
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

EBAPE: ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

DE EMPRESAS 

CFAP: CENTRO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA E PESQUISA 

MESTRADO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

JOSÉ ANTÔNIO MACIEL PEREIRA 

 

  

 

 

COMPORTAMENTO DOS PROCESSOS INTRA-ORGANIZACIONAIS 

DE APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA FRENTE A UMA MUDANÇA 

DE ESTRUTURA DE PROPRIEDADE: O CASO DA TERMOMACAÉ - 

PETROBRÁS 
 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

Orientador: Prof. Dr. Joaquim Rubens Fontes Filho 
 

 
 
 

Rio de Janeiro 
 

2008 
 

1 



COMPORTAMENTO DOS PROCESSOS INTRA-ORGANIZACIONAIS DE 

APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA FRENTE A UMA MUDANÇA DE ESTRUTURA DE 

PROPRIEDADE: O CASO DA TERMOMACAÉ – PETROBRÁS 

 

 

 

JOSÉ ANTÔNIO MACIEL PEREIRA 

 

 

 

 
Dissertação apresentada à Fundação 
Getúlio Vargas-RJ – Escola 
Brasileira de Administração Pública 
e de Empresas, como requisito 
parcial à obtenção do título de 
Mestre em Gestão Empresarial. 

. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Joaquim Rubens Fontes Filho 
 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 
 

2008 
 
 
 
 

 2  



COMPORTAMENTO DOS PROCESSOS INTRA-ORGANIZACIONAIS DE 

APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA FRENTE A UMA MUDANÇA DE ESTRUTURA DE 

PROPRIEDADE: O CASO DA TERMOMACAÉ – PETROBRÁS 

 

 

JOSÉ ANTÔNIO MACIEL PEREIRA 

 

 

 

Dissertação apresentada à Fundação 
Getúlio Vargas-RJ – Escola 
Brasileira de Administração Pública 
e de Empresas, como requisito 
parcial à obtenção do título de 
Mestre em Gestão Empresarial. 

 

 

 

Aprovada (  )                          Não Aprovada (  )                             Em: ___/___/___ 
  
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

___________________________________________________________________________ 
Presidente 

 
 
 

1º  Membro 
 
 
 

2º  Membro 
 

 3  



 
AGRADECIMENTOS 

 

 

 Ao Professor Joaquim Rubens Fontes Filho, pela confiança depositada e pelos 

constantes estímulos para a realização deste trabalho, sempre com observações precisas e 

encorajadoras, que acabaram por deixar uma forte impressão de um modelo de acadêmico a 

ser seguido. 

 A todos os amigos da turma de Mestrado, que sempre primaram pela busca da coesão 

e o sentimento de equipe nesta caminhada, fazendo com que os desafios fossem mais 

facilmente superados. Sei que seremos sempre amigos. 

 A minha querida esposa e eterna companheira Mônica e aos meus filhos Jean, Adhara 

e Beatriz, pelo carinho que sempre me dedicaram e pela compreensão demonstrada quando 

não podia estar junto de vocês. 

 Aos meus pais, Félix (em memória) e Gertrudes, que sempre me mostraram o caminho 

da busca pelo conhecimento para a realização dos sonhos da minha vida, mas nunca deixando 

de lado a ética e a moral. 

 À Termomacaé-Petrobras, que proporcionou a minha liberação em tempo parcial para 

que pudesse cursar o Mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sempre que ensinares, 

ensinas também a duvidar do 

que ensinas” 

José Ortenguy Goset  

 

 

 

 

 5  



RESUMO 

 

 Esta dissertação descreve o comportamento dos processos intra-organizacionais de 

aprendizagem tecnológica em uma empresa que detinha estrutura de propriedade composta 

por duas empresas estrangeiras. Esta estrutura foi alterada pela aquisição do controle por uma 

empresa governamental brasileira no ano de 2006. A empresa é uma Usina Termelétrica a Gás 

Natural, localizada na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro que produz energia 

elétrica diretamente para o Sistema Interligado Nacional Brasileiro. O objetivo desta pesquisa 

é verificar como se comportaram os mecanismos de aquisição de conhecimentos tecnológicos 

existentes na empresa e a sua disseminação para a organização antes e depois desta mudança 

de estrutura de propriedade. A taxonomia aplicada para a determinação da estrutura de 

propriedade considera três parâmetros: o tipo, a característica específica e a concentração de 

propriedade. Os processos intra-organizacionais de aprendizagem tecnológica foram 

examinados a partir da estrutura de abordagem sistêmica que estabelece quatro características-

chave: variedade, intensidade, funcionamento e interação. No período de 2001 a 2006 até a 

mudança de estrutura de propriedade, a empresa desenvolveu seus próprios processos de 

aprendizagem que eram verificados em suas rotinas operacionais, cujos principais foram 

identificados a partir das evidências empíricas.  Foi utilizado como corte o ano de 2006 e 

encerrando-se a coleta de dados em agosto de 2007 para a identificação do comportamento 

destes processos de aprendizagem antes e depois da mudança de estrutura de propriedade 

privada para governamental. A conclusão deste estudo de caso sugere que os processos intra-

organizacionais de aprendizagem tecnológica utilizados ao longo de tempo na empresa podem 

ter o seu comportamento diretamente influenciado por uma mudança de estrutura de 

propriedade privada para governamental, podendo afetar negativamente o seu desempenho em 

sua indústria, pois houve descontinuação de 51% dos processos de aprendizagem existentes 

anteriormente e redução sistemática dos que permaneceram sendo utilizados, restringindo o 

fluxo de aquisição de conhecimentos e a sua conversão para a empresa.   

 

 

Palavras Chave: Processos de Aprendizagem; Governança Corporativa, Termelétrica 
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ABSTRACT 

 

This academic work describes the interfirm technological learning processes behavior at a 

thermo plant throughout the years 2001 till 2007. Its former ownership structure was 

composed by two foreigners companies. This structure was changed by the acquisition of the 

company control by a Brazilian state owned company on April 2006. The company is a 

Natural Gas Fired Power Plant placed at Macaé City, at Rio de Janeiro State, Brazil 

generating electric power right to National Integrated System (SIN). The goal of this research 

is verify how the technological knowledge had been acquired by the firm and how it had been 

spread out throughout the organization before and after the change of the ownership structure. 

The taxonomy applied to determining of ownership structure take in account three 

parameters: type, specific characteristic and the ownership structure itself. Technological 

Learning Interfirm Processes have been examined from a model of systemic approach that 

establishes four key characteristics: “variety, intensity, functioning and interaction”.  During 

2001 until 2006, till the change of owner structure, the firm developed its own learning 

processes in its own operational routines. The main learning processes have been identified 

from empirical evidences.  It has been adopted the cut line at year of 2006 for the comparison 

among the technological learning processes behavior, when the change of ownership structure 

took place. The data capture occurred within April and August 2007 covering since 2001. 

Verified the behavior of these learning processes before and after the ownership structure 

changed from private property to state owned property. The conclusion of this case study 

suggests that interfirm processes of technological learning identified by the research had their 

dynamical behavior promptly affected by a change from private to ownerstate ownership 

structure, exposing the company to a poor performance in its industry, due to the lack of 51% 

of the technological intrafirm learning processes and reduction of the acquisition of new 

technical knowledge and its conversion throughout the organization.   

 

Key Words: Technological Learning, Corporate Governance, Power Plant 
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CAPÍTULO 1 
 

1.1 INTRODUÇÃO 
 

Uma empresa que, em dado momento, possui a sua estrutura de propriedade alterada 

por qualquer motivo, apresenta a possibilidade de ter o seu relacionamento com o mercado 

influenciado por mudanças nas suas estratégias estabelecidas pelo novo grupo controlador. 

Em nível intra-organizacional, estas decisões determinam a continuidade ou não de rotinas, 

bem como revisão das existentes, buscando o alinhamento aos interesses dos novos 

proprietários.  

A estrutura de propriedade é um conceito associado à literatura sobre governança 

corporativa e se relaciona a importantes compromissos de natureza estratégica que podem 

definir a sobrevivência da empresa. Nas empresas de hoje, o conhecimento é considerado 

como uma matéria-prima tanto quanto um produto (LEONARD-BARTON, 1988). O seu 

correto gerenciamento pode ser determinante para a construção de uma estratégia tecnológica 

de sucesso para a empresa. É necessário que a empresa tenha uma estratégia de assimilar 

conhecimentos tácitos, conseguindo a construção de estruturas organizacionais complexas 

(SIFFERT FILHO e SOUZA E SILVA, 1999) e, através delas, disseminá-los por toda a 

organização. No atual ambiente econômico, a competitividade das empresas já é função de 

ativos intangíveis, tais como este conhecimento tecnológico.  

Dentro das rotinas internas existentes que podem ser influenciadas por uma mudança 

de estruturas de propriedade na empresa, destacam-se os processos intra-organizacionais de 

aprendizagem tecnológica, (cujo acrônimo adotado por diante será PIOAT). Bell e Pavitt 

(1995) propõem a definição dos PIOATs como os vários processos pelos quais os indivíduos 

adquirem habilidades e conhecimentos e que possibilitam a sua conversão para a organização 

ao longo do tempo. Pavitt (2001) sugere que os PIOATs podem explicar diferenças de 

produtividade entre empresas, garantindo deste modo a sua sobrevivência através da inovação 

tecnológica. Sabe-se que aprendizagem tecnológica também pode ser relacionada à melhoria 

do desempenho operacional, produtividade e curvas de aprendizagem (ROSAL, 2004). 

Empresas na busca de competitividade enxergam esta inovação tecnológica como 

fonte de sucesso e sobrevivência no mercado e para isto precisam desenvolver, aliado ao 

entendimento da estratégia definida pelos proprietários, as suas aptidões além daquelas 

criadas com conhecimentos meramente rotineiros e operacionais básicos,.  Esta estratégia 

 16  



deve ser implementada na empresa pelo seu preposto (agente) e são reguladas pelas boas 

práticas de Governança Corporativa. Os PIOATs podem ser um fator de construção, 

manutenção e evolução do conhecimento tecnológico da empresa, ou seja, funcionam como 

um dos pilares do conhecimento organizacional. Pode-se inferir que o status atual de 

conhecimento tecnológico de uma empresa é uma função dependente dos processos de 

aprendizagem (FIGUEIREDO, 2005). A partir deste raciocínio, a proposta de estrutura 

analítica da dissertação é apresentada na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Estrutura Analítica da Dissertação 

 

 

A pesquisa ora desenvolvida ganha relevo quando se pretende associar os PIOATs a 

uma mudança de estrutura de propriedade em empresa do setor de energia elétrica brasileiro.  

Este setor vem sendo marcado por profundas mudanças institucionais (inclusive de estrutura 

de propriedade), regulatórias e tecnológicas desde a década de 1990 e se destaca por procurar 

constantemente a inovação tecnológica em seus processos, na busca da segurança de 

fornecimento de energia, sustentabilidade ambiental e eficiência energética. 

Sendo um estudo de base qualitativa, onde não se busca a comprovação ou negação de 

uma teoria através de testes de hipóteses, a resposta à pergunta desta pesquisa procura 

explicar como a mudança de estrutura de propriedade afeta os processos de aprendizagem 

tecnológica. Este trabalho procura avançar além de estudos existentes, aprofundando o 

assunto em ambiente nacional, contribuindo para o tema em desenvolvimento através de 

quatro pontos: 

1) Fazer um relacionamento entre a abordagem evolucionária de aprendizagem 

tecnológica e as teorias de governança corporativa. 

2) Que a pesquisa possa contribuir à literatura do tema, pela existência de poucos estudos 

sobre mudança de estrutura de propriedade em empresa de capital fechado. 

Nova 

Estrutura de 

Propriedade 

Comportamento dos 

Processos de 

Aprendizagem 

Tecnológica Intra-

Firma 

Alteração 

das Rotinas 

Internas 

Governança Corporativa 
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Tecnológica - 
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3) sobre uma 

4) ara decisão 

 

1.2 TEMA E PROBLEMA 

A contratação de gestores para a administração da empresa em nome dos proprietários 

gera u

) considera a governança corporativa como o estabelecimento de 

um sis

presas para o controle dos problemas 

de agê

a esteja 

alinhad

Contribuição ao Setor Elétrico Nacional ao apresentar um estudo de caso 

empresa de propriedade privada que se tornou propriedade governamental. 

Fornecer subsídios para proprietários e gestores para auxílio à discussão p

de escolhas estratégias tecnológicas para a empresa. 

 

 

ma relação de agenciamento, como sugerem Jensen e Meckling (1976), onde estes 

últimos são contratados para agir sempre no melhor interesse dos primeiros, já que são estes 

os proprietários da empresa. Em busca deste objetivo, os acionistas estabelecem mecanismos 

que assegurem a minimização deste problema de agência (SILVEIRA et al, 2003). Daí 

surgem as propostas de boas práticas de governança corporativa. Assim, a partir da separação 

histórica entre propriedade e administração, os interesses do proprietário e do agente 

(administrador) contratado passaram a serem regulados pela Teoria da Agência à luz da 

Governança Corporativa. 

Siffert Filho (1998

tema de monitoramento e incentivo de modo que os administradores gerenciem as 

empresas de acordo com o interesse dos proprietários.  

Dos mecanismos tipicamente utilizados nas em

ncia entre investidores e gestores, quatro são internos e um outro, externo. Como 

internos, podem ser destacadas a concentração de propriedade, conselho de administração, 

remuneração do CEO (“Chief Executive Officer”) e a forma “M” de estrutura divisional. 

Como mecanismo externo, o controle é feito pelo mercado, pares e mercado de executivos, 

além de também atuarem como órgãos reguladores e fiscalizadores (Hitt et al, 2005). 

O controle do problema de agência está ligado à necessidade de que a empres

a com os interesses do proprietário, que é associado a um retorno financeiro ao capital 

aplicado na empresa na maioria das vezes. Este retorno possui como um de seus 

condicionantes o próprio desempenho da empresa em um mercado cada vez mais competitivo. 

Um país em desenvolvimento como o Brasil, que iniciou o seu processo de industrialização 

tardiamente utilizando tecnologias maduras, necessita de que suas empresas tornem-se 

competitivas e alcancem as empresas de tecnologia de ponta. Assim, deve se engajar em 
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processos de aprendizagem tecnológica para adquirir conhecimento para criar e acumular suas 

próprias competências inovadoras (FIGUEIREDO, 2004). 

Pode-se estabelecer o ano de 1995 como o começo de publicação de estudos de 

acumul

o com relativa profundidade “se” e “como” 

os proc

 

concen

 de propriedade têm buscado a sua relevância a partir de 

amostr

 no país, com foco diretamente 

ligado 

am identificados poucos estudos que tentam relacionar os PIOATs 

ação tecnológica de pesquisadores de países emergentes, adotando uma perspectiva 

muito mais ampla, onde são analisadas as bases organizacionais e gerenciais dos processos de 

aprendizagem de empresas em países em desenvolvimento (FIGUEIREDO, 2005), como por 

exemplo, Kim (1995, 1997) e Dutrenit (2000).   

Estes estudos têm avançado demonstrand

essos de aprendizagem afetam a capacidade inovadora e competitiva das empresas 

(FIGUEIREDO, 2005), através de uma abordagem dinâmica de como o agente administra a 

empresa e como a empresa se comporta perante esta gestão. As conclusões destes estudos 

vêm se apresentando como uma ferramenta de grande importância para a gestão estratégica do 

aprendizado tecnológico, permitindo um entendimento maior sobre como interpretar as 

observações relativas a este movimento a partir de períodos maiores de tempo (BELL, 2006). 

Neste trabalho, o tema terá o foco na estrutura de propriedade que está relacionada à

tração de propriedade, ou seja, no que diz respeito às quantidades percentuais em posse 

dos acionistas em relação ao total de ações existentes. Os demais mecanismos da estrutura de 

controle de governança corporativa não serão abordados nesta pesquisa, ficando a sugestão de 

serem escopo de estudos futuros. 

Os estudos sobre estrutura

as de empresas de capital aberto, onde a propriedade é difusa, ou seja, existe um 

número grande de acionistas compondo esta estrutura de propriedade. Encontra-se, como por 

exemplo, na literatura internacional, estudos de Zahra (1996), Thomsen e Pedersen (1997), 

Han et al (1999) e Daily et al (2003). Já na literatura nacional, encontramos estudos como os 

desenvolvidos por Silveira (2003 e 2004) e Coutinho (2003).  

Diversos estudos sobre os PIOATs já foram realizados

aos processos de acumulação de competências tecnológicas, como, por exemplo, Ben 

(2001), Figueiredo (2003), Rosal (2004) e Garcia (2006).  Destaca-se Rosal (2004) que possui 

o mérito de adaptar e aplicar, pela primeira vez, a metodologia desenvolvida por Figueiredo 

(2001) para classificação dos processos de aprendizagem tecnológica intra-organizacionais 

em uma empresa da indústria de energia elétrica, descrevendo-os como base para traçar a 

trajetória de acumulação de competências tecnológicas na área de transmissão elétrica de uma 

empresa governamental.  

Por outro lado, for
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com u

período adotado para a investigação é do ano de 2001 até agosto de 2007, quando 

foi enc

ríodo de 2001 até 31 de dezembro de 2002), 

quando

006: A Usina já está implantada 

funcion

 2007: No mês de abril de 2006, a Usina 

muda d

comportamento dos PIOATs, os períodos que foram 

escolhi

 

 

ma mudança de estrutura de propriedade. Graça (2006) estabelece uma conexão 

importante entre os PIOATs, a governança corporativa e a inovação tecnológica. Geraldo 

Filho (2007) tenta explicar em sua pesquisa como as competências essenciais são afetadas 

pelas mudanças ambientais e nas estruturas de governança corporativa, sob perspectivas dos 

modelos “shareholder” e “stakeholder” utilizados em empresas de distribuição de energia 

elétrica.  

O 

errada a pesquisa de campo, quando os dados e informações levantadas foram julgados 

suficientes para as conclusões da dissertação. Para melhor entendimento do comportamento 

dos PIOATs na empresa frente à nova estrutura de propriedade, foram realizados três cortes 

no período acima citado, conforme Figura 1.2:  

a) Final do Ano de 2002 (abrange o pe

 a empresa ainda está em construção, implantação e testes, culminando com o teste de 

confiabilidade de carga máxima (operação total da Planta) realizado no final do ano de 2002. 

Após esta etapa, a Usina passa a ter a sua potência máxima integrada ao sistema elétrico 

nacional e a empresa passa a desenvolver gestão própria. 

b) Ano de 2003 até 25 de Abril do ano de 2

ando integrada ao Sistema Elétrico Nacional atendendo às demandas elétricas da 

região. 

c) 26 de Abril de 2006 a 31 de Agosto de

e estrutura de propriedade.  

Para efeito de estudo do 

dos nesta dissertação são os relacionados como “b” e “c”. O período citado em “a”, 

onde, apesar de não ter ocorrido mudança de estrutura de propriedade, merece vir à tona para 

efeito de que se constate a construção da aprendizagem neste início da empresa, servindo 

apenas como referência, apesar da análise demonstrar ser um período onde a empresa não 

possuía suas rotinas internas bem definidas.    
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Figura

onte: Elaboração do Autor 

 
 

 metodologia adotada nesta dissertação foi o estudo de caso simples, em análise 

longitu

.3 OBJETIVOS 

.3.1 OBJETIVO FINAL 

O objetivo final desta dissertação será responder a seguinte pergunta: 

 

i) Como se comportam os processos intra-organizacionais de aprendizagem 

 

 1.2: Linha de Tempo para Análise 

 

Instalação 

d

 

F

A

dinal, de uma Usina Termelétrica (UTE) a Gás Natural, localizada no estado do Rio de 

Janeiro. A escolha da empresa se justifica por se tratar da maior UTE do Brasil e do mundo na 

categoria de tipo de turbinas, instalada no Brasil no ano de 2001, na época do dito “apagão”, 

como empresa de capital fechado por sociedade limitada por quotas, de categoria de 

propriedade estrangeira. No ano de 2006, estas quotas foram adquiridas por uma empresa de 

sociedade mista de categoria de propriedade governamental brasileira, fazendo com que as 

rotinas internas fossem alteradas e mudando o comportamento dos PIOATs a partir dos 

interesses novos proprietários.  

 

 

1
 

1

 

tecnológica frente a uma mudança de estrutura de propriedade. 

a Usina no 

País 

2001 Final de 2002 2006 2007

Ano  Teste de 

Carga 

Máxima 

Mudança da 

Atual Estrutura de 

Propriedade 

Período Analis rtação ado na Disse
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A pergunta de pesquisa está diretamente ligada às situações operacionais da Usina 

Termel

 mudanças institucionais e às diferentes formas de atuação de novas 

estrutu

.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS A SEREM VERIFICADOS NA EMPRESA 

a) Identificação da estrutura de propriedade atual e anterior. 

sen e Pedersen (1997). 

o 

(2001)

) Classificação dos processos de aprendizagem tecnológica segundo taxonomia de 

Rosal (

ise dos processos de aprendizagem antes e depois da mudança de estrutura de 

proprie

.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A Dissertação está estruturada em 05 (cinco) capítulos: 

Capítulo 1

étrica a Gás estudada neste trabalho. Assim, a unidade de análise deste estudo é a 

questão que se procura apresentar e, depois, explicar, ou seja, neste trabalho, busca-se 

entender o comportamento dos processos de aprendizagem tecnológica frente à mudança de 

estrutura de propriedade. 

Devido às grandes

ras de propriedade em uma empresa, que podem provocar diferentes resultados em 

relação à gestão dos antigos proprietários, o objetivo deste trabalho é verificar como a 

mudança de estrutura de propriedade na Usina Termelétrica influenciou estas rotinas internas 

da empresa ao longo do tempo.  

 

 

1

 

b) Classificação das categorias de propriedade segundo Thom

c) Identificação dos processos de aprendizagem tecnológica segundo Figueired

. 

d

2004). 

e) Anál

dade para determinação do comportamento apresentado. 

 

 

1
 

 

: Introdução: Apresentação do problema e tema de pesquisa, da questão de 

apítulo 2

pesquisa, os objetivos do trabalho, um resumo dos procedimentos metodológicos, assim como 

uma apresentação sucinta dos capítulos da dissertação. 

 

C  – Referencial Teórico: Estudos Básicos de Estrutura de Propriedade, Estratégia 
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Tecnológica e Processos de Aprendizagem Tecnológica em Nível de Empresa em Países 

Emergentes. Histórico da evolução do setor termelétrico e sua situação atual no país e 

apresentação da empresa Termomacaé Ltda. 

 

Capítulo 3 – Metodologia: Objeto e o método da dissertação são explicitados. 

apítulo 4

 

C  – Resultados: Descrição das mudanças de estrutura de propriedade e identificação 

apítulo 5

dos processos de aprendizagem.  

 

C  – Análise: Análise dos dados e verificação da implicação da mudança de estrutura 

apítulo 6

de propriedade nos processos de aprendizagem tecnológica 

 

C  - Conclusões: Apresentação dos resultados finais da pesquisa, bem como algumas 

 

sugestões e recomendações gerenciais para, dentro da atual estrutura de propriedade, acelerar 

a aprendizagem tecnológica visando à busca da melhora do desempenho competitivo. 
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CAPÍTULO 02 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma consolidação de estudos básicos na 

literatu

lguns estudos sobre governança corporativa e estrutura de 

proprie

 

.1 GOVERNANÇA CORPORATIVA E ESTRUTURA DE 

As primeiras empresas americanas eram geridas por seus próprios empreendedores, já 

gestores criaria uma relação de 

agencia

 

 

 

ra sobre estrutura de propriedade e os PIOATs, com foco na indústria de energia 

elétrica e destacar idéias que apoiaram a investigação. Também, neste capítulo, é apresentada 

a empresa estudada na pesquisa. 

A Seção 2.1 consolida a

dade de empresas. A Seção 2.2 explicita estudos de aprendizagem tecnológica intra-

organizacional em países emergentes. A Seção 2.3 apresenta a Usina Termelétrica, 

apresentando sua relação com a indústria de energia elétrica brasileira e seu histórico da 

mudança de estrutura de propriedade. 

 

2

PROPRIEDADE 
 

 

que a propriedade e o controle estavam centralizados em uma mesma figura. Com o 

crescimento da indústria ao longo dos anos, as empresas aumentaram de tamanho, levando à 

separação de propriedade e do controle. A estrutura de propriedade tornou-se dispersa, 

composta por vários acionistas, que não estavam ligados diretamente ao dia a dia da empresa, 

acarretando que o controle da sociedade foi transferido a profissionais de gerenciamento. 

Assim nasceu a corporação moderna (HITT et al, 2005). 

