cada conteúdo e procedem a sua
manifestação com mais segurança, sem a necessidade tão latente de atuarem como juiz entre os
analistas.

4

Propostas de Melhorias
Com base no que discutimos até aqui, sem a pretensão de esgotar todas as

possibilidades possíveis, seguem algumas sugestões de melhorias para aperfeiçoar a experiência
do usuário e otimizar a estrutura da FBB. Para facilitar o entendimento, dividimos as sugestões em
duas partes: sugestões para o sistema e sugestões para o processo.

4.1 Ajustes em Sistema
a) Documentação: criação de uma caixa de seleção

para cada um dos itens

obrigatórios, com a obrigatoriedade de apensar pelo menos um anexo para cada item. A proposta
só poderá ser enviada para a FBB depois de todos os itens estarem marcados (ticados). Caso a
instituição interessada não marque todas as caixas e não inclua os anexos, o sistema deverá emitir
uma mensagem de erro, tal como o exemplo da Figura 5.

FIGURA 5 - MENSAGEM DE ERRO PARA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

Fonte: elaboração própria (2022).
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b) Questões eliminatórias: as perguntas que hoje são feitas, quando do cadastramento
da proposta, tais como: se a iniciativa continua em atividade e sobre o tempo decorrido desde a
implantação da TS já poderiam ser pontos de controle naturais. Ou seja, em havendo resposta que
esteja em desacordo com o estabelecido no edital, o sistema já emitiria uma mensagem informando
ao proponente da impossibilidade de envio da proposta, tal qual a Figura 6:
FIGURA 6 - BLOQUEIO DOS CAMPOS COM PREENCHIMENTO EM DESACORDO AO EDITAL

Fonte: elaboração própria (2022).

c) Campo “responsáveis pela tecnologia social”: deve ser de preenchimento obrigatório
para permitir a identificação e o contato com a instituição. Caso a instituição tente nos enviar a
proposta com esse campo em branco, deve ser emitido uma alerta pelo sistema, informando da
ausência de preenchimento, conforme Figura 7.
FIGURA 7 - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO - CAMPO RESPONSÁVEL PELA TECNOLOGIA SOCIAL

Fonte: elaboração própria (2022).

d) Campos principais da proposta: utilizados para a análise em profundidade sobre a
possibilidade ou não da certificação, tais como problema, descrição, objetivos, resultados
alcançados, entre outros, antes de ser permitido o preenchimento pelo interessado, poderiam conter
vídeos curtos (1min, no máximo; explicando o que é analisado naquele campo). Na impossibilidade
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dos vídeos, textos curtos explicando ao interessado o que é observado em cada campo (Figura 8).
Só depois de assistido o vídeo ou confirmada a leitura do texto por meio de um botão do tipo
“ciente” o campo seria desbloqueado para consulta. Tanto o vídeo como os textos devem ficar
disponíveis para consultas posteriores.
FIGURA 8 - BALÕES COM CAMPOS TUTORIAIS

Fonte: elaboração própria (2022).

Supondo que seja um texto, pode ser algo bem curto, muito semelhante ao que hoje é
disponibilizado aos analistas para julgamento, conforme Figura 9.

FIGURA 9 - SUGESTÃO DE TEXTO DE AUXÍLIO

Fonte: adaptado pelo autor, com base no material de apoio para a Comissão de Seleção (2021c).

e) Criação de um checklist: a concepção de um rol de itens verificáveis
(preferencialmente em meio digital), quando do parecer dos analistas para julgamento da
certificação, tanto na primeira como na segunda instância, com o intuito de estratificar as
ocorrências de forma muito mais ágil, geraria informação qualificada e tempestiva para a FBB,
bem como facilitaria a informação aos interessados, sobre os motivos da não certificação. Esse
checklist poderia ser feito com base nos motivos apresentados na seção anterior e conter também
o item do edital a que se referem, para facilitar o entendimento de qualquer interessado.
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4.2 Ajustes em Fluxos e Processos
Para além dos ajustes de sistema, segue-se algumas propostas para alterações em fluxos
e processos.
a) Documentação: exigência documental da proponente apenas depois da avaliação do
mérito da proposta. Caso seja considerada TS, seria concedido um prazo (previsto em regulamento)
para o envio dos documentos. A não apresentação, ou a não adequação da documentação
apresentada ao exigido no edital, desclassificaria a proposta. Guardada as devidas diferenças, o
fluxo proposto está presente nos processos licitatórios.
b) Envio de e-mail automático: para as instituições que não foram certificadas, no
mesmo dia do aviso das certificadas, informando o motivo da não certificação. Isso pode ser feito,
enviando o texto do campo validação ou indicando os itens em descumprimento ao edital. O
checklist sugerido no item ‘e’ da seção 4.1 poderia ser usado aqui também.
c) Disparo de e-mails e envios de mensagens por telefone (ex.: WhatsApp): informando
à base de e-mails inscritas naquele certame, sobre os eventos ligados ao Prêmio, como “lives” para
tirar dúvidas, aumentando a divulgação desses eventos e possibilitando um maior engajamento e
orientação aos interessados.
d) Envio automático de pesquisa: concluída a etapa de inscrição, poderia ser enviada
para os e-mails de instituições que não concluíram o processo de inscrição, utilizando-se como
exemplo a que foi enviada nesse trabalho (Apêndice A), para novas coletas que possibilitem
retroalimentar o processo com possibilidades de novas melhorias.

4.3 Business Intelligence (BI)
Com base em todas as coletas de dados geradas e considerando o esforço empreendido,
surgiu a intenção de buscarmos uma forma de organização, análise e compartilhamento das
diversas informações geradas a partir desse estudo. Sendo assim, considerando as ferramentas
atuais no mercado, entendemos que a solução mais adequada seria a construção de um BI. Para
esse desafio, recrutamos os serviços da Empresa Junior de Engenharia de Produção - OTIMIZE,
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CNPJ 11.945.662/0001-50. A solução, contendo 2 “dashboards” (painéis) está constituída
conforme descrito a seguir.
O primeiro painel (Gráfico 3) traz as informações gerais sobre as proponentes não
certificadas com diversos indicadores – natureza jurídicas das instituições, público-alvo, temas,
entre outros.

GRÁFICO 3 - PAINEL 1: INFORMAÇÕES GERAIS DAS INICIATIVAS

Fonte: BI, a partir de demanda do autor (2022).

Há ainda a possibilidade de diversos filtros e a visualização do mapa com a distribuição
geográfica das instituições proponentes. Ressalte-se que o foco é para as iniciativas não
certificadas. Na impede, caso seja do interessa da FBB, que o BI possa incorporar outras telas
incluindo também as instituições certificadas ampliando assim o seu potencial estratégico.
Outra possibilidade, seria a incorporação desse BI na plataforma transforma da FBB
(https://transforma.fbb.org.br/), permitindo a pesquisa para todo e qualquer público, tal qual, o
Mapa das Organizações da Sociedade Civil disponível no endereço https://mapaosc.ipea.gov.br/.
O segundo painel (Gráfico 4) trata especificamente sobre indicadores referentes a não
certificação das propostas e, à semelhança do gráfico anterior, traz a possibilidade de filtros à
direita. Há informações organizadas por tema, categoria e um quadro maior com a possibilidade de
comparativo entre os anos, mostrando o comportamento dos critérios em números percentuais, no
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decorrer das edições do Prêmio. Apresenta também informações sobre a média e a frequência dos
critérios não cumpridos para o período selecionado.

GRÁFICO 4 - PAINEL 2: ANÁLISE DAS NÃO CERTIFICADAS

Fonte: BI, a partir de demanda do autor (2022).

5

Considerações Finais
Immanuel Kant (1724-804), na sua obra A Crítica da Razão Pura, trabalha duas

dimensões do objeto, a sensibilidade e o entendimento. Numa síntese quase leviana, a sensibilidade
estaria ligada à intuição, a percepção daquele objeto no espaço-tempo. Já o entendimento seria a
faculdade da razão aplicada sobre o objeto, categorizando-o. Não é desafio dos mais fáceis
equilibrar as duas dimensões. Ainda mais quando se trata de uma pesquisa feita por um iniciante,
como é o caso.
Um misto de dores e alegrias foi experimentado em muitos momentos da construção,
ao nos depararmos com a riqueza da fenomenologia por trás do objeto aqui tratado. A beleza da
interpretação do contexto explorado só foi possível com a junção dos dois universos (quali/quanti).
Cada nova descoberta ensejava novos questionamentos, releituras e novas indagações que levavam
a novas descobertas e assim por diante.
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O interesse pelo tema e a curiosidade pelas descobertas foram aliados cruciais para
manutenção do foco no objeto de estudo e na produção do material consolidado neste trabalho, na
forma de um projeto de intervenção.
Tratando das expectativas a partir das intervenções aqui propostas, espera-se que ao
atacar, no primeiro momento, a dimensão dos fatores extrínsecos como apontado, separando o joio
do trigo no que se refere as iniciativas que nos chegam, o tempo dos técnicos seja otimizado e
análises mais qualificadas sejam produzidas com menos dúvidas dos avaliadores, mais informação
qualificada aos partícipes, e maiores transparência e tempestividade.
Espera-se também ter havido uma contribuição para um Prêmio cada vez mais pensado
em parceria com as instituições de apoio, investidores e organizações interessadas na certificação,
buscando-se uma melhor qualificação das iniciativas apresentadas à FBB, bem como um
investimento contínuo na capacitação dos agentes internos responsáveis pela análise das propostas,
ainda que se reconheça os esforços dos últimos anos em ambas as perspectivas, aliados a
manutenção da seriedade e do cuidado com o processo de certificação observados.
Por outro lado, na busca pela racionalização do processo de certificação, visando maior
eficiência e qualificação das propostas premiadas, observou-se ao longo dos anos uma elevação
das barreiras de entrada. Disso deriva uma reflexão fundamental para o tratamento da temática, a
qual não foi objeto de estudo desse trabalho e versa sobre as repercussões dessa elevação sobre
possíveis iniciativas que apesar de efetivas, não conseguem atender aos padrões das exigências do
Prêmio. Eis aqui um sinal de alerta: a possibilidade da FBB está frustrando sonhos e expectativas
daqueles a quem se propõe apoiar.
Uma forma de mitigar eventual desequilíbrio, tornando o processo mais equânime e
includente, sob o ponto de vista das organizações em maior estado de vulnerabilidade, seria de se
adotar a análise do mérito das propostas, como etapa anterior a solicitação da questão documental,
conforme apresentado na seção 4.2 do presente trabalho.
Um olhar de otimismo, por sua vez, recai sobre a utilização de uma estrutura de
incubação já pensada e explanada na seção 2.6 deste trabalho, a ser iniciada ainda este ano, para
aprimorar a relação da FBB com as TS e inaugurar um novo capítulo dessa história.
Acredita-se na contribuição do trabalho para um panorama até então não explorado,
sobre a identificação, nominação, classificação e mensuração dos motivos para não certificação
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das propostas apresentadas no Prêmio. Que tal contribuição sirva de base para novas leituras,
interpretações, discussões e, com a compreensão aqui alcançada, facilitar o caminhar do processo
de certificação, tanto para quem envia as propostas, como para quem as analisa.
Uma crítica plausível ao presente trabalho seria uma possível desvirtuação das
informações, exprimindo considerações indevidas dos apontamentos. Os principais elementos da
contra-argumentação visando mitigar esse problema foram a estratégia de pesquisa adotada, por
métodos mistos, e uma abordagem bastante conservadora das informações registradas nos
pareceres.
É preciso dizer também sobre limitações. Uma delas, de ordem prática, diz respeito a
quantidade de bases de dados disponíveis. Das 11 edições, conseguimos com muito esforço e
persistência, reunir informação apenas das 3 últimas e, mesmo assim, com ausências de alguns
dados. Outra questão, já de ordem metodológica, refere-se aos procedimentos que usamos para
extração e análise dos apontamentos dos pareceres. Esse último ponto em especial é importante
para reforçar o entendimento que um trabalho como esse jamais poderia ser apenas quantitativo,
dado o ‘quê’ de interpretação dos pareceres aos quais estivemos expostos.
Como último ponto, várias indagações foram levantadas nessa jornada que poderão
servir de oportunidades para desenvolvimento de trabalhos futuros, tais como: qual o tratamento
adequado para as iniciativas que entendemos como promissoras, se caracterizando como TS, mas,
por não possuírem dois anos de prática consolidada foram descartadas? Qual seria a melhor forma
de relacionamento com aquelas iniciativas cuja única pendência foi a questão da documentação,
mas que nos interessam estrategicamente? Como potencializar o aproveitamento das soluções via
Labs? E, como último exemplo: como aperfeiçoar a experiência do interessado no processo de
certificação?
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Apêndice B – Entrevistas
Parte 1 - Perguntas sobre o regulamento do Prêmio

