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RESUMO 

As mudanças que se processam no mercado de energia elétrica, bem como 
a iminência de sua privatização, levaram Furnas Centrais Elétricas ao 
desenvolvimento de programas de educação continuada que dotassem seu 
corpo gerencial de competências adequadas a esse novo cenário. 

Esse estudo de caso buscou avaliar, à luz dos postulados teóricos e do novo 
desenho do setor elétrico, a efetividade desses programas que buscaram, por 
um lado, capacitar as gerências no domínio de competências alinhadas com a 
estratégia de negócios da empresa e, por outro lado, subsidiar o processo de 
sucessão gerencial, uma vez que encontra-se em curso um programa de 
desligamento voluntário a que aderiu um número significativo de ocupantes de 
cargos gerenCIaIS. 

Os programas tiveram o mérito de suscitar reflexões sobre aspectos 
relevantes para o futuro da organização, o que foi expresso nos projetos 
elaborados como parte do processo de avaliação, que propuseram mudanças 
ou aprimoramento de setores específicos da empresa. 



ABSTRACT 

The changing being processed at the electric power market, as well as 
its imminent privatization, take Furnas Centrais Elétricas to the development 
of continous education programs that endow its managers of proper 
competences to this new scenery. 
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This case study tried to evaluate, in the light of theorist postulates and 
the new electric sector design, the effectiveness of these programs that tried, 
in one hand, to enable the management in the domain of competences lined up 
to the business strategy of the company and, in the other hand, to grant the 
management succession process, once it's in course a voluntary dismissal 
program with the adesion of a great number of managers. 

The programs had the merit of provoking reflections about relevant 
aspects to the future of the organization, what was expressed in projects 
elaborated as part of the evaluation process that offered changes or 
improvement to specific sectors ofthe company. 



5 

Em memória de meu pai 



AGRADECIMENTOS 

Esse trabalho não teria sido possível sem o apoio e a ajuda inestimável 
de inúmeras pessoas. 

6 

Em primeiro lugar, gostaria de destacar o suporte que me foi dado pela 
minha empresa, Fumas Centrais Elétricas, e, muito especialmente, o incentivo 
do meu gerente, por ocasião do início do curso, Sérgio da Silva. Não poderia 
deixar de lembrar, também, o empenho dos profissionais do Departamento de 
Desenvolvimento Profissional de Fumas em disponibilizar as informações que 
me possibilitaram levar a cabo essa tarefa. 

Aos professores e colegas do curso de mestrado quero agradecer, tanto 
pela participação nesse trabalho, com suas críticas e sugestões, como pelo 
convívio enriquecedor. 

Finalmente, o reconhecimento mais importante vai para três pessoas que 
dão não só sentido, como o colorido mais intenso à minha vida: minha esposa, 
Maria Cristina, e meus filhos, Raphael e Marcelo. Seu apoio e sua 
compreensão foram a motivação mais forte para superar as dificuldades e 
minhas próprias limitações. 



SUMÁRIO 

1. O PROBLEMA 

1.1. Introdução 

1.2.Questões a serem respondidas 

I.3.Delimitação do estudo 

I.4.Relevância do estudo 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. A organização do futuro 

2.2.Competências gerenciais do futuro 

3. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de Pesquisa 

3.2.Coleta de dados 

3.3. Tratamento dos dados 

3.4 . Limitações do método 

4. A NOVA ESTRUTURA DO SETOR ELÉTRICO 

5. A EMPRESA 

6. O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

7 

9 

19 

20 

20 

23 

30 

50 

51 

52 

52 

53 

59 

EM FURNAS 64 

6.1. Programa de Formação de Competências Básicas - FCB 66 

6.2. Programa de Desenvolvimento de Competências Estratégicas 70 

6.3. Corpo docente 74 

6.4. Metodologia 74 



6.5. Avaliação da aprendizagem 

6.6. A pesquisa sobre a visão dos gerentes 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

9. ANEXOS 

75 

78 

90 

94 

99 

8 



9 

1. O PROBLEMA 

1.1. Introdução 

A análise das diversas correntes da teoria administrativa revela diferentes 

concepções para a função gerencial. Essas concepções apoiam-se nos modelos 

de homem concebidos por cada uma dessas escolas do pensamento 

administrativo. 

Assim, por trás das premissas da Administração Científica de Taylor e seus 

seguidores, estava um conceito de homem como um ser motivado pela fome e 

pela busca do dinheiro, ou seja, o homem econômico, influenciado 

profundamente por recompensas e sanções salariais e financeiras. 

Como decorrência desta suposição, procurava-se associar a remuneração do 

trabalhador à sua produção, desenvolvendo-se planos de incentivos salariais 

que determinavam o valor do pagamento proporcionalmente à produção de 

cada trabalhador. 
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Em suma, a Administração Científica concebia o homem como um ser 

preguiçoso e ineficiente, enfatizando o papel monocrático da gerência. 

Este modelo predominou até a segunda década deste século, quando surge 

nos Estados Unidos, a partir das conclusões da Experiência de Hawthome, um 

movimento de reação à Teoria Clássica. 

A Teoria das Relações Humanas enfatizava a necessidade de se humanizar 

e democratizar a Administração sendo, neste sentido, altamente influenciada 

por conceitos oriundos da psicologia e sociologia. 

Como decorrência dessa abordagem psico-sociológica, o conceito de 

homem que emerge é o de um ser motivado pela necessidade de 

reconhecimento, de aprovação social e de participação nas atividades de seus 

grupos SOCIaiS. 

A remuneração era, à luz desses pressupostos, um fator secundário de 

motivação, ao contrário do que apontava a Teoria Clássica, enfatizando-se a 

integração social como determinante do nível de produção. 
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Observa-se uma evidente incompatibilidade entre os pressupostos da Teoria 

Clássica e os da Escola de Relações Humanas. Enquanto a primeira enfatizava 

a tecnologia e a racionalização dos métodos de trabalho, numa abordagem 

mecanicista que considerava o homem como um apêndice da máquina, esta 

última preocupava-se fundamentalmente com o homem e o clima psicológico 

do trabalho. 

Numa tentativa de sintetizar o pensamento dessas duas correntes surgiu a 

Teoria Estruturalista, inspirada, de certa forma, no modelo burocrático 

desenvolvido por Max Weber. 

Uma nova percepção da realidade organizacional bem como a absorção, 

pela Teoria Administrativa, de conceitos oriundos de outros campos das 

ciências sociais transparece nos trabalhos de diversos autores estruturalistas. 

Etizione (1973, p.8), por exemplo, observa que "o aumento do alcance e do 

racionalismo das organizações não se produziu sem um preço social e 

humano" expresso em frustração e alienação no trabalho. 
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Para ele, "o problema das organizações modernas é a maneira de reunir 

agrupamentos humanos que sejam tão racionais quanto possível e, ao mesmo 

tempo, produzir um mínimo de conseqüências secundárias indesejáveis e um 

máximo de satisfação"(Etizione, 1973, p.9). 

o conceito de homem que emerge na visão estruturalista é o de um ser 

dotado de personalidade cooperativa e coletivista que para sobreviver aos 

conflitos inerentes à sociedade moderna em geral, e ao sistema organizacional 

em particular, deve dotar-se de personalidade flexível, alta resistência à 

frustração, capacidade de adiar recompensas e um permanente desejo de 

realização. 

A Teoria Comportamental, um desdobramento da Teoria das Relações 

Humanas, especialmente através dos trabalhos de Maslow, McGregor, Mayo e 

Herzberg, centrou suas preocupações no lado humano da organização, a partir 

de uma visão do ser humano como um ser motivado por uma hierarquia de 

necessidades fisiológicas, sociais e psicológicas. 

Como conseqüência da incorporação à teoria administrativa de conceitos 

oriundos da Teoria Geral de Sistemas, as organizações passam a ser definidas, 



na Teoria dos Sistemas, como sistemas abertos e, portanto, dependentes do 

ambiente em que operam. A abordagem sistêmica representa uma tentativa de 

integrar os conceitos clássicos, humanísticos, estruturalistas e behavioristas, 

procurando, com isto, cobrir todos os fenômenos organizacionais. Dentro 

dessa visão, o conceito de homem que se formula é o do homem funcional, 

com um papel a desempenhar dentro das organizações, inter-relacionando-se 

com os demais indivíduos como um sistema aberto. 

A contribuição fundamental da abordagem sistêmica foi a compreensão da 

organização como um sistema aberto em dinâmica interação com o ambiente. 

Seus subsistemas, da mesma forma, além de inter-relacionados interagem com 

o sistema ambiental. 

Sua preocupação maior foi com as características organizacionais e seus 

ajustamentos contínuos às demandas ambientais o que num certo sentido 

significa, tanto quanto as demais abordagens, uma tendência a visualizar as 

organizações de dentro para fora. 
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o que caracteriza a Teoria da Contingência é justamente a mudança nesta 

tendência com a ênfase passando a ser colocada no ambiente. De acordo com 

Wood (1992, p.12): 

Sob a visão contingencialista, a questão que se coloca são a 

ident~ficação dos fatores de sucesso para a sobrevivência num ambiente 

dinâmico e a adequação prática das características organizacionais. O 

objetivo é aproveitar as oportunidades e vencer os desafios colocados pelo 

melO. 

Os autores dessa corrente reconhecem a inexistência tanto de uma melhor 

maneira de organizar, quanto de uma única melhor maneira de se motivar o 

indivíduo a produzir mais. 

O homem complexo da Teoria da Contingência é um ser que se motiva pela 

conjunção de três fatores : os objetivos individuais, a relação entre 

produtividade e alcance de objetivos individuais, e sua capacidade de 

influenciar seu próprio nível de produtividade. 

Todos esses modelos apresentam duas grandes limitações: 
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1. Tendem a generalizações acerca do ser humano, considerando seu 

comportamento como um mecanismo, de certa forma, previsível e, 

portanto, controlável. 

2. Preocupam-se com o ajustamento do indivíduo ao conteúdo do 

trabalho e não com seu crescimento individual. 

Como observa Guerreiro Ramos (1984), a preocupação básica é com a 

inserção do trabalhador na organização e, neste sentido, todas as abordagens 

desenvolveram mecanismos para estimular reações positivas em consonância 

como os objetivos organizacionais. 

Evidentemente, as visões que se construíram ao longo da evolução da teoria 

administrativa foram influenciadas pelas circunstâncias econômicas e sociais 

em que floresceram. Um mundo menos complexo que o atual. 

A moderna teoria administrativa parece apontar para uma compreensão do 

ser humano próxima da concepção do homem parentético a que se refere 

Guerreiro Ramos (1984,p.8), alguém dotado de capacidade de "graduar o 
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fluxo da vida diária para examiná-lo e avaliá-lo como um espectador". Este 

homem, produto da sociedade da informação, desenvolveu uma racionalidade 

cujos padrões nada têm a ver com o comportamento administrativo. (..) 