Esta separação histórica entre acionistas e 

mento, ou seja, estes últimos são contratados para agir sempre no melhor interesse dos 

primeiros, que são os proprietários da empresa. A teoria da agência trata das relações entre o 

proprietário que não gerencia a empresa e empregado contratado mediante remuneração para 

ser o administrador. Assim, a relação de agenciamento ocorre a partir do momento em que 
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uma (ou mais) pessoas contrata(m) uma outra (ou outras) como especialista(s) em tomada de 

decisões para a realização de um serviço qualquer em seu benefício. Na busca de evitar os 

denominados de “problemas de agência”, que são os desvios dos interesses dos proprietários, 

é necessária a aplicação de mecanismos internos e externos que assegurem a minimização 

deste fato. Disto trata a teoria da governança corporativa. 

 Existem diversas definições de governança corporativa que vão desde um 

entaram os modelos atuais de 

govern

DGE, 1997) 

ou funç

lo da propriedade anglo-saxão, a governança é estabelecida em função do 

“continuum” puramente normativo até uma possível definição de poder (FONTES FILHO, 

2003). As definições sugeridas por Lethbridge (1997), da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM, 2002) e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2000), por exemplo, 

pertencem a um conjunto semântico que busca um sentido mais formal, ligado à normatização 

existente. Neste trabalho, a definição que mais se pode relacionar com a área de processos de 

aprendizagem tecnológicos é a de Silfert Filho (1998), que estabelece um papel central na 

empresa para os proprietários e os seus agentes. Para o autor, a governança corporativa diz 

respeito aos sistemas de controle e monitoramento estabelecidos pelos proprietários para que 

os agentes tomem as decisões conforme os interesses dos próprios. Deste modo, criando um 

claro campo de influência das decisões da empresa em toda a sua estratégia e estrutura e, por 

conseguinte, responsabilidade direta em suas rotinas internas, onde estariam envolvidos os 

PIOATs e, por conseguinte, influenciar seu comportamento.   

A partir da década de 1970, estudos subseqüentes fom

ança corporativa, com tônica da necessidade do resgate do poder dos proprietários na 

organização, impactada pelo crescimento da atuação dos administradores. A governança 

corporativa tornou-se ainda mais importante para empresas e para o ambiente político em 

geral, após os escândalos ocorridos em 2002, quando grandes empresas americanas tais como 

Worldcom, Enron, Xerox, a italiana Parmalat e a própria El Paso Energy (no ano de 2003) 

tiveram problemas legais ao serem acusadas de fraudes contábeis. Estas possíveis falhas na 

estrutura de governança levaram à imposição de novas regras mais restritivas aos 

administradores e empresas, como por exemplo, a Lei Sarbanes-Oxley (“SOx”).  

Os denominados modelos (FONTES FILHO, 2003), sistemas (LEITHBRI

ão-objetivo (SILVEIRA, 2004) de governança corporativa modernos estão associados 

em torno de dois padrões paradigmáticos de estrutura de propriedade: o anglo-saxão, 

existentes nos EUA e Reino Unido e o nipo-germânico, verificado no Japão e Alemanha, que 

possuem as suas práticas classificadas, em outros dois modelos-padrão: “stakeholder” e 

“shareholder”.  

 No mode
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proprietário acionista, ou seja, do “shareholder”. Baseada na teoria da maximização de 

riqueza desse grupo, onde predomina o conceito de que as estruturas de governança 

contribuem para a competitividade das empresas (LETHBRIDGE, 1997). As empresas norte-

americanas trabalham em grande parte sob este padrão paradigmático e apresentam, de um 

modo geral, uma estrutura de propriedade de forma pulverizada, ou seja, não se consegue 

identificar claramente o acionista ou grupo controlador. Existe uma clara separação entre a 

propriedade e o controle. Este fato acarretaria um enfraquecimento dos acionistas e um 

fortalecimento dos gestores porque realça o problema de agência. A governança corporativa 

possui o desafio de minimizar a existência deste problema. No modelo “shareholder”, o 

objetivo é claro para o aumento da riqueza dos proprietários e o administrador presta contas 

de modo formal a um Conselho de Administração. O mercado seria o responsável pelo 

controle, pois a desempenho da empresa é julgada e vista como uma forte razão para que os 

proprietários se desfaçam ou não das ações que possuem da empresa, com a presença de 

possíveis conseqüências de aquisições hostis ou fusões. Além disto, os interesses dos 

acionistas são protegidos por um mercado acionário de alta liquidez, alta necessidade de 

transparência de informações e “enforcement” dos acionistas minoritários (OKIMURA, 

2003). Para Fontes Filho (2003), os principais desafios a serem vencidos por este modelo são 

a separação entre propriedade e gestão, assimetria de informação e divergência de objetivos 

entre principal e agente. 

No modelo nipo-germânico, as decisões tomadas são de certo modo compartilhadas 

entre os proprietários e o grupo que está envolvido na empresa, isto é, os “stakeholders” 

(trabalhadores, clientes, poder público, fornecedores, comunidade onde atua, clientes e 

sociedade), conforme a teoria de equilíbrio de interesses. Leithbridge (1997) sugere que no 

modelo “stakeholder” as empresas precisam equilibrar os interesses dos proprietários com um 

conjunto mais amplo de interessados, ou seja, grupos impactados pela atividade exercida pela 

empresa serão envolvidos pela ação e resultados da empresa. Pela existência deste número 

maior de envolvidos, a prestação de contas se dá através de “instâncias” que formalizam este 

compromisso. Segundo este autor, o modelo apresentaria certo viés favorável aos interesses 

dos empregados, como barreiras à demissão e empregos vitalícios. Os empregados também 

seriam mais ouvidos em questões ligadas à empresa, o que levaria a um clima de cooperação 

entre ambos. Lethbridge (1997) também sugere que este modelo seria mais vantajoso para os 

funcionários da empresa, pois estes seriam estimulados a desenvolver habilidades específicas 

para a realização do trabalho gerando um incentivo à especialização. Por este raciocínio, os 

PIOAT teriam maior desenvolvimento em um modelo “stakeholder” do que no modelo 
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“shareholder”. Segundo o autor, o modelo “stakeholder” atrairia investidores com opções de 

ganho por longo prazo e envolvidos com a administração na gestão da empresa. Por outro 

lado, as empresas que adotam este modelo padeceriam de falta de um critério justo para as 

decisões, além da dificuldade de atender a todos os envolvidos, incluindo-se a ineficiência e 

os interesses pessoais dos executivos, acarretando uma tendência a enfrentar uma situação de 

conflito na gestão organizacional (SILVEIRA, 2004). 

Bertero (2000) apresenta tabela com características dos dois modelos paradigmáticos 

de gov

Tabela 2.1: Convergência ou Divergência 

o (EUA e Reino Unido) 

ernança corporativa, onde busca resumir as virtudes e as conseqüências encontradas 

para estes modelos: 

 

Modelo Anglo-Saxã

FORÇAS FRAQUEZAS 

Orientação D a o Mercado Instab idade inâmica par ilidade e Volatil

Capital Fluido “Curto-prazismo” 

Possibilita a Internacionalização Estruturas de Go al Inadequadas. vernança Empresari

Modelo Europeu (Alemanha) 

FORÇAS  FRAQUEZAS 

Estratégia In ongo Prazo Dificult lização dustrial de L a a Internaciona

Fontes de Capitais Muito Estáveis Vuln ção eráveis ao Processo de Globaliza

Procedi  Muito mentos de Governança Empresarial

Sólidos 
 

Modelo Asiático (Japão) 

FORÇAS  FRAQUEZAS 

Estratégia In ongo Prazo Au es dustrial de L mento das Fusõ

Fontes de Capitais Estáveis Crescimento do r Institucional  Ativismo do Investido

Permite I  Exterior nvestimentos Substanciais no
Procedimentos que levam à “secretividade” e por 

vezes a corrupção. 

Fonte: Bertero, 2000 

 

No Brasil, destaca-se também a crescente importância do tema, com a realização de 

ações concretas para incentivar uma melhor governança corporativa nas empresas. Pode-se 

citar, como por exemplo, o ano de 2001 pela criação de novos segmentos de negociações de 

ações pela Bolsa de Valores de São Paulo denominados “Níveis Diferenciados de Governança 

Corporativa” e o “Novo Mercado”, que buscam a adesão voluntária de novas empresas ou de 

já existentes, onde são estabelecidos níveis de transparência e de proteção aos acionistas 
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minoritários acima do mínimo regulado por lei. Outro exemplo que também pode ser citado é 

a cartilha preparada pela CVM (“Comissão de Valores Imobiliários”) no ano de 2002, que 

recomenda práticas a serem adotadas por empresas de capital aberto, significando também a 

adoção de padrões de conduta acima dos exigidos por lei ou pela própria CVM. Okimoto 

(2003) sugere que a adoção de melhores práticas de governança nas empresas abertas tenderia 

a um efeito de minimização ou mesmo término do uso de ações preferenciais (sem direito a 

voto) pela empresa e a um aumento de dispersão acionária. 

Buscando uma proposta mais dinâmica, Hallqvist (2003, apud PEREIRA & 

QUEL

rle e Means desenvolvido na década de 

1930, 

à porcentagem frente ao total 

b)  os proprietários da empresa para a supervisão e 

c) s 

HAS, 2005) estabelece as várias fases de governança corporativa no país. Divide em 

três estágios: “o modelo atual” (estrutura de propriedade concentrada e práticas informais de 

governança), “o modelo emergente” (estrutura de propriedade concentrada sob governança 

formal e acesso ao capital para implementar estratégias) e “o modelo de mercado” (controle 

compartilhado e governança formal, estratégia e estrutura, inclusive financeira, para competir 

globalmente, quando a empresa já possui as práticas de compartilhamento de controle, valores 

e ideais, incluindo-se a responsabilidade social). O autor sugere existir certo consenso entre os 

estudiosos de que a maioria das empresas brasileiras se localiza entre o estágio de transição do 

modelo “tradicional” para o modelo “emergente” e poucas organizações nacionais já estariam 

definidas como praticantes do “modelo de mercado”.  

Fontes Filho (2003) estabelece o trabalho de Be

como seminal para os modelos atuais de governança corporativa por relacionar a 

estrutura de propriedade com o desempenho da empresa pela primeira vez e, ao mesmo 

tempo, associando as corporações com a maximização da riqueza dos proprietários. 

Argumentavam que os administradores contratados não se preocupavam como o proprietário 

gostaria para maximizar o capital investido, gerando práticas que visavam benefícios pessoais. 

Assim, a governança corporativa nasceu para tentar solucionar este problema de agência, 

sendo implantada na empresa a partir de 05 mecanismos específicos, sendo quatro internos e 

um externo. Estes mecanismos, segundo Hitt et al. (2003) são: 

a) Quantidade possuída de ações ou quotas, relacionada 

existente, que os acionistas ou proprietários detêm em seu poder, denominada 

“Concentração de Propriedade”. 

Grupo de pessoas que representam

controle da gestão do agente contratado, denominado “Conselho de Administração”. 

O pacote remuneratório oferecido ao executivo é composto de incentivos e opçõe

pecuniárias, denominada “Remuneração Executiva”. 
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d) de verificar de perto as decisões 

e)  “Controle Corporativo”, ou 

 propriedade, foco deste estudo, está relacionada com a concentração de 

proprie

1976) e Stulz (1988) que realizaram pesquisas 

pesquisa, será adotada esta linha de pensamento de Jensen e Meckling (1976) 

que co

foi palco de diversas pesquisas na literatura nacional e 

interna

São instituídas estruturas individuais com o objetivo 

do executivo, denominada, “Estrutura Multidivisional”. 

O “Mercado” é um mecanismo externo, agindo como um

seja, caso a empresa não seja competitiva em sua indústria poderá adquirida pelo 

concorrente.  

A estrutura de

dade e vem tomando grande importância desde o final dos anos 1980. Nos dias de 

hoje, há uma forte tendência por melhores práticas de governança corporativa para alocação 

de recursos nas empresas devido ao aparecimento da figura dos proprietários institucionais, ou 

seja, instituições financeiras que controlam posições de acionistas portadores de grandes lotes 

de ações. Como, por exemplo, Fundos de Pensão, Companhia de Seguros e Fundos Mútuos de 

Ações. 

 Silveira (2004) cita Jensen e Meckling (

que apresentaram modelos teóricos onde a estrutura de propriedade é tratada como variável 

exógena, ou seja, que são afetadas por movimentos sistêmicos da indústria e/ou o próprio 

desempenho da empresa. Sugerem que, de todo o modo, a estrutura de propriedade 

influenciaria a performance da empresa.  O mesmo autor propõe outros estudos empíricos que 

corroborariam esta tese, como, por exemplo, Morck et al. (1988), McConnel e Servaes (1990) 

e Hermalin e Weisbach (1991). Por outro lado, continua o autor, as análises de Demsetz e 

Lehn (1985), sugerem que a estrutura de propriedade é determinada de forma endógena, ou 

seja, por características internas de cada empresa, sendo necessário controle através da 

concentração de propriedade. Outros estudos, como, por exemplo, Himmelberg et al. (1999) 

têm encontrado evidências de que a estrutura de propriedade não influencia o desempenho 

corporativo.  

Nesta 

nsideram a estrutura de propriedade como variável exógena. Fica clara a razão de se 

adotar esta teoria ao ser relacionada a um fator de influência externo, uma decisão estratégica 

de uma empresa governamental, que alterou a estrutura de propriedade na empresa estudada, 

trazendo conseqüências para o comportamento dos processos de aprendizagem tecnológica 

intra-organizacionais. Deste modo, esta abordagem pode ser considerada a mais consistente 

para subsidiar esta dissertação ao se buscar verificar como estas rotinas internas se comportam 

perante a nova estratégia da empresa. 

A estrutura de propriedade já 

cional, geralmente relacionadas a um outro componente, situação ou fator da empresa, 
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mas, geralmente, envolvida no tema de governança corporativa.  

 Siffert Filho (1998) apresenta a estrutura de propriedade como “um dos principais 

a) A concentração de propriedade por parte dos grandes acionistas irá 

b) ões irá afetar os incentivos 

c) indicativo de suas prioridades, 

d) a teoria das finanças, os acionistas/proprietários que 

e) rência temporal dos 

f) 

determinantes de governança corporativa” ao realizar estudo para identificar as alterações de 

estrutura de propriedade de empresas não-financeiras brasileiras no ano de 1990 e no ano de 

1997. Verificou que existiram alterações na estrutura de propriedade de empresas nacionais, 

principalmente, após o programa de privatizações federais iniciado na década de 1990. A 

busca de capital de risco internacional e por alianças estratégicas (devido à globalização), por 

exemplo, levaram diversas empresas nacionais estatais e/ou familiares a apresentarem 

estrutura de propriedade compartilhada com empresas privadas estrangeiras. Utilizou a 

taxonomia de Thomsen e Petersen (1997) para a classificação destas empresas, comparando-

as com as de países desenvolvidos, sugerindo que a identificação da estrutura de propriedade 

seria o passo inicial para verificar os cenários da natureza estratégica da empresa. Para 

corroborar a sua afirmação, cita estudo de Williamson (1996), que estabelece seis situações 

para que isto aconteça: 

 

incentivá-los a tomar uma posição ativa, com interesse no 

desempenho da firma e na implementação de mecanismos de 

monitoramento dos administradores, isto é, farão valer a sua voz ao 

invés de possuírem estratégias de saída. 

O fato dos administradores deterem aç

que estes possuem para maximizar o valor para os acionistas, o invés 

de desenvolverem objetivos próprios. 

A identidade dos proprietários é um 

como, por exemplo, as empresas estatais que seguem diretrizes 

políticas. 

Segundo 

possuem portfólios diversificados não serão avessos a uma postura 

de maior risco por parte da firma, ao passo que proprietários com 

uma parcela significativa de riqueza em uma única firma, tendem a 

propor estratégias corporativas de baixo risco. 

A liquidez da propriedade irá afetar a prefe

proprietários e ao comportamento de investimentos das corporações. 

As estruturas de propriedade integradas (hierarquias) podem reduzir 
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os custos de coordenar transações de alto grau de especificidade de 

ativos. 

 

iffert Filho (1998) sugere que a estratégia tecnológica da empresa precisa definir as 

caracte

 “a partir dos atributos das transações coordenadas, são 

desenv

 

kimura (2003) analisa o alinhamento entre a Estrutura de Propriedade, Governança 

Corpor

tinho (2003) busca um relacionamento entre estrutura de propriedade e retorno 

finance

ontes Filho (2003) destaca a influência da estrutura de propriedade nos modelos de 

govern

(2004) procura relacionar a estrutura de propriedade com a qualidade da 

S

rísticas tecnológicas do produto e do processo de produção, desenvolvendo estruturas 

organizacionais para coordenar suas ações e dar cabo destas estratégias. São constituídas para 

este fim estruturas de governança que determinam os limites verticais das empresas, pois o 

autor cita: 

 

olvidos ativos de natureza humana, física, locacional, 

temporal e ou dedicada com alta especificidade e capazes de 

promover economicidade às ações das empresas”. 

O

ativa e Performance em companhias abertas brasileiras. Destaca que aquelas 

controladas por empresas estrangeiras, na maioria das vezes, possuem vantagem tecnológica e 

algumas delas conseguem incentivos (inclusive benefícios legais) para instalação e 

funcionamento em solo nacional. Por outro lado, empresas governamentais são relacionadas a 

uma performance deficiente, devido a controle político e falta de objetivos claramente 

definidos. 

Cou

iro em ações no mercado, através de pesquisa quantitativa, analisando companhias que 

negociam as suas ações na BOVESPA (Bolsa de Valores do Estado de São Paulo). Sugere 

que as empresas detentoras de estrutura de propriedade controlada por grupo familiar são as 

mais seguras de investimento para compra de ações na busca de um maior retorno financeiro 

futuro.  

F

ança corporativa no contexto internacional, argumentando que a estrutura de 

propriedade influencia fortemente as estratégias adotadas pela organização. Ao buscar um 

relacionamento entre ambas, sugere que a estrutura de propriedade seria uma das responsáveis 

pela empresa tender para a adoção um dos dois modelos paradigmáticos “stakeholder” ou 

“shareholder”. 

Silveira 
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govern

portante entre a 

govern

tura de propriedade na performance da 

empres

o de Han et al (1999), Zahra (1996) e Tihanyi et al (2003) tentam 

relacio

analisaram a participação e identidade dos maiores 

proprie

ança corporativa. Baseando-se em dados quantitativos, sugere que a estrutura de 

propriedade influencia a qualidade da governança corporativa.  

Graça (2006), em estudo exploratório, estabelece uma conexão im

ança corporativa e a inovação tecnológica na década de 1990, em arranjos produtivos 

locais (“clusters”), compostas de micro, pequenas e médias empresas de uma região de São 

Paulo. Cita os processos de aprendizagem como base para a inovação tecnológica da empresa. 

A partir de Dosi (1988), desenvolve um modelo teórico de estudo para explicar o 

relacionamento entre práticas de governança e a inovação tecnológica nestas empresas, 

sugerindo o aprendizado como meio primordial para que a inovação aconteça e possa atuar 

como uma alavanca de desenvolvimento para o setor.   

Han et al (1999) reexaminaram o efeito da estru

a utilizando uma amostra de mais de 2000 organizações dos sete países mais 

desenvolvidos do mundo (EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Reino Unido). 

Utilizando modelagem estatística, verificaram evidências de que a estrutura de propriedade 

com a presença de um “insider” não influenciaria substancialmente o desempenho da 

empresa, ao contrário do que a teoria sobre o mecanismo de controle interno de remuneração 

executiva prescreve, ou seja, a partir de se “premiar” o executivo que administra a empresa 

com ações ou opções de compra de ações da empresa, seria conseguida uma melhor 

performance de mercado. 

Aliando-se ao estud

nar estrutura de propriedade com o desempenho da empresa no âmbito internacional. 

Mas, quando se referenciam à inovação, acabam caindo no paradigma de empresas em países 

desenvolvidos, ou seja, utilizam um parâmetro de investimentos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) como avaliação de desenvolvimento. Zahra (1996) sugere que o 

“empreendedorismo corporativo” (uma mistura de inovação, novos investimentos e renovação 

de estratégias) tem presença mais marcante nas organizações onde os investidores 

institucionais de longo prazo ou executivos internos que detêm a propriedade, mas, por um 

outro lado, em indústrias com grandes oportunidades tecnológicas esta figura pode ser inibida 

devido a certos sistemas de governança e estrutura de propriedade.  Mesmo em estudos em 

países emergentes, como, por exemplo, Tihanyi et al (2003) e Chang (2003) (apud DAILY et 

al, 2003) não é mencionado o comportamento dos processos de aprendizagem frente à 

mudança de estrutura de propriedade. 

Thomsen e Pedersen (2000) 

tários de empresas européias com uma abordagem financeira. Sob esta ótica, uma de 
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suas conclusões é a de que governos preferem ter a maioria do controle e propriedade, mas 

não aborda como a aprendizagem tecnológica é influenciada, além de se restringir a empresas 

de países desenvolvidos. Cita que a propriedade possui três dimensões principais: a 

concentração de propriedade, a identidade do proprietário e a forma legal da empresa.  

Geraldo Filho (2007) propõe que a estrutura de propriedade tem influência sobre o 

desemp

a) Alta concentração das ações com o direito a voto (ordinária). 

ladas 

s interesses dos acionistas minoritários. 

A característica de concentração na estrutura de propriedade não seria exclusiva do 

nosso p

enho organizacional. Pode também estar relacionada ao ambiente econômico e à 

proteção dada ao investidor que pretende fazer parte desta estrutura (SILVEIRA, 2004). A 

partir de uma comparação entre empresas brasileiras e as norte-americanas, o autor sugere que 

as nacionais possuem uma estrutura de propriedade bem mais concentrada, com a figura 

determinante de um acionista controlador. Este problema de alta concentração seria, em parte, 

devido a incentivos dados no passado para a abertura de capital de empresas, que de outra 

forma, permaneceriam privadas e controladas por poucos donos (SILVEIRA, 2004). Esta 

característica de propriedade concentrada geraria conflito com os demais controladores, 

prejudicando os acionistas minoritários e os credores de longo prazo. Reside neste ponto o 

desafio da governança corporativa brasileira. Baseado em pesquisas realizadas pelo IBGC 

(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), referente aos dois meses de setembro e 

outubro de 2001, e pela empresa McKinsey & Korn/Ferry, referente ao período de abril a 

setembro de 2001, o autor apresenta cinco características do modelo atual de governança 

corporativa no país: 

 

b) Alto nível de uso de ações sem direito a voto (preferenciais). 

c) Empresas fundamentalmente de controle familiar ou contro

por poucos investidores. 

d) Não reconhecimento do

e) Alta sobreposição entre propriedade e gestão. 

 

aís. Estudos de Okimura (2003), Siffert Filho (1998) e Fontes Filho (2003) indicam 

que a estrutura de propriedade em empresas de países emergentes apresenta de fato uma 

concentração de propriedade mais acentuada. O estudo de Thomsen e Pedersen (2000) tenta 

explicar esta situação ao sugerir que governos, empresas (conglomerados) e famílias (que são 

instituições fortes em países em desenvolvimento) têm uma estratégia definida pelo controle e 

maioria da propriedade.  
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A estrutura de propriedade já foi palco de diversos estudos em vários setores da 

indústr

 

.2 ESTUDOS SOBRE PROCESSOS DE APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA EM 

A inovação tecnológica teve sua primeira menção em Adam Smith (1776), passando 

ao cor

 a Teoria Evolucionista ou Neo-Schumpeteriana nos trabalhos 

desenv

ica sobre tecnologia, em países em 

desenv

ia nacional. Especificamente na indústria de energia elétrica, verifica-se um grande 

número de trabalhos sobre empresas, principalmente, que passaram pelo processo de 

privatização nos anos 1990. Por outro lado, a literatura não dispõe de muitas pesquisas no 

setor elétrico sobre o relacionamento de aprendizagem tecnológica e com estrutura de 

propriedade. Pode ser um exemplo destes poucos estudos a pesquisa de Geraldo Filho (2007) 

que realiza trabalho empírico, com estudo de caso longitudinal, analisando um por período de 

10 anos, os casos de duas empresas controladoras de comercializadoras de energia elétrica e 

algumas outras empresas estaduais, que sofreram mudança de estrutura de propriedade ao 

passarem de controle estadual para federal. Como uma de suas conclusões, confirma a 

influência do ambiente externo para a formação de competências essenciais (“capacidade de 

coordenar diversas atividades de produção e articular múltiplas correntes de tecnologia”) da 

empresa, destacando a necessidade de que os processos de aprendizagem sejam incentivados 

face aos novos desafios das empresas. 