1) Até 2011 falávamos em resultados e impactos comprovados. A partir de 2013 começamos
a exigir 1 ano de TS comprovada. A partir de 2015 alteramos para a 2 anos. O que você pensa
sobre essa regra? Como chegamos a esse entendimento de que 02 anos era o ideal?
A – Passamos a falar em 02 anos por causa do tempo de maturação de um projeto. Para você ter
resultados comprovados de transformação social, você precisa ter algum tempo de existência e
aplicação da tecnologia.
B – O tempo de 2 anos é uma evolução pensando no tempo necessário de amadurecimento de uma
iniciativa ao ponto que ela consiga já apresentar resultados de transformação social. Foi o tempo
considerado ideal e é utilizado até hoje. Acredito que tenha sido inspirado nas regras de concessão
de recursos na FBB, pós BNDES. O acordo de 2009 com o BNDES inseriu essa exigência e acabou
que pegou em outras vertentes do investimento social da FBB. (...)
C – O que nos motivou incluir como regra a questão de prazo de existência da iniciativa, foi porque
os resultados e impactos relatados eram muitas vezes insuficientes e na maioria das vezes eram
iniciativas ou instituições muito recentes. Começamos com 1 anos e depois entendemos que com
2 anos as iniciativas estão mais maduras e podem nos demonstrar resultados mais consistentes,
uma melhor sistematização, ou seja, uma maior maturidade como TS e instituição.

2) Em 2001 dissemos que apenas instituições sem fins lucrativos poderiam participar. Em
2003 com ou sem, desde que a proposta não tivesse fins comerciais. Voltamos permitir apenas
“sem fins lucrativos”, a partir de 2007. Qual a sua consideração sobre essa regra? É
importante mantê-la da forma que está?
A – A FBB só poderia alocar recursos em instituições sem fins lucrativos [vedação em estatuto].
Para poder premiar empresas, fizemos parceria com a Finep e a Finep é que pagou as empresas
com fins lucrativos que venceram. Então, pelo fato de não podermos premiar empresas [com fins
lucrativos], pelo fato de entendermos que o nosso público são as instituições sem fins lucrativos
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e, ainda, pelas TS que as empresas apresentaram também não terem sido tão impactantes, a decisão
tomada foi manter o foco no nosso público alvo que são as instituições em fins lucrativos.
B – Não sei te dizer por que alguns Prêmios mais antigos tinham a possibilidade de aceitar proposta
de empresa. Hoje não podemos por conta do estatuto da FBB que só permite repasse para
instituições sem fins lucrativos. Pode ser que naquela época o estatuto não vedava.
Não tenho opinião formada se deve continuar assim. Na verdade, uma mudança nesse sentido
exigiria uma alteração estatutária considerável, permitindo que a FBB fizesse repasse de recursos
para instituições com finalidades lucrativas. Nesse tópico, tem a questão dos negócios de impacto,
o tal setor 2,5… ao mesmo tempo que são instituições que tem uma missão de transformação social,
o faz por meio da venda de produtos e serviços, normalmente atuando na base da pirâmide. O que
é complicado é que esse setor é pouco regulado, não possui uma natureza jurídica específica e
ficaria difícil para a FBB diferenciar as instituições sérias das oportunistas. É um debate complexo.
C – Sobre essas edições eu sei do me contaram, (...) mas, vamos lá: pelo que me lembro do que me
foi contado, em 2003 e 2005 esse movimento de mercado social, franquia social estava muito em
destaque e a FBB entendeu na época que poderia ser um caminho para tecnologia social. Juntouse a isso que tivemos parceiros que bancaram o pagamento da premiação para os vencedores, coisa
que nosso estatuto nos impede de realizar. Em 2007 esse assunto de mercado social e franquia
social já tinha tido uma queda, e a difícil operacionalização com parceiros para o pagamento da
premiação fez com que voltássemos a permitir apenas "sem fins lucrativos".
Eu entendo que a decisão tomada em 2007 foi acertada, além das questões já relatadas une-se a
isso a questão da gestão dessa TS com fins lucrativos que muitas vezes têm patentes, são
características e princípios contrários daqueles que nós entendemos como TS, ou seja, iniciativas
de conhecimento aberto, solidariedade econômica, etc.