Deriva dos imperativos imanentes da própria razão, entendida como uma 

faculdade específica do homem e que exclui a obediência sega às 

exigências de eficiência "(Guerreiro Ramos, 1984, p.7). 

o homem parentético é, a um só tempo, uma conseqüência e uma reação às 

profundas transformações por que passa a sociedade moderna. 

Como destaca Martin (1996, p.16): 

Estamos nos estágios iniciais de uma grande revolução que está 

mudando fundamentalmente funções, empresas, gerências e arquiteturas. 

Definitivamente essa grande transição será mais devastadora do que a 

Revolução Industrial. As forças que a estão moldando incluem super

estradas mundiais da informação, investimentos em países de mão-de-obra 

barata, parcerias internacionais, downsizing, o conceito de fluxos de valor, 

equipes de fluxo de valor, revolução da qualidade, micro-eletrônica 
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poderosa, ciberespaço, operações virtuais, produção ágil e a reinvenção da 

gerência. 

o desenho organizacional adequado a este ambiente, de organizações não 

hierárquicas e orientadas para a clientela, representa profundas alterações na 

organização do trabalho. 

As exigências de especialização deram lugar a um outro perfil para o 

trabalhador, no sentido de compreensão mais ampla do processo produtivo e 

de capacidade de adaptação a um ambiente em mutação constante, de baixa 

previsibilidade e extrema competitividade. 

A complexidade aumentou tanto no ambiente externo quanto no ambiente 

interno das organizações. 

o desenvolvimento tecnológico, não obstante as conseqüências negativas 

da automação sobre o nível de emprego, tem dotado as organizações de 

instrumental que as permitem enfrentar as mudanças com a agilidade 

requerida. 
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No entanto, como destaca Rhinesmith (1993), os métodos de 

desenvolvimento de pessoas, funcionários ou gerentes, ainda estão baseados 

em paradigmas ultrapassados, sobre ambientes de alta previsibilidade e 

competitividade moderada. 

Como afirma Martin(1996, p.2I), "uma era que tem o conhecimento como 

seu principal recurso econômico é assustadoramente diferente de uma era que 

tem como principais recursos capital, matéria-prima, terra e mão-de-obra". 

o desenvolvimento gerencial assume, portanto, importância fundamental 

para operar as transformações exigidas pela nova ordem econômica e social. 

No caso das empresas estatais do setor elétrico, duas circunstâncias 

acrescentam complexidade à sua gestão: por um lado a adoção de um novo 

modelo para o setor que pretende introduzir a competição no mercado de 

geração de energia. Por outro lado, as incertezas quanto à modelagem e 

mesmo à própria viabilidade de sua privatização. 
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Isso toma ainda maior o desafio de identificar habilidades e conhecimentos 

necessários ao corpo gerencial e de redirecionar os programas de 

desenvolvimento. 

Tendo como pano de fundo o quadro aqUI exposto, pergunta-se: os 

programas de desenvolvimento gerencial em curso em Fumas Centrais 

Elétricas S.A. estão alinhados com as exigências do ambiente de negócios do 

novo setor elétrico? 

1.2. Questões a serem respondidas 

Para que se responda ao problema instigador do projeto, faz-se necessário 

responder às seguintes questões: 

Que competências são sugeridas pelos autores que se dedicaram ao tema, 

como adequadas à atuação gerencial? 

Que papel está reservado às empresas de geração de energia na nova 

estnltura do setor elétrico e que conseqüências isto traz à sua forma de gestão? 



20 

1. 3. Delimitação do estudo 

o estudo restringiu-se à avaliação dos programas de treinamento e de 

desenvolvimento gerencial promovidos por Furnas, por intermédio de sua 

Superintendência de Recursos Humanos, objetivando determinar em que 

medida esses programas estão alinhados com o novo ambiente de negócios em 

que a empresa se insere a partir da reestruturação do setor elétrico e dentro da 

perspectiva de sua provável privatização. 

Neste sentido, retoma a linha desenvolvida por Branco e Nogueira (1998, 

pA), "referente ao descompasso entre as demandas postas pelo atual ambiente 

de negócios e os programas de treinamento e desenvolvimento implementados 

pelas empresas". 

1.4. Relevância do estudo 

Furnas Centrais Elétricas S.A., nos seus mais de 40 anos de existência, 

tem-se caracterizado por enfrentar e vencer desafios no campo tecnológico. 

6:..:;;:, t'-'~ tl!Ai:m tiElIlHlGUE SIl\40NStlt 
ÇU!'tlUALAO GETUliO VARGU 
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Desde a construção de grandes barragens para suas usinas hidrelétricas até a 

construção e operação de usinas nucleares, o domínio sobre as tecnologias 

envolvidas colocaram-na como uma empresa de ponta e de fundamental 

importância para o desenvolvimento econômico do País. 

Com um corpo técnico altamente capacitado e um quadro gerencial estável, 

a empresa atravessou até o início da década de 80 um período de crescimento 

vertiginoso. 

A crise econômica vivida pelo País refletiu-se evidentemente na empresa, 

significando redução nos investimentos para expansão do parque gerador e 

apontando, já naquela época, para uma necessidade de mudança na forma de 

gestão e, até, na forma de propriedade. 

o agravamento da cnse, a possibilidade de privatização e as primeiras 

experiências de parcena com o setor privado para a construção de usinas 

levaram a empresa a grandes transformações internas, destacando-se, 

sobretudo, uma completa renovação do quadro gerencial. 
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Acresçam-se a este cenário as indefinições quanto ao processo de 

privatização, com a possibilidade de cindir-se a empresa em duas ou mais 

empresas. 

Diante do exposto, parece-nos relevante um estudo que possa nortear 

programas de desenvolvimento gerencial que capacitem a empresa a enfrentar 

o maior de seus desafios: o de sua própria sobrevivência sob propriedade 

privada e num ambiente competitivo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Como dito no capítulo anterior, Fumas vive o desafio de sua reconstrução, 

de sua construção sob um novo modelo, de propriedade privada e de mercado 

competitivo. 

Seu futuro será sombrio ou exuberante dependendo das escolhas que façam 

seus líderes acerca do tipo de organização que pretendem projetar. 

Este capítulo buscará, em pnmeIro lugar, apresentar as contribuições 

teóricas sobre os modelos organizacionais emergentes, analisando em seguida 

as abordagens mais especificamente voltadas para a questão gerencial. 

2.1. A organização do futuro 

A teoria das organizações caracterizou-se, até a década de 70, pela busca 

de um modelo ideal que se aplicasse a qualquer empresa, independentemente 

de seu tamanho e de sua atividade. 
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As duas décadas seguintes levaram a uma revisão nesses conceitos e, tal 

como nos aponta Drucker, ao abandono da crença em uma única teoria das 

organizações e em uma estrutura ideal. O sentido dessa mudança é o de 

organizações moldadas segundo seus "propósitos, tipos de atividade, pessoas e 

culturas" (Drucker, 1997 ,p.19). 

Drucker chama atenção, ainda, para a necessidade de as organizações, 

independentemente de seu tamanho, serem tratadas como negócios globais, 

aplicando-se esta visão não só a produtos e mercados, mas também a 

estratégias relativas à tecnologia, às finanças, às informações e aos recursos 

humanos. 

Para o autor, as empresas do futuro terão metade do número de níveis 

gerenciais e não mais que um terço dos gerentes das empresas de hoje. 

A empresa típica "será baseada no conhecimento, uma organização 

composta principalmente por especialistas que dirigem e disciplinam seu 

próprio desempenho através de feedback organizado por parte dos colegas, 

dos clientes e da empresa-sede" (Drucker, 1997, p.3). 
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Sua estrutura será mais horizontal, mais parecida com a das empresas do 

início do século. A diferença está em que, enquanto nessas o conhecimento 

estava nas mãos dos altos executivos, na nova organização, baseada na 

informação, estará nos níveis inferiores, nas mãos de especialistas com tarefas 

diferentes e autodirigidos. 

Segundo Drucker (1997, p.13), desde o surgimento da empresa moderna, 

houve duas grandes evoluções no conceito e na estrutura das organizações. A 

primeira, entre 1895 e 1905, "com a diferenciação entre administração e 

propriedade e a definição de administração como trabalho e tarefa". 

A segunda, no início da década de 1920, com o surgimento da organização 

de comando e controle, "com ênfase na descentralização, equipes centrais de 

serviços, gestão de pessoal, todo o aparato de orçamentos e controles e a 

importante distinção entre política e operações" (idem). 

o terceiro período de mudanças, que presenciamos neste final de século, 

reflete a transição da organização de comando e controle, para a organização 

de conhecimento. Construir essa nova organização é, para Drucker o desafio 

gerencial do futuro. 
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Estruturas corporativas tradicionais não são capazes de obter, nesse novo 

ambiente as condições necessárias para conseguir sucesso. Para Charam 

(1996, p 16), "as redes são um método mais rápido, mais inteligente e mais 

flexível do que reorganizações ou downsizings - que causam confusão, 

desgaste emocional e raramente apresentam resultados sustentáveis" . 

A operação em rede, que tanto pode significar relações externas como 

joint-ventures, como laços informais entra gerentes, ao mesmo tempo em que 

é facilitada pela tecnologia da informação, é uma constatação da 

interdependência tanto nos níveis internos quanto no nível externo à 

organização, constituindo-se num desafio à gerência ~ capacidade de 

integração com outros setores da organização e com parceiros externos. 

Como se verá no Capítulo 4, o modelo proposto para o setor elétrico, 

particularmente no que se refere à transmissão de energia, mercado do qual 

Fumas detém parcela significativa, reproduz uma estrutura em rede, o que 

exige uma agilidade nas decisões que habitualmente as empresas não 

possuem, por conta, principalmente de terem o Estado como seu maior 

acionista. 
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Hammer(l997), um dos criadores do movimento de reengenharia, enuncia 

as seguintes características que a organização assumirá no próximo século: 

responsabilidade, autonomia, risco e incerteza. São características que se 

contrapõem às da empresa convencional, em ambiente estável ou de baixa 

instabilidade em que era possível conviver com a rigidez organizacional. 

A visão tradicional da empresa, especialmente no ocidente, é o de uma 

máquina processadora de informação, na qual : 

... o único conhecimento útil é formal e sistemático - dados concretos 

(leia-se: quantificáveis), procedimentos codificados, principios universais. 

E os principais indicadores para a medição do valor de novos 

conhecimentos são similarmente concretos e quant(ficáveis - maIOr 

eficiência, custos mms baixos, maIOr retorno sobre o investimento. 