 

2

EMPRESAS 

rer dos séculos como agente de benefícios para países e indústrias até Schumpeter 

(1934), quando a inovação é trazida para o centro das discussões econômicas ortodoxas a 

partir de uma perspectiva exógena. Tentando entender como operam as competências 

tecnológicas em nível de firma, Penrose (1959) fornece a teoria da abordagem baseada em 

recursos específicos da firma. 

Nos anos 1970, aparece

olvidos como, por exemplo, por Freeman (1974) e Nelson e Winter (1982), onde se 

estuda o papel da mudança tecnológica no desenvolvimento econômico de países e das 

empresas sob critérios utilizados em países desenvolvidos, citando a performance tecnológica, 

de caráter tácito e intrínseco, aliada à econômica, como explicação das diferenças entre 

empresas e setores industriais (FIGUEIREDO, 2005).  

Uma nova abordagem para pesquisa econôm

olvimento, também aparece no início dos anos 1970 com o pioneiro estudo de Jorge 

Katz na América Latina, implementado sob o Programa de Pesquisa em Ciência e 
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Tecnologia (CEPAL/BID/IDRC/PNUD), quando coloca o tempo em destaque central, em 

modo de análise fundamentalmente histórica (BELL, 2006), deixando de lado a postura 

estática dos estudos anteriores para focar uma visão fluida da tecnologia ao longo do tempo, 

analisando como as empresas implementavam as mudanças nesta tecnologia, sob uma 

perspectiva endógena (FIGUEIREDO, 2005). Desafiavam conceito então vigente da “teoria 

da dependência”, que pregava que os países não industrializados seriam perpétuos 

consumidores de tecnologia dos países desenvolvidos (BELL, 2006). Pesquisas que também 

possuíam o mesmo padrão foram realizadas na África, por Mlawa (1983) e na Ásia, por Bell 

et al. (1982) e Lall (1987), implementadas sob o projeto de pesquisa do Banco Mundial, 

Aquisição de Competência Tecnológica, mais tarde sumariados no trabalho World 

Development (1984).  

Como conseqüência da gradual desregulamentação do mercado no início dos anos 

1980 e

eçam a estudar a relação 

dos me

, 2000), a partir de pesquisas na indústria eletrônica 

da Tail

de 1995 marca o começo de publicação de estudos de acumulação tecnológica 

de pes

os têm avançado demonstrando com relativa profundidade “como” os 

 do fim da política de substituições de importações, as empresas de países em 

desenvolvimento e, especialmente, da América Latina (BEN, 2001) passaram a conviver com 

a concorrência de firmas internacionais (ROSAL, 2004), gerando um período de turbulência, 

com mudanças no ambiente econômico e nas condições de competitividade (DUTRÉNIT, 

2006), acarretando um esquecimento do tema no meio acadêmico.  

Nos anos 1990, novas pesquisas em países emergentes com

canismos de aprendizagem com o desempenho empresarial. Alguns estudos analisam a 

estrutura de propriedade e os processos de aprendizagem, mas poucas pesquisas fizeram 

alguma relação entre estes dois assuntos. 

Tiralap (1990 apud FIGUEIREDO

ândia, concluiu que o proprietário e a gerência das empresas que conseguiram melhor 

desempenho de mercado eram os que desenvolviam uma percepção de mudança tecnológica, 

a habilidade e conhecimento dos operadores como base para a geração desta mudança 

tecnológica.  

O ano 

quisadores de países emergentes, adotando uma perspectiva endógena e muito mais 

ampla, onde são analisadas as bases organizacionais e gerenciais dos processos de 

aprendizagem de empresas em países em desenvolvimento (FIGUEIREDO, 2005). Como 

exemplo, Dutrenit (2000), que sugere que os PIOATs tiveram um papel decisivo na 

construção do conhecimento tecnológico da empresa a partir de pesquisa em uma empresa de 

vidros mexicana. 

Estes estud
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PIOAT

destaque durante os anos 1980, 

focand

dos anos 1970, 

destaca

 a acumulação e 

reconst

as, 

analisa

da pesquisa ora proposto e a literatura 

nacion

s afetam a capacidade de gerar inovação e melhorar o desempenho competitivo das 

empresas (FIGUEIREDO, 2005). Deste modo, tornando-se uma ferramenta de grande 

importância para a gestão estratégica do aprendizado tecnológico e permitindo um 

entendimento maior sobre como interpretar as observações relativas a este aprendizado a 

partir períodos de tempo mais significativos (BELL, 2006). 

Os estudos organizacionais e gerencias tomaram 

o as práticas empresariais competitivas, com a sua aceitação restrita por apenas se 

referenciarem a um ponto no tempo (FIGUEIREDO, 2001; TACLA, 2002).  

Nos anos 1990, novos estudos emergiram, recuperando o foco 

ndo-se Kim (1997,1998) e Hobday (1995), que deram a direção a análises da base 

organizacional de mecanismos de aprendizagem em estudos de longo prazo.  

No Brasil, a maioria das pesquisas sobre o assunto procurou explicar

ruir a respectiva trajetória de acumulação intrafirma, como, por exemplo, Rosal 

(2004). Referenciando-se aos processos subjacentes de aprendizagem encontramos, por 

exemplo, Fenner (2001), Ferrigoti (2001), Castro (2002), Miranda (2004), Büttenbender 

(2005) e Tacla e Figueiredo (2006). Verificando as implicações destes processos para o 

desempenho técnico-operacional encontramos Ben (2001), Silva (2002) e Dutrénit (2004). 

Figueiredo (2001) realizou estudo comparativo entre duas empresas de aço brasileir

ndo as implicações dos processos de aprendizagem em termos de maneira e velocidade 

de acumulação de competências tecnológicas. Possui mérito de sugerir que as características-

chave dos processos de aprendizagem influenciam as trajetórias de acumulação de 

competências tecnológicas e, aliada à velocidade de acumulação destas competências, podem 

explicar as diferenças entre as empresas. Além do que são decisivas para acelerar ou retardar 

o desempenho operacional (FIGUEIREDO, 2003). 

Buscando-se relacionamento com o foco 

al sobre o setor de energia elétrica, verifica-se o estudo de Rosal (2004) que 

protagonizou uma pesquisa para identificação e classificação dos processos de aprendizagem 

tecnológica em um estudo de caso da Eletronorte SA, uma empresa de geração e transmissão 

elétrica governamental. O trabalho foi somente desenvolvido para esta última área. Possui o 

mérito de aplicar a estrutura empírica desenvolvida em Figueiredo (2001), pela primeira vez, 

para classificação dos processos intra-organizacionais de aprendizagem na área de energia 

elétrica, podendo, deste modo, analisar seu comportamento ao longo do tempo. Mas, por não 

ser o foco proposto pelo estudo, não faz nenhum relacionamento com a estrutura de 

propriedade existente na empresa objeto do caso. 
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Em pesquisas desenvolvidas em outros países com este foco, foi identificado Brew-

Hamm

2.3 A TERMOMACAÉ NO CONTEXTO DO SISTEMA ELÉTRICO 

O objetivo desta seção é caracterizar a Termomacaé Ltda como empreendimento no 

contex

.3.1 – O SETOR TERMELÉTRICO BRASILEIRO NO CONTEXTO DO SISTEMA 

A energia elétrica guarda estreita relação com o comportamento da economia nacional, 

sendo u

aioria dos países do mundo, inclusive a União Européia e os Estados 

ond (1997) que demonstra em estudo de caso comparativo entre empresas nos países 

africanos de Ghana, Quênia e Costa do Marfim, que a construção de processos formais e 

informais de aprendizagem tecnológica deve se tornar uma meta da empresa, sempre 

desenvolvida e estimulada pelos seus proprietários e gestores. Estes processos foram tidos 

como base necessária ao crescimento e manutenção da competitividade do setor, justificando 

a diferença entre as empresas estudadas.  

 

BRASILEIRO E O PROCESSO DE MUDANÇA DE ESTRUTURA DE 
PROPRIEDADE 
 

to energético brasileiro e descrever o processo de mudança de estrutura de propriedade 

ocorrido na empresa. Está dividida em 05 (cinco) partes. A seção 2.3.1 apresenta breve 

histórico sobre o desenvolvimento do setor termelétrico brasileiro até o ano de 2007. A seção 

2.3.2 discorre sobre a instalação e a atuação da Usina no mercado nacional. A seção 2.3.3 

expõe os aspectos relevantes da atuação da UTE no Sistema Interligado Nacional. A seção 

2.3.4 sumariza a importância dos processos de aprendizagem tecnológica em uma empresa de 

geração térmica de energia elétrica em um mercado de forte demanda, como é o caso da 

região sudeste brasileira. A seção 2.3.5 descreve o processo de mudança de estrutura de 

propriedade da empresa. 

 

2

ELÉTRICO BRASILEIRO – BREVE HISTÓRICO 

 

m excelente indicador do desempenho da própria economia (TOLMASQUIM, 2005). 

Assim, ela vem sendo estudada ao longo dos anos, fomentando o aparecimento de diversas 

pesquisas que descrevem minuciosamente o nascimento, desenvolvimento e situação atual do 

Sistema Elétrico Brasil, como, por exemplo, Alves Filho (2003), Camargo (2005) e Landau e 

Sampaio (2006).   

A grande m
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Unidos

 produtora de energia 

elétrica

Figura 2.1: Participação percentual dos tipos de centrais na capacidade instalada 
(MW) 

, utilizam as termelétricas majoritariamente como fonte geradora de energia elétrica. 

São movidas, basicamente, a carvão, óleo combustível, gás ou nuclear.  

No Brasil, observando-se a Figura 4.1, apreende-se que a matriz

 é hidráulica, devido à condição favorável da disponibilidade hídrica existente, a maior 

do planeta (ALVES FILHO, 2003). Por também utilizar termelétricas, considera-se o parque 

gerador nacional como hidrotérmico, mas predominantemente hidráulico (CARPIA et al, 

2006). As Usinas Termelétricas possuem relevância no parque gerador nacional pela sua 

utilização poder ser feita em função das expectativas de disponibilidade de água, ou seja, a 

geração termelétrica complementa a operação de hidroelétricas em períodos de estiagem, 

cumprindo a função de firmar a energia secundária capaz de garantir melhores níveis de 

operação ao longo do tempo ao reduzir o risco de insuficiência do suprimento (BRITO & 

FIGUEIREDO, 2005). 

 

para geração de energia elétrica no Brasil - situação em outubro de 2003 
 

 

 

Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL.  

Banco de Informaçõ

 
Uma Termelétrica (UTE) produz energia elétrica através de um gerador, isto é, uma 

peça m

es de Geração - BIG. 2003. Disponível em: www.aneel.gov.br/15.htm. 

agnetizada (indutor) que se movimenta nas proximidades de condutores enrolados sob 

a forma de espirais (induzido). É necessário que haja movimento relativo entre o indutor e o 

induzido para que seja gerada uma força eletro-motriz (FEM) capaz de produzir a corrente 

elétrica. A energia mecânica (movimento da peça magnetizada) é transformada em energia 
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elétrica. O movimento giratório da peça magnetizada pode ser obtido através de um motor ou 

uma turbina movida pela força proveniente da queima direta ou indireta de combustíveis 

fósseis ou por fissão nuclear. Para a exportação de energia elétrica é necessário que a tensão 

de geração seja a mesma da linha de transmissão que a distribuirá para os centros 

consumidores. São utilizadas Subestações de Elevação de Tensão para este fim. 

Dentre os diversos tipos de plantas termelétricas, a pesquisa irá estudar uma empresa 

que op

de 

desenv

Figura 2.2: Ciclo de Operação das Turbinas a Gás da Usina Termelétrica Estudada 

era apenas com gás natural e em ciclo aberto, mas que poderá trabalhar no futuro em 

ciclo combinado. Plantas de ciclo aberto consistem em turbinas ou motores operando 

isoladamente. No entanto, sua eficiência térmica é baixa em relação a outros ciclos 

termodinâmicos, pois os gases de exaustão que são direcionados à chaminé são desperdiçados 

para o ambiente, ainda possuindo altas temperaturas, cujo calor pode ser recuperado 

(BRANCO 2005). Assim, os gases de escape da turbina são descartados ainda quentes, sem 

reaproveitamento térmico desta energia , fazendo com que o rendimento deste ciclo seja, em 

média, de apenas 34%, enquanto 66% da energia é perdida para a atmosfera (Figura 2.2). A 

empresa também apresenta Subestação Elevadora de Tensão, pois a geração elétrica ocorre 

com tensão de 13,8 KV, precisando ser equalizada com a tensão da Linha de Transmissão 

para a distribuição nos centros consumidores. No caso da TERMOMACAÉ, é de 345 KV. 

A geração de energia elétrica a partir do gás natural em turbinas a gás é 

olvimento relativamente recente (após a Segunda Guerra Mundial) mas é bem 

difundida no Setor Aeronáutico. Junto ao Setor Elétrico, o uso mais generalizado desta 

tecnologia tem ocorrido somente nos últimos 15 ou 20 anos. 

 

           
Fonte: http://www.gasnet.com.br/gasnet_br/termeletricas/ciclo.asp
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Entre as vantagens adicionais da geração

aturação relativamente curto do empreendimento e a flexibilidade para o atendimento de 

cargas 

2.3.1.1 USINAS TERMELÉTRICAS A GÁS NATURAL NO BRASIL 

 para crescimento 

o setor elétrico nacional a partir da redução do consumo de energia determinada pelo 

o Brasil tecnologias ainda não disponíveis no 

país, re

rojetada. Outras 20 seriam viabilizadas 

 elétrica a gás natural, estão o prazo de 

m

de ponta. 

 
 

 

 As Usinas Termelétricas a Gás Natural tiveram o seu grande impulso

n

governo federal no início dos anos 2000, conhecido vulgarmente como “apagão”. Este 

racionamento alcançou grandes proporções obrigando a uma redução de cerca de 20% do 

consumo entre os anos de 2001 e 2002. Isto ocorreu devido ao esgotamento dos melhores 

potenciais hidráulicos, dificuldade de investimentos no setor de geração, aliada à baixa 

atratividade de investimentos na expansão da malha de transmissão e distribuição, além de 

gestão governamental deficiente (ALVES FILHO, 2003). Deste modo, o gás natural tornou-se 

uma alternativa importante para esta urgente expansão da capacidade de geração de energia 

elétrica através de termelétricas. Neste contexto, foi criado o Plano Prioritário de 

Termelétricas (PPT), pelo Decreto no 3371 de 24 de fevereiro de 2000, que se apresentava 

decisivo para diversificar a matriz de geração brasileira. Dentro do planejamento energético 

até o ano de 2009 a nova matriz deveria ter potência total à base de 80% hidrelétrica e 20% 

termelétrica (LANDAU & SAMPAIO, 2006). 

Dentro do novo critério diversas empresas foram convidadas a instalarem Usinas 

Termelétricas movidas a gás natural trazendo a

cebendo diversos incentivos fiscais. Esta estratégia industrial é do tipo que apenas leva 

em conta a importação de tecnologias maduras, que deve considerar o aprimoramento do 

tecido organizacional, para não trazer resultados pífios em termos de inovação e 

produtividade para a empresa (FIGUEIREDO, 2005). 

 O PPT previa a entrada de 49 termelétricas, cuja maioria seria movida a gás natural, 

das quais a grande parte não foi construída ou mesmo p

utilizando-se a parceria da Petrobrás com empresas de iniciativa privada (Tabela 2.2). A 

empresa governamental se constituiu em um parceiro estratégico para o setor termelétrico, 

como mola que impulsionaria o setor, ao participar na estrutura de propriedade de algumas 

empresas ou em consórcios por diversos empreendimentos. 
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Tabela 2.2: Lista de Empreendimentos/Termelétricas a Gás a Serem Viabilizadas pela 
iciativa Privada em Parceria com a Petrobrás 

(US$ milhões) 

rticipação da 

Petrobrás na Estrutura de 

Capacidade 

Instalada (MW) 

In
 

Usina Estado Investimento % de Pa

Propriedade 

Macaé Merchant RJ 740 10 928 

Eletrobolt RJ 240 379 10 

MPX CE 134 10 220 

Termobahia BA 360 29 190 

T  ermorio RJ 640 43 1060 

Ibirité MG 450 50 150 

Fafen BA 100 20 56 

A  raucária PR 368 20 480 

C  orumbá MS 60 45 90 

T  rês Lagoas MS 230 100 240 

Canoas RS 250 100 160 

Piratininga SP 380 80 200 

CCB tão) S (Cuba SP 350 27 440 

No se rte-Fluminen RJ 480 10 760 

Termoaçu RN 280 30 325 

Termogaúcha RS 300 25 500 

T  SE ermosergipe 95 20 110 

Termoalagoas AL 90 20 120 

Termoparaíba PB 100 25 150 

 Fonte: Relatório Anual da Petro Ano 2002. 

 

Outro fator que levou ao favorecimento da di inação das térmicas foi tratamento

governamental na época dado ao Sistema Elétrico Brasileiro, que praticava uma maior ênfase

no mer

brás – 

 
ssem  

 

cado, buscando maior eficiência do setor e redução das tarifas de consumo (LANDAU 

& SAMPAIO, 2006), colocando em segundo plano a dimensão de serviço público. 

Atualmente, a presença do Estado é mais sentida na modicidade tarifária, no planejamento 

energético, na universalização do acesso (CARPIA et al, 2005) e na regulação e fiscalização 

do setor, mas ainda se mantendo o conceito da participação do capital privado (LANDAU & 

SAMPAIO, 2006). 

A TERMOMACAÉ foi concebida como usina “Merchant”. No início da década de 
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2000, a assinatura de contrato com a Petrobrás viabilizou sua instalação, a partir de um 

consór

onseqüência 

imedia

 (atualizado 2007) 
 

cio com a El Paso Energy. Destaque-se neste acordo a cláusula em que esta empresa 

governamental brasileira responsabilizar-se-ia pelos pagamentos de contingências referentes a 

impostos, taxas e tarifas, custos de operação, manutenção e investimentos, em caso da Usina 

não obter receitas suficientes para cobrir estes valores. “Merchant” é a definição dada ao tipo 

de usina de que apenas vende energia no mercado à vista, ou seja, não possui garantia de 

compra da energia a ser gerada por apenas para atuar no mercado de curto prazo. 

Com o fim do racionamento, em 2002, ocorreram problemas conjunturais, que 

levaram ao afastamento dos investidores de capital privado, tendo como c

ta a paralisação ou atrasos nos cronogramas de instalação dos empreendimentos 

previstos para geração de energia elétrica A Figura 2.3 demonstra a abrangência das 

Termelétricas pelo país. Aliado a este problema, também ocorreu a reação do mercado sentida 

pela dificuldade de comercializar a energia disponível no preço e volume adequados. Landau 

e Sampaio (2006) apresentam rico histórico sobre este evento. 

 

Figura 2.3: Mapa de Termelétricas a Gás Natural do Brasil

 

 

 Fonte: http://www.gasnet.com.br/novo_termeletricas/mapa.asp 
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A desistência de continuar no negócio levou a saída dos sócios privados ou públicos 

de alguns empreendimentos ou o acionamento de cláusula contratual do tipo. Deste modo, 

sem es

 

ciou a sua geração comercial 

em dezembro de 2001, na cidade de Macaé (RJ), como El Paso Rio Claro Ltda, apresentando 

estrutu

 
 

 

 

da empresa 

 

Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (

ovembro de 1997, como sociedade limitada por quotas, ou seja, a responsabilidade dos 

sócios-

tes parceiros comerciais, a Petrobrás a assumiu o controle de quotas das termelétricas, 

buscando o fechamento do capital de 09 (nove) Usinas Termelétricas por todo o país. Sob esta 

estratégia definida, ocorreu a mudança de estrutura de propriedade da UTE Macaé em abril de 

2006. Como empresa controlada da Petrobrás, foi renomeada como UTE Mário Lago e teve a 

razão social alterada de El Paso Rio Claro Ltda para Termomacaé Ltda. 

 

SEÇÃO 2.3.2 USINA TERMELÉTRICA TERMOMACAÉ 

A atual Usina Termelétrica Mário Lago (Figura 2.4) ini

ra de propriedade concentrada em duas empresas registradas em paraísos fiscais, mas 

pertencentes ao grupo americano El Paso Energy (USA).  

 

Figura 2.4: Foto Aérea da Termomacaé - UTE Mário Lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo 

JUCERJA) em 28 de 

quotistas ficaria restrita ao número de quotas que cada um detém. Recebeu autorização 

n
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da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para atuar como PEI (Produtor 

Independente de Energia) no ano de 2001. Era participante de Consórcio UTE Macaé 

Merchant, composto também pela Petrobrás e pela empresa El Paso Rio Grande 

Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. Assim, a Petrobrás participava da empresa desde 

sua constituição com o fornecimento do gás natural, a El Paso Rio Claro era encarregada de 

transformar este gás natural em energia elétrica e a El Paso Rio Grande responsável pela 

comercialização desta energia elétrica ao mercado. O consórcio ainda permanece existindo. 

A empresa teve todo o parque gerador importado, sendo instalada em 09 meses e 

atingiu a sua plena capacidade de produção (922MW) em agosto de 2002, com 20 turbinas 

movida

o intrínseca partidas e paradas 

rápidas

SEÇÃO 2.3.3: ASPECTOS RELEVANTES DA ATUAÇÃO DA TERMOMACAÉ NO 

ISTEMA INTERLIGADO NACIONAL (SIN) 

 deve contemplar a possibilidade de 

iversificação da matriz energética a partir da integração de recursos. Desta forma, os 

empree

s a gás natural, com geradores instalados capazes de produzir 15% da energia 

consumida no estado do Rio de Janeiro no ano de 2003. É a segunda maior do parque gerador 

da Petrobras, em potência instalada e a maior do mundo em tipo de turbinas aeroderivativas a 

gás (General Electric LM6000PC) e seu sistema de condicionamento de ar de combustão 

(Trane CDHF 2500) também ocupa esta posição de destaque.  

Como em seu projeto inicial a TERMOMACAÉ foi construída para o conceito de 

“Merchant”, a Usina possui grande flexibilidade pela condiçã

, taxas de tomada de carga elevadas e sem restrição ao número de partidas e paradas. 

Outra vantagem apresentada pela unidade é sua flexibilidade de despacho, pois cada turbo-

gerador pode ser acionado de modo independente. Ao utilizar o ciclo aberto, a planta pode 

sair da condição de totalmente parada a operar em plena carga em apenas 15 minutos. Para 

efeito de comparação, em usinas operando em ciclo combinado (processo no qual o calor dos 

gases gerados pela turbina são reaproveitados na produção de vapor ou energia elétrica), esse 

período é de seis horas, em média. 

 

 

S

 

O planejamento energético de um país

d

ndimentos termelétricos em um Sistema Hidrotérmico, como o brasileiro, contribuem 

para aumento de segurança do sistema e passam a ser considerados como alternativas 

plausíveis por apresentarem baixo tempo de retorno de investimento (ROI) e de construção. A 

existência de Usinas Termelétricas é fundamental para garantir o suprimento de energia 
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elétrica em períodos de hidrologia desfavorável, aumentando a confiabilidade no sistema, 

mitigando o risco de déficit. O parque termelétrico deve funcionar como um seguro para 

garantir o suprimento da demanda (CARPIA et al, 2006). 

A localização estratégica da TERMOMACAÉ no Norte-Fluminense, ou seja, na 

proximidade de centros de consumo de energia elétrica na região Sudeste, garante 

confiab

SEÇÃO 2.3.4: PROCESSO DE MUDANÇA DE ESTRUTURA DE PROPRIEDADE 

DA TE MOMACAÉ 

 duas empresas pertencentes ao grupo El Paso Energy formaram o 

onsórcio, no ano de 2001, denominado “Macaé Merchant”. A Petrobras fornecia gás natural 

ilidade para o fornecimento de energia em faixas de amplitude de tensão ideais ao 

Sistema Interligado Nacional. Também está integrada à malha de gasodutos da região 

Sudeste, o que flexibiliza o fornecimento deste combustível para a operação da Usina, como, 

por exemplo, o de Cabiúnas – Rio de Janeiro. Apresenta outra característica importante é a de 

favorecer a produção de petróleo e gás da Bacia de Campos. Durante a extração de petróleo 

dos poços offshore, o produto que é retirado pelas plataformas da região apresenta grandes 

quantidades de gás ainda associado ao petróleo, havendo a necessidade de escoamento deste 

combustível com tratamento (como gás natural) ou sem tratamento (como gás rico), 

eliminando a necessidade de sua queima nas tochas de segurança (“flares”). Isto representa o 

aproveitamento de 5,6 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, que significa a 

demanda maior do que a de todos os consumidores industriais e residenciais do estado do Rio 

de Janeiro no ano de 2003. Além disto, a quantidade de gás natural canalizado distribuído pela 

Companhia Estadual de Gás (CEG), na zona de abastecimento que abrange todo o estado do 

Rio de Janeiro, foi duplicada com a operação da Usina.  