3) Só localizei a menção a documentação obrigatória no edital, a partir de 2017. Dúvida: antes
disso ela não era cobrada ou era mencionada na ficha de inscrição, por exemplo? Como você
avalia a importância dessa documentação para o processo de inscrição das propostas?
A – Na época em que premiávamos pagando via projetos, às vezes, na hora da instituição apresentar
a documentação para fazer os projetos, aparecia problemas com a documentação. Já que íamos
trazer para dentro da FBB uma instituição que vai precisar ter um projeto conosco, então que
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façamos logo essa solicitação antes. Isso pensando na premiação como era. Acredito que foi uma
decisão acertada. Agora, pagando a premiação em dinheiro na conta da instituição como fazemos
hoje, já não vejo tanta necessidade de manter essa obrigatoriedade.
B – Até onde eu sei, a entrada dos documentos veio para suprir uma deficiência que havia no
processo de quem estava inscrevendo a TS no Prêmio e quem responde pela instituição; a relação
entre esses 2 entes. Isso em entidade pequena é muito difícil de ocorrer porque o responsável vai
ser alguém da diretoria, ou alguém muito ligado a administração da instituição. A instituição meio
que se confunde com o responsável pela iniciativa. Só que existem casos de empresas maiores (ex.:
Votoratin, Emater, Embrapa, etc.) onde o responsável pela iniciativa poderia fazer a inscrição sem
a administração da entidade saber. Se eu não me engano, uma vez houve uma inscrição por alguém
que não representava a instituição e essa não queria que a solução tivesse sido apresentada da forma
que foi, da forma que a FBB disponibiliza. A documentação nos respalda para sabermos que o
responsável pela instituição tem conhecimento do fato.
C – Essa inclusão foi um aprimoramento que adaptamos dos editais para o regulamento. Antes
estava muito solto, e entendemos que seria uma forma de inibirmos possíveis fraudes e para
sinalizar que o responsável da instituição estava ciente que sua instituição estava se inscrevendo na
premiação. Antes era solicitado as informações cadastrais da instituição, mas os documentos não
eram solicitados, por isso da fragilidade apontada anteriormente.
Acho que a solicitação de uma documentação mínima que é o caso, não burocratiza, nem dificulta
as inscrições e nos protege de eventuais fraudes, traz também, um caráter mais sério ao processo.
A chancela de uma Tecnologia Social ser certificada pela Fundação BB, tem um peso, e devemos
zelar por isso.
Parte 2 - Perguntas sobre a divulgação do Prêmio

4) Quais os canais que utilizamos para divulgar o Prêmio de Tecnologia Social?
D – Todos os digitais, transforma, portal da Fundação BB e as redes sociais
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5) Com a sua experiência acumulada em, pelo menos, 3 Prêmios (2017/2019/2021) o processo
de divulgação do Prêmio sofreu mudanças a partir de 2021? Se sim, quais?
D – Em questão de divulgação, não. Em 2017 e 2019 fizemos uma campanha de divulgação no
período de inscrição nas redes sociais de posts patrocinados nas redes sociais para divulgar o
período de inscrição. Do dia que abre as inscrições até o dia que termina. Não é uma campanha tão
cara. Inclusive segmentando o público que queremos alcançar.
Em 2021 tivemos um pouco mais de recursos para as campanhas. Essa primeira fase [período de
lançamento até o fim da inscrição] fizemos dessa mesma forma. Com esse recurso a mais fizemos
alguns posts patrocinados para divulgar as finalistas e para chamar as pessoas para participar do
evento final, quando divulgamos as vencedoras. O evento foi híbrido, com poucas pessoas no
presencial. Não foi só sobre o Prêmio [o evento chamou Juntos podemos transformar vidas!],
incorporou o voluntariado e o Brasileiros pelo Brasil.