(Nonaka, 1997, p.27) 

o contraponto a essa visão é a empresa criadora de conhecimento: uma 

organização capaz de sistematicamente criar e disseminar por sua estrutura 

novos conhecimentos que resultem em novas tecnologias e produtos. Aquelas 

que fazem da inovação contínua seu único negócio. (Nonaka, 1997) 
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Isto requer, sobretudo, capacidade de adaptação, de modificar-se de acordo 

com as exigências do ambiente, um comportamento típico do camaleão. 

Usando a metáfora do réptil, Miller aponta cmco características 

fundamentais para a "organização-camaleão: grande flexibilidade, 

compromisso com o indivíduo, uso assíduo de equipes, sólidas competências 

principais e satisfação com a diversidade" (Miller, 1997, p.137). 

A mudança deixa de ser ameaça para transformar-se em meta permanente. 

Para Hamel e Prahalad, a capacidade de acompanhar a velocidade das 

mudanças é um fator chave para o sucesso num ambiente competitivo. A 

ausência desse requisito foi a razão principal para que tantas empresas líderes 

em seus setores no início dos anos 80 terminassem a década com sua posição 

de liderança abalada. De acordo com os autores: 

As bases para o sucesso obtido no passado foram abaladas e 

fragmentadas quando, na maioria dos casos, a topografia do setor mudou 

mais rápido do que a capacidade da alta gerência de reformular suas 

crenças e premissas básicas sobre que mercados deveria servir, que 
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tecnologias deveria dominar, que clientes deveria atender e como obter o 

melhor desempenho dos funcionários (Hamel e Prahalad, 1994, p.7). 

Trata-se de pontos de vista coincidentes com o de Martin( 1996), segundo o 

qual as empresas de sucesso buscam aprender de todas as formas possíveis, 

utilizando-se ao máximo desse aprendizado, fazendo do conhecimento 

renovado e aprimorado sua principal fonte de vantagem competitiva. 

Neste novo desenho organizacional, alguns princípios que norteavam as 

relações de trabalho, como segurança, estabilidade e lealdade assumem novos 

significados. O trabalho temporário e a terceirização de algumas atividades 

substituem o vínculo empregatício tradicional. Segurança e estabilidade serão 

bens cada vez mais escassos e, em contrapartida, também estarão reduzidos os 

níveis de lealdade. 

Todos esses pontos de vista expressam a necessidade de desenvolvimento 

de novos modelos organizacionais, em que a tônica será a flexibilidade, o foco 

no cliente, a visão global, não importando se trata-se de uma organização 

privada, estatal ou sem fins lucrativos, tampouco se seu negócio é a produção 

de bens duráveis, educação ou a prestação de um serviço público. 
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Evidenciam, também, a exigência de um novo tipo de liderança com 

conhecimentos e habilidades, isto é, competências que os capacitem a 

conduzir as organizações a resultados positivos. 

2.2. Competências gerenciais do futuro 

Em sua análise sobre a concepção de diversos autores que nas duas 

últimas décadas se dedicaram à questão da competência, da contribuição 

pioneira de Boyatzis, em 1982, à de Hesselbein, em 1996, Nogueira(1998, 

p.69-70) conclui que: 

... para o desenvolvimento de competências não basta elencar um 

conjunto de condições ou de características, ou de habilidades. Trata-se de 

conjugar as possibilidades de desenvolver uma consciência coletiva na 

liderança das organizações que torne possível ao homem conduzir as 

organizações, percebendo que as ações são sempre decorrentes de como o 

indivíduo enxerga a realidade presente e a futura, o quanto ele se propõe a 

interferir e é capaz de assumir os riscos decorrentes dessa interferência: o 

quanto é capaz de agregar forças positivas no sentido de uma realização. 
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Para Senge, a visão tradicional que se tem sobre os líderes - seres especiais, 

dotados de carisma, tem suas raízes na visão ocidental de mundo 

individualista e não-sistêmica. O verdadeiro papel do líder, em sua concepção, 

é o de projetista, professor e regente. 

A tarefa do projetista é a de construir o alicerce da organização, constituído 

por seus propósitos e valores essenciais, bem como definir as políticas e as 

estratégias que traduzem aqueles princípios e norteiam as decisões 

empresarIaIs. Cabe ainda ao projetista criar processos de aprendizagem 

efetivos. 

Como professor, o papel do líder é o de "mentor, guia ou facilitador, ( ... ) de 

fazer aflorar nas pessoas seus modelos mentais em relação a questões 

importantes"(Senge, 1997, p.351), ajudando-lhes "a reestruturar suas visões 

da realidade de modo a ver além das condições superficiais e dos eventos, e 

poder enxergar as causas subjacentes dos problemas - e aSSIm ver novas 

possibilidades para influenciar o futuro"(idem). 
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o papel de regente é, segundo Senge, o mais sutil dos três, uma vez que se 

trata quase que exclusivamente de uma questão de atitude. Envolve tanto a 

regência de pessoas, quanto a regência da missão da organização. 

Estes papéis exigem que se desenvolvam certas habilidades, como: "a 

capacidade de construir uma visão compartilhada, de trazer à superfície e 

questionar os modelos mentais vigentes e de incentivar padrões mais 

sistêmicos de comportamento" (Senge, 1997, p.345). 

Ao referir-se à construção de visões compartilhadas, Senge(1997,p.354) 

utiliza a metáfora do holograma, observando que "quando um grupo de 

pessoas passa a compartilhar uma visão da organização, cada uma delas vê um 

quadro individual da organização em sua plena forma". 

Trazer à superfície e testar modelos mentais exige habilidades de reflexão e 

indagação raramente encontradas, uma vez que as organizações tradicionais 

com seus mecanismos de controle inibem o questionamento de seus modelos 

estabelecidos. 

Por pensamento sistêmico, entende-se a capacidade de concentrar-se 

"menos nos eventos cotidianos e mais nas tendências e forças de mudança que 

estão subjacentes"(Senge, 1997, p.359). 
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Essas habilidades, uma vez desenvolvidas, têm que ser amplamente 

distribuídas pela organização, o que coincide com o que tanto Nonaka quanto 

Martin sugerem, como referido no capítulo anterior deste trabalho e que se 

constitui no princípio fundamental da organização aprendiz, um conceito 

derivado do modelo japonês de gestão. 

Em pesquisa envolvendo um grupo de noventa dos mais eficazes e bem

sucedidos líderes dos Estados Unidos, Bennis(l995) encontrou em 

praticamente todos eles as seguintes competências: 

• Gerenciamento da atenção - capacidade de atrair as pessoas para 

perto de SI, transmitindo um extraordinário senso de 

comprometimento; " ... conjunto de intenções ou pontos de vista ( ... ) 

em um sentido de resultados, metas ou direções"(Bennis, 1995, p.79-

80). 

• Gerenciamento do significado - capacidade de "tomar as idéias 

tangíveis para os outros, para que possam apoiá-las"(Bennis, 

1995,p.80). 
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• Gerenciamento da confiança - o que determina a confiança é a 

segurança. As pessoas "preferem seguir indivíduos nos quais podem 

confiar, mesmo que discordem de seus pontos de vista, a pessoas 

com quem concordam mas que vivem mudando de opinião"(Bennis, 

1995, p.82). 

• Gerenciamento de si próprio - conhecer e dispor de suas habilidades 

de forma eficaz. 

Para Kolb(1997 ,p.321), antes de qualquer conjunto de competências, o 

gerente de sucesso distingue-se "pela capacidade de se adaptar e fazer frente 

às exigências dinâmicas de seu trabalho e carreira profissional - enfim, pela 

capacidade de aprender". Da mesma forma, organizações de sucesso 

caracterizam-se por sua capacidade de inovação e de aprendizado com 

experiências do passado, tanto as bem quanto as mal sucedidas. 

Embora essas idéias não sejam novas, o autor chama a atenção para o fato 

de que poucas organizações e gerentes desenvolvam essa capacidade. A razão 

parece estar na falta de compreensão real do processo de aprendizagem. 
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o modelo de aprendizagem desenvolvido por Kolb(1997, p.322) concebe o 

processo como um ciclo quadrifásico, em que: 

Para o efetivo aprendizado, os aprendizes necessitam de quatro tipos 

dtferentes de habilidades - experiência concreta (EC), observação 

reflexiva (OR) , conceituação abstrata (CA) e experimentação ativa (EA). 

Isto é, eles precisam ser capazes de se envolver completa, aberta e 

imparcialmente em novas experiências (EC), refletir sobre essas 

experiências e observá-las a partir de diversas perspectivas (OR) , criar 

conceitos que integrem suas observações em teorias sólidas em termos de 

lógica (CA) , e usar essas teorias para tomar decisões e resolver problemas 

(EA). 

Esse modelo revela que o processo de aprendizagem eXIge "habilidades 

diametralmente opostas e que o aprendiz deve portanto estar continuamente 

escolhendo o conjunto de habilidades a desenvolver em cada uma das 

situações de aprendizagem"(Kolb, 1997 ,p.322). Combinações dessas 

habilidades definem estilos individuais de aprendizagem denominados 

convergente, divergente, assimilador e acomodador. Assim, a predominância 

das habilidades no convergente são CA e EA. No divergente, predominam EC 



36 

e OR, enquanto que o assimilador concentra suas habilidades em CA e ORo 

Finalmente, no acomodador predominam EC e EA. 

Pesquisa desenvolvida por Kolb, envolvendo 800 gerentes e estudantes de 

cursos de extensão universitária em administração, revelou uma relação entre 

esses estilos de aprendizagem e formação acadêmica. O resultado da pesquisa 

mostrou que engenheiros são predominantemente convergentes; economistas, 

matemáticos, químicos e fisicos aparecem como assimiladores; psicólogos e 

cientistas políticos são divergentes, ao passo que administradores são 

acomodadores. 

A falta de percepção da existência dessas diferenças de perspectiva na 

formulação de programas de treinamento e desenvolvimento, pode levar tais 

programas a resultados abaixo da expectativa. 

A partir de seu modelo e das conclusões de sua pesquisa, Kolb faz duas 

recomendações para a gestão do processo de aprendizagem individual e 

organizacional: a primeira é de que tanto gerentes quanto organizações 

aloquem tempo para aprender com suas experiências, pressupondo-se que a 

aprendizagem seja um objetivo explícito a ser perseguido com a mesma ênfase 
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com que se busca o lucro ou a produtividade. Em segundo lugar, considerar 

que as perspectivas analíticas - ação, reflexão, envolvimento concreto e 

distanciamento analítico - são todas essenciais para o aprendizado e que o 

predomínio de uma sobre as outras reduz a eficácia do processo. As diferenças 

de perspectivas dos envolvidos na aprendizagem devem, portanto, ser 

toleradas. 