 

 

R

 

  A Petrobras e as

c

e a El Paso controlava a usina de Macaé e a comercialização de energia. O contrato de 

participação que regulava a relação entre as empresas, garantia às estrangeiras controladoras 

da El Paso Rio Claro Ltda uma remuneração fixa para cobertura dos custos fixos, variáveis e 

do retorno do investimento, quando não se conseguisse vender energia ao mercado através de 

uma cláusula de contingência. Esta funcionava como garantia de rentabilidade e da 

viabilidade do empreendimento em caso de desequilíbrio econômico-financeiro. Este ônus 

recaía sob a responsabilidade da Petrobrás. Como diversas mudanças no mercado de energia, 

como, por exemplo, a recuperação dos reservatórios, levaram a uma redução na demanda e 

 45  



também dos preços de comercialização resultaram na redução do preço da energia no mercado 

livre de R$ 684,00 por MWh, em setembro de 2001, para R$ 4,38 por MWh, em maio de 

2002. Deste modo, o próprio mercado reagiu à térmica “merchant”, que, de um modo geral, 

ficou sem fonte de geração de receitas, pois não operava de modo lucrativo, passando a exigir 

da estatal, a partir do ano de 2002, o cumprimento desta cláusula contratual. Esta ação levou a 

Petrobras a ter perdas mensais recorrentes. Alegando desequilíbrio econômico do contrato, a 

estatal procurou rescindir o acordo de participação e obter da El Paso o reembolso dos 

pagamentos da contribuição de contingência prévios que já havia feito, recorrendo 

inicialmente ao juízo nacional e, depois, à corte internacional de arbitragem no ano de 2004. 

A Petrobrás, por decisão estratégica e financeira decidiu entrar na estrutura de propriedade da 

Usina, como ilustra um trecho de uma entrevista do então Diretor de Gás e Energia da estatal, 

Ildo Sauer, ao anunciar a compra das quotas às empresas controladoras do empreendimento 

em abril de 2006. 

 

 “... ficaria mais barato comprar a usina, do que esperar o término 

do contrato no ano de 2008, que geraria uma perda de US$ 2,1 

 

Embora uma de  sido emitida no processo, a Petrobras e a El 

aso chegaram a um acordo em março de 2006. Em abril, a Petrobrás assumiu a gestão da 

Usina. 

 

 
 

bilhões de dólares...”. 

cisão provisória tivesse

P

Em 10 de maio de 2006, foi concluída a transferência das quotas das duas empresas de 

controle estrangeiro que faziam parte do consórcio por US$ 357,5 milhões de dólares, 

oficializando a nova estrutura de propriedade. Segundo este acordo, o contrato de participação 

foi cancelado e a El Paso finalizou a transferência de suas quotas na sociedade à Petrobras, 

resolvendo, assim, as questões em disputa. A compra teve o objetivo de reduzir o prejuízo da 

estatal de US$ 1,8 bilhões com as usinas tipo “merchant”, estimada pelo Tribunal de Contas 

da União (TCU). Deste total, US$ 1,2 bilhões eram relativos ao consórcio “Macaé Merchant”.   
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CAPÍTULO 3 

 
3 - METODOLOGIA 

ítulo é apresentar o modelo de análise e métodos utilizados para 

ste estudo de caso sob a luz dos quais as evidências empíricas coletadas foram examinadas. 

s 

.1 MÉTODO DA DISSERTAÇÃO 
 

estão da dissertação é o estudo de caso 

mples, em análise longitudinal em uma pesquisa qualitativa.  

tempo, pois permite a identificação das 

transfo

oxos, além de 

ser tão

icos, em 

janeiro

 
 

 
 O propósito deste cap

e

 A Seção 3.1 apresenta o método escolhido para a dissertação.  A Seção 3.2 apresenta 

as métricas utilizadas para a descrição da evolução da estrutura de propriedade e do

processos de aprendizagem intra-organizacionais na empresa estudada. A Seção 3.3 explicita 

os tipos e fontes de dados coletados. A Seção 3.4 apresenta a estrutura de classificação 

utilizada. A Seção 3.5 descreve os procedimentos de análise para os dados coletados.  

 

3

O método escolhido para responder a qu

si

O método de estudo de caso é apontado por Yin (2005) como o mais apropriado para 

pesquisas centradas em questões do tipo “como”. 

 A opção pela análise longitudinal decorre da busca pela compreensão do 

desenvolvimento do fenômeno ao longo do 

rmações periódicas neste fenômeno observado de modo dinâmico, proporcionando a 

ligação entre fatos que ocorreram no passado com o presente (VIEIRA, 2004).  

Vieira (2004) sugere que a pesquisa qualitativa garante a riqueza de dados, pois leva 

em conta o contexto envolvido, facilitando a exploração de contradições e parad

 rigorosa cientificamente quanto à quantitativa, bem como vem sendo utilizada em 

maior número em disciplinas básicas e aplicadas como na Administração em geral.  

O período determinado para o levantamento das evidências empíricas foi definido 

como a data em que a empresa começou a receber os primeiros funcionários técn

 de 2001 abrangendo até o mês de agosto de 2007, quando a coleta de dados foi 

encerrada. 

A empresa selecionada apresenta considerável representatividade por se tratar da 
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maior termelétrica do país e do mundo na categoria de tipo de turbinas instaladas e também 

por ser uma empresa de capital fechado que teve a sua categoria de estrutura de propriedade 

alterada de estrangeira para governam

3.2 MÉTRICAS 
 

riedade será classificada a partir da Tipologia de Categorias de 

ropriedade, desenvolvida por Thomsen e Petersen (1995), aplicada pela primeira vez no 

Brasil em Silfert Filho (1998). Esta tipologia foi utilizada originalmente para empresas de 

natureza societária dis

r 

processos de aquisição e por processos de conversão destes conhecimentos: possui a 

capacid

   

identidade do proprietário e a forma legal da 

 dimensões, apresentaram uma análise da estrutura de propriedade 

ental. A unidade de análise é o comportamento dos 

processos de aprendizagem frente à mudança de estrutura de propriedade da Usina 

Termelétrica. 

 

A estrutura de prop

P

persa. A classificação é função da concentração de propriedade 

acionária existente e origem do capital da empresa. Neste trabalho, esta métrica terá o seu 

conceito estendido à empresa estudada, que é do tipo de quotas por responsabilidade limitada 

de capital fechado. O uso deste tipo de empresa em pesquisas deste tipo não é comum, pois 

não é rotina uma empresa de capital fechado tornar pública a sua estrutura de propriedade.    

Os processos intra-organizacionais de aprendizagem serão analisados conforme 

estrutura proposta por Figueiredo (2001). Este modelo sugere que a aprendizagem ocorre po

ade de avaliar os processos de aprendizagem a partir de suas características-chave 

(variedade, intensidade, funcionamento e interação).  

 

3.2.1 TIPOLOGIA PARA DESCREVER A ESTRUTURA DE PROPRIEDADE NA 

EMPRESA ESTUDADA 

 Thomsen e Petersen (1995) sugerem que a propriedade possui três dimensões 

principais: a concentração de propriedade, a 

empresa. Sob estas três

corporativa das 100 maiores empresas não-financeiras em 12 países europeus, nos EUA e no 

Japão, baseando-se em dados coletados em 1990, classificando as estruturas em seis 

categorias de propriedade.  
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  A Tabela 3.1 explicita a taxonomia proposta pelos autores para a categorização da 

estrutura de propriedade. Faz a diferenciação pela concentração de propriedade e origem do 

otas limitadas de capital fechado. Assim, não 

la 3.1 Categorias de Propriedade segundo Thomsen e Pedersen 

Concentração de 

Propriedade 

capital. 

 Ao se utilizar desta métrica, pretende-se expandir o conceito proposto pelos autores a 

uma empresa de estrutura de propriedade por qu

se fará distinção entre acionistas ou proprietários, ou seja, não se considera se a empresa é 

uma Sociedade Anônima ou Limitada Por Cotas. Estes conceitos estão explicados no item 

4.1. 

 

Tabe

 

Tipo de Propriedade Característica 

Dispersa 
Quando não se possui mais de 20% do poder de 

decisão. 
Baixa 

Minori inante 
Qu % 

do po são. 
tária Dom

ando apenas um proprietário detém entre 20 a 50

der de deci
Média 

Familiar 
Quando um proprietário detém mais de 50% do poder 

de decisão. 
Alta 

Go tal 
do p

vernamen
Quando o governo (local ou nacional) possui a maioria 

oder de decisão.  
Alta 

Estrangeira 
Quando uma multinacional estrangeira detém a maioria 

do poder de decisão. 
Alta 

C cooperativa ou a ecisão pertence ooperativas 

Quando a empresa está registrada como uma 

 maioria do poder de d

a um grupo de Cooperativas 

Baixa 

 
e: Adaptada de Thomsen e Pedersen (1995) 

 

 
3.2.2 TIPOLOGIA PARA DESCREVER A APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA NA

MPRESA ESTUDADA 

trutura já é consagrada na literatura para avaliação dos processos 

 aprendizagem tecnológica em estudos aplicados a diversos setores da economia brasileira, 

como, 

Font

 

E

  

A aplicação desta es

de

por exemplo, em sua primeira utilização por Figueiredo (2001) no setor siderúrgico.  
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Ben (2001), no setor moveleiro e Tacla (2002), no setor de bens de capital para papel e 

celulose, também são exemplos dos que fizeram uso desta métrica. No setor de energia 

elétrica, esta taxionomia também foi utilizada na área de transmissão de uma empresa 

governamental, por Rosal (2004). Por outro lado, torna-se uma inovação a proposição de sua 

aplicação para a avaliação do comportamento destes processos frente a uma mudança de 

estrutura de propriedade de privada para governamental de capital fechado em uma empresa 

de geração elétrica. 

Nessa estrutura, a aprendizagem é decomposta em dois processos distintos: aquisição e 

conversão de conhecimento. A aquisição pode ser interna ou externa. Os processos de 

aquisiç

 suas 

princip

guir: 

uais os indivíduos adquirem conhecimento tácito e/ou codificado de fora 

b) 

divíduos adquirem conhecimentos executando diferentes 

c) 

s conhecimentos tácitos como modelos 

d) 

cito. 

ão de conhecimentos referenciam-se ao plano individual, pois o aprendizado verifica-

se inicialmente nas pessoas, formando o conhecimento tácito. Já os processos de conversão 

ocorrem por socialização e conversão de conhecimento. Os processos de conversão e 

socialização de conhecimentos referem-se ao plano organizacional, ou seja, de como este 

conhecimento é difundido pela empresa. Este modelo está esquematizado na Figura 3.1 

Esta estrutura nos permite identificar, analisar e entender os quatro processos de 

aprendizagem em suas respectivas dinâmicas como rotinas na empresa e à luz de

ais características-chaves em suas rotinas organizacionais. Assim, adotando um 

enfoque “sistêmico-orgânico” que possibilita examinar como eles funcionam ao longo do 

tempo, permitindo a condição necessária para responder a questão de pesquisa proposta nesta 

dissertação. 

Os quatro processos de aprendizagem que foram identificados na empresa são 

definidos a se

a) Processos Externos de Aquisição de Conhecimentos: Mecanismos pelos 

q

da empresa. 

Processos Internos de Aquisição de Conhecimentos: Mecanismos pelos 

quais os in

atividades dentro da empresa.  

Processos de Socialização de Conhecimentos: Mecanismos pelos quais os 

indivíduos compartilham seu

mentais e habilidades dentro da empresa. 

Processos de Codificação de Conhecimentos: Mecanismos pelos quais o 

conhecimento ou parte dele, torna-se explí
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Após a i categorização escalar nas 

características-chave à luz dos critérios abaixo citados, conforme metodologia utilizada por 

Rosal 

a) Vari

o número de mecanismos por meio dos quais os processos foram colocados em 

 da variedade de processos de aprendizagem 

dentificação dos PIOATs, foi necessária a 

(2004), baseada em Figueiredo (2001). Ao se utilizar a mesma métrica, buscou-se 

manter um mesmo padrão para a classificação dos PIOATs na indústria de energia elétrica. 

Uma das conseqüentes vantagens é a possibilidade de realização de um estudo comparativo 

entre as empresas de uma mesma indústria. 

A seguir, são definidas as características-chave e a o critério de categorização escalar 

adotados: 

edade - Presença ou ausência de um ou mais processos de aprendizagem e, ao mesmo 

tempo, pel

prática na empresa, conforme Tabela 3.2. 
 

Tabela 3.2 - Critério para avaliação
 

Número de Mecanismos (n) Variedade 

n = 0 Ausente 

n ≤ 4 Limitada 

4  Moderada  > n ≤ 8

n > 8 Diversa 

Fonte: Rosal (2004). 

 
b) Intensidade - Repetibilidade ao longo do tempo na criação, a

primoramento e/ou fortalecimento dos processos de aprendizagem ao longo do período de 

o da intensidade dos processos de aprendizagem 

tualização, uso, 

a

tempo analisado, conforme Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 - Critérios para avaliaçã

 

Uso dos Processos e Mecanismos Intensidade 
Utilização de forma contínua ou em diversas ocasiões Contínua 

Utilizaç itente ão de forma descontinuada ou interm Intermitente 
Utilização por uma única vez Baixa 

Fonte: Rosal (2004). 

 
c) Funcionamento - Modo pelo qual os processos de aprendizagem operam ao longo do 
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tempo. Utilizadas informações qualitativas e quantitativas, sendo levado em consideração o 

o 

e uma perspectiva sistêmica do processo de aprendizagem. Baseada em dados empíricos 

ão da interação dos processos de aprendizagem 
 

exame das evidências empíricas, além de informações, comentários e pontos de vista dos 

entrevistados. A classificação utilizada foi: ruim, moderado, bom e excelente (Rosal, 2004). 

 

d) Interação – Modo pelo qual os processos de aprendizagem influenciam um ao outro, dentr

d

coletados. Para classificar as interações em determinado período, o número interações 

observadas foi dividido pelo número total de mecanismos de aprendizagem encontrados neste 

mesmo período, conforme Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 - Critério para avaliaç

Número de Mecanismos (n) Interação 

n ≤ 0,4 Fraca 

0,4 <  n  ≤ 0,8 Moderada 

n > 0,8 Forte 

Fonte: Rosal (2004). 
 

 

Figura 3.1 Lógica de Análise e Categorização para Processos de Aprendizagem  

 

Estrutura  

Características-Chave 

Funcionamento 

Variedade 

Intensidade 

Conversão Aquisição 

Processos 
Internos 

Mecanismos de Aprendizagem 

Interação

SocializaçãoProcessos
Externos

Codificação 

                 Fonte: Adaptação de Figueiredo (2001) 
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3.3 TIPOS E FONTES DE DADOS 

 

3.3.1 TIPOS DE INFORMAÇÕES E FONTES 

Para a classificação da estrutura de propriedade e a identificação dos PIOATs da 

empresa, ados levantamentos de d rmações relativas aos processos de 

transição de propriedade e dos diferentes mecanismos de aquisição, de codificação e 

socialização de conhecimento. As evidências empíricas foram obtidas através de quatro fontes 

distintas de informação: Entrevistas utura i-estruturadas  

Inform umental e Ob ireta. N  3.5, são pormenorizadas as 

quatro fontes de informações e dados da empresa que foram utilizadas nesta pesquisa. 

A c o de um fenômeno crítico pode estar amarrada leção de 

casos (YIN, 2005), pois, pela limitação do universo investigado, pode-se observar e analisar 

aspectos variados da experiência, dos procedimentos, das atitudes e dos valores dos 

5). Com a proposta de obter as evidências 

mpíricas e explicações sobre a realidade desta empresa, foram levantadas informações de 

fontes variadas a partir de trabalho de campo, que permitiram solucionar certas discrepâncias 

 

foram realiz ados e info

 (não estr

servação D

das e sem ), Encontros

ais, Pesquisa Doc a Tabela

ompreensã a uma boa se

informantes pesquisados (SILVEIRA, 200

e

encontradas no processo de coleta de dados.  

Os processos de aprendizagem foram identificados e categorizados à luz dos critérios 

estabelecidos no início deste capítulo para o período de 2001 a agosto de 2007. Contudo, para 

efeito dos estudos do comportamento frente à mudança da estrutura de propriedade, o período 

de tempo do ano de 2001 até o fim do ano de 2002 não foi considerado pela empresa não ter 

gestão própria, nem rotinas operacionais ainda totalmente definidas. Por outro lado, 

considera-se importante mencionar este período para efeito do acompanhamento histórico da 

construção dos PIOATs da empresa.  
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Tabela 3.5 Principais Fontes de Evidências Empíricas em Empresas 

 

Fontes de 

Evidências 

Empíricas 

Detalhes 

Entrevistas 

Abertas: Os 

entrevistados 

são 

rganizados em 

3 (três) grupos. 

GRUPO 01: Gerentes-Gerais, Gerentes, Superintendentes, Engenheiros, Técnicos, 

Supervisores e Operadores. Gerentes, Engenheiros e Técnicos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) e Laboratórios, bem como das Unidades de Engenharia e de 

Manutenção. 

GRUPO 02: Diretores Industriais e de Desenvolvimento. Diretores-Presidentes e Vice-

Presidentes. Gerentes (e Analistas) das Áreas de Recursos Humanos, Planejamento 

Empresarial e Comercialização. Conselheiros dos Diretores. 

GRUPO 03: Ex-Membros da Empresa: Presidentes, Gerentes Corporativos e de Planta. 

O

0

Observação 

Direta no Lo

Observação das Pessoas no Trabalho (por exemplo: Engenheiros, Operadores), em reuniões e 

cal palestras proferidas nos eventos das organizações pesquisadas. 

Enco ros Encontros relativamente casuais com as pessoas participantes das pesquisas no local de nt

Informais trabalho. 

Arquivos e 

ocumentos dD a 

Contratos Sociais, Balanços Patrimoniais, Relatórios Anuais, Boletins e Periódicos Internos, 

Organogramas, CD-ROM e Vídeos Institucionais, Publicações Comemorativas e Históricas, 

T  Empresa rabalhos Técnicos publicados por Membros da Empresa e Cópias de Transparências

Utilizadas em suas Palestras dentro ou fora da Empresa. 

Fonte: Adaptado de Figueiredo, 2006. 

 

 

 As duas estruturas apres ta 

dissertação

 intra-organizacionais foi infl

propriedade na em

  somente se ateve à verificação da relação entre os processos de 

aprendizagem intra-org

 

 
3.4 ESTRUTURA DE CLASSIFICAÇÃO 

entadas na Tabela 3.1 e na Figura 3.1 foram utilizadas nes

 para exam

aprendizagem

inar como o comportamento dos processos subjacentes de 

uenciado pela mudança de estrutura de 

presa estudada. 

Este estudo

anizacionais e a mudança de estrutura de propriedade. Não serão 

os pertinentes à trajetória de acumulação de competênciasabordados, nesta pesquisa, assunt
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tec s e des as 

inovadoras, ficando como suges

 

.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS 
 

ão do tipo qualitativo. As evidências 

mpíricas coletadas foram organizadas sistematicamente à luz das estruturas analíticas 

PRESA 

s intrínsecas e por apresentar as 

guintes virtudes que recomendam a sua utilização em uma pesquisa (YIN, 2005): 

b) Como não foi gerada a partir do resultado de um estudo de caso, é considerada 

como d

tos e muitos ambientes distintos. 

A busca de evidências empíricas para o entendimento do comportamento dos 

 grande parte as entrevistas realizadas, levou à 

nicos, muitos deles já em arquivo morto, tais 

confor

3.5.2 R
 

nológica empenho econômico-financeira pelo desenvolvimento de competênci

tão para pesquisas futuras. 

3

Os dados analisados para esta pesquisa s

e

propostas para a dissertação: a tipologia da Escola de Copenhagen e estrutura para 

identificação e análise dos processos de aprendizagem. 
 
 
 
3.5.1 DOCUMENTAÇÃO DA EM
 

Yin (2005) destaca que o uso da documentação de empresa é muito importante para 

corroborar e valorizar evidências conseguidas em entrevistas, mas deve ser cuidadosamente 

utilizada, pois não poderia ser considerada como registros literais de eventos ocorridos. A 

fonte documental foi utilizada devido às suas qualidade

se

a) Poder revisitada a qualquer tempo, garantindo estabilidade de consulta. 

iscreta. 

c) Como contém nomes, referências e detalhes exatos que caracterizam um evento, 

garante a exatidão dos dados.  

d) Cobre um longo espaço de tempo, muitos even

processos de aprendizagem, corroborando em

esquisa de diversos documentos físicos e eletrôp

me elencados na Tabela 3.5. 

Para a busca do histórico sobre a mudança da estrutura de propriedade foram 

levantados os contratos sociais registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

(JUCERJA).  

 
EALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS DE CAMPO 

Seguir sua própria linha de investigação e não fazer perguntas tendenciosas são dois 
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desafios com que o pesquisador se depara ao longo do processo de entrevista (YIN, 2005). As 

entrevi

 fornecer dados mais ricos do que outros tipos de entrevistas, 

dada s 07). 

No ent

entrevistados foram preparadas com o escopo de poder 

aborda

alho, como apêndice “A”.   

a leitura de documentos e encontros informais para identificação de 

s de aprendizagem da empresa, 

UTE MÁRIO LAGO 

stas não estruturadas ocorreram para o levantamento do comportamento dos processos 

de aprendizagem, já que podem

ua natureza qualitativa (FONTANA E FREY, 2000 apud GERALDO FILHO, 20

anto, devem ser consideradas como relatórios verbais, que podem apresentar diversos 

vieses. Deste modo, se faz necessária a corroboração com outras evidências, como pesquisa 

documental, por exemplo. 

As perguntas dirigidas aos 

r de modo criterioso a identificação dos PIOATs e o seu uso como rotina para uma 

empresa de termo-geração elétrica. O roteiro de perguntas formais encontra-se relacionado, no 

final deste trab

 A partir d

funcionários que pudessem levantar o histórico dos processo

foi relacionada uma amostra de 22 pessoas, em um universo de uma força de trabalho 

composta de 72 funcionários, ou seja, 30,56% do corpo funcional foram entrevistados. Como 

o foco da pesquisa é sobre os processos de aprendizagem tecnológica, procurou-se distribuir 

os entrevistados privilegiando a área técnica-operacional, conforme Tabela 3.6, já que é o 

setor onde os processos de aprendizagem tecnológica ocorrem com maior freqüência 

(FIGUEIREDO, 2005). Para esclarecimento de dúvidas, alguns destes entrevistados foram 

novamente consultados por meio de troca de correspondência eletrônica (“e-mails”) e/ou 

contatos telefônicos. 

 

Tabela 3.6 Pessoas Envolvidas em Entrevistas Diretas (Ref. Tabela 3.5). 

 

GRUPOS 

GRUPO 01 17 

GRUPO 02 03 

GRUPO 03 02 

TOTAL 22 

 

Yin (2005) afirma que é comum que entrevistas para estudo de caso sejam conduzidas 

de forma espontânea, permitindo ao pesquisador, tanto indagar sobre os fatos, quanto pedir a 

opinião do entrevistado sobre determinados eventos e como ele os interpreta.  

Os entrevistados tiveram a liberdade de expor de modo livre as suas respectivas 
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vivências, experiências e pontos de vista sobre a empresa, em entrevistas não gravadas, que 

duraram, em média, 02 horas. Denzin e Lincoln (2000, apud GERALDO FILHO, 2007) 

sugerem  

um conjunto de perguntas e os entrevistados são identificados e possuem grande 

conhecimento sobre o tema.  

Para buscar um maior interesse e simpatia do entrevistado, era realizada uma 

apresentação prévia sobre a pesquisa e sobre o tema proposto na pesquisa de não mais do que 

15 minutos. Para a instrumentalização das entrevistas foi preparada uma folha, em cujo 

cabeçalho foram escritos o nom nção desempenhada, grupo (conforme Tabela 3.5), 

duração e data da validação. O lançamento das respostas foi realizado a lápis na folha 

padron

 na presença e 

com a 

 cada pergunta, garantindo a validação do depoimento ao final 

da entr

lgum caso relatado por outrem, a fim de complementar ou descartar casos 

contrad

que a entrevista não estruturada e aberta é de certo modo “estruturada”, pois existe

e, a fu

izada para a entrevista. Antes de passar para a pergunta seguinte, o texto escrito era 

lido para o entrevistado, na tentativa de assimilar e registrar fidedignamente o conteúdo. 

Assim, garantia-se que as modificações, caso necessárias, fossem realizadas

concordância do entrevistado.  Deste modo, conseguia-se a validação do depoimento 

logo ao final da entrevista, sendo este um dos cuidados metodológicos que foram tomados 

para evitar possíveis influências da opinião do pesquisador, que é funcionário da empresa 

estudada.  