6) Pelo que você falou, considerando a sua experiência em edições anteriores, você não
percebeu nenhuma diferença significativa no processo da primeira fase (seja ela estratégica,
financeira, de posicionamento da marca, etc).
D – Isso mesmo. Na primeira fase foram todos muito semelhantes. Na edição de 2021, teve uma
inovação que esqueci de mencionar, tivemos a categoria especial 20 anos [em comemoração aos
20 anos de Prêmio] que teve votação popular, onde o público votou em um site aberto para
escolher a vencedora dessa categoria, foram 3 TSs concorrentes. (...)
Parte 3 – Perguntas sobre a práxis do Prêmio

7) Qual é a sua visão para a diminuição na quantidade de inscrições no Prêmio de 2021?
B – Não cheguei a pesquisar sobre isso, mas acredito que seja um conjunto que tem a ver com o
tempo de inscrições (que foi muito mais curto que o normal), pandemia e talvez um processo de
divulgação menos intenso que o normal. A gente também estabeleceu a regra de não certificar
iniciativas que já tinham contrapartes no transforma, isso pode ter inibido algumas inscrições.
C – Tradicionalmente prorrogávamos as inscrições por mais um grande período e esse ano foi o
primeiro sem prorrogação.
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8) As iniciativas dos manuais (tanto para os técnicos quanto para a instituição interessada) e
da live já existem desde quando? Os Manuais passam por revisões de quanto em quanto
tempo?
B – Desde quando eu participo do Prêmio (2017) tem o manual (revisado toda edição). A live, a
primeira experiência foi em 2021.
C – O manual para as instituições existe desde 2011 e são atualizados a cada certame. O material
de apoio para a comissão de certificação tem desde 2015. A live foi a partir de 2021, mas em 2019,
se não me engano, já houve uma primeira experiência com um colega que gravou um vídeo para
tirar dúvidas.

9) O trabalho em duplas na certificação é algo recente ou houve mudança nesse sentido? A
dupla checagem feita hoje pela Ger. de Portfólio foi criada quando e por quê?
B – Desde antes o início da minha participação (2017) tem a avaliação em pares e tem a checagem
da área responsável.
C – As duplas de certificação começaram em 2015. Antes, a discussão era em grupos maiores onde
havia relatores das iniciativas e após o relato, o grupo de 3 ou 4 pessoas decidia sobre certificação.
A dupla checagem sempre existiu, mas era feito no âmbito gerencial (3 gestores). A partir de 2017,
a nossa gerência assume o papel de validação das certificações. Ela passa a ser realizada pelos
assessores ainda com o acompanhamento do Gerente. A partir do Prêmio de 2019, passa a ser feita
somente pelos assessores da Gerência de Portfólio. A ideia era aumentar ainda mais o filtro para
evitar distorções. Sempre no intuito qualificar as certificações das TS para evitar questionamentos
posteriores.

10) As caixas de preenchimento do formulário de inscrição ao parceiro foram sempre nesse
formato (resumo, problema, descrição, objetivos, recursos necessários, resultados, etc. ou no
passado adotávamos outro modelo?
C – De uma maneira geral o formulário teve poucas modificações. O que ocorreram foram
pequenos ajustes nos títulos de cada campo
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11) Sobre a análise em primeira instância para a certificação... Se eu não estiver enganado
nos processos de 2017 e 2019 a dupla precisava concordar no parecer antes de registrá-lo no
sistema. E a partir de 2021 os pareceres podem ser dados de forma individual.
B – Sim. Era uma limitação real do sistema, porque só tinha um campo de parecer para dupla. Hoje
o sistema permite que cada um dê seu parecer.

12) Tem a vantagem de permitir a individualidade, mas por outro lado, ocorrer como
aconteceu em 2021, Cada um escrever uma coisa, apontar uma coisa diferente... às vezes um
quer certificar e o outro não.... Ainda teve que ocorrer aquele controle na planilha em
paralelo. Como você viu essa primeira experiência?
B – Eu gostei, porque no sistema anterior a individualidade da análise passava batida e a nossa
conferência como gestores do tema também ficava sem registro. Hoje, a gente consegue ver quais
as iniciativas tiveram dificuldade em obter consenso.
Sobre a planilha... foi um mal necessário para facilitar a visualização global das análises já que o
sistema tem a limitação de somente visualizar uma por uma. Era mais para acompanhar quantas
faltavam analisar do que de fato o que era registrado no parecer. No fim das contas acabou
agilizando para a gente ter o parecer na planilha porque a gente não precisava acessar
individualmente as propostas. Mas a gente percebeu que qualificou um pouco mais o processo de
certificação. E para gente decidir se certifica ou não ficou melhor. Porque a gente já identifica logo
aqueles que tem consenso dos que não tem. Nós avaliamos todos, mas ajuda a fazer a gestão e para
dar foco nas que precisam de mais atenção na análise na hora de dar o "sim" ou "não" definitivo.
E nessas, a gente como gestor do processo, consegue registrar o "voto de minerva", que antes não
aparecia em lugar nenhum.

13) O voto de Minerva, é dado no sistema? Tem espaço para escrever parecer também,
justificando o "sim" ou o "não" de vcs?
B - Sim. Não entra tecnicamente como um voto, mas, na opção em certificar ou não a gente pode
justificar.
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Parte 4 – Perguntas sobre a percepção de quem participou do processo de certificação

14) O que você destacaria de mais positivo no atual processo de certificação?
E – De mais positivo destaco a possibilidade de conhecer diversas iniciativas exitosas no país e
contribuir no processo para que essas iniciativas passem a fazer parte do "Transforma!" que é o
maior repositório do País sobre TS.
F – Considerei bem organizado.
G – A preocupação em estabelecer uma equidade de chances para naturezas diferentes de
propostas, através do estabelecimento de categorias
H – (...) Por lidar com público em situação de vulnerabilidade social, são exigidos dos
colaboradores preparo técnico e empatia na atuação com os projetos sociais. O capital intelectual
e o patrimônio humano do atual corpo funcional geram impactos incalculáveis e foram
indispensáveis para o processo de Certificação das Tecnologias Sociais do Prêmio.
I – A interação de membros de várias equipes no processo de certificação.

15) Quais as principais dificuldades?
E – As dificuldades encontradas são: dedicação exclusiva no processo de certificação e alguns itens
da análise que são "interpretativos", ou seja, uma mesma inscrição pode ser certificada ou não,
dependendo da interpretação do certificador
F – Considero que o processo específico de certificação para o Prêmio foi conduzido de forma
satisfatória, mas creio que a grande deficiência no tratamento do tema TS na FBB é a falta de
difusão regular do mesmo entre as áreas, creio que juntar poucos colegas durante alguns dias do
ano que antecedem ao Prêmio, é uma difusão que está aquém da importância e potencial do tema.
G – O alto grau de subjetividade presente nas avaliações. É impressionante como podemos ter
percepções tão diferentes de um mesmo objeto, mesmo sendo pautados pelos mesmos critérios.
H – Em minha opinião, as dificuldades impostas à Comissão de Certificação do Prêmio Fundação
Banco do Brasil de Tecnologia Social, que foi composta por técnicos pertencentes a quadro da
FBB, é que foram realizados os trabalhos com uma equipe reduzida de duplas formadas, que tinham
uma gama imensa de tecnologias inscritas para analisar, com um tempo muito escasso para análise
e julgamento. O número reduzido de duplas e o tempo ínfimo pode ter acarretado má qualidade no
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julgamento dos processos de certificação. Outro aspecto importante foi a inexistência de um
checklist comum a todas as duplas, para verificação, o que pode ter acarretado uma não
uniformidade de julgamentos das Tecnologias inscritas no Prêmio.
I – As dificuldades de conseguir do gestor a liberação para tratar exclusivamente das atividades do
Prêmio.