Nonaka, baseado no modelo japonês de gestão, aborda a questão da 

aprendizagem nas organizações sob uma outra ótica. Para ele, a empresa é um 

organismo vivo que à semelhança das pessoas possui um senso de 

identificação e um propósito fundamental coletivos. Isto equivale ao 

autoconhecimento - "um entendimento compartilhado daquilo que a 

companhia defende, do caminho que ela está trilhando, do tipo de mundo que 

ele deseja viver e, o que é o mais importante, de como transformar aquele 

mundo em realidade" (Nonaka, 1997, p. 29). 

Segundo essa perspectiva, a criação de conhecimentos não resulta 

simplesmente do processamento de informações objetivas. Inclui o 

aproveitamento de insights geralmente subjetiivos, de intuições e palpites de 

funcionários, bem como a disponibilização desses insights para teste e uso 
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pela empresa como um todo. "A chave do processo é o comprometimento 

pessoal, o senso de identificação dos funcionários com a empresa e sua 

missão" (Nonaka, 1997, p.29). 

A invenção de conhecimentos nessa empresa não é atividade exclusiva de uma 

área de P&D, marketing ou planejamento estratégico. Cada indivíduo é um 

empreendedor. A criação de conhecimento é o centro da estratégia de 

recursos humanos da empresa. Disponibilizá-lo para toda a estrutura é uma 

atividade que se desenvolve continuamente e em todos os níveis da 

organização. 

A criação do conhecimento, segundo Nonaka, dá-se pela conjunção de 

dois tipos de conhecimento: o conhecimento implícito e o conhecimento 

explícito. 

o conhecimento implícito consiste de habilidades individuais, de difícil 

formalização e de difícil comunicação com os outros - por exemplo, o artesão 

que desenvolve uma técnica, uma grande perícia, mas não consegue articular 

princípios científicos ou técnicos que estão por trás desse conhecimento. 
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o conhecimento explícito, ao contrário, pode ser facilmente formalizado e 

sistematizado o que facilita sua comunicação e compartilhamento - por 

exemplo, fórmulas científicas e programas de computador. 

Há quatro padrões para a criação de conhecimento na organização: 

• De implícito para implícito - um indivíduo partilha seu 

conhecimento diretamente com outro. 

• De explícito para explícito - combinação de porções de 

conhecimento explícito que formam um todo novo. 

• De implícito para explícito - um conhecimento individual é 

articulado e compartilhado. 

• De explícito para implícito - o conhecimento compartilhado por toda 

a organização é interiorizado pelo indivíduo expandindo seu próprio 

conhecimento implícito. 

"Na empresa criadora do conhecimento, esses quatro padrões coexistem 

em dinâmica interação, uma espécie de espiral do conhecimento"(Nonaka, 

1997, p.32). 

A espiral do conhecimento desenvolve-se em duas fases, ambas exigindo 
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envolvimento pessoal, isto é, comprometimento: 

• Articulação: conversão de conhecimento implícito em explícito . 

• Interiorização: uso do conhecimento explícito para ampliar a base de 

conhecimento implícito. 

o papel central na empresa criadora de conhecimento é desempenhado 

pelas equipes. Elas fornecem o ambiente propício ao compartilhamento. 

Aos gerentes médios - líderes de equipe - caberia fazer a ponte entre a 

visão dos que se encontram no topo da organização e daqueles que se 

encontram na linha de frente. Seu papel seria o de engenheiros do 

conhecimento, sintetizando o conhecimento implícito tanto dos funcionários 

como dos altos executivos, transformando-o em conhecimento explícito e 

incorporando-o em novas tecnologias e produtos. 

Uma outra concepção para o papel da liderança foi desenvolvida por 

Schein, a partir de um modelo de ciclo de vida das organizações composto das 

seguintes fases: criação, construção, manutenção e manutenção. A cada etapa 

do ciclo de vida das organizações um tipo de liderança adequado. Assim, na 
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fase de criação da organização, o líder ideal seria o animador, alguém que 

contagiasse com sua energia os demais membros da organização a superar 

dificuldades e eventuais fracassos. No segundo estágio da vida da 

organização, o de construção, o papel a ser assumido pela liderança é o de 

criador de cultura, transmitindo suas crenças, valores e premissas aos 

subordinados. Na fase de manutenção da organização, o perfil necessário ao 

líder é o de sustentador da cultura. 

Para conduzir a organização em seu estágio de evolução, especialmente 

naquelas organizações sob drástico processo de mudança, e este é o caso de 

Fumas, Schein considera necessárias à liderança duas características especiais: 

em primeiro lugar, capacidade emocional de apoiar a organização que estará 

envolvida no processo de desapegar-se de práticas do passado e necessitando 

de segurança psicológica. Em segundo lugar, será necessário um entendimento 

da cultura empresarial e de sua dinâmica. 

Para o autor, o futuro será marcado por um processo de aprendizado e 

mudança permanentes, o que exigirá dos líderes características como: 

• Níveis extraordinários de percepção e compreensão das realidades do 

mundo e de si mesmos. 
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• Níveis extraordinários de motivação que lhes possibilite passar pelo 

inevitável desconforto de aprender e mudar, sobretudo em um mundo 

de fronteiras menos precisas, onde a lealdade fica mais d~ficil de 

definir. 

• Força emocional para gerenciar a própria ansiedade e a dos outros à 

proporção que o aprendizado e a mudança se tornam cada vez mais 

um modo de vida. 

• Novas habilidades para analisar premissas culturais, identificar 

premissas fimcionais e disfuncionais e desenvolver processos que 

ampliem a cultura através da construção baseada em pontos fortes e 

elementos funcionais. 

• Disposição e capacidade de envolver os demais e evocar sua 

participação, pois as tarefas serão muito complexas e as informações 

distribuídas de forma muito ampla para que os líderes resolvam 

sozinhos os problemas. 

• Disposição e capacidade para compartilhar poder e controle segundo 

o conhecimento e as habilidades das pessoas, ou seja, permitir e 

incentivar o florescimento da liderança por toda a 

organização(Schein, 1996, p.89). 
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Prahalad (1997) considera que na próxima década, o trabalho gerencial 

deverá concentrar-se nas seguintes tarefas: 

• Criar e compartilhar por toda a organização uma agenda competitiva, o 

que obrigará a uma descentralização da tomada de decisão, uma vez que 

os gerentes dos níveis mais baixos estão mais próximos dos clientes e da 

concorrência, em condições melhores, portanto, de definir as estratégias 

apropriadas . 

• Concentrar-se na restauração e na criação de novos mercados, 

incorporando aos recursos da empresa os recursos de clientes, parceiros 

e fornecedores . 

• Criar mecanismos de resposta rápida e pró-ativa ao mercado . 

• Desenvolver um modo global de pensar e agir. 

Contrapondo-se a esses pressupostos as características predominantes nas 

empresas estatais do setor elétrico, Fumas inclusive, habituadas a um mercado 

cativo e à tutela do Estado, fica evidente a distância entre sua forma de 

gestão atual e os desafios com que se defrontarão em seu futuro, ainda que 

aparentemente não tão próximo, mas muito provavelmente inexorável. 
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Para desincumbir-se de suas tarefas, o gerente terá que, além de 

desenvolver elevados padrões de excelência em termos de conhecimento do 

negócio, compromisso com o desempenho e responsabilidade, possuir as 

se guintes c aracterísti cas: 

• Raciocínio sistêmico. 

• Competência intercultural, o que significa compreensão da diversidade 

cultural, além de domínio de vários idiomas e conhecimento de 

história, religião e arte. 

• Preocupação com educação contínua, buscando treinamento intensivo e 

constante. 

Em todas essas abordagens parece claro que o gerente do futuro guardará 

poucas semelhanças com o padrão gerencial tradicional. 

As próprias organizações terão outras características, com a redução dos 

níveis hierárquicos e pelo emprego da mão-de-obra temporária ou pela 

terceirização de grande parte de suas atividades. 
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Tanto a concorrência quanto as parcerias poderão estar além das fronteiras 

de seus países- sede. 

Rhinesmith (1993), tendo em vista este cenário, sugere a necessidade de 

desenvolverem-se gerentes com as seguintes características pessoais 

associadas a uma mentalidade global : 

• Conhecimento - Expansão do conhecimento técnico, comercial e 

industrial de forma ampla e profunda numa base global. 

• Conceitualização - Desenvolvimento de capacidade conceitual para 

lidar com a complexidade das organizações . 

• Flexibilidade - Visão voltada mais para o processo e menos para a 

estrutura. O ambiente em constante mutação exigirá capacidade adaptativa. 

• Sensibilidade - Tendo em vista que parte do trabalho será 

desenvolvido por eqUIpes multiculturais, o gerente global terá que 

desenvolver sensibilidade para lidar com a diversidade cultural. 

• Julgamento - Capacidade de encarar a mudança como uma 

oportunidade e não como ameaça, o que requer a um só tempo 

autoconfiança e humildade. 
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• Reflexão - Capacidade de perceber a necessidade de aperfeiçoamento 

constante. 

As exigências da competição de organizações maIS enxutas, menos 

burocráticas e mais empreendedoras, transformaram radicalmente a natureza 

da atividade gerencial. 

Num ambiente com menos níveis hierárquicos, que reforça as relações 

laterais, até mesmo encontrar palavras que dêem significado aos novos 

papéis tomou-se dificil. Como aponta Kanter (1996, p.186) termos "como 

'superiores' e 'subordinados' não são muito precisos, e até mesmo 'chefes' 

e 'seu pessoal' implicam mais controle e propriedade do que os gerentes têm 

hoje em dia". Neste cenário, em que posição, cargo e autoridade perdem 

importância, há que se buscar novas ferramentas de motivação. Kanter 

enumera cinco delas: 

• Missão: Bons líderes inspiram nas pessoas, pelo poder e pelo estímulo 

de sua visão, a sensação de propósito e orgulho em seu trabalho. 

• Controle da agenda : Os líderes devem dar aos subordinados, tempo 

livre para trabalhar nos projetos de sua preferência, enfatizando 
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resultados e não procedimentos, além de delegarem o trabalho e as 

decisões sobre como fazê-lo. A possibilidade de escolher seu próximo 

projeto funciona como uma grande recompensa. 

• Participação na criação de valor : Empresas inovadoras estão 

experimentando incentivos em termos de participação patrimonial em 

projetos e bonificações relacionadas ao alcance de metas. 

• Aprendizado: A oportunidade de aprender novas habilidades, 

aumentando portanto a empregabilidade, é um importante fator de 

motivação. 

• Reputação: A oportunidade de aumentar a reputação, recurso-chave 

para carreiras profissionais é outro grande fator de motivação. 

Do novo gerente exige-se, segundo Kanter (1997, p.l07), um olho para 

mudanças e mão firme para assegurar a visão e reafirmar que a mudança 

pode ser conduzida, uma vez que articule a vontade do grupo e molde esta 

vontade para fins construtivos e uma capacidade de inspirar pela força da 
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personalidade, fazendo com que outros se sintam com autonomia para 

aumentar e empregar as próprias capacidades. 