A estratégia de lançar a lápis os comentários normais dos entrevistados, fazendo as 

devidas alterações no final de

evista, tornou-se uma medida altamente vantajosa. Adotou-se o critério de uso de uma 

caneta vermelha para anotações na folha de respostas importantes para a pesquisa, como, por 

exemplo, levantamento de diferenças e semelhanças entre os períodos estudados, trechos 

contraditórios ou complementares a depoimentos anteriores ou idéias de como utilizar uma 

informação no estudo. Assim, começou-se a levantar palavras-chave para a futura confecção 

das matrizes analíticas para a triangulação proposta por Yin (2005). 

Devido à necessidade de funcionamento da empresa, que, como produtora de energia 

elétrica, não podia dispor de funcionários ou mesmo gestores muito tempo fora de seus 

afazeres diários, era necessário que o roteiro das entrevistas fosse otimizado, pois nem sempre 

o funcionário que estava pré-agendado estava disponível. Assim, as modificações no roteiro 

de perguntas eram, por exemplo, sobre algum evento realizado na área, bem como confirmar a 

exatidão a

itórios. 

Praticamente todas as entrevistas foram realizadas dentro da empresa. Para os 

participantes que ocuparam postos importantes que já haviam sido desligados, O contato 
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ocorreu através de telefone ou mesmo correio eletrônico. Foi mantido o cuidado metodológico 

de repetição ao depoente do que foi escrito para garantir a validação das evidências. 

Uma estratégia tentada para otimização do tempo para conseguir as informações de 

um modo mais rápido foi uma entrevista coletiva, conseguida no início da pesquisa de campo, 

com alguns funcionários do Grupo 01 da empresa. Este expediente foi abandonado logo após 

esta pr

ROS INFORMAIS NO CAMPO 

uncional, 

quando

ste meio de levantamento de evidências empíricas foi realizado através de 

lho, em reuniões, palestras proferidas nos 

ventos ou no próprio dia-a-dia da empresa. Assim, por meio de observação direta das 

ativida

etou uma nova sessão de encontros informais, que resultaram em 

imeira tentativa, pois houve dificuldade de se manter a ordem das perguntas a serem 

realizadas, pois diversos assuntos eram abordados ao mesmo tempo, bem como alguns 

participantes apresentavam inibição ou certa reatividade às perguntas com receio de futuros 

comentários dos colegas ou superiores.  

 

 
3.5.3 ENCONT
 

Conversas informais foram utilizadas com bastante intensidade neste trabalho, pois 

serviram para complementar os assuntos levantados nos depoimentos, corroborá-los e mesmo 

esclarecer uma verdadeira versão de um fato. A abordagem aos funcionários se dava em 

momentos de flexibilidade de horário de trabalho ou mesmo durante a jornada f

 se realizava um giro na Usina. Há de se reconhecer que, na maioria das vezes, estes 

encontros não eram tão “fortuitos assim”, pois eram deliberadamente provocados conforme a 

necessidade da pesquisa e, em algumas vezes, acontecia a realização de anotações sobre as 

informações levantadas.  

 

 
3.5.4 OBSERVAÇÕES DIRETAS 
 

E

observação das pessoas no próprio ambiente de traba

e

des desempenhadas pelas empresas, foram coletados dados adicionais sobre as formas 

de trabalho, bem como para melhor entendimento sobre as ferramentas e processos que 

norteiam suas atividades, cooperando, assim, com a reafirmação das informações nas 

entrevistas. Ser funcionário da empresa estudada foi um facilitador para se conseguisse a 

desenvoltura necessária para execução desta estratégia de busca de informações. 

Através das observações diretas, foi corroborada grande parte das informações 

levantadas nas entrevistas e consulta e arquivos, contudo algumas revelaram conflito entre 

alguns tópicos, que acarr
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descarte de informações conflitantes. 

e Coleta de Evidências Empíricas na Termomacaé 

Ltda 

 

Tabela 3.7 Resumo do Processo d
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Abril/07 00 3 18 21 42 

Maio/07 01 5 15 19 40 

Junho/07 03 0 22 23 48 

Julho/07 05 9 19 27 60 

Agosto/07 13 9 25 43 90 

Totais 22 26 99 133 280 

Fonte: Derivado de Trabalho de Campo 

 

3.5.5 PROCEDIMENTO PARA O PROCES DE AN  DE DA S

Os dados coletados foram an a  de a qua  

uma linha de tempo (Figura 1.2), utilizando-se as estruturas analíticas disponíveis na 

literatura, já apresentadas aptada  co to dest s ta o. A análise cronológica 

do comportam o dos processos de endizagem tecnológica frente à mudança da estrutura 

de propriedade na empresa é a base para a redação da dissertação.  

Yin (2005) sugere três princípios que devem ser seguidos para a realização de estudos 

de caso de alta qualidade: a utilização de múltiplas fontes de evidências, o uso de um banco 

de dados específico e que as evidências sejam ma

nesta fase do trabalho, o processo de análise das evidências empíricas teve início já durante as 

pesquisas de campo, tendo-se o cuidado de organizar todo o material coletado. 

 Eisenhardt (1989) sugere que a análise de dados é o centro da construção da teoria em 

um estudo de caso, sendo a parte mais difícil do processo. Esta análise necessita de um 

SO 

 form

ntex

ÁLISE

litativa em triangulação, através de 

a di ser çã

DO  

alis dos

s para o

 apr

 e ad

ent

ntidas encadeadas.  Buscando flexibilidade 
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fundamento lógico para este uso de fontes múltiplas de evidências. Assim, Yin (2005) 

metodologia da triangulação, pois dará credibilidade e acuracidade necessárias às pesquisas, 

se baseadas e

 de cronológica dos fatos 

em uma linha de tem

recomenda que sejam desenvolvidas “linhas convergentes de investigação” através da 

m diversas “fontes de informação, obedecendo a um estilo corroborativo de 

pesquisa”. Esta triangulação foi feita através do cruzamento dos textos obtidos através das 

entrevistas, documentação da empresa e observações diretas. 

 Foi necessária a criação de tabela eletrônica analítica para a organização das 

informações, conforme sugestão de Yin (2005) e para organização

po (Figura 1.2), filtrando-se pelos assuntos de interesse. Destes passos, 

conseguiu-se a investigação ao longo do tempo, das mudanças ocorridas nos processos de 

aprendizagem em função da nova estrutura de propriedade. A cronologia analítica é uma 

narrativa que reconstitui a história da organização através de temas, com diferentes níveis de 

análise, caracterizados pelo tempo (GERALDO FILHO, 2007). 

A partir do término da triangulação dos dados empíricos e informações foi possível 

fazer interpretações e extrair conclusões. O trabalho de redação foi construído para cada 

tópico da pesquisa na empresa em um período de tempo determinado, para que fosse factível 

a organização dos três sub-períodos significativos para a empresa e organização da grande 

quantidade de informações. 
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CAPÍTULO 4 

 

4 - RESULTADOS 
 

ste capítulo descreve os resultados obtidos através da pesquisa de campo e da 

aplicação da metodologia descrita no capítulo anterior para a TERMOMACAÉ para o período 

de janeiro de 2001 a agosto de 2007, quando a estrutura de propriedade e os processos de 

aquisição e conversão de conhecimentos verificados na empresa foram categorizados à luz 

das estruturas analíticas propostas na Tabela 3.1 e na Figura 3.1 apresentadas no Capítulo 03. 

O capítulo propõe três seções a seguir: A Seção 4.1 descreve a estrutura de propriedade. A 

Seção 4.2 apresenta os processos de aquisição interna e externa de conhecimentos. A Seção 

4.3 apresenta os processos de conversão de conhecimento (codificação e socialização).  

 

 

SEÇÃO 4.1 – ESTRUTURA DE PROPRIEDADE 
 

 o documento onde estão relacionadas as participações por quotas 

ue cada proprietário detém, estabelecendo a estrutura de propriedade em uma empresa de 

quotas 

entes 

integralmente a duas sócias: as empresas El Paso Energy Cayger II Company e El Paso 

Energy Cayger IV Company. A pesquisa documental forneceu a informação de que estas duas 

o “sociedades organizadas e 

xistentes de acordo com as leis de Cayman Islands”. Este país é tido como um dos paraísos 

fiscais 

E

 Contrato Social é

q

de responsabilidade limitada (“Ltda”), A responsabilidade de cada sócio é restrita a 

este número de quotas. A partir do levantamento de evidências empíricas em diversas fontes, 

foi verificado o Contrato Social da atual empresa Termomacaé e as suas respectivas alterações 

com registro na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA). No final da busca 

documental a empresa encontrava-se na vigésima nona alteração.  

Foi identificado que, desde o início de sua primeira redação até a 26ª Alteração 

Contratual, a empresa era denominada El Paso Rio Claro Ltda e a sua estrutura de 

propriedade era descrita como tendo as quotas de capital da sociedade pertenc

empresas eram estabelecidas na ilha de “Grand Cayman” com

e

devido ao valor reduzido de tributação que é cobrado para atividades de empresas lá 

registradas. 

 Verifica-se, que a empresa, denominada El Paso Rio Claro Ltda, até a data de 25 de 
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abril de 2006, possuía o capital concentrado em apenas duas empresas que não eram 

registradas em solo brasileiro e sim, em paraísos fiscais. Este fato nos leva a usar o conceito 

de “multinacional” utilizado por Thomsen e Pedersen (1997), com a flexibilidade necessária 

para o uso e aplicação da estrutura proposta na Tabela 3.1, causada por limitação das fontes 

de pes

existente neste caso, onde, não só a maioria da decisão, mas a totalidade de 

a-quotista ... tornando-se esta, a única 

sócia-q

 Código Civil Brasileiro (Lei 10.406 de 10.01.2002), supletivamente 

pela Le

quisa, já que não é comum empresas registradas em paraísos fiscais exporem a sua 

estrutura de propriedade publicamente, ao contrário das empresas de capital aberto. Contudo, 

a pesquisa documental, forneceu um organograma de empresas do Grupo El Paso, na América 

Latina, onde estas duas empresas não-nacionais apresentavam-se subordinadas à empresa 

matriz El Paso Energy, localizada em Houston (USA). 

Assim, confrontando a estrutura proposta por Thomsen e Pedersen (1997), citada no 

Capítulo 03, justifica-se classificar a antiga empresa, denominada de El Paso Rio Claro Ltda, 

como de Categoria de Propriedade “ESTRANGEIRA”, pois é clara a alta concentração de 

propriedade 

escolha dos destinos da empresa cabia às duas empresas não registradas no país, as quais eram 

subordinadas a uma terceira, também não registrada em solo nacional. Deste modo, fica 

categorizada a estrutura de propriedade da empresa como “ESTRANGEIRA” até a data da 

venda de suas cotas. 

Conforme evidências empíricas encontradas na 26ª Alteração Contratual, a Petrobras 

(definida como: Petróleo Brasileiro SA, sociedade de economia mista, com sede na Cidade e 

Estado do Rio de Janeiro...) entrou na estrutura de propriedade da empresa ao adquirir os 

100% das quotas pertencentes às empresas El Paso Energy Cayger II Company e El Paso 

Energy Cayger IV Company. Estas se retiraram da sociedade “... transferindo a totalidade de 

suas quotas que possuem no capital ... para a nova sóci

uotista da sociedade ... até que seja restabelecida a pluralidade de sócios-quotistas 

conforme o Artigo 1.033, § IV da Lei 10.406/2002”.   

Dentro desta Alteração de Contrato Social destaca-se a renúncia dos antigos 

administradores da empresa e a alteração da denominação social, de “El Paso Rio Claro Ltda” 

para “Termomacaé Ltda“. 

Como conseqüência desta aquisição da totalidade das cotas, a empresa Termomacaé 

Ltda passou a ser uma empresa controlada da Petrobrás SA, sendo regida pelo próprio “... 

Contrato Social, pelo

i 6.404 de 15.12.1976 (Lei das Sociedades por Ações) e pelas demais normas legais 

aplicáveis”.  

Segundo o Código Civil (Lei 10.406/2002), Artigo 1.098, uma empresa é controlada 
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por outra, quando: 

 
I – A sociedade de cujo capital outra sociedade possua a 

maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembléia 
geral e o poder de eleger a maioria dos administradores; 

Direito Privado, mas submetida a certas regras especiais decorrentes 
desta natureza auxiliar da atuação governamental, constituída sob a 
forma 

nária de 
proprie

 
Conforme já ex  a taxonomia de 

Thomsen e Pedersen (1997), agora denominada de TERMOMACAÉ Ltda, como, a partir do 
dia 25

idade do poder de escolha dos destinos da empresa. Uma característica 
importante colhida em depoimentos dos funcionários revela que os empregados da “nova” 
empresa passaram a gozar da m
PETROBRÁS. 

  
 
 
 
 
 

II – A sociedade cujo controle, referido no inciso anterior, 
esteja em poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por 
sociedade ou sociedades por estas já controladas.  

 
Com referência à estrutura proposta por Thomsen e Petersen (1997), citada no 

Capítulo 03, é importante que seja conceituada a condição da Petrobrás como empresa de 
sociedade de economia mista. Mello (2001, p151) define uma empresa de sociedade de 
economia mista como: 

 
 “a pessoa jurídica cuja criação é autorizada por lei, como 

um instrumento de ação do Estado, dotada de personalidade de 

de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto 
pertençam em sua maioria à União ou entidade de sua 
Administração indireta, sobre remanescente acio

dade particular". 

posto, justifica-se classificar a empresa, conforme

 de abril de 2006, como de Categoria de Propriedade GOVERNAMENTAL, pois, 
também, fica clara a alta concentração de propriedade existente neste caso, uma empresa de 
economia mista, onde o Governo Federal possui 51% das ações com direito a voto. Deste 
modo, mantendo a total

esma “relativa” estabilidade existente para os funcionários da 
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SEÇÃO 4.2 – PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO 
 

SENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MECANISMOS DE AQUISIÇÃO 

EXTE ECIMENTOS VERIFICADOS NA TERMOMACAÉ 

Estão abaixo relacionados os principais mecanismos de aquisição externa de 

onhecimentos levantados através das evidências empíricas coletadas.  

 

Devido à crise de fornecimento de energia elétrica em que o país estava mergulhado 

no iníc

imento fosse 

atingida, a empresa iniciou, neste mesmo ano, a contratação de pessoal ao mercado, em busca 

 ex-Gerente 

dministrativa que acompanhou a implantação e estruturação da Usina. A busca no mercado 

ência em Sistemas de 

Potência (Plantas Térmicas). 

ia.  

c) Eng

Nesta seção, são abordados os mecanismos por meio dos quais os processos de 

aquisição de conhecimento ocorreram na TERMOMACAÉ no período de janeiro de 2001 até 

agosto do ano de 2007. Na subseção 4.2.1, são apresentados os principais mecanismos de 

aquisição externa de conhecimento da UTE e na subseção 4.2.2, são listados os mais 

importantes mecanismos de aquisição interna de conhecimento desta empresa.  

 

4.2.1 – APRE

RNA DE CONH

 

 

c

4.2.1.1. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS COM EXPERIÊNCIA 

io da década de 2000, a fase inicial de implantação da Usina teve a variável “tempo” 

como determinante em sua construção, bem como a entrada em operação comercial da 

primeira máquina em carga plena. Entre os serviços de terraplenagem, que se iniciaram em 

fevereiro de 2001 e a operação comercial da Planta, em novembro do mesmo ano, passaram-

se apenas 11 meses. Para que esta estratégica de implantação do empreend

de aquisição de conhecimento tácito externo. A premissa era que os funcionários tivessem 

experiência de, no mínimo, dois anos em Termelétricas, conforme informação da

A

foi realizada a partir das seguintes características básicas pré-definidas. 

a) Engenheiro - Gerente da Planta e Engenheiro de Planta com experi

b) Engenheiro - Gerente de Operação com experiência em Sistemas de Potênc

enheiro - Gerente de Manutenção transferido da Planta de Porto Velho, com 

experiência no tipo de turbina a gás a ser implantada. 

d) Técnicos com experiência em Turbinas a Gás. 

e) Operadores com experiência em Plantas Térmicas. 

f) Técnicos oriundos da empresas contratadas para a montagem e comissionamento da Usina. 
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 A estratégia de “hunting” era oferecer salários acima do mercado para trazer 

profissionais de outras cidades, já que não existia mão-de-obra especializada na cidade de 

Macaé. Estas pessoas já apresentavam certa familiaridade com as atividades desenvolvidas 

em Usinas Termelétricas, trazendo para o interior da empresa os seus conhecimentos tácitos 

como uma primeira fonte de “aquisição externa de conhecimentos”, por outro lado, não 

possuíam conhecimento sistêmico e aplicado deste novo empreendimento, que é formado por 

o de energia elétrica.  Por esta razão, a estratégia adotada era ter 

 o próximo 

sa encontrava-se integrada ao Sistema 

hos elétricos quando solicitada. Apesar do 

ecessidades da empresa, a aquisição de 

 

maio/2006 a agosto/2007, a partir de quando a empresa passou a ser 

uma co

vários equipamentos diferentes e devem funcionar como um conjunto sinérgico para o efeito 

do desenvolvimento de geraçã

a equipe coordenada por “Technical Advisors” contratados no exterior, que será

mecanismo analisado. 

No período de 2003 a abril de 2006 a empre

Interligado Nacional (SIN), atendendo os despac

quadro de funcionários estar dimensionado com as n

conhecimentos externos pela a contratação funcionários com expertise em Termelétricas,

ocorreu para a reconstrução da área de Engenharia, principalmente, devido ao “spin off” da 

“Oficina de Manutenção de Turbinas”, no ano de 2003. Passou a ser uma área técnica 

independente na Usina, desvinculando-se do setor de “Manutenção”, ficando, doravante, a ser 

subordinada diretamente ao “Plant Manager”. Não houve mais contratações significativas 

para expansão do quadro técnico: apenas eram substituídas vagas decorrentes do “turn over” 

da empresa, mas o fluxo de aquisição de conhecimentos externos teve um excelente 

funcionamento neste período, refletindo na interação com outros processos de codificação 

(“Procedimentos Técnicos”, por exemplo) e socialização (“Grupos Informais de Discussão”, 

por exemplo) de conhecimentos para a organização.  

No período de 

ntrolada da Petrobrás, e como empresa governamental, tornou-se obrigada a realizar 

contratação de novos funcionários somente através de concurso público, que até a data final 

de coletada de dados ainda não havia sido realizado. A Petrobrás se fez presente na gestão da 

empresa a partir de dois diretores, um Engenheiro e um Técnico de Compras, que mais se 

dedicaram aos problemas administrativos do que com a área técnica. Somente o primeiro 

destes possuía alguma experiência em Usinas Termelétricas, mas podem ser considerados 

como que trouxeram alguma expertise para a área técnica, principalmente na área de gestão de 

processos sob a ótica governamental.  A interação com os processos de aprendizagem foi 

muito baixa, pois o relacionamento com outros teve pouquíssimas menções nas entrevistas. A 

pesquisa também verificou que a falta de uma estratégia da empresa, bem como de uma 
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política de gestão do pessoal e de retenção de talentos remanescente, acarretou perdas 

significativas de pessoal técnico para empresas concorrentes, perdendo o conhecimento 

cognitivo importante para a empresa, como por exemplo, dois Coordenadores de Turnos de 

Operação e um Mecânico de Turbinas, pois se trata de uma mão-de-obra especializada que 

trabalha em um nicho de mercado. 

 

Tabela 4.1 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Externa de 

Conhecimentos: Contratação Externa de Funcionários 
Período Contratações 

(Área Técnica) 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 51 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 11 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 4 Moderada Baixa Ruim Fraca 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

4.2.1.2 CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE “TECHNICAL ADVISORS” 

 Eram técnicos, geralmente estrangeiros, com grande experiência em 

comissionamento, operação e manutenção d

operacionais” durante período determ

e Usinas. Foram contratados como “conselheiros 

inado, para que servissem de fonte de aquisição de 

a da Planta, verifica-se que este 

mecanismo foi bastante utilizado e importante para a socialização de conhecimentos, pois 

também ajudaram na tr tação e treinamentos aplicados (“on job training”, por 

exem rocedimentos zidos de lantas o desenvolvidos na própria 

Us os a Man  Técnico  melhorias incrementais por processos de 

pós o o de 20  deste ismo de aquisição externa de 

zido drasticamente, provavelmente, pelo custo elevado do tipo de 

rviço e pelo desenvolvimento pela equipe da empresa do conhecimento das rotinas da 

peração e Manutenção da Planta e de seus Processos Operacionais. Após a mudança de 

este tipo de 

process

conhecimentos externos pela transferência de seus conhecimentos cognitivos aos técnicos da 

Planta. Até o ano de 2002, quando do teste de carga máxim

adução, adap

plo) dos p  tra outras P  ou mesm

ina, referenciad uais s e com

“learning by doing”. A  an 03, o uso mecan

conhecimento foi redu

se

O

estrutura de propriedade, a partir das evidências empíricas levantadas, a presença d

o não foi verificada.   
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Tabela 4.2 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Externa de 

Conhecimentos: Contratação de “Technical Advisors”  
Período Contratações 

Realizadas 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 10 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 2 Moderado Intermitente Bom Moderada 

M  aio/2006 a Agosto /2007 0 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

4.2.1.3 INTEGRAÇÃO COM REPRESENTANTES DE EQUIPAMENTOS 

 Durante os anos de 2001 e 2002, houve uma forte integração entre o corpo técnico da 

Usina com os representantes dos fabricantes destes equipamentos, que transferiam 

conhecimentos tácitos pela própria característica do período de instalação e na fase de 

comissionamento de equipamentos para o teste de desempenho. Esse fluxo de transferência de 

conhecimentos poderia ter sido melhor aproveitado pela empresa, já que, em muitas das 

resa com esta orientação. De todo 

modo, este contato revelou-se com  importante mecanismo de aprendizagem para a aquisição 

de co os externos p as equip eraçã nute sentand e 

inte processos d conversã eci  outro , para 

 Equip entos), as in e

nsferência de conhecimentos ocorreu somente na descrição de 

omposição e função dos equipamentos, servindo como base para construção de competências 

s no projeto, 

mesmo

vezes, as informações que não estavam inseridas nos manuais não eram codificados pelos 

técnicos, nem mesmo havia um esforço sistemático da emp

o

nheciment ara es de Op o e de Ma nção apre o fort

ração com os e o de conh mentos. Por  lado a área de 

Engenharia (Projetos e am as evidênci  empíricas, pr cipalmente, d poimentos 

de Engenheiros, a tra

c

inovadoras, a partir do entendimento de quais eram as condições a serem atendida

 que realizado externamente, e parâmetros de funcionamento destes equipamentos. 

 Nos anos de 2003 até abril de 2006, a estratégia de integração com os representantes 

de equipamentos teve, segundo as evidências coletadas, importante papel para a equipe de 

Operação e de Manutenção. Ocorreu o “spin off” da área de Manutenção de Turbinas, a partir 

do desenvolvimento de competências inovadoras pela equipe, além das rotineiras. Passou a 

ser uma gerência independente, levando à contratação de um “Field Technician” do 

fabricante, que desenvolvia seu trabalho como seu representante, para a manutenção das 

turbinas, para compor os quadros da empresa. Existiam esforços sistemáticos da empresa 

como estímulo ao contato com os Representantes, como, por exemplo, destaca-se à ida de um 

Engenheiro e Técnicos aos USA para acompanhamento de reparos nas Turbinas em garantia 
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do fabricante. Também foi importante a transferência de responsabilidade da manutenção dos 

equipamentos chamados “Chillers” (sistemas de condicionamento de ar de combustão) para o 

setor de Engenharia, onde o desenvolvimento de competências inovadoras e contato com 

representantes e fabricantes destes equipamentos foram determinantes para elevação da 

confiabilidade da Planta, já que estes equipamentos otimizam o desempenho das turbinas em 

0%.  

 técnico. 

3

No período de maio/2006 a julho/2007, ocorreu a extinção do setor de Engenharia da 

Planta, com a transferência do Engenheiro responsável para área de “Gestão Empresarial”, ou 

seja, não mais pertencia à área técnica, sendo as incumbências desta área transferidas para a 

nova Gerência de Operação e Manutenção (O&M). Esta gerência foi criada com a fusão dos 

antigos setores de “Operação”, “Manutenção” e “Oficina de Turbinas”. As evidências 

levantadas sugerem que este fato implicou desfavoravelmente no aproveitamento deste 

mecanismo para aquisição de conhecimentos para a Planta, pois o contato com os 

representantes ficou bastante reduzido, perdendo-se a política de incentivo ao uso deste 

mecanismo. Devido ao novo processo de contratação de serviços ou de peças serem regidos 

pela Lei 2745/98, as solicitações de suporte aos fabricantes/representantes tornaram-se muito 

demoradas e inconstantes. Isto, de certo modo, também pode ter contribuído para a redução 

do uso deste mecanismo, já que muitos dos Representantes visitavam a Usina para instruir os 

técnicos sobre o melhor uso de um equipamento ou sobressalente a ser instalado, como 

suporte

 

Tabela 4.3 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Externa de 

Conhecimentos: Integração com Representantes de Equipamentos 
Período Integrações 

Realizadas 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 + de 20 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 + de 20 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 4 Moderada Baixa Ruim Fraca 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

4.2.1.4 VIAGENS NACIONAIS PARA VISITA A TÉRMICAS 

Nos anos de 2001 e 2002, a empresa estimulou o funcionamento de outro mecanismo 

de aquisição de conhecimentos externo a partir de viagens dos Engenheiros e Técnicos às 

duas outras Plantas pertencentes à El Paso Energy, em Manaus e Porto Velho, para que 
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conhecessem os processos de operação e processos organizacionais dessas Usinas.  Destas 

que possuíam pares na 

Planta aé. Este tip ção imen  nã

sistematizada e coordenada para que estas visitas pudessem ser exploradas de modo mais 

eficiente, bem como para um tiva destes novos conhecimentos cognitivos. As 

evid icas apon

ma da Planta realizado em

ecanismo foi muito pouco utilizado, 

a política de intercâmbio 

entre as em

atizada e coordenada para que estas 

Per

viagens foram trazidos procedimentos operacionais já codificados nestas empresas, buscando 

a socialização de conhecimentos rotineiros sobre alguns equipamentos 

 de Mac o de aquisi de conhec to externo o possuía uma ferramenta 

a socialização efe

ências empír tam uma freqüência elevada de viagens somente até o período de 

teste de potência máxi  2002.  

No período de 2003 a abril de 2006, este tipo de m

limitando-se a algumas poucas viagens para as mesmas Plantas do período anterior. Os 

depoimentos sugerem que isto pode ocorrido devido à falta de um

presas brasileiras do grupo. Este mecanismo de aprendizagem poderia ter tido uma 

melhor utilização pelas empresas nacionais, apesar de possuírem estruturas de propriedade 

diferentes, eram controladas pela mesma empresa estrangeira. 

No período de maio/2006 a julho/2007, a empresa proporcionou aos Engenheiros e 

Técnicos viagens a outras Usinas de propriedade da Petrobrás. Estas viagens possuíam o 

escopo de se familiarizassem com processos de operação e novos processos organizacionais 

corporativos (principalmente assuntos de Meio Ambiente, Saúde e Segurança) já implantados 

em outras Usinas que também tiveram as estruturas de propriedade alteradas. Destacam-se as 

Usinas Barbosa Lima Sobrinho (RJ), Governador Leonel Brizola (RJ) e Sepé Tiaraju (RS). 

Continuou sendo considerado como de funcionamento “moderado” no período estudado, pois 

ainda não havia sido implantada uma ferramenta sistem

visitas pudessem ser melhores exploradas, trazendo novos conhecimentos cognitivos que 

fossem codificados e, por conseguinte, socializados para a organização, resultando em uma 

fraca interação com os outros processos de aquisição levantados.   

 

Tabela 4.4 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Externa de 

Conhecimentos: Viagens Nacionais para Térmicas 
íodo Viagens 

Realizadas 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 + de 10 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 6 Moderada Intermitente Moderada Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 8 Diversa Contínua Moderada Fraca 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 69  



4.2.1.5 VIAGENS INTERNACIONAIS PARA VISITA A TÉRMICAS 

Nos anos de 2001 e 2002, os Engenheiros foram enviados a visitas às Usinas no 

exterior. Todas elas se destinaram aos Estados Unidos para que também conhecessem os 

processos de operação e processos organizacionais destas Plantas. Neste país, onde a empresa 

El Paso Energy possui sede mundial, estão instaladas diversas Plantas Termelétricas com 

equipamentos iguais ou semelhantes aos existentes em Macaé. Destas viagens foram trazidos 

alizavam as devidas customizações, 

incluin horias ident  pela “Lea D que

disponibilizados para o grupo d ara a socialização destes conhecimentos para 

toda a organização. Verifica-se aí uma forte interação para aquisição de conhecimentos entre 

diversos mecanismos, bem como codificação de conhecimentos. Por outro lado, apesar desta 

Procedimentos Técnico

r ainda sido abrangente se existisse uma ferramenta 

o 

 

procedimentos operacionais no idioma inglês que passaram a ser traduzidos pelos operadores, 

sob supervisão dos “Technical Adivisors”, que re

do mel ificadas  equipe ( rning by oing”), para  fossem 

e Operação p

forte interação com “ s”, por exemplo, este tipo de aquisição de 

conhecimento externo poderia te

sistematizada e coordenada para que estas visitas pudessem ser melhores exploradas, com

Relatórios Técnicos de Visita ou algum outro tipo de codificação para estes novos 

conhecimentos cognitivos verificados, que pudessem ser socializados para a área técnica-

operacional. As evidências empíricas apontam, como em outro sub-processo “Viagens 

Nacionais para Visitas a Outras Usinas” uma freqüência elevada de viagens até o ano de 

2002. 

No período de 2003 a abril de 2006, este tipo de mecanismo foi muito pouco utilizado, 

provavelmente, pelo foco da empresa em ter desenvolvido o conhecimento rotineiro de 

operação de manutenção da Planta. Não existia uma freqüência definida. Não foi criada 

nenhuma ferramenta oficial coordenada para que estas poucas viagens trouxessem novos 

conhecimentos para a empresa, restringindo a conversão deste conhecimento para a 

organização. 

No período seguinte à mudança de estrutura de propriedade, sob nova gestão, a 

empresa não proporcionou aos Engenheiros ou Técnicos viagens a outras Usinas no exterior.  
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Tabela 4.5 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Externa de 

Conhecimentos: Viagens Internacionais para Visita a Térmicas 
Período Viagens Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 + de 10 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 3 Moderada Intermitente Moderada Moderada 

M to /2007 0 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável aio/2006 a Agos

Fonte: P

4.2.1.6 CONSULTORIAS EXTERNAS PARA PROJETOS 

ste mecanismo foi utilizado de modo diverso pela empresa, no período de 2001 a 

2002, principalmente pela presença de fabricantes dos equipamentos que desenvolviam 

projetos, em grande parte com concepção no exterior, para a instalação e comissionamento 

dos componentes da Planta.  

No período seguinte até a mudança de estrutura de propriedade, a empresa optou por 

 e técnicos a aprovação e 

o acom ento da ex destes

Semp requisitado manti omo fonte importante para aquisição de 

con ternos na ár  de Enge is a s no os to

o destes projetos também era realizada por terceiros, sempre 

upervisionados pelo seu corpo técnico. Estes projetos também eram somente acompanhados 

sa não elaboravam projetos 

comple

, que possuía forte interação com os consultores. Isto propiciou 

uma fo

os, com discussões e sugestões à Consultoria, que tiravam dúvidas à 

esquisa de Campo. 

 

E

continuar a trabalhar com consultorias externas (nacionais) para elaboração de novos projetos 

básicos e executivos, ficando a cargo dos seus próprios engenheiros

panham ecução  projetos. Era a fonte principal de novos projetos. 

re eram s e se nham c

hecimentos ex ea nharia, po  partir deste vos projet da a área 

técnica era envolvida. 

A materializaçã

s

em sua implementação. Assim, os engenheiros da empre

xos, o que pode ter prejudicado o aprimoramento de conhecimentos técnicos e a 

implantação de padrões de projetos próprios (“codificação de conhecimentos”) para a área de 

Engenharia. Por outro lado, estes projetos, na maioria das vezes, estiveram envolvidos com o 

setor da Engenharia da Planta

nte significativa de aquisição externa de conhecimentos para o estabelecimento de 

padrões de desempenho de trabalho. Para avaliação deste mecanismo de aprendizagem o 

critério utilizado foi de número de empresas consultoras contratadas, o que nos leva a uma 

variedade classificada como “diversa”. A contratação da Consultoria de Projetos era 

realizada por demanda, ou seja, não existia um “Escritório de Projetos” contratado em longo 

prazo pela Usina. Na concepção do projeto e em sua aprovação, geralmente, todos os setores 

envolvidos eram ouvid
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medida

onamento 

“ruim”

 que o projeto era explicado. Isto garantia uma transferência informal de 

conhecimentos, fazendo com que estas informações se tornassem uma fonte valiosa de 

aquisição de conhecimentos externos e favorecia um clima organizacional favorável de 

integração da equipe. Deste modo, podemos concluir que houve uma forte interação entre 

mecanismos de “aquisição de conhecimentos externos” e “socialização de conhecimentos”, 

por exemplo. Como não foi gerado um padrão formal de execução de projetos para empresa 

ou mesmo metodologia de acompanhamento, como a do PMI (“Project Management 

Institute”), por exemplo, verifica-se que não houve interação com outro mecanismo 

importante, a “codificação de conhecimento”. Vale destacar que as evidências sugerem que o 

setor de Engenharia de Planta, ao liderar os projetos na UTE Mário Lago, desenvolveu 

conhecimento em gerenciamento, habilidades interpessoais, capacidade de administrar 

conflitos (principalmente gerados por gerenciamento de contratos) e realizar atividades 

inovadoras. Assim, estes Engenheiros conseguiram assimilar conhecimentos em funções 

administrativas e gerenciais, além do cabedal assimilado na época de graduação. Isto foi 

determinante para que os Engenheiros que passaram por esta gerência deste setor tivessem 

papel destacado fora da área técnica da empresa. Assim, podemos apreender, a partir destas 

evidências empíricas, que a contratação de consultoria externa foi uma importante fonte de 

aquisição de conhecimentos da empresa principalmente para a área de Engenharia.  

Durante o período de maio/2006 a julho/2007, o mecanismo de consultoria externa foi 

muito pouco utilizado. As evidências empíricas apontam que, praticamente, não existiram 

novos projetos neste período. Por decisão corporativa, houve a necessária adequação da 

empresa ao Decreto no 2745, de 24 de agosto de 1998, que estabelece regras para o processo 

de contratações para empresas públicas. Por outro lado, não foi implantada na empresa uma 

área com robustez necessária para que fizesse o setor de contratação funcionar como seria 

necessário. Aliam-se a este fato as evidências do desconhecimento por todos os funcionários 

da antiga El Paso, que era uma empresa privada, destas novas regras de aquisição de bens e 

serviços. As evidências empíricas nos levam sugerir que esta subutilização deste mecanismo 

pode ter ocorrido devido ao fato da maior área de interação da empresa, a de Engenharia, ter 

sido descontinuada e suas incumbências não terem sido satisfatoriamente assimiladas pelo 

novo setor de “Operação e Manutenção” por falta de um processo codificado para 

transferência de conhecimentos tácitos existentes. Assim, durante o período em questão, este 

mecanismo de aquisição de conhecimentos externos foi considerado como de funci

 ao se usar o número de empresas de consultoria contratadas como critério de 

categorização, além do que teve fraca interação com os demais, especialmente, porque, nesta 

 72  



época, o foco era sanar pendências jurídicas e administrativas herdadas com a compra da 

Usina.   

 

Tabela 4.6 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Externa de 

Conhecimentos: Consultoria Externa para Projetos 
Período Consultorias 

Contratadas 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 + de 8 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 + de 8 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 1 Limitada Baixa Ruim Fraca 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

4.2.1.7 TREINAMENTOS EXTERNOS COM FABRICANTES OU FORNECEDORES 

 Para análise deste mecanismo utilizou-se o critério de que seriam abrangidos todos os 

treinamentos proporcionados pelos fabricantes ou fornecedores, independente do local e do 

país onde fossem realizados.  

 estratégia de matriz nos USA, nos anos de 2001 e 2002, era determinar quais 

e comportava, na maioria das vezes, 

fornec de treinam roce roti pe uten

operadores e técnicos. Este tipo de meca e aqu terna cimentos teve 

funcionam  

, geralmente, m dos em e no local de trabalho 

(“on job training”), onde o aprendizado era auferido na prática, quando da aplicação efetiva 

estes conhecimentos. 

A partir de 2003 até abril de 2006, a estratégia de seleção para treinamentos externos 

levadas

a. A orientação da empresa (não foi identificado procedimento 

codific

A

treinamentos técnico-operacionais eram importantes para a empresa, baseando-se nas 

cláusulas do contrato de compra de equipamentos, qu

imento ento nos p dimentos neiros de o ração e man ção dos 

nismo d isição ex  de conhe

ento destacado, pois serviu para auxiliar o desenvolvimento das capacidades

rotineiras na empresa. Eram inistra  sala de aula 

d

se consolidou a partir de levantamento de necessidades do corpo técnico, as quais eram 

 ao conhecimento da gerência dos setores, ou seja, a empresa já possuía desenvolvida 

a capacidade para verificar quais eram as necessidades de aquisição de conhecimento para 

melhor funcionamento da Usin

ado com este fluxo de processo), a partir deste passo, mostra que deveria ser preparado 

um “Plano Anual de Treinamentos”, que seria condicionado pelo orçamento financeiro 

aprovado para este fim. A pesquisa documental sugere, na prática, o que ocorria era diferente. 
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As demandas emergentes de conhecimento dos processos ou sistemas da Planta faziam com 

que estes treinamentos externos se moldassem a estas necessidades operacionais. Manteve-se 

a política de empresa para a liberação gerencial dos funcionários do posto de trabalho de 

acordo com o escopo do treinamento e com a demanda de trabalho existente. Havia a previsão 

de verba específica para envio de todos os engenheiros, uma vez por ano, a treinamentos 

técnicos no exterior, como por exemplo, o realizado no Centro de Treinamento da General 

Electric na cidade de Cincinnati (USA). Além do escopo técnico, também se buscava o 

desenvolvimento gerencial dos líderes: no ano de 2004, foi enviado um Engenheiro para 

treinamento na Universidade de Ohio (USA) e, no ano de 2005, dois Engenheiros estiveram 

presentes ao curso de “Gestão de Negócios” na Universidade da Califórnia (USA). Este 

mecanismo de aquisição externa de conhecimentos apresentou um excelente funcionamento, 

servindo como auxiliar para desenvolvimento das capacidades rotineiras e algumas 

inovadoras da empresa, como, por exemplo, um novo procedimento técnico codificado para 

inspeção interna invasiva de baixo impacto na Oficina de Turbinas. Por outro lado, foi 

considerado de certo modo de interação limitada pelos entrevistados, pois os processos de 

codificação eram restritos, dificultando a conversão de conhecimento tácito em 

organizacional, pois somente era realizada a guarda dos manuais do treinamento realizado no 

Arquivo Técnico da empresa. Segundo depoimento coletado, “pouquíssimas vezes algum 

manual de treinamento externo foi retirado para leitura por um outro funcionário”. Verifica-

se a presença da socialização de conhecimentos tácitos adquiridos por mecanismo externo em 

treinamentos internos realizados pelo Setor de Engenharia (“Chillers” e “Planejamento de 

Manutenção”), com material codificado em “slides” (mantidos na rede corporativa da 

empresa), demonstrando uma interação existente entre estes dois mecanismos e a socialização 

de conhecimentos.  

Após a mudança de estrutura de propriedade, as evidências empíricas levantadas 

indicam que este mecanismo de aquisição externa de conhecimentos, tão amplamente usado 

no período de 2001 a 2002, sob orientação da matriz nos USA, e no período de 2003 a abril de 

2006, a partir de demandas de conhecimentos levantadas pela própria Usina, não foi utilizado 

pelos novos gestores da Planta.   

A partir da pesquisa documental e entrevistas foram levantados os dados quantitativos 

de treinamentos externos realizados pela equipe técnica da Usina conforme Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Horas de Treinamentos Externos Existentes na Termomacaé no 

período de 2001 a agosto de 2007 
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Fonte: Levantamento de Campo. 

 

Tabela

ternos com Fabricantes ou Fornecedores 
Período Treinamentos 

Realizados 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

 

 4.7 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Externa de 

Conhecimentos: Treinamentos Ex

2001/2002 + de 8 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 + de 8 Diversa Contínua Excelente Moderada 

Maio/2006 a Agosto /2007 0 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

4.2.1.8 TREINAMENTOS EXTERNOS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

De um modo geral, apesar de variedade contínua antes da mudança de estrutura de 

propriedade, este mecanismo de aprendizagem foi identificado c

empresa, ou seja, foi pouco aproveitado pelo corpo técnico, apesar da empresa cobrir as 

despesas de mensalidade e material e ter sido disponibilizado após o horário do expediente 

 que diversos 

manuais são codificado  ing exis ss me

representantes estrangeiros de equipame com nical ”. Tam é 

reconhecido que poderia ser um  a busca de novos patam

omo de baixa intensidade na 

administrativo.  As entrevistas mostram que o corpo técnico reconhece que é um tipo de 

conhecimento importante para um melhor desenvolvimento de seu trabalho, já

s na língua lesa e o tia o nece ário relaciona nto com 

ntos e os “Tech  Advisors bém 

a fonte básica para ares de carreira na 
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própria área técnica da empre  

No período de 2001 e 2002, a explicação dada pelos técnicos en

 carga de trabalho desenvolvida para a operacionalização da Usina nestes dois anos era muito 

tensa gerando diversas horas-extras. Isto inviabilizava a freqüência ao curso. Por outro lado, 

ento ao 

serem integrados ao corpo técn

scontinuado pela nova gestão, conforme 

depoim

sa.

trevistados mostra que 

a

in

o processo de “Contratação de Funcionários Externos” obteve um bom funcionam

ico funcionários que já traziam de modo tácito o conhecimento 

mínimo do nível básico do idioma inglês.  No período de 2003 a abril de 2006, o quadro teve 

uma pequena mudança, a partir do final dos testes de performance em 2002. As evidências 

indicam que muito poucos funcionários permaneceram por mais de um ano nos cursos, apesar 

de disponibilizado pela empresa de forma contínua, nas mesmas condições do período 

passado. Após a aquisição da Usina pela Petrobrás, em abril/2006, este benefício continuou 

sendo fornecido até abril de 2007, permanecendo os mesmos convênios e variedade de turmas 

fora do horário administrativo, cujos contratos foram assinados na antiga administração. 

Baseado nas evidências empíricas levantadas, este mecanismo continuou sendo pouco 

utilizado pelos funcionários. Acabou sendo de

ento coletado da responsável pelos assuntos de Recursos Humanos, com a promessa 

de serem regulamentadas novas condições de acesso aos funcionários, em futura implantação 

do Plano de Cargos e Salários. Até o final da coleta de dados, não foram restabelecidos e 

inexistia qualquer processo sobre este assunto em discussão.   

 

Tabela 4.8 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Externa de 

Conhecimentos: Treinamentos de Língua Estrangeira 
Período Treinamentos Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 4 Limitada Contínua Ruim Fraca 

2003/Abril2006 8 Moderada Contínua Ruim Fraca 

M  aio/2006 a Agosto /2007 0 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

4.2.1.9 TREINAMENTOS EXTERNOS EM UNIVERSIDADES 

 Era política da empresa, antes da mudança de estrutura de propriedade, incentivar 

seus funcionários a realizarem cursos de pós-graduação e graduação, desde que fossem 

relacionadas a atividades afins ao negócio da empresa, através da subvenção de restituição de 

0% do valor da matrícula e mensalidades. Este mecanismo não foi utilizado pelos 5
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funcionários nos anos de 2001 e 2002. Somente a partir do ano de 2003, houve um primeiro 

funcionário da área técnica que cursou pós-graduação latu-sensu. A partir daí, até abril de 

2006, quatro tri cam  le  d rab

conclusão de curso apresentados mos os a aborda ossuíam o 

rela m uma Te elétrica, ão s avam do efetivo com 

na em . Em 20  m

duação strictu-sensu, que utilizava este mecanismo de subvenção para 

ma instituição privada. Em agosto de 2006, outros dois funcionários também ingressaram em 

stituição publica para cursar pós-graduações strictu-sensu. Como a até o final do trabalho de 

e pesquisa puderam ser 

verifica

outros lharam este inho. Um vantamento o teor dos t alhos de 

tra que ssuntos dos p pouc

cionamento co rm ou seja, n e relacion de mo

problemas existentes presa março de 06, houve o ingresso de u  primeiro 

funcionário em pós-gra

u

in

coleta de evidências empíricas e de campo, somente os projetos d

dos. Estes três projetos indicam que, de fato, haverá relevância com a área tecnológica 

da empresa, indicando que este mecanismo de aquisição de conhecimentos externos terá um 

bom funcionamento futuro, já que estes estudos poderão ter algum tipo de possibilidade de 

aplicação imediata na empresa.   

No período de maio/2006 a julho/2007, a subvenção foi mantida até abril de 2007. Ao 

ser suspensa, acarretou que cerca de 50% dos funcionários que cursavam a graduação tiveram 

que interromper os seus estudos por falta de condições financeiras. Nos cursos de pós-

graduação, até o final da coleta de dados, não ocorreram desistências, pois a liberação de um 

dia na semana foi mantida, nem alterações significativas nos projetos de pesquisa já iniciados, 

Continuam indicando que se envolverão com área tecnológica da empresa, confirmando a 

tendência de que este mecanismo de aquisição de conhecimentos externos terá um bom 

funcionamento futuro.   

 

Tabela 4.9 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Externa de 

Conhecimentos: Treinamentos Externos em Universidades 
Período Treinamentos 

Realizados 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 4 Limitada Contínua Ruim Fraca 

2003/Abril2006 8 Moderada Contínua Ruim Fraca 

Maio/2006 a Agosto /2007 0 Moderada Contínua Ruim Fraca 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

4.2.1.10: PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, FEIRAS E SEMINÁRIOS 

 Este mecanismo de aquisição externa de conhecimentos foi pouco utilizado, 
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apresentando baixa intensidade durante o período de 2001 e 2002, como já dito, o tempo e 

orçamento existentes eram consumidos nos ajustes para a preparação do teste de máxima 

potência instalada.  

empresa não estimulava o 

desenv to de alg  es ara õe s 

Conforme as evidências e este mecanismo teve o seu funcionamento e sua interação 

prejudicados pela não existên ia de uma forma sistemática de codificação das informações 

conseguidas pelo corpo técnico nestes eventos, dificultando a conversão deste conhecimento 

este mecanismo de processo de aquisição 

e técnicos a 

qualqu

rticipação em Congressos, Feiras e Seminários 

 A partir do ano de 2003, houve a participação de engenheiros na condição sempre de 

ouvinte em alguns seminários internacionais, pois a 

olvimen um assunto pecífico p apresentaç s de trabalho técnicos. 

mpíricas, 

c

tácito em organizacional. 

 Após a aquisição da Usina pela Petrobras, 

externa de conhecimentos não foi utilizado, ou seja, não foi verificado envio d

er congresso, feira ou seminário externo. 

 

Tabela 4.10 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Externa de 

Conhecimentos: Pa
Período Participações 

Realizadas 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 3 Limitada Baixa Ruim Fraca 

2003/Abril2006 7 Moderada Intermitente Ruim Fraca 

M  aio/2006 a Agosto /2007 0 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

4.2.1.11: PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE PESQUISAS E 

ESEN

u produtos) ou o evidente aprimoramento de 

suas características, mediante a execução de programas de P&D próprios ou contratados junto 

o tecnológica. Baseado 

na lei federal 9991/2000 que obriga todo agente do setor elétrico a investir anualm

P&D um ivalente a 1% da sua receita

das evidên ecanis  

foi utilizado nos anos de 2001 (neste ano, foi abonado pela ANEEL, devido à instalação da 

D VOLVIMENTO 

Este programa tem por objetivo a capacitação tecnológica da empresa de energia 

elétrica, visando à geração de novos processos (o

a instituições de públicas ou privadas. Estes projetos devem ser gerenciados pela própria 

empresa patrocinadora por meio de uma estrutura permanente de gestã

ente em 

a verba equ  operacional líquida do ano anterior. A partir 

cias, verifica-se que este m mo de aquisição de conhecimentos externos não
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Usina) e sendo apresentado, a prime  2 ic 2

 projetos atendia aos interesses da empresa controladora da Usina e a 

estão era realizada por uma Consultoria contratada. Segundo depoimento de um dos 

 controladora da Usina queria apenas atender a uma exigência de 

legislaç

 Projetos de P&D foi transferida para o setor de “Operação e Manutenção”. Esta 

pel ira vez, em 002, com o c lo anual 200  a 2003. O 

critério de escolha dos

g

Diretores desta consultoria, quando perguntado pela razão da empresa investir em P&D, foi 

respondido, que a empresa

ão federal, “pois, do contrário, não efetuaria tais investimentos por motivação 

própria”. Baseado nos relatórios apresentados de conclusão dos projetos do ciclo 2002-2003, 

apesar das inovações desenvolvidas, como, por exemplo, “Estocagem de Gás Natural em 

Reservatórios Subterrâneos para Regulação da Complementação Térmica do Sistema 

Elétrico Interligado Brasileiro” e “Estudo da viabilidade do uso de biomassa em ciclos 

avançados de turbinas a gás”, nenhum deles gerou algum tipo de difusão de conhecimento, 

novo produto sob patente, protótipo ou aprimoramento das características operacionais da 

empresa. 

 Nos anos de 2003 a abril de 2006, o critério de seleção dos projetos permaneceu o 

mesmo, tendo a empresa atuado como mera coadjuvante nesta geração de conhecimentos e 

inovações com instituições de renome nacional. As evidências empíricas confirmam que 

somente o ciclo de projetos 2003 a 2004 foi finalizado oficialmente perante a ANEEL. 

Podemos considerar, a partir das evidências empíricas, a ocorrência de um evento no Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITA), localizado em São José dos Campos (SP), onde um 

Engenheiro e um Técnico participaram de um treinamento sobre Turbinas a Gás, durante a 

inauguração de um Laboratório de Estudos de Turbinas a Gás, patrocinado pela empresa 

proprietária da Usina. O teor do treinamento nada tinha a ver com os resultados dos projetos 

de P&D, sendo apenas de transferência de conhecimentos básicos já “maduros” e dominados 

pela Planta. Assim, não foi considerado como uma “transferência” de conhecimentos. Por 

isso, permanece a classificação de “inexistente” para a variedade identificada. 

No período de maio/2006 a abril/2007, com a aquisição da Usina pela Petrobrás, a 

gestão dos

decisão propiciou à Usina um contato maior com Pesquisadores de centros de excelência, tais 

como Universidade Estadual do Norte-Fluminense - UENF (RJ), Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica - ITA (SP) e Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (RJ). Algumas 

visitas foram geradas para conhecimento de projetos que já estavam em andamento, bem 

como solicitação de contrapartidas para a empresa. No ano de 2006, houve um primeiro 

“workshop” na Usina, onde todos os trabalhos desenvolvidos foram apresentados ao corpo 

técnico. Neste cenário, houve dois treinamentos externos sobre Turbinas a Gás, significando a 
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transferência de conhecimentos tácitos gerados (“socialização”) à empresa a partir de um 

Projeto realizado com o ITA. O cenário que se apresenta sugere que a empresa poderá utilizar 

este processo de aprendizagem com muito maior relevância do que era feito, principalmente 

na área de “Operação e Manutenção”, além da possibilidade de inclusão de seus funcionários 

como pesquisadores, pois já existem dois projetos onde já foi acordada a contrapartida da 

instituição para com a Termomacaé. Este fato, inclusive, é estimulado pela própria Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), quando se refere à necessidade de transferência de 

resultados à patrocinadora do projeto. Para a escolha de novos projetos de P&D, seguindo 

orientação corporativa, a empresa não mais terá a opção da seleção individual e sim, compor 

uma carteira cooperada com outras Térmicas, ou seja, diversas térmicas se associarão em 

projetos de interesse comum, para que as verbas disponíveis sejam somadas e alavanquem 

projetos de maior envergadura.  

 

Tabela 4.11 Categorização à luz das da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição 

Externa de Conhecimentos: Participação em Projetos de P&D 
Período Participações 

Realizadas 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 0 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

2003/Abril2006 0 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

Maio/2006 a Agosto /2007 2 Limitada Baixa Ruim Fraca 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

4.2.1.12 USO DE INTERNET 

Como não há registros do número de acessos à Internet, a confiabilidade de 

lançamento deste mecanismo de aquisição externa baseou-se em informações levantadas em 

documentos existentes e em entrevistas. Assim

de aquisição externa de conhecimento foi tido 

, nos três períodos estudados, este mecanismo 

como bastante relevante para a empresa e 

 

 

 

explorado pelos funcionários da Usina, desde a instalação da rede corporativa, que ocorreu no 

ano de 2002 até o período final do levantamento de evidências empíricas. 
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abela 4.12 Categorização à luz das da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição 

o de Internet 

T

Externa de Conhecimentos: Us
Período Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 Diversa Contínua Excelente Forte 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 81  



TABELA 4.13 Categorização dos Processos de Aquisição Externa de Conhecimento da TERMOMACAÉ – Período de Janeiro/2001 a Agosto/2007 

Subprocessos VARIEDADE    INTENSIDADE FUNCIONAMENTO INTERAÇÃO
Período 2001 / 2002 2003 a 

Abr/2006 
Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

Contratação de 
Funcionários com 

Experiência 
Diversa            Diversa Moderada Contínua Contínua Baixa Excelente Excelente Ruim Forte Forte Fraca

Contratação 
Temporária de 

Technical Advisors 
Diversa         Moderada Inexistente Contínua Intermitente Não 

 Aplicável Excelente Bom Não 
Aplicável Forte Moderada Não 

Aplicável 

Integração com 
Representantes de 

Equipamentos 
Diversa            Diversa Moderada Contínua Contínua Baixa Excelente Excelente Ruim Forte Forte Fraca

Visitas Nacionais a 
Outras Usinas Diversa            Moderada Diversa Contínua Intermitente Contínua Excelente Excelente Moderada Forte Moderada Moderada

Visitas 
Internacionais a 
Outras Usinas 

Diversa         Moderada Inexistente Contínua Intermitente Não 
 Aplicável Excelente Moderado Não 

Aplicável Forte Moderada Não 
Aplicável 

Consultoria Externa 
para Projetos Diversa            Diversa Limitada Contínua Contínua Baixa Excelente Excelente Ruim Forte Forte Fraca

Treinamentos 
Externos com 
Fabricantes ou 
Fornecedores 

Diversa         Diversa Inexistente Contínua Contínua Não 
Aplicável Excelente Excelente Não 

Aplicável Forte Moderada Não 
Aplicável 

Treinamentos de 
Língua Estrangeira Limitada         Moderada Inexistente Contínua Contínua Não 

Aplicável Ruim Ruim Não 
 Aplicável Fraca Fraca Não 

Aplicável 
Treinamento Externo 

em Universidades Limitada         Moderada Inexistente Contínua Contínua Não 
Aplicável Ruim Ruim Não 

Aplicável Fraca Fraca Não 
Aplicável 

Participação em 
Congressos, 
Encontros e 
Seminários 

Limitada         Moderada Inexistente Baixo Intermitente Não 
Aplicável Ruim Ruim Não 

Aplicável Fraca Fraca Não 
Aplicável 

Internet 
Diversa            Diversa Diversa Contínua Contínua Contínua Excelente Excelente Excelente Forte Forte Forte

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

(P&D) 
Inexistente   Inexistente Limitada Não 

Aplicável 
Não 

Aplicável Baixa Não 
Aplicável 

Não 
Aplicável Ruim Não 

Aplicável 
Não 

Aplicável Fraca 
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Tabela 4.14: Critério para a construção do gráfico para as Características-Chave dos Processos de Aprendizagem 
 
 
 

Variedade    Intensidade Funcionamento Interação

Classificação Valor na 
Figura Classificação Valor na 

Figura Classificação Valor na 
Figura Classificação Valor na 

Figura 

Inexistente   0 Não Aplicável 0 Não Aplicável 0 Não Aplicável 0 

Presente/ 
Limitada 1       Baixa 1 Ruim 1 Fraca 1

Presente/ 
Moderada 2       Intermitente 2 Moderado 2 Moderada 2

Presente/ 
Diversa 3       Contínua 3 Bom 3 Forte 3

  Excelente 4   

 

 
Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.2: Evidências de Comportamento VARIEDADE dos Mecanismos de Aquisição Externa de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
 
 

 

Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura 

INEXISTENTE 0 PRESENTE/ 
LIMITADA 1 PRESENTE/ 

MODERADA 2 PRESENTE/ 
DIVERSA 3 
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Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.3: Evidências de Comportamento INTENSIDADE dos Mecanismos de Aquisição Externa de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007. 
 
 

Classificação Valor na 
 Figura Classificação Valor na 

Figura Classificação Valor na 
Figura Classificação Valor na 

Figura 

NÃO 
APLICÁVEL 0 BAIXA 1 INTERMITENTE 2 CONTÍNUA 3 
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Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.4: Evidências de Comportamento do FUNCIONAMENTO dos Mecanismos de Aquisição Externa de Conhecimento - 

TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 

 

 

Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura 
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APLICÁVEL 0 RUIM 1 MODERADO 2 BOM 3 EXCELENTE 4 
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Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.5: Evidências de Comportamento da INTERAÇÃO dos Mecanismos de Aquisição Externa de Conhecimento - 

TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 

 

Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura 

NÃO 
APLICÁVEL 0 FRACA 1 MODERADA 2 FORTE 3 
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Fonte: Elaboração do Autor. 
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4.2.2 – APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MECANISMOS DE AQUISIÇÃO 

INTERNA DE CONHECIMENTOS VERIFICADOS NA TERMOMACAÉ 

 

São abordados nesta seção os mecanismos por meio dos quais os processos de aquisição 

interna de conhecimentos ocorreram na Usina Termelétrica Mário Lago no período de janeiro de 

2001 até agosto de 2007.  

 As evidências empíricas coletadas apontam para os itens abaixo relacionados como os 

principais mecanismos de aquisição interna de conhecimentos. Os critérios para a categorização à 

luz das características-chave da Figura 3.1, explicadas no Capítulo 03, também estão expostos. 

 

4.2.2.1 TREINAMENTOS INTERNOS 

Para este mecanismo, o critério para a classificação adotado foi a denominação (“título”) 

dado ao treinamento ministrado por funcionário efetivo (“Agentes ou Multiplicadores”) no 

período pesquisado. 

No período de 2001 a 2002, as evidências empíricas coletadas apontam que os 

treinamentos internos formais para os engenheiros e técnicos recém-contratados limitavam-se a 

temas específicos de Assuntos Corporativos (Integridade, Ética, etc.), Segurança Industrial e 

Patrimonial, sugerindo que estratégia adotada pela empresa era a transferência de conhecimentos 

cognitivos através de mecanismos externos de aprendizagem, já que os funcionários recém-

contratados para o corpo técnico não possuíam conhecimento tácito suficiente para o 

desenvolvimento de treinamentos internos formais e com conhecimento codificado capaz para a 

devida socialização na busca de atingir as competências rotineiras para o funcionamento da 

Planta.  

 Com referência aos treinamentos internos, a ex-Gerente Administrativa, em entrevista 

concedida ao pesquisador, informou que um produtor de energia precisa sempre ter seus 

funcionários técnicos aptos a desempenhar o seu trabalho, de modo que o produto final da 

empresa, que é a energia elétrica, esteja sempre disponível para a atendimento aos pontos de 

consumo, conforme solicitação do Operador Nacional do Sistema (ONS). Por isso é muito 

importante a capacitação dos operadores e mantenedores, pois existem penalidades pela 

interrupção do fornecimento. A preocupação da empresa nos anos de 2001 e 2002 era justamente 

esta: ter certeza de que sua equipe técnica dominasse os conhecimentos rotineiros de uso e 
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operação para as diferentes tecnologias existentes na Planta. Objetivava o teste de performance 

realizado em 2002 e para o atendimento às solicitações regulatórias, denominadas de 

“despachos”. As evidências empíricas confirmam que a empresa não forneceu nenhum 

treinamento interno neste período, o que pode ser explicado pela existência de elevada carga 

horária de treinamentos externos contratados sob orientação da matriz nos Estados Unidos, o que 

corroboraria as informações dadas anteriormente pela ex-Gerente Administrativa. A partir de 

2003 até a venda da Usina, em abril de 2006, as evidências empíricas demonstram que os 

engenheiros e técnicos já possuíam suficiente conhecimento tácito para realização de 

treinamentos internos. Apesar da categorização da intensidade como “intermitente”, já que não 

havia programação formal para o oferecimento destes treinamentos, considera-se que este 

mecanismo teve um bom funcionamento e de moderada interação. Apontamos o Setor de 

Engenharia, com treinamentos mensais de MP2 (Computered Maintenance Management System 

– CMMS), socializando o conhecimento de “Planejamento de Manutenção’, no tocante à 

realização/acompanhamento de Ordens de Serviços de Operação e Manutenção. Conseguiu-se 

socializar este conhecimento para o total de 20 funcionários (47 % do pessoal técnico). Este 

treinamento interno foi codificado através de uma apostila. Outros dois treinamentos verificados 

foram o de “Chillers” (equipamentos de condicionamento de ar de combustão de turbinas), onde 

foram treinados 15 funcionários (35 % do pessoal técnico) e Norma Regulamentadora No 13 

(NR-13) do Ministério do Trabalho (Vasos de Pressão), sendo treinados 25 funcionários (59% do 

pessoal técnico). Estes dois treinamentos foram codificados a partir dos “slides” apresentados, 

que foram disponibilizados na rede de dados corporativa. Foi também verificada a realização de 

treinamentos internos formais para a familiarização na Usina para novos operadores e 

mantenedores. No período de maio de 2006 a julho de 2007, as evidências empíricas demonstram 

que este mecanismo de aquisição interna de conhecimento não foi utilizado na empresa. 

 O resultado da coleta de evidências de uso deste mecanismo está na Tabela 4.15: 
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Tabela 4.15 Categorização à luz das da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Interna de 

Conhecimentos: Treinamentos Internos 
Período Treinamentos 

Realizados 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 0 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

2003/Abril2006 6 Moderada Intermitente Bom Moderada 

Maio/2006 a Agosto /2007 0 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

4.2.2.2 “LEARNING BY DOING” 

No período de 2001 e 2002, os técnicos e Engenheiros que eram contratados para a 

empresa já traziam conhecimentos cognitivos acumulados ao longo do tempo trabalhando em 

empreendimentos do gênero. Com a entrada da primeira turbina em funcionamento comercial, 

em novembro de 2001, além da forte interação e da intensidade contínua com o mecanismo 

“Technical Advisors”, foi necessário que os técnicos e engenheiros se dedicassem ao aprendizado 

de campo diretamente “na máquina”. Este processo demonstrou uma forte interação com os 

mecanismos de “Treinamentos Externos com Fabricantes ou Fornecedores” e “Integração com 

Representantes de Equipamentos”, donos da “expertise” para a primeira operação dos 

equipamentos. Este mecanismo foi de grande utilidade como motor de aprendizagem interna 

diária, ocorrendo de forma passiva e automática no corpo técnico, interagindo de modo muito 

forte para conversão do conhecimento para todo o corpo técnico da empresa. Também foi 

verificada sua forte interação e excelente funcionamento com os outros mecanismos “Operations 

Meeting” e “Reuniões Matinais”, onde os problemas operacionais eram discutidos. Temos, como 

exemplo, de aplicação de “Learning by Doing” os procedimentos de operação dos disjuntores e 

chaves-seccionadoras da Subestação Elevadora de Tensão recebidos do fabricante, que tiveram 

modificações implantadas pelos Operadores após o seu primeiro manuseio.  

No período de 2003 a abril/2006, os técnicos contratados continuaram a serem treinados, 

principalmente, por este mecanismo. Com a descontinuidade do mecanismo dos “Technical 

Advisors”, ocorreu a substituição passiva e não planejada pelo processo de aprendizagem do tipo 

“on job training”, que ocorria por meio de contato com outros mais experientes. Somente no ano 

de 2005, foi estabelecido um programa formal de treinamentos para novos operadores, contudo o 

“aprender fazendo” continuou sendo um subproduto das atividades diárias. Este mecanismo de 
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aprendizagem foi importante para a confecção de novo procedimento de limpeza dos resfriadores 

de óleo lubrificante das turbinas, por exemplo, que reduziu o custo e o tempo da execução do 

serviço, bem como diminuindo em cerca de 80% a produção de resíduos líquidos. Outro exemplo 

que pode ser citado é o desenvolvimento na capacitação técnica para manutenções mais 

complexas nos equipamentos “Chillers”, pois grande parte do conhecimento foi codificado e 

inserido nos Procedimentos Operacionais através de revisões oriundas do aprendizado tipo 

“tentativa e erro”. 

 No período de maio de 2006 a julho de 2007, não se pode sugerir que o mecanismo 

“aprender fazendo” não esteja presente como processo de aprendizado na empresa, já que a 

existência deste mecanismo é função da execução intensiva das atividades realizadas 

rotineiramente. Contudo, verifica-se, a partir das entrevistas, que muito pouco conhecimento 

tácito foi gerado através deste mecanismo que fosse convertido para o corpo técnico da empresa, 

pois apresentou uma restrita codificação ou mesmo baixa socialização, demonstrando uma 

intensidade considerada intermitente e uma baixa interação com outros processos de 

aprendizagem.  

 

Tabela 4.16 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Interna de 

Conhecimentos: “Learning by Doing” 
Período Participações 

Realizadas 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 + de 8 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 + de 8 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 + de 8 Diversa Intermitente Moderado Fraca 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

4.2.2.3 BUSCA PELA “INTRANET” 

 Do mesmo modo que o anterior, não há registros formais destes acessos para que seja 

possível quantificá-los. A existência deste mecanismo baseou-se em depoimentos e evidências 

encontradas em diversas fontes. 

A partir de 2002, com a instalação da rede corporativa, este mecanismo de aquisição 

interna de conhecimento foi bastante utilizado pelo corpo técnico, principalmente em busca de 

informações codificadas na “web”. A partir de depoimentos, confirma-se o uso sistemático deste 
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mecanismo como fonte de aquisição interna de conhecimentos pelos componentes do corpo 

técnico. Muito do conhecimento codificado sobre as áreas da Usina foi conseguido através da 

interação dos diversos mecanismos de aquisição externa, resultando na socialização de um 

volume grande de conhecimento. Parte deste conhecimento foi armazenado pelos próprios 

funcionários no “drive P” (“Público”), contudo, como já dito, sem uma padronização e 

coordenação, o que prejudicou o seu funcionamento no período após a mudança de estrutura de 

propriedade, devido à necessidade de levantamento de informações para implantação de novo 

modelo de gestão, baseado nos novos interesses dos proprietários. 

 

Tabela 4.17 Categorização à luz das da Figura 3.1 dos Mecanismos de Aquisição Interna de 

Conhecimentos: “Busca pela Intranet” 
Período Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 Diversa Contínua Bom Moderada 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 92  



 
 

Tabela 4.18 – Processos de Aquisição Interna de Conhecimento TERMOMACAÉ – Período de Janeiro/2001 a Agosto/2007 
 
 
 

Subprocessos VARIEDADE    INTENSIDADE FUNCIONAMENTO INTERAÇÃO
Período 2001 / 2002 2003 a 

Abr/2006 
Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

Treinamentos 
Internos Inexistente       Moderada Inexistente Não 

Aplicável Intermitente Não Aplicável Não 
Aplicável Bom Não Aplicável Não 

Aplicável Moderado Não 
Aplicável 

"Learning by Doing" 
Diversa            Diversa Diversa Contínua Contínua Intermitente Excelente Excelente Moderado Forte Forte Fraca

Busca Diversa            Diversa Diversa Contínua Contínua Contínua Excelente Excelente Bom Forte Forte Moderada

 
 
 

  Fonte: Derivada de Pesquisa de Campo. 
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Figura 4.6: Evidências de Comportamento VARIEDADE dos Mecanismos de Aquisição Interna de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
 
 
 

Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura 

INEXISTENTE 0 PRESENTE/ 
LIMITADA 1 PRESENTE/ 

MODERADA 2 PRESENTE/ 
DIVERSA 3 

 

 

 

0

1

2

3

Treinamentos Internos "Learning by Doing" Busca

2001 / 2002 2003 a Abr/2006 Maio/2006 a Agosto/2007

 
 

 
                     Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.7: Evidências de Comportamento INTENSIDADE dos Mecanismos de Aquisição Interna de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
 

 

Classificação Valor na 
 Figura Classificação Valor na 

Figura Classificação Valor na 
Figura Classificação Valor na 

Figura 

NÃO 
APLICÁVEL 0 BAIXA 1 INTERMITENTE 2 CONTÍNUA 3 

 

 

0

1

2

3

Treinamentos Internos "Learning by Doing" Busca

2001 / 2002 2003 a Abr/2006 Maio/2006 a Agosto/2007

 
 

                     Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.8: Evidências de Comportamento FUNCIONAMENTO dos Mecanismos de Aquisição Interna de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
 

 

Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura 

NÃO 
APLICÁVEL 0 RUIM 1 MODERADO 2 BOM 3 EXCELENTE 4 

 

 

0

1

2

3

4

Treinamentos Internos "Learning by Doing" Busca

2001 / 2002 2003 a Abr/2006 Maio/2006 a Agosto/2007
 

 

 
   Fonte: Elaboração do Autor 
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Figura 4.9: Evidências de Comportamento INTERAÇÃO dos Mecanismos de Aquisição Interna de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
 
 

Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura 

NÃO 
APLICÁVEL 0 FRACA 1 MODERADA 2 FORTE 3 

 
 

0

1

2

3

Treinamentos Internos "Learning by Doing" Busca

2001 / 2002 2003 a Abr/2006 Maio/2006 a Agosto/2007

 
 

 
Fonte: Elaboração do Autor. 
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SEÇÃO 4.3 – PROCESSOS DE CONVERSÃO DE CONHECIMENTO 
 

Nesta seção, são descritos os processos de conversão (codificação e socialização) de 

conhecimentos do nível individual para o nível organizacional verificados na TERMOMACAÉ 

no período de janeiro de 2001 até julho de 2007.  

 

4.3.1 – APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MECANISMOS DE CODIFICAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS VERIFICADOS NA TERMOMACAÉ 

 

4.3.1.1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

Na abrangência deste mecanismo de aprendizagem foi considerado como contendo 

qualquer instrução operacional ou técnica que seja oriunda de fabricantes ou fornecedores que se 

transformem em rotinas codificadas de conversão de saber. Por esta abordagem estariam 

incluídos nesta relação, por exemplo, os Manuais do Fabricante, Boletins Técnicos, etc. 

No período de 2001 e 2002, ocorreram grandes esforços coordenados para a codificação 

do conhecimento através da confecção de procedimentos operacionais, baseados em 

conhecimentos adquiridos da interação existente entre os mecanismos de “Aquisição de 

Conhecimentos Externos” (“Treinamentos Externos” e “Technical Advisors”) e internos 

(“Learning by doing” e “Busca”). Estes procedimentos tiveram como fonte de inspiração os 

procedimentos operacionais da Planta de Manaus, também de propriedade da El Paso Energy. 

Estes procedimentos confeccionados eram socializados para todo o corpo técnico através de 

estratégia da preparação de pastas com todos estes procedimentos, que eram disponibilizadas na 

Sala de Controle de Operação. Todos tinham acesso a estas informações. Ainda não havia uma 

padronização de numeração, controle de alterações ou mesmo controle de quem os lia. A partir da 

instalação de rede corporativa da empresa (“intranet”), em 2002, estes procedimentos passaram a 

ser disponibilizados em meio eletrônico, mas ainda não havia meio organizado de controle de 

revisões e leitura. Apesar de não haver registros, os depoimentos confirmam o acesso sistemático 

a este tipo de codificação de conhecimentos, demonstrando ser, neste período, uma poderosa 

fonte de transferência do conhecimento individual para conhecimento organizacional. Isto posto, 

este mecanismo de codificação de conhecimento pode ser considerado como importante insumo 

para acumulação de conhecimento de nível de rotina para a empresa. 

No período de 2003 a abril de 2006, as evidências empíricas apontam que os 
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procedimentos operacionais continuaram a ser escritos, sob processo de melhoria contínua, a 

partir de sugestões dos operadores, que sob a influência dos processos de aquisição “Learning by 

Doing” e “Busca”, solicitaram diversas mudanças em procedimentos já escritos, aperfeiçoando, 

assim, processos operacionais anteriormente já codificados. Isto ocorria de modo um pouco 

melhor coordenado, mas ainda não se verificava controle efetivo. Isto só ocorreu, a partir de 

2003, quando da proposta de preparação para certificação da Usina pela norma internacional 

OSHAS 18.001 feita pela matriz. Não havia a determinação expressa de que a empresa fosse 

realmente certificada. Também, neste mesmo tempo, foi criado o “SISGIU” (ver item seguinte), 

onde estes procedimentos receberam o tratamento padronizado e organizado, inspirado na ISO 

9001-2000 e disponibilizados para toda a empresa. Este trabalho de organização e preparação dos 

processos operacionais da Usina, desenvolvido sob a liderança do Engenheiro Gerente de 

Operações, perdurou até o ano de 2005, quando não teve mais continuidade por falta de suporte 

da matriz, possivelmente, devido ao início do processo de saída do negócio das empresas que 

compunham a estrutura de propriedade da Usina. Durante este período, também foram 

preparados procedimentos para manutenção em níveis mais complexos de turbinas e “chillers”, a 

partir de desenvolvimento de aptidões inovadoras para a sua execução, da integração entre 

mecanismos de “Aquisição de Conhecimentos Externos” (“Contratação de Funcionários com 

Experiência” e “Treinamento com o Fabricante/Representante”) e conhecimentos internos 

(“learning by doing”). Esta expertise era exclusiva do fabricante e de outras poucas empresas do 

mundo. Isto posto, neste período, este mecanismo de codificação de conhecimento pode 

continuar a ser considerado importante insumo para desenvolvimento de conhecimentos a de 

nível de rotina para as áreas de Operação e Manutenção e Processos Operacionais. 