16) O que pode ser melhorado no atual processo de certificação? Como?
E – Buscar, na medida do possível, que os itens de certificação sejam menos "interpretativos" e
criar alguma solução para que as propostas que são exitosas, porém não enquadradas como TS,
sejam de alguma forma apoiadas pela Fundação BB. [...] por exemplo, temos excelentes projetos
inscritos que poderiam ser apoiados pela Fundação BB, porém por não serem TS, apenas não
certificamos e pronto. Lembro de um projeto bem bacana [...] que tem o intuito de cuidar de pessoas
portadoras de neoplasia da cabeça e do pescoço que poderia ser uma iniciativa apoiada por nós.
F – Creio que ampliar a difusão e dar alguma regularidade ao debate sobre TS na FBB poderá
potencializar o tema. Apenas como sugestão residual, também creio que alguma estratégia de
certificação permanente pode ser algo positivo.
G – Lembro de terem muitas questões não respondidas ou mal respondidas nos formulários, então
se fosse possível criar filtros para barrar as respostas em branco ou para direcionar o texto para que
ele informe exatamente os dados que precisamos, diminuiria a quantidade de propostas a serem
analisadas e aumentaria a qualidade dos materiais a serem analisados. E os analistas também teriam
mais tempo para dedicar a cada uma [das propostas].
H – Que sejam realizados mais cursos de capacitação para os técnicos da Fundação Banco do
Brasil, aumentando assim a quantidade de técnicos especializados em Tecnologia Social e que
possam participar do julgamento das Certificações com qualidade. Que seja feita, com mais
antecedência e com prazo maior, o planejamento da inscrição e julgamento das Certificações em
Tecnologia Social. Além disso o uso da tecnologia e inovação digital devem estar presentes lado a
lado da realização do Prêmio, para que os processos de julgamento e certificação sejam céleres e
com qualidade.
I – Que a nomeação dos participantes já viesse direto da Diretoria Executiva. Não deixar na mão
do gestor!
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Apêndice C – Alterações no Regulamento ao Longo do Tempo

Ano

Tempo
Mínimo
da TS

Item
do
Reg.

Finalidade
Lucrativa

Item
do
Reg.

Prazo de
inscrição

Prazo
(em
dias)

Item
do
Reg.

Documentos
Obrigatórios

Item
do
Reg.

2001

---

---

sem

2.1

17.04.2001
a
27.07.2001

101

7.1

---

---

2003

---

---

com ou
sem

2.1

28.11.2002
a
30.06.2003

214

8.1

---

---

2005

---

---

---

---

14.04.2005
a
30.06.2005

77

8.1

---

---

2007

---

---

sem

2.1

27.03.2007
a
15.06.2007

80

7.1

---

---

2009

---

---

sem

2.1

31.01.2009
a
29.05.2009

118

7.1

---

---

2011

---

---

sem

3.1

04.04.2011
a
30.06.2011

87

8.1

---

---

2013

1 ano

5.1.1

sem

3.2

21.03.2013
a
31.05.2013

71

10.1

---

---

2015

2 anos

5.1.1

sem

3.2

16.03.2015
a
31.05.2015

76

10.1.1

---

---

2017

2 anos

6.1.1

sem

3.2

28.03.2017
a
19.06.2017

83
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12.1.1

Ato constitutivo ou estatuto da
instituição, acompanhado de
comprovação de nomeação do(s)
representante(s) legal(is);
Documento de identidade oficial do(s)
representante(s) legal(is) e também do
responsável pela inscrição;
Anexar 1 (uma) carta de recomendação
3.4.1
emitida por pessoa, instituição congênere
ou governamental, reconhecida e
desvinculada da proponente, que
comprove a existência e a atuação
efetiva da entidade no país, bem como o
impacto positivo gerado por sua atuação
por meio da descrição de casos
específicos.

2019

2021

2 anos

2 anos

7.1.1

5.1.1

sem

sem

3.2

3.2

25.02.2019
a
21.04.2019

31.03.2021
a
28.05.2021
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13.1.1

11.1.1

Ato constitutivo ou estatuto da
instituição, acompanhado de
comprovação de nomeação do(s)
representante(s) legal(is);
Documento de identidade oficial do(s)
representante(s) legal(is) e também do
responsável pela inscrição;
Documentos que ilustrem e comprovem
a tecnologia social inscrita (vídeos,
sistematização do processo, textos,
memoriais descritivos, projetos técnicos,
manuais, cartilhas, imagens,
apresentações, etc). É recomendável
anexar o máximo possível de
documentos.

Cópia simples do ato constitutivo ou
estatuto da instituição;
Ata de nomeação ou documento
equivalente do(s) representante(s)
legal(is) devidamente registrados no
órgão competente;
Cópia simples do documento de
identidade oficial do(s) representante(s)
legal(is) e também do responsável pela
inscrição;
Documentos que ilustrem e comprovem
a tecnologia social inscrita (vídeos2,
sistematização do processo3, textos,
memoriais descritivos, projetos técnicos,
manuais, cartilhas, imagens,
apresentações, etc). É recomendável
anexar o máximo possível de
documentos.

3.4.1

3.4