Para Blanchard, o líder deve envolver-se tanto com a visão quanto com a 

implementação. Estando definida a visão e obtido o comprometimentos de 

todos, "o papel do líder é dedicar atenção à fisiologia - como as pessoas estão 

agindo e se desempenhando na organização - e alinhar o desempenho delas à 

visão" (Blanchard, 1996, p.1 03). 

Do exposto neste capítulo pode-se concluir que em conseqüência tanto de 

mudanças na arquitetura das organizações com a diminuição de seus níveis 

hierárquicos, quanto do aumento da complexidade do ambiente em que elas 

operam, e seu novo desenho é uma resposta a isso, a gestão das empresas está 

a exigir mais o desenvolvimento de líderes do que de gerentes, vistos aqui em 

sua acepção tradicional. 

Como afirma Bennis(1995,p.78): "Líderes são pessoas que fazem a coisa 

certa; gerentes são pessoas que fazem a coisa corretamente". 
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Será preCISO, no entanto, desenvolver lideranças que compreendam a 

ampliação do espectro da competição sendo, além de acessíveis a parceiros 

internos e externos, donos de visão cosmopolita. 

Nas palavras de Kanter (1996, p.1 08): 

Os líderes do futuro não podem mais permitir o isolamento. Não é 

apenas uma opção em um universo cada vez menos delimitado de 

organizações sem fronteiras orientadas pela 'força do cliente ': o fato é que 

as pessoas cada vez mais podem evitar os monopólios locais ou 

fornecedores locais protegidos e visitar o mundo em busca de melhores 

produtos e serviços. Em suma, os líderes do passado quase sempre 

levantaram muros. Agora, precisam destruí-los e substituí-los por pontes. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de pesquisa 

De acordo com a taxionomia definida por Vergara (1997), a pesquisa de 

que trata o presente trabalho pode ser definida como descritiva e explicativa, 

quanto aos fins. Quanto aos meios de investigação, trata-se de pesquisa de 

campo, documental e bibliográfica. 

Descritiva, porque apresenta as características dos programas de 

desenvolvimento gerencial de Fumas, bem como as exigências que seu 

ambiente de negócios requer. 

Explicativa, porque pretende apontar as razões para convergências e 

divergências entre o que se requer e o que se está praticando em termos de 

desenvolvimento gerencial. 

Pesquisa de campo, porque foi realizada no ambiente em que ocorre o 

fenômeno que se pretende estudar. 
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Pesquisa documental, porque foi baseada, também, nos documentos 

internos da empresa que orientam seus programas de desenvolvimento 

gerencial. 

Pesquisa bibliográfica, porque tomou como referencial para análise 

material publicado em livros, teses, dissertações e revistas. 

3.2. Coleta de dados 

Os dados foram coletados por meio dos seguintes instrumentos: 

Entrevistas não estruturadas com profissionais da área de desenvolvimento 

de recursos humanos. 

Consulta à documentação existente na empresa sobre programas de 

desenvolvimento gerencial. 

Pesquisa bibliográfica que forneceu o referencial teórico sobre linhas de 

desenvolvimento de competências gerencias. 
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3.3. Tratamento dos dados 

Os dados foram tratados de forma a possibilitar uma visão das 

competências requeridas num ambiente competitivo em contraposição ao que 

se exige num ambiente monopolista. 

A visão da empresa, evidenciada por seus programas de desenvolvimento, 

foi contraposta aos requisitos sugeridos no referencial teórico que se construiu 

a partir da pesquisa bibliográfica. 

A visão dos gerentes foi obtida em documentação sobre os resultados de 

pesquisa levada a efeito durante a realização dos programas. 

3.4. Limitações do método 

Por se tratar de estudo de caso, generalizações das conclusões desse 

trabalho, ainda que para empresas do mesmo setor, estarão limitadas. 
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4. A NOVA ESTRUTURA DO SETOR ELÉTRICO 

o sistema elétrico brasileiro pode ser considerado único em âmbito 

mundial, tendo em vista seu tamanho e suas características. 

Até fevereiro de 1999 era formado por dois sistemas interligados, um com 

as empresas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e outro constituído pelas 

concessionárias da região Nordeste e parte da região Norte. A partir daquela 

data, os dois sistemas foram unidos por uma linha de transmissão com 1000 

MW de capacidade, a Interligação Norte-Sul, passando a formar um único 

sistema interligado de âmbito nacional. Atualmente, apenas 3,9 % da 

eletricidade do País é produzida fora desse sistema, em pequenos sistemas 

isolados, localizados principalmente na região amazônica. 

O que acentua a especificidade do setor elétrico brasileiro são tanto a 

extensão da rede de transmissão que alcança 63.700 km, quanto a 

predominância de usinas hidrelétricas que respondem por 93,5 % da 

capacidade instalada do sistema (ONS, 1999). 



54 

A opção pela intensa utilização do potencial hidrelétrico do País determinou 

as características singulares do sistema, uma vez que usinas desse tipo são 

construídas onde melhor se pode aproveitar as afluências e os desníveis dos 

rios, em locais geralmente distantes dos centros consumidores. Assim, para 

fazer chegar com segurança a energia produzida até o mercado consumidor, 

foi preciso desenvolver um extenso sistema de transmissão. Além disso, o 

sistema foi concebido de forma a aproveitar a diversidade de comportamento 

das vazões entre rios de diferentes bacias hidrográficas. 

Cabe ressaltar a importância da participação do Estado como empreendedor 

na construção do sistema elétrico. 

Até julho de 1995, quando se iniciou o processo de privatização do setor, a 

geração de energia elétrica, bem como o sistema de transmissão, eram 

eminentemente estatais. 

o processo de reestruturação do setor elétrico vem sendo desenvolvido a 

partir de uma proposta elaborada pela empresa de consultoria Coopers & 

Lybrand ( Campante e Fernandes, 1998), objetivando: 
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• A desverticalização das empresas, com a separação das atividades de 

geração e de transmissão; 

• A implantação de um modelo comercial competitivo com garantia de 

livre acesso à rede; 

• A redução do papel do Estado nas funções empresariais no setor, por 

meio da privatização das empresas existentes e da licitação da 

expansão. 

Com a desverticalização, as 4 empresas federais - Furnas, Chesf, 

Eletronorte e Eletrosul - dariam origem a 8 novas empresas geradoras a serem 

privatizadas e a 4 empresas de transmissão, cuja propriedade permaneceria 

estatal. Essa intenção já foi materializada em relação à Eletrosul, cujo 

desmembramento deu origem à Gerasul, privatizada em 1998. 

No que se refere a Furnas, dela originar-se-iam 4 empresas, sendo 1 de 

transmissão e 3 de geração. A uma das empresas de geração caberiam as 

usinas de Marimbondo, Corumbá, Porto Colômbia, Furnas, Luís Carlos 

Barreto, Mascarenhas de Moraes, Campos e Santa Cruz, o que representa uma 

capacidade instalada de 5.507 MW. A uma segunda geradora, com 3.783 MW 

de capacidade, caberiam as usinas de Itumbiara, Serra da Mesa, Funil e 
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Manso, esta última ainda em constnlção, com entrada em operação prevista 

para dezembro de 2000 (Fumas, 2000). 

o primeiro passo no desmembramento de Fumas foi dado em 1997, com a 

separação de sua área nuclear que, fundida à NUCLEN, deu origem à 

ELETRONUCLEAR, a quem cabe a operação da Central Nuclear de Angra 

dos Reis. 

Ainda do ponto de vista institucional, o modelo proposto previu a criação 

de uma agência reguladora e de um organismo independente a quem caberia 

as funções de: 1) o planejamento operacional e despacho das centrais~ 2) a 

determinação da energia firma de cada central~ 3) o controle da rede de 

transmissão; e 4) a administração do mercado atacadista de energia. 

Criado em agosto de 1998, o Operador Nacional do Sistema Elétrico é a 

entidade responsável por esses papéis. O ONS (1999) é uma associação civil, 

cujos integrantes são as empresas de geração, transmissão, distribuição, 

importadores e exportadores de energia elétrica, e consumidores livres, tendo 

o Ministério de Minas e Energia como membro participante, com poder de 

veto em questões que conflitem com as diretrizes e políticas governamentais 
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para o setor. Também tomam parte nessa associação os Conselhos de 

Consumidores. 

Complementando a estrutura do setor, cnou-se a Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, que sucedeu ao Departamento Nacional de Águas 

e Energia Elétrica - DNAEE no papel de entidade reguladora do mercado de 

energia elétrica. 

o novo modelo foi estruturado, na visão do Ministério de Minas e Energia 

(1999), com o objetivo de assegurar a oferta de energia em bases 

competitivas, suportar o desenvolvimento hidrelétrico e o término das novas 

unidades geradoras. O pressuposto é de que o modelo estatal "esgotou sua 

capacidade de responder pela expansão futura, de fornecer os sinais 

econômicos e o ambiente adequado para atrair capitais privados, dada a sua 

suscetibilidade e às interferências políticas." 

A criação do Mercado Atacadista de Energia Elétrica tem por objetivo 

transferir as responsabilidades das decisões aos atores do mercado. Com a 

segregação dos custos de suprimento em seus componentes individualizados 

de geração, transmissão, distribuição e comercialização, viabilizada pela 
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desverticalização da indústria, estaria criado o ambiente favorável à livre 

negociação de energia elétrica no mercado de atacado. 

Os preços seriam estabelecidos pela competição e diferenciados por região. 

Regras claras de participação e associação garantirão a livre entrada de novos 

geradores, permitindo que eles obtenham cobertura equânime nas diferenças 

entre os valores produzidos e demandados através do registro dos seus 

contratos. 

A reestruturação do setor elétrico só estará completada com a venda das três 

geradoras federais, cuja expectativa do governo é que ocorra até o final de 

2000. As indefinições que cercam a modelagem para a venda dessas empresas 

evidentemente afetam sua gestão, como estará demonstrado no próximo 

capítulo no que se refere especificamente a Fumas. 
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5. A EMPRESA 

A Central Elétrica de Furnas foi criada em 28 de fevereiro de 1958 com o 

objetivo de construir e operar a primeira usina hidrelétrica de grande porte do 

Brasil (1216 MW) e, assim, vencer o desafio de sanar a grande crise 

energética que ameaçava de colapso os três 
. . . 

pnnCIpaIS centros 

sócioeconômicos do País: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

Para suprir a realização de vários empreendimentos da região metalúrgica 

do centro de Minas Gerais e do litoral da região Rio - São Paulo, a barragem 

de Furnas, localizada no rio Grande, se apresentava como a grande solução. 

Aproveitando o potencial hídrico do rio, que corta a Região Sudeste, parte nas 

divisas de São Paulo e Minas Gerais, a Empresa dava seu primeiro passo para 

revolucionar a política energética do País. 

A usina entrou em operação em 1963, com sede em Passos, cidade mineira 

próxima ao local da barragem. Em junho de 1971, a sede foi transferida para o 

Rio de Janeiro e a Empresa passou a se chamar Furnas - Centrais Elétricas 

S.A., para melhor expressar seu novo objetivo: construir um conjunto de 

centrais elétricas e não uma única usina. 
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o objetivo inicial da Empresa se expandiu e Fumas conta, hoje, com um 

complexo de nove usinas hidrelétricas e duas termelétricas, totalizando uma 

potência de 8230 MW. 

Sua área de atuação abrange a região mais desenvolvida do País, onde vive 

metade da população brasileira e são consumidos mais de dois terços da 

energia produzida em todo o Brasil, compreendendo o Distrito Federal e os 

estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e 

Tocantins. 

o Sistema de Fumas é constituído de usmas, subestações e linhas de 

transmissão. Dele fazem parte a maior termelétrica da América Latina (Santa 

Cruz, com 600 MW) e o primeiro projeto do setor elétrico brasileiro 

desenvolvido em parceria com a iniciativa privada: a Usina de Serra da Mesa, 

localizada em Goiás. Seu sistema de transmissão tem mais de 18 mil 

quilômetros de linhas. Fumas produz e transmite energia em grosso e 

transporta energia da Usina de Itaipu para suprir outras empresas de energia 

elétrica. A energia comprada de Itaipu e repassada para outras empresas 

tomou-se a maior parcela que transita em seu sistema de transmissão. 
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Sua missão é oferecer energia elétrica em condições de preços e qualidade 

altamente competitivos e assegurar o total funcionamento da malha de 

transmissão da região onde atua, utilizando-se de tecnologias adequadas e 

preservando o meio ambiente. 

A confiabilidade de seu Parque Gerador e de seu Sistema de Transmissão 

faz de Fumas, cuja estrutura organizacional está representada nos 

organogramas constantes dos anexos I a VI, uma das maiores empresas do 

País. Desde 1992, a Empresa vem apresentando índices de confiabilidade em 

nível internacional: 99,99 %. 

Em 1997, com a separação da área nuclear, deu-se o primeiro passo concreto 

para a privatização de Fumas. 

Nos dois anos que se seguiram, o clima na organização foi extremamente 

afetado por dois fatores: a hipótese de cisão da empresa para fins de sua 

privatização, já referida no capítulo anterior, e a implementação de um novo 

plano de demissão voluntária, denominado Plano de Desligamento 

Programado, a que aderiram 1.006 empregados, o que, mantendo-se a atual 
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política de não reposição, reduzirá o quadro de pessoal da empresa até 

dezembro de 2002 a 2.753 funcionários. 

Entre dezembro de 1989 e dezembro de 1999, o quadro de pessoal de Fumas 

reduziu-se de 9.971 para 4.165 empregados. Do total de demitidos 309 eram 

ocupantes de cargos de gerência e I .611 foram transferidos para a 

Eletronuclear, com a cisão da área nuclear. 

Ao atual plano de desligamento houve a adesão de 172 gerentes, com a 

seguinte previsão de desligamento: 

• Demitidos até abril de 2000 - 9~ 

• Com desligamento previsto até dezembro de 2000 - 6~ 

• Com desligamento previsto até dezembro de 2001 - 21 ~ 

• Com desligamento previsto até dezembro de 2002 - 136~ 

Fumas enfrenta, em decorrência dessas contingências - cisão/privatização e 

redução do quadro de pessoal - o momento mais turbulento de sua existência, 

com reflexos importantes em sua gestão. As incertezas quanto ao futuro mais 
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imediato impactam desde suas operações cotidianas, até a formulação de uma 

estratégia que oriente a construção de seu futuro. 

No ambiente organizacional predominam a emoção e a instabilidade. 

A necessidade de desenvolver em sua força de trabalho um perfil 

empreendedor, dinâmico e criativo, que a capacite a enfrentar os desafios do 

ambiente turbulento que cerca a empresa, levou à implementação dos 

programas de formação de competências gerenciais de que trata o próximo 

capítulo. 
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6. O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS EM 

FURNAS 

Os programas de que trata a presente pesqUIsa, implementados sob 

coordenação da Fundação Getúlio Vargas, são fruto de uma política de 

educação continuada e de desenvolvimento de pessoal, concebida em 1997, no 

âmbito do que se denominou Sistema de Gestão da Aprendizagem 

Organizacional- SGAO. 

Desenvolvido com base em técnicas e metodologias de planejamento 

estratégico, o SGAO, segundo Vergara e Cavalcanti (1999, pll), "reveste-se 

de caráter especial, por orientar políticas que têm nas pessoas o elo que busca 

a direção do sucesso dos seus negócios". 

As seguintes premissas orientaram a estruturação do programa de educação 

continuada (Vergara e Cavalcanti, 1999, p.12): 

• Mudanças ocorridas no ambiente institucional do setor elétrico no 

país, no mercado de energia elétrica e na sociedade em geral exigem 
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uma nova visão empresarial para conter ameaças concretas à 

sobrevivência da organização e à empregabilidade das pessoas; 

• Uma nova modelagem organizacional de Fumas deverá emergir para 

viabilizar o exercício de uma estratégia empresarial no contexto de um 

ambiente competitivo, impor a internalização de valores, a assunção de 

atitudes e a disponibilização de conhecimentos e habilidades consoantes 

com seus atributos técnicos, para tomar a empresa operante; 

• O gap existente entre o conjunto de competências requeridas para 

executar a estratégia e operar a estrutura e o mecanismo de gestão que 

se vislumbra no horizonte próximo e as competências resultantes dos 

contextos institucional, organizacional e administrativo anteriores às 

mudanças precisa ser mitigado; 

• Necessita ser desenvolvida uma massa crítica potencialmente apta do 

corpo técnico-gerencial de Furnas para desenvolver as competências 

necessárias ao pleno funcionamento da organização em bases 

competitivas; 

• A realização do potencial de competências necessárias ao corpo 

técnico-gerencial de Fumas demandará esforços sign~ficativos e 

sistemáticos de educação continuada nas novas formas de gestão e 
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operação organizacional, de modo a manter a história de sucesso da 

empresa no novo ambiente. 

6.1. Programa de Formação de Competências Básicas - FCB 

6.1.1. Finalidade 

o Programa de Formação de Competências Básicas - FCB teve por 

finalidade oferecer aos participantes, oportunidades que lhes permitissem 

capacitar-se no domínio de competências alinhadas com a estratégia de 

negócios da empresa. 

Assim, objetivou subsidiar o processo de sucessão gerencial, oferecendo 

aos participantes instrumentos para: 

• Gerir o negócio de energia elétrica num mercado competitivo; 

• Gerir novos empreendimentos; 

• Gerir processos de mudança organizacional; 

• Atuar como gerente econômico, de pessoas e de processos. 
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6.1.2. Público Alvo 

o FCB destinou-se a Chefes de Divisão, Chefes de Usina, Chefes de 

Escritório de Construção e empregados que eventualmente substituam ou 

possam vir a substituir estes gerentes. 

Participaram do Programa 95 empregados, dos quais 48 ocupavam cargos 

de gerência. 

Do total de participantes, CInCO já deixaram a empresa e dos que 

permanecem no quadro de pessoal 14 aderiram ao Programa de Desligamento 

Programado, o que significa que se desligarão da empresa até dezembro de 

2002. 

A distribuição de vagas por Diretoria foi a seguinte: 

• Presidência - 28 

• Diretoria de Produção e Comercialização de Energia - 39 

• Diretoria de Planejamento, Engenharia e Constnlção - 3 

• Diretoria Financeira - 5 
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• Diretoria de Administração e Suprimentos - 20 

6.1.3. Carga Horária 

o Programa foi desenvolvido em 6 meses com uma carga horária de 256 

horas, sendo 172 horas presenciais e 84 à distância. 

6.1.4. Estrutura Curricular e distribuição da carga horária 

o quadro a seguir apresenta a estrutura curricular e a carga horária que 

coube a cada um dos temas abordados pelo Programa 
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Integração dos participantes 16 horas 16 horas 

O modelo energético brasileiro 4 horas 4 horas 8 horas 

Gestão estratégica 4 horas 8 horas 12 horas 

Gestão econômica e financeira 16 horas 16 horas 32 horas 

Gestão de pessoas 16 horas 16 horas 32 horas 

Gestão de negócios 8 horas 16 horas 24 horas 

Gestão de operações 16 horas 16 horas 32 horas 

Gestão da qualidade e da produtividade 8 horas 16 horas 24 horas 

Habilidades gerenciais 8 horas 16 horas 24 horas 

Jogo de pessoas 32 horas 32 horas 

Seminário de apresentação do projeto 4 horas 16 horas 30 horas 

Carga Horária Total 84 horas 172 horas 256 horas 



70 

6.2. Programa de Desenvolvimento de Competências Estratégicas - DCE 

6.2 .1. Finalidade 

o Programa de Desenvolvimento de Competências Estratégicas - DCE teve 

por finalidade oferecer aos gerentes de Furnas oportunidades que lhes 

permitissem aperfeiçoar competências alinhadas com a estratégia de negócios 

da empresa, em um ambiente de maior competitividade e mudança. 

Assim, objetivou oferecer aos participantes, insumos para: 

• Atuar na especificidade do setor elétrico e suas mudanças; 

• Preparar a empresa para o ambiente de privatização; 

• Atualizar-se no que concerne às tendências mais modernas de gestão 

empresarial; 

• Desenvolver habilidades para lidar com a competitividade, a 

complexidade, a incerteza e o risco que o ambiente de negócios não 

protegido apresenta; 

• Apropriar-se de base teórica consolidada e transformá-la em ação 

prática. 
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6.2.2. Público Alvo 

o DCE destinou-se a Chefes de Departamento, Adjuntos de Chefes de 

Departamento, e Chefes de Divisão que eventualmente substituam ou possam 

vir a substituir Chefes de Departamento. 

Participaram do Programa 72 empregados, dos quais 68 ocupavam cargos 

de gerência. 

Do total de participantes 4 já deixaram a empresa e dos que permanecem 

33 aderiram ao Programa de Desligamento Programado, estando previsto seu 

desligamento até dezembro de 2002. 

A distribuição de vagas por Diretoria foi a seguinte: 

• Presidência - 18 

• Diretoria de Produção e Comercialização de Energia - 29 

• Diretoria de Planejamento, Engenharia e Construção - 2 

• Diretoria Financeira - 6 

• Diretoria de Administração e Suprimentos - 17 
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6.2.3. Carga Horária 

o Programa foi desenvolvido em 7 meses com uma carga horária de 380 

horas, sendo 248 horas presenciais e 132 à distância. 

6.2.4. Estrutura Curricular e distribuição da carga horária 

o quadro a seguir apresenta a estrutura curricular e a carga horária que 

coube a cada um dos temas abordados pelo Programa. 
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Tema Tutorial P resenda I Total 

I Integração dos participantes 8 horas 8 horas 
! 
! 

! Novos paradigmas no contexto do setor elétrico 8 horas 8 horas 

Contabilidade gerencial e finanças 24 horas 16 horas 40 horas 

_. ._._. __ ._._--_._-_._--_._._._.- ----_._- ._. ._-
Macro e micro economia 16 horas 16 horas 32 horas 

I Estratégia empresarial 16 horas 32 horas 48 horas 
! 
I Ambiente do negócio de energia elétrica 8 horas 16 horas 24 horas 

I Marketing 
_. 

16 horas 16 horas 32 horas 

I .. __ .. __ .. _---_ .... __ ............ _---_._-- ---_ .. _._-- ---_ ... _ .. _-_.- ,..--_._._----I Operações 8 horas 16 horas 24 horas 
I 

í 
! Gestão de pessoas 8 horas 24 horas 32 horas 
I 
! Negociação 

-
8 horas 8 horas 16 horas 

Informática para gerentes 4 horas 8 horas 12 horas 
! 

Novo marco regulatório do setor de En. Elétrica 8 horas 8 horas 16 horas 

i -_ .... _._._-------_ .. _---_ .. __ .. __ .. _ ... -_._._--- -
rPrivatização 8 horas 8 horas 16 horas 
I 
I Competitividade intemaci~nal -- _. 

8 horas 8 horas 16 horas 

Jogo de negócios 48 horas 48 horas 

! 
I Seminário de apresentação de projeto 6 horas 16 horas 22 horas 

- ;---. 

Carga Horária Total 132 horas 248 horas 380 horas 
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6.3. Corpo docente 

o corpo docente dos Programas foi composto por professores de 

reconhecida competência no meio acadêmico, bem como por profissionais de 

Fumas de reconhecida competência técnica e didática. 

6.4. Metodologia 

Os Programas privilegiaram o aspecto teórico conceitual dos temas, 

apresentado sob regime tutorial à distância e também presencial. Neste último 

caso foram utilizados métodos interativos como exposição dialogada, jogos, 

simulações e dinâmicas de grupo em geral. 

Atividades prévias ao encontro presencial, tais como leitura de textos, 

levantamento de problemas mediante um caso ou solução de problemas 

forma realizadas em regime tutorial à distância. 

O regime tutorial à distância exigiu que o docente se colocasse à disposição 

dos participantes durante uma hora por semana. O acesso foi possível via e

maU, fax, telefone e correio. 
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6.5. Avaliação da aprendizagem 

Os participantes foram avaliados segundo os seguintes critérios: 

• Realização das tarefas propostas; 

• Qualidade de sua participação nos debates levados a efeito nos 

momentos presenciais; 

• Engajamento. 

Adicionalmente, cada participante ou grupo de até 4 participantes 

apresentou trabalho escrito sobre uma questão relevante para Fumas, abordada 

durante os Programas. Tal trabalho deveria ser um projeto de mudança e 

aprimoramento de setores específicos, alinhados com a estratégia do negócio. 

Dos dois programas resultaram 44 projetos reunidos em coletânea 

organizada pela eqUIpe da Fundação Getúlio Vargas, com a seguinte 

distribuição temática (Vergara e Cavalcanti, p.20): 

• Gestão de pessoas: 12 projetos; 

• Sistemas de informação: 5 projetos; 
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• Marketing institucional: 2 projetos; 

• Estrutura: 3 projetos; 

• Processos de trabalho: 14 projetos; 

• Gestão contábil e financeira: 8 projetos. 

Os projetos abrangeram todas as áreas da empresa, com predominância da 

área de Produção e Comercialização de Energia, à qual se destinaram 44 

trabalhos. 

A preocupação com as mudanças que se avizinham no mercado em que a 

empresa opera transparece em quase todos os trabalhos, sendo a questão da 

competição no mercado de energia elétrica tratada explicitamente em 18 deles. 

Pretendia-se que esses trabalhos fossem mais que um exercício acadêmico e 

que, sobretudo, produzissem resultados efetivos nas áreas a que se 

relacionavam. A estratégia para que sua efetividade fosse alcançada era a de 

obter em cada Diretoria da empresa o apoio para o desenvolvimento de pelo 

menos um projeto e, a partir dessas primeiras experiências, despertar o 

interesse pela implementação de soluções sugeridas em outros trabalhos, 
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desencadeando um processo efetivo de renovação e de disseminação do 

conhecimento adquirido nos programas. 

o processo, no entanto, sofreu solução de continuidade com a mudança de 

Diretoria da empresa e da gerência de RH, no início de 1999, e com a 

mudança de foco para a questão da privatização. 

A hipótese de cisão da empresa criou, na visão de seus novos dirigentes, um 

clima impróprio para a discussão de temas que, em certo sentido, exigiam 

definições, entre outros aspectos, sobre sua nova estrutura organizacional e as 

novas dimensões de seu quadro de pessoal e gerencial. 

Analisar, portanto, a efetividade de qualquer programa de desenvolvimento 

gerencial em Fumas requer a consideração desses aspectos que pautam as 

ações na empresa nos últimos dois anos. Isso afeta as pessoas, tanto quanto 

afetam as políticas da empresa, levam à descontinuidade projetos importantes, 

gerando frustração, um alto nível de insatisfação e de instabilidade. 

o objetivo dos programas era, por um lado, buscar minimizar esses efeitos, 

na medida em que propiciassem uma antevisão das perspectivas que o 
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mercado de energIa elétrica, em sua nova configuração, apresenta para a 

atuação da empresa. 

Por outro lado, pretendia-se formar uma massa crítica que orientasse o 

processo de mudanças por que a empresa terá que passar para inserir-se nesse 

novo contexto, sem perder também de vista a possibilidade de sua privatização 

e as implicações disso em sua gestão. 

Essa massa crítica seria fornecida tanto pelos projetos finais dos cursos, 

quanto pelas visões obtidas a partir de pesquisa realizada no decorrer dos 

programas, na qual se objetivou obter um diagnóstico da gestão de pessoas no 

contexto das mudanças que estão já ocorrendo e das que se espera venham a 

ocorrer em Furnas (Vergara e Cavalcanti, 1999). 

6.6. A pesquisa sobre a visão dos gerentes 

6.6.1. Metodologia 

O objetivo da pesquisa foi o de produzir um diagnóstico acerca das 

percepções dos participantes do programa em relação à cultura predominante 

na organização, bem como em relação ao significado da mudança. 
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Participaram da pesquisa 165 participantes dos programas. Os dados forma 

coletados em duas etapas distintas: na fase tutorial e na fase presencial dos 

programas. 

6.6.2. Fase tutorial 

Na fase tutorial buscou-se obter dos participantes "uma reflexão crítica 

acerca das idéias de mudança da mentalidade gerencial proporcionada pela 

empresa, considerando as percepções dos participantes sobre o estágio cultural 

da organização." (Silva e Vergara, 2000, p. 88) 

A partir de cinco textos, os participantes foram instados a responder a 

questões que pretendiam obter essas visões. 

Os três primeiros textos, extraídos de Imagens da Organização, de Gareth 

Morgan, serviram de orientação às respostas às seguintes questões (Silva e 

Vergara, 2000, p. 88) : 

• Olhando para as práticas que definem como as pessoas e equipes são 

gerenciadas hoje na sua empresa, que tipos de práticas parecem ter 

sido originadas com o emprego da imagem da máquina e que tipos de 
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práticas parecem ter sido originadas com o emprego da metáfora do 

organismo? 

• Hoje a sua empresa se parece com qual das três imagens ou metáforas 

(máquina, organismo e cérebro)? Por quê? 

• O que deveria mudar nas práticas de gestão de pessoas e equipes, se 

quiséssemos migrar completamente para uma visão como a 

apresentada pela metáfora do cérebro? 

Um texto sobre algumas características da cultura organizacional brasileira, 

de Prestes Motta, orientou a resposta às seguintes indagações (Silva e Vergara, 

2000, p.89): 

• Em que nível você acha que o perfil cultural descrito pelo autor se 

assemelha à cultura de sua empresa? Em que aspectos e por quê? 

• Que aspectos da cultura brasileira você acha que podem ajudar ou 

atrapalhar em um processo de criação de uma organização que 

funcione segundo a metáfora do cérebro? 
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Finalmente, com base em Peter Senge, perguntou-se "o que a sua empresa 

poderia fazer para tentar praticar as cinco 'disciplinas' apresentadas por 

Senge" (Silva e Vergara, 2000, p.80). 

Os resultados obtidos na fase tutorial permitiram identificar as seguintes 

características da organização (Silva e Vergara, 2000, p.90): 

• trata-se de uma organização sólida, que possui uma história de 

sucesso e que se destaca em suas atividades, sobretudo devido ao seu 

pioneirismo, ao elevado nível de capacidade e competência de seu 

corpo de funcionários e a importantes projetos desenvolvidos junto à 

sociedade ao longo do tempo; 

• há um histórico de grande preocupação com o bem-estar jlsico, 

financeiro e profissional de seus juncionários e jàmiliares; 

• existe na organização um forte valorização da hierarquia, com grande 

distância de poder entre os d(lerentes níveis hierárquicos; 

• trata-se de um empresa predominantemente masculina, tanto no que 

diz respeito à composição do quadro de funcionários, quanto no que se 

refere à predominância de valores associados à racionalidade, com 

menor ênfase nos valores relativos à subjetividade e à emoção; 
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• verifica-se uma cultura de forte valorização da estabilidade, com 

propensão a evitar riscos. 

6.6.3. Fase Presencial 

Nesta fase, correspondente aos encontros em sala de aula, cada grupo de 

vinte e cinco participantes "foi levado, durante dois dias, à exposição mais 

detalhada sobre as idéias propostas para a mudança organizacional, no que 

conceme às práticas de gestão da empresa e, de modo mais detalhado, ao 

gerenciamento de pessoas." (Silva e Vergara, 2000, p.89) 

F oram utilizados dois instrumentos para coleta de dados: a construção de 

imagens gráficas (desenho de livre criação) e a aplicação de questionário 

abrangendo os seguintes tópicos: 

• direcionamento estratégico/ liderança da organização~ 

• desenvolvimento das competências organizacionais~ 

• envolvimento, comprometimento e moral das pessoas~ 

• processo de tomada de decisão~ 

• estrutura/infra-estrutura da organização~ 

• necessidade de a organização mudar~ 
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• comunicação/fluxo de informação; 

• trabalho em equipe; 

• desenvolvimento de competências individuais/treinamento; 

• processo de avaliação de desempenho das pessoas; 

• gerência de conseqüências, reconhecimento e motivação; 

• oportunidades individuais; 

• satisfação com o trabalho; 

• obstáculos à realização de mudanças. 

Os resultados da fase presencial ressaltaram os seguintes aspectos positivos, 

identificados na dinâmica de construção de imagens (Silva e Vergara, 2000, 

p.91 ) : 

• A percepção de que há um grupo de pessoas leais à organização, 

trabalhando para que ela não perca o rumo do processo de 

mudança. 

• A percepção de que há um grupo de pessoas que se mantêm unidas 

em seus esforços pelo sucesso da organização e de todos. 

• A percepção de que a competência das pessoas pode ajudá-las a 

manterem-se firmes diante da mudança. 



84 

• A percepção de que a mudança não representará o fim da 

organização. 

• A percepção de que, da mudança, pode nascer uma organização 

melhor. 

A dinâmica da construção de imagens permitiu, ainda, identificar os 

seguintes aspectos negativos (Silva e Vergara,2000) : 

• A incerteza quanto ao futuro. 

• A falta de um direcionamento claro a ser seguido. 

• O distanciamento de quem está à frente da organização. 

• O rompimento de uma relação entre as pessoas e a organização. 

• A ameaça de rompimento de uma relação sólida entre as pessoas, em 

função da expectativa de cisão da empresa. 

• A sensação de que a mudança está sendo imposta por uma grande 

ameaça externa. 

• A sensação de que a empresa não está totalmente preparada ou não 

dispõe de condições ideais para mudar. 

• A sensação de que parece não haver saída. 
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• A percepção de que muitas pessoas não dispõem de condições de 

sobreviver às mudanças ou de que as condições não são iguais para 

todos. 

• A percepção de que há pessoas que entram pânico e não se engajam 

na luta pelo bem comum. 

• A percepção de que há um certo imobilismo de parte das pessoas na 

organização, mesmo diante das ameaças concretas. 

• A percepção de que há atitudes individualistas acontecendo. 

• A percepção de que nem todos têm o mesmo a perder. 

• A idéia de que a organização, antes sólida, está perdendo sua força. 

• A sensação de que a verdade está sendo escondida. 

Das respostas aos questionários podem ser ressaltados os seguintes aspectos 

(Silva e Vergara, 2000, p. 93 a 95): 

• Quanto ao planejamento estratégico: não há, hoje, uma estratégia 

de longo prazo claramente definida, que apresente um foco 

adequado no que diz respeito tanto às ameaças e oportunidades do 

mercado, quanto ao que acontece dentro da organização, além de 
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revelar pouca preocupação contínua como nível de satL~fação dos 

clientes e pouco foco na inovação. 

• Quanto à infra-estrutura material: os participantes consideram 

que existem boas condições de trabalho na empresa. 

• Quanto o processo de decisão: as percepções são de que, embora 

haja um nível razoável de definição dos limites de responsabilidade 

de cada indivíduo, o processo não é suficientemente participativo, de 

que falta delegação e empowerment das pessoas, de que o nível de 

explicação da decisões é insuficiente e de que há pouco suporte para 

que as pessoas possam assumir riscos, o que acarreta um processo 

decisório lento, no qual as decisões são dificeis de serem 

implementadas. 

• Quanto à comunicação e ao fluxo de informação: as percepções 

são de que o nível de comunicação horizontal entre as áreas é 

razoável e de que os maiores problemas existentes ocorrem no nível 

vertical. 

• Quanto ao trabalho em equipe: é dificultado pela própria 

estrutura formal da organização, pelo pouco incentivo ao diálogo e 

pela forma com as funções estão definidas. Essa dificuldade é 

agravada pela pouca possibilidade de compartilhamento de 
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capacidades, em razão da recente redução maciça dos quadros 

funcionais, decorrente dos planos de desligamento voluntário que 

têm sido conduzidos, sem que novas aquisições venham sendo 

efetuadas, devido às restrições legais vigentes para a contratação de 

funcionários nas empresas estatais. 

• Quanto ao desenvolvimento de pessoas: a empresa possui um 

histórico de apresentar uma ênfase razoável ao desenvolvimento de 

pessoas. No entanto, os participantes da pesquisa consideram que 

falta, hoje, um plano individual de treinamento e desenvolvimento 

alinhado com as necessidades estratégicas da organização. 

• Quanto à avaliação do desempenho das pessoas: não há um 

processo formal de avaliação do desempenho individual ou da 

equipe, o que é percebido como um dos maiores problemas da 

empresa no que diz respeito à gestão de pessoas. 

• Quanto às oportunidades individuais de carreira: as percepções 

são de que, apesar de haver um nível razoável de oportunidades de 

desenvolvimento e crescimento na empresa, os critérios de 

promoção não são baseados unicamente no mérito e nas razões de 

negócio, de que não há um plano individual de carreira estabelecido 
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e de que os critérios de contratação são genéricos, não observando 

plenamente o perfil e os conhecimentos adequados para o cargo. 

• Quanto à satisfação com o trabalho: o sentimento dos 

participantes é de que as pessoas possuem, ainda, um grande 

orgulho de pertencer à empresa, gostam do tipo de trabalho que 

fazem, realizam-se com ele e consideram que o seu potencial é bem 

aproveitado. 

• Quanto aos obstáculos às mudanças: os participantes identificam 

os seguintes aspectos: as deficiências no processo interno de 

comunicação; a falta de envolvimento dos níveis superiores; a falta 

de motivação das pessoas para a mudança; a falta de visão comum 

entre as áreas; a predominância de um espírito conservador na 

cultura da empresa. 

6.6.4. Visões predominantes apontadas pela pesquisa 

Os resultados da pesquisa ressaltaram três aspectos predominantes na 

visão dos participantes (Silva e Vergara, 2000): 
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• O fato de os funcionários da empresa demonstrarem grande 

orgulho de pertencer a uma organização que pOSSUI uma 

história de importantes realizações e uma imagem de 

competência construída com o esforço integrado de todas as 

pessoas que dela participam. 

• As indefinições quanto ao processo de privatização afetam de 

modo negativo o moral e a crença das pessoas na possibilidade 

de sucesso futuro. 

• A existência de um sentimento de ameaça de rompimento de 

uma relação duradoura entre a empresa e seus empregados. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os programas de desenvolvimento de competências gerencias analisados 

nesse trabalho são parte da estratégia de implantar-se em Fumas uma 

sistemática de aprendizagem organizacional, cuja base teórica foi obtida 

predominantemente nas idéias de Peter Senge. 

Na essência da organização que aprende (Senge, 1998), estão a preocupação 

em aumentar continuamente sua capacidade de criar, o estímulo a padrões de 

pensamento novos e abrangentes e o desenvolvimento de um ambiente onde 

as pessoas possam aprender continuamente a aprender juntos. 

A mola propulsora do aprendizado, segundo Senge, é a tensão provocada 

pelo confronto entre a realidade e o futuro que se pretende alcançar (tensão 

criativa). As visões tanto da realidade atual quanto do futuro que se deseja 

alcançar devem ser construídas coletivamente. 

A pesquisa sobre as visões dos participantes levada a efeito durante os 

programas, teve o propósito tanto de formar uma imagem coletiva da realidade 
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atual, homogeneizando as visões, quanto produzir perspectivas de futuro e 

orientação para a mudança. 

Qualquer programa de treinamento tem por objetivo mais imediato, o 

desenvolvimento pessoal de seus participantes, a ampliação do conhecimento 

em nível individual. 

Na organização que aprende, o conhecimento tácito será útil, no entanto, 

somente quando puder ser explicitado, disseminado pela sua estrutura. 

Nos programas desenvolvidos em Fumas, parte desse papel deveria ser 

desempenhado pelos projetos desenvolvidos pelos participantes que, como 

portadores do aprendizado obtido nos programas, seriam um instrumento de 

integração da base de conhecimentos da empresa. Sua não implementação, 

ainda que justificada pelo ambiente turbulento por que passa a empresa, pode 

reforçar as visões negativas ressaltadas na pesquisa, diminuindo a crença na 

sinceridade da organização quando se propõe a patrocinar programas dessa 

natureza. 
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Fumas, tradicionalmente, teve na lealdade de seus empregados e, em 

especial, de seu corpo gerencial um de seus fatores de sucesso. Decisões como 

essa podem significar o rompimento desse laço de forma abrupta e unilateral, 

convulsionando o ambiente e adicionando dificuldades ao processo de 

mudança. 

Os dois programas foram desenvolvidos com o propósito de preparar seu 

corpo gerencial para a passagem, aparentemente inexorável, do modelo de 

administração estatal para o de propriedade privada. Isso pode ser percebido 

tanto pelos temas abordados, quanto pelo conteúdo dos trabalhos finais, em 

sua maioria voltados para a inserção da empresa no novo modelo do setor 

elétrico. No entanto, a prevalência das indefinições, no âmbito governamental, 

quanto ao processo de privatização, dificultam uma avaliação sobre sua 

efetividade. 

O que se constata é que representaram um esforço válido tanto de capacitar

se um grupo de pessoas que deverão estar à frente do processo, pelo menos no 

nível interno da organização, quanto de sugerir soluções, apontar caminhos. 
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A todas as indefinições que marcam o período, nos dois anos que se 

seguiram ao início dos programas adicionou-se o problema gerado pela 

implementação do programa de desligamento voluntário. Qualquer que seja 

seu destino em termos de composição acionária, a empresa enfrentará nos 

próximos dois anos o desafio de substituir 172 gerentes que aderiram ao 

programa. Será preciso retomar o processo de preparação de novos quadros. 

Como ponto de partida pode-se utilizar a experiência obtida nos Programas 

de F ormação de Competências Básicas e de Desenvolvimento de 

Competências Estratégicas que, se foram instrumento de desenvolvimento no 

nível pessoal, no nível organizacional tiveram o mérito de apresentar 

propostas concretas de encaminhamento ao processo de transformação pelo 

qual a empresa terá que, necessariamente, passar em seu futuro próximo. 
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Anexo I - Administração Superior - Organograma 
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ANEXO 11 - Presidência - Organoerama 
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ANEXO IH - Diretoria Financeira - Organograma 
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ANEXO IV - Diretoria de Administração e Suprimentos - Organograma 
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ANEXO V - Diretoria de Produção e Comercialização 

de Energia Elétrica - Organograma 
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ANEXO VI - Diretoria de Planejamento. Engenharia 

e Construção - Organograma 

lO COMITÊ DE 
NO RMALllAÇÃ o TÉCNI Cf.. 

.' 

. . ........... . 
• o. " • : 

.. . .. . . . 