No período pós-aquisição pela Petrobrás, este mecanismo de conversão de conhecimentos 

permaneceu tendo a mesma importância dos períodos anteriores, contudo esta observação só é 

válida para os procedimentos técnicos que continuaram tendo o uso sistemático. Não houve a 

confecção de nenhum novo procedimento técnico. Os administrativos foram todos, praticamente, 

descontinuados, principalmente para a compra de sobressalentes e de serviços. Não foram 

codificados novos procedimentos, o que pode ter impactado a construção de capacidades 

inovadoras para a Planta.  
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Tabela 4.19 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Codificação de 

Conhecimentos: Procedimentos Técnicos 
Período Participações 

Realizadas 

Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 + de 8 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 + de 8 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 7 Moderada Intermitente Moderado Moderada 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 

4.3.1.2 SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO – AMOS E 

MAINTENANCE PLANNED 2 – MP2 

São “softwares” proprietários adquiridos de fabricantes externos, com a função de 

gerenciar a manutenção dos equipamentos. Envolve diretamente a área técnica da empresa, pois 

funciona como banco de informações e dados sobre as intervenções realizadas ao longo do tempo 

nos equipamentos da Planta.  

No período de 2001 e 2002, houve a implantação, orientada pela matriz, do software 

denominado “AMOS” para a gestão da manutenção. Para isto, um engenheiro e um técnico de 

planejamento receberam treinamento externo, adquirindo conhecimento tácito para a sua 

implementação na empresa. Segundo depoimento deste primeiro, este programa “não era nada 

amigável”, o que dificultava seu pleno entendimento pelos usuários. Para a alimentação inicial de 

dados, foram necessários esforços coordenados para coleta de diversas informações extraídas de 

manuais de fabricantes e do campo. Isto favoreceu a concentração de informações técnicas 

importantes, que estavam dispersas em pontos diversos, codificando-os de modo organizado e de 

fácil rastreabilidade, mas prejudicou o processo de socialização de conhecimentos técnicos neste 

período devido ao usuário ter dificuldades de interação com o software. O Relatório de 

Manutenção gerado, apesar de preenchido de modo incipiente pelos técnicos, já fornecia diversas 

informações técnicas que eram disponibilizadas para a empresa, demonstrando uma interação 

forte com os processos de socialização de conhecimentos e um excelente funcionamento.  

A partir das evidências empíricas, no ano de 2003, o software de manutenção AMOS foi 

substituído por um outro com maior possibilidade de interação com o usuário, denominado MP-

2. A base de dados existente foi transferida para o MP2 e o uso do AMOS foi descontinuado. Os 
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dois funcionários que haviam sido treinados para o outro “software” receberam um novo 

treinamento externo. Devido ao programa ser mais amigável, mais informações foram verificadas 

necessárias e buscadas de modo sistemático nos manuais técnicos e em alguns conhecimentos 

cognitivos dos técnicos a partir de “Grupos Informais”. Isto facilitou a socialização de 

conhecimentos.  Nos anos de 2003 e 2004, foram realizados treinamentos internos presenciais, 

com apostila preparada pelo instrutor, para socialização de conhecimentos básicos de manuseio 

deste programa, garantindo-se, deste modo, a transferência de conhecimento tácito para o tecido 

organizacional. Outro ponto a se destacar é que a partir do ano de 2004, verificou-se que o 

preenchimento dos relatórios de manutenção inseridos no sistema apresentou uma maior robustez 

nas informações relatadas, garantindo assim um bom funcionamento na codificação de 

conhecimentos e, deste modo, interagindo com a socialização destes conhecimentos. Vale à pena 

destacar que este programa teve as variáveis “funcionamento” e “interação” prejudicadas, pois 

pouco atendeu como suporte gerencial aos setores envolvidos (“Operação”, “Manutenção”, 

“Oficina de Turbinas” e “Engenharia”). Limitava-se o seu uso gerencial ao controle de horas de 

serviço executadas e pendentes (“backlog”) e respectiva totalização para efeito de Relatórios de 

Manutenção.  

Após a mudança de estrutura de propriedade, o MP2 continuou sendo utilizado pela 

Usina, com a mesma importância dos períodos anteriores. Foram criadas poucas novas ordens de 

serviço, com inclusão de conhecimentos conseguidos através de mecanismos internos ou mesmo 

para execução de novas tarefas. Segundo um técnico entrevistado, “como não havia definição se 

a Planta iria operar ou não, a manutenção dos equipamentos era baseada no Plano existente, 

devido menor número de técnicos, já que houve saída de muitos para outras empresas”. Além 

disso, algumas entrevistas informam que a transferência do Técnico de Planejamento para outro 

setor, sem a transferência de conhecimentos tácitos mais robustos a um substituto, pôde interferir 

no processo de programação efetiva da manutenção dos equipamentos da Usina. Assim, pode ter 

sido impactado negativamente o setor de “Operação e Manutenção”.  
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Tabela 4.20 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Codificação de 

Conhecimentos: Sistemas de Manutenção Informatizados 
Período Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 Diversa Contínua Bom Moderado 

Maio/2006 a Agosto /2007 Moderada Moderada Moderado Moderada 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

4.3.1.3 SISTEMA DE GERAL DE INFORMAÇÕES UNIFICADO (“SISGIU”) 

Sistema informatizado para coleta de informações de toda a usina criado a partir de 

conhecimento cognitivo do Engenheiro-Gerente de Operações aplicado às necessidades da Usina. 

É um software livre criado em 2003, em base avançada do programa Excel. Teve a sua primeira 

função tentar fazer uma interface entre os requisitantes de componentes sobressalentes e o 

software de controle gerencial (ver próximo item). A empresa proprietária deste programa 

apresentava problemas de transferência de conhecimento cognitivo para a sua operação de rotina 

aos usuários na Usina, isto é, dificuldades de customizá-lo para uma unidade termelétrica. Esta 

restrição acabou por incentivar a intensidade do uso do “SISGIU”, proporcionando o sucesso da 

forte interação com este outro software na agilização do processo de pedido de compras de 

materiais a partir deste período. Com o advento do processo de preparação da Usina para a 

certificação internacional na OSHAS 18.001, em 2004, o banco de dados do programa foi 

utilizado como local de guarda centralizada e organizada de conhecimentos codificados dispersos 

por toda a Usina. Muitos documentos que somente existiam em mídia de papel foram migrados 

para mídia eletrônica. Esta ação ajudou toda a área técnica a gerenciar melhor a organização e 

execução de sua documentação O acesso era livre e permitido a qualquer funcionário da Usina, o 

que facilitava a socialização de conhecimentos, mas, para garantir a credibilidade das 

informações, eram instalados níveis de restrição para modificações. Deste modo, constituindo-se 

como importante insumo para a rotina de controle de documentação das áreas de Operação e de 

Manutenção da Usina. No ano de 2005, foi criada a interface gráfica para controle de Orçamento 

para facilitar a gestão financeira da empresa, já que o software de controle gerencial instalado 

também não possuía este módulo. Neste mesmo ano, também foi conseguida a integração deste 

software com o MP2. Após a compra da Usina, o uso do programa continuou a ser utilizado com 

a mesma avaliação do que antes da mudança da estrutura de propriedade, principalmente para 
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arquivamento e controle de documentação. Merece destaque a informação dada em entrevista 

pelo Engenheiro que o desenvolveu, que estaria ameaçado de descontinuidade caso não estivesse 

adequado à política de softwares que a nova controladora vem estabelecendo na Usina. 

 

Tabela 4.21 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Codificação de 

Conhecimentos: SISGIU 
Período Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 
2003/Abril2006 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 Diversa Contínua Excelente Forte 

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

4.3.1.4 SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL 

Software proprietário, tipo ERP (“Enterprise Resources Planning”) para controle de 

informações gerenciais instalado na empresa desde o ano de 2002. Como software de gestão, 

possuía diversos módulos. A matriz decidiu pela disponibilização para empresa dos Módulos de 

Materiais, Contábil, Tributário e Financeiro. Para a pesquisa, será focado somente o Módulo de 

Materiais, implantado no ano de 2001, que apresenta interface mais direta com a área técnica 

estudada. As evidências empíricas demonstram que houve a necessidade de que técnicos e 

engenheiros estivessem codificando de modo coordenado e contínuo seus conhecimentos tácitos 

para a descrição e catalogação de componentes e sobressalentes incluídos neste programa, até o 

ano de 2002. Além disso, componentes do corpo técnico eram responsáveis pela realização da 

descrição técnica do material a ser adquirido e a respectiva inspeção de recebimento. Esta ação se 

limitava a inspeções visuais, não havendo a preparação de laudos técnicos, já que não havia um 

procedimento codificado e socializado para padronização ou modelos oficiais a serem seguidos 

na especificação e inspeção destes materiais. 

No período de 2003 a abril de 2006, os engenheiros e técnicos continuaram a fazer a 

especificação de itens que precisavam ser substituídos, mas a grande parte não representava 

alguma modificação de projetos. Verifica-se fortemente a necessidade de reduzir custos na busca 

de componentes nacionais em substituição aos importados, o que ficou prejudicado, de certo 

modo, pela não existência de um padrão codificado de novos projetos, definido pela área de 
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Engenharia.   

No período de maio de 2006 até julho de 2007, devido ao processo de aquisição de 

materiais ter sido reduzido drasticamente, não foram verificados processos de codificação de 

conhecimentos para uso no Sistema de Controle Gerencial. As entrevistas sugerem que a base de 

dados existente será migrada para outro módulo de materiais do ERP utilizado pela nova 

controladora por decisão corporativa.  

 

Tabela 4.22 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Codificação de 

Conhecimentos: ERP 
Período Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 Diversa Moderado Moderado Moderada 

2003/Abril2006 Diversa Intermitente Moderado Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 Moderada Intermitente Moderado Moderada 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 

4.3.1.5 LIÇÃO DE UM PONTO 

Estabelecido pelo Engenheiro-Gerente de Manutenção, pontualmente, no ano de 2005, 

após realização de um treinamento externo da metodologia “TPM - Total Productive 

Maintenance” que consistia em uma adaptação de uma ferramenta da “lição ponto a ponto”. 

Existe aí claramente a interação entre os mecanismos de aquisição externa de conhecimento com 

a sua necessária codificação e socialização. As evidências empíricas só confirmam a existência 

de aplicação de 02 vezes no período deste mesmo ano, sendo um destes a descrição de um 

processo inovador, proposto pelos próprios funcionários, mais rápido e mais barato para limpeza 

das placas dos resfriadores de óleo lubrificante das turbinas. As evidências confirmam que o uso 

deste mecanismo não foi disseminado para os outros setores da empresa, nem teve a sua 

continuidade preservada na própria Manutenção.  
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Tabela 4.23 Categorização à luz das da Figura 3.1 dos Mecanismos de Codificação de 

Conhecimentos: Treinamento Ponto a Ponto 
Período Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

2003/Abril2006 Moderada Intermitente Moderado Fraco 

Maio/2006 a Agosto /2007 Inexistente Não Aplicável Não Aplicável Não Aplicável 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Tabela 4.24 Resumo da Categorização dos Mecanismos de Codificação de Conhecimentos. 

 

Subprocessos VARIEDADE    INTENSIDADE FUNCIONAMENTO INTERAÇÃO
Período 2001 / 2002 2003 a 

Abr/2006 
Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

Procedimentos 
Técnicos Diversa            Diversa Moderada Contínua Contínua Intermitente Excelente Excelente Moderado Forte Forte Moderado

Sistemas de Gestão 
de Manutenção Diversa             Diversa Moderada Contínua Contínua Moderada Excelente Bom Moderado Forte Moderado Moderado

SISGIU 
Inexistente         Diversa Diversa Não 

Aplicável Contínua Contínua Não 
Aplicável Excelente Excelente Não 

Aplicável Forte Forte

Sistema de 
Informações 
Gerenciais 

Diversa           Diversa Moderada Moderada Intermitente Intermitente Moderado Moderado Moderado Forte Forte Forte

Lição de Um Ponto 
Inexistente         Moderada Inexistente Não 

Aplicável Intermitente Não Aplicável Não 
Aplicável Moderado Não Aplicável Não 

Aplicável Fraca Não Aplicável

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Figura 4.10: Evidências de Comportamento VARIEDADE dos Mecanismos de Codificação de Conhecimentos - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
 

 

 

Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura Classificação Valor na Figura 

INEXISTENTE 0 PRESENTE/ 
LIMITADA 1 PRESENTE/ 

MODERADA 2 PRESENTE/ 
DIVERSA 3 
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Procedimentos Técnicos Sistemas de Gestão de
Manutenção

SISGIU Sistema de Informações
Gerenciais

Lição de Um Ponto

2001 / 2002 2003 a Abr/2006 Maio/2006 a Agosto/2007

 
 

         Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.11: Evidências de Comportamento INTENSIDADE dos Mecanismos de Codificação de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
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Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.12: Evidências de Comportamento FUNCIONAMENTO dos Mecanismos de Codificação de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
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Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.13: Evidências de Comportamento INTERAÇÃO dos Mecanismos de Codificação de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
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        Fonte: Elaboração do Autor. 
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4.3.2 – APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS MECANISMOS DE SOCIALIZAÇÃO DE 

CONHECIMENTOS VERIFICADOS NA TERMOMACAÉ  

 

4.3.2.1 REUNIÕES DIÁRIAS DE “STAFF OPERATIONS MEETING” 

  Não há registros formais destas reuniões para que seja possível quantificá-las. A 

existência deste mecanismo também se baseou em depoimentos e evidências encontradas em 

diversas fontes. 

Eram reuniões diárias que começavam antes do horário administrativo, com previsão de 

30 minutos de duração. Realizadas na Sala de Operações, os problemas diários eram discutidos 

sistematicamente na busca efetiva do encontro da solução mais eficiente e eficaz. Ultrapassavam 

o prazo pré-estipulado de modo muito comum, chegando até ter três horas de duração, devido à 

quantidade de assuntos discutidos, principalmente pela equipe ainda não dominar totalmente o 

conhecimento de nível de rotina. Esta reunião, até teste de carga máxima no ano de 2002, ocorria 

também nos dias em que não havia expediente administrativo, ou seja, sábados, domingos e 

feriados. Durante o levantamento de campo, constatou-se que a freqüência maior de extrapolação 

dos 30 minutos regulamentares ocorreu somente até o teste de carga máxima da Usina. Liderado 

pelo “Plant Manager”, onde todo o corpo técnico gerencial participava deste evento, inclusive os 

“technical advisors”, representantes de equipamentos instalados ainda em garantia e o 

responsável pela compra de materiais, garantindo a forte interação com outros mecanismos de 

aquisição de conhecimentos Durante estas discussões, a troca dos conhecimentos cognitivos 

expostos, por muitas vezes, servia para sanar dúvidas de diversos participantes. Demonstrando, 

assim, um funcionamento excelente para aprendizagem por difusão interna de conhecimento. 

Verifica-se também uma forte influência entre este mecanismo de transferência de conhecimentos 

para a disseminação de informações para os setores técnicos da Usina, principalmente de 

melhorias de rotinas de operação ou de manutenção. Estas reuniões não geravam atas. Assim, não 

foi possível quantificá-las, mas devido às constantes citações em depoimentos dos entrevistados 

mereceram menção pela magnitude que apresentou para a socialização de conhecimentos na 

empresa. Após a saída do Plant Manager, ou seja, após a mudança de estrutura de propriedade, as 

informações coletadas das entrevistas mostram que a reunião continuou a apresentar variedade 

classificada como diversa e com intensidade contínua, mas ficou de certo modo “esvaziada”, com 

certa perda de qualidade na socialização de conhecimentos, mas apresentando redução com os 
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outros mecanismos pois não havia ainda um novo gestor para a área de “Operação e 

Manutenção” 

 

Tabela 4.25 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Socialização de 

Conhecimentos: “Staff Operations Meeting” 
Período Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 Diversa Contínua Moderada Moderada 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

4.3.2.2 REUNIÕES MATINAIS FORMAIS DOS SETORES 

 Da mesma forma, não foram encontrados registros formais, como atas e nem registros 

em livros, por exemplo, destas reuniões para que seja possível quantificá-las. A existência deste 

mecanismo baseou-se em depoimentos e evidências encontradas em diversas fontes. 

 Eram reuniões diárias, que ocorriam logo após o “Operational Staff Meeting” 

especificamente entre os setores, lideradas pelos respectivos gerentes. Nelas eram repassados os 

problemas técnicos oriundos do dia anterior e disseminadas as soluções encontradas pelo grupo. 

No período de 2001 e 2002, ocorriam sem horário pré-definido, conforme a disponibilidade de 

tempo e a partir das necessidades operacionais. Permaneceram, conforme as evidências, 

ocorrendo no período de 2003 a abril de 2006, quando a socialização de informações e a 

necessária interação com outros mecanismos eram mais fortes. Como exemplo disto, um técnico 

era escalado para explicar, no dia seguinte, aos demais colegas um problema ou assunto 

escolhido pelo grupo. Esta ação levava o técnico a se preparar de forma qualitativa e quantitativa 

para a “aula” e para as perguntas que adviriam à explanação. Muitos destes eventos eram 

finalizados pela interação com o mecanismo de “Learning by Doing” com a figura de “on job 

training” realizado diretamente no equipamento. Após a compra da Usina, este mecanismo de 

socialização de conhecimentos também ficou prejudicado quanto ao seu funcionamento, com o 

mesmo comportamento da reunião de “Operational Staff Meeting”. Conforme depoimento de um 

dos técnicos, “... a equipe estava desmotivada com a inércia da nova proprietária, 

principalmente pela dificuldade de adquirirem sobressalentes e ver o equipamento funcionando 

novamente”. 
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Tabela 4.26 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Socialização de 

Conhecimentos: Reuniões Setoriais 
Período Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 Moderada Intermitente Moderado Moderada 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

4.3.2.3 GRUPOS INFORMAIS DE DISCUSSÃO 

 Não há registros formais destas reuniões para que seja possível quantificá-las. A 

existência deste mecanismo baseou-se em depoimentos e evidências encontradas em diversas 

fontes. 

 Os depoimentos de técnicos estabelecem a existência de grupos informais de discussão 

de assuntos técnico-operacionais durante todos os três períodos, onde dúvidas eram sanadas a 

partir do contato informal com outros funcionários que já traziam experiência em equipamentos 

usados em Macaé e, em muitas das vezes, era realizado um “on job training” entre a equipe e o 

detentor do conhecimento cognitivo. Um exemplo clássico deste mecanismo foi a transferência 

de conhecimentos tácitos do Gerente de Manutenção, que já possuía experiência com o tipo de 

turbinas existente, para a sua equipe. Citam-se também os funcionários oriundos de Furnas 

Centrais Elétricas, que possuíam “expertise” na área elétrica. Assim, constata-se a forte interação 

entre o mecanismo de aquisição de conhecimentos externos e um mecanismo de aquisição interna 

de conhecimentos, além do que estabelecem claramente a importância deste mecanismo para o 

modo de “socialização de conhecimento”. Devido ao seu padrão aleatório e sem registros 

formais, não foi possível quantificá-los, mas devido às constantes citações em depoimentos dos 

entrevistados verifica-se como importante mecanismo de socialização de conhecimentos. Vale 

destacar a equipe de manutenção de turbinas, que possuía uma “rotina” de socialização de 

conhecimentos entre o grupo, que se refletia na transmissão de conhecimentos para uma melhor 

interdisciplinaridade entre os participantes. O acesso de outros funcionários a estes 

conhecimentos não ocorreu de forma coordenada e significativa, pois ficava difícil a liberação 

dos afazeres rotineiros existentes. Após a mudança de estrutura de propriedade, estes grupos 

informais permaneceram existindo, mas com uma menor intensidade e mesmo com um 

funcionamento menos ativo do que nos períodos anteriores, pois ainda não existia a definição de 
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estratégia da operação de usina e alguns mecanismos de processos de aquisição de conhecimentos 

foram descontinuados.  

 

Tabela 4.27 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Socialização de 

Conhecimentos: Grupos Informais 
Período Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 Moderada Intermitente Moderado Moderada 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 

4.3.2.4 TROCA DE MENSAGENS ELETRÔNICAS ATRAVÉS DE REDE 

CORPORATIVA (“INTRANET”) 

Com a implantação da rede corporativa de comunicação eletrônica (“intranet”) em 2002, 

este mecanismo de aquisição interna de conhecimento foi bastante utilizado pelos funcionários 

técnicos, principalmente em troca de e-mails com informações codificadas da área técnica.  

Certamente, a pesquisa confirma que este mecanismo foi utilizado sistematicamente pelos 

componentes das três áreas das funções tecnológicas estudas. O conteúdo das mensagens 

trocadas, geralmente é armazenado pelos próprios funcionários no “drive P” (“Público”), contudo 

sem uma padronização e coordenação para rastreabilidade das informações, prejudicando a 

socialização de conhecimentos, o que foi conseguido com a criação do programa SISGIU.  

 

Tabela 4.28 Categorização à luz da Figura 3.1 dos Mecanismos de Socialização de 

Conhecimentos: Intranet/Internet 
Período Variedade Intensidade Funcionamento Interação 

2001/2002 Diversa Contínua Excelente Forte 

2003/Abril2006 Diversa Contínua Excelente Forte 

Maio/2006 a Agosto /2007 Moderada Intermitente Moderado Moderada 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Tabela 4.29 Resumo da Categorização dos Mecanismos de Socialização de Conhecimentos 

 

 

Subprocessos VARIEDADE    INTENSIDADE FUNCIONAMENTO INTERAÇÃO
Período 2001 / 2002 2003 a 

Abr/2006 
Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

2001 / 2002 2003 a 
Abr/2006 

Maio/2006 a 
Agosto/2007 

Reuniões Diárias de 
Operations Staff 

Meeting 
Diversa            Diversa Diversa Contínua Contínua Contínua Excelente Excelente Moderada Forte Forte Moderada

Reuniões Formais 
Setoriais Diversa            Diversa Moderada Contínua Contínua Intermitente Excelente Excelente Moderado Forte Forte Moderada

Grupos Informais Diversa            Diversa Moderada Contínua Contínua Intermitente Excelente Excelente Moderado Forte Forte Moderada
Troca de 

Mensagens 
Eletrônicas 

Diversa            Diversa Moderada Contínua Contínua Intermitente Excelente Excelente Moderado Forte Forte Moderada

 

 
       Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.14: Evidências de Comportamento VARIEDADE dos Mecanismos de Socialização de Conhecimentos - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
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       Fonte: Elaboração do Autor. 

 

 

 

 116  



Figura 4.15: Evidências de Comportamento INTENSIDADE dos Mecanismos de Socialização de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
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Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.16: Evidências de Comportamento FUNCIONAMENTO dos Mecanismos de Socialização de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
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Fonte: Elaboração do Autor. 
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Figura 4.17: Evidências de Comportamento INTERAÇÃO dos Mecanismos de Socialização de Conhecimento - 
TERMOMACAÉ no período de 2001 a agosto de 2007 
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        Fonte: Elaboração do Autor. 
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CAPÍTULO 05 
 
 
 

 
5 – ANÁLISE 
 

A proposta deste capítulo é analisar o resultado das evidências empíricas apresentadas 

no Capítulo 04 depois de expostas à metodologia relacionada no Capítulo 03, buscando 

examinar como os processos intra-organizacionais de aprendizagem tecnológica (PIOAT) se 

comportaram frente a uma mudança de estrutura de propriedade. 

A Seção 5.1 apresenta o critério de construção das figuras descritivas para auxílio à 

análise do comportamento dos PIOAT identificados frente à mudança de estrutura de 

propriedade, que está descrito na Seção 5.2. 

 

 

5.1 – CRITÉRIO DE CONSTRUÇÃO DE FIGURAS PARA AUXILIO À 
ANÁLISE 
 

A análise dos resultados obtidos no Capítulo anterior será realizada baseando-se no 

uso de figuras construídas a partir das categorizações obtidas pelo PIOATs antes e depois da 

mudança de estrutura de propriedade estrangeira para governamental. Estas figuras foram 

construídas utilizