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A definição do tema da pesquisa sobre uma questão do setor energético, surgiu com a viabilização de um 

projeto de pesquisa realizado entre a Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas 

Gerais e a Companhia Energética de Minas Gerais S.A., e contou com apoio da Fundação de Desenvolvimento 

da Pesquisa. A proposta do projeto de pesquisa era de se prover a gestão da informação para fomentar a 

sustentabilidade da carteira de geração de energia elétrica na matriz energética da concessionária no cenário 

nacional. Como objetivo principal deste trabalho, procurou-se, pela gestão e organização do conhecimento, 

propiciar melhorias no processo de tomada de decisões estratégicas. Para isto, empreenderam-se esforços no 

sentido de efetivar a conversão de conhecimento tácito em explícito e obter elementos que influenciem tais 

decisões. Logo, sob a perspectiva de uma concessionária energética, o estudo procurou mapear e compreender 

o processo decisório em investimentos em fontes alternativas renováveis. A atividade de geração tem sido 

amplamente divulgada entre as organizações e muitos países se voltam para as opções menos poluentes e que 

ocasionam menor impacto ao meio ambiente. Foram realizados a identificação e o levantamento de parâmetros 

no processo decisório neste contexto. Inicialmente, procurou-se enumerar os principais recursos informacionais 

utilizados pelas concessionárias, como publicações científicas e regulamentações específicas do setor 

energético. O desenvolvimento e a validação de termos que representassem a mensuração de conhecimento 

tácito e a relevância do tema para novas soluções da crescente demanda de geração de energia elétrica são as 

principais contribuições esperadas. Entrevistas e questionários possibilitaram informações que, ao serem 

analisadas, auxiliaram na definição dos interesses de investimentos atuais dessas concessionárias. Realizou-se 

a proposta da utilização de parâmetros não mensuráveis para se definir uma opção que represente as opiniões 

dos gestores em face de uma oportunidade de investimento. Para isto, se fez uso de um método multicritério, o 

qual estudos demonstraram sua aplicabilidade para problemas de mesma natureza e finalidade. Assim, o 

objetivo deste estudo foi demonstrar a aplicabilidade de conceitos e técnicas associadas à gestão e organização 

do conhecimento para auxiliar no processo de tomada de decisões estratégicas. Procurou-se demonstrar por 

um experimento prático a conversão de conhecimento tácito em explícito e obter, assim, elementos inerentes às 

decisões estratégicas no contexto específico da geração de energia elétrica. Foram realizadas ações para o 

envolvimento de diversos setores e indivíduos das organizações. Espera-se que a demonstração dos processos 

identificados e utilizados nesta pesquisa possam contribuir na delimitação de contextos em diversas áreas de 

aplicação. 
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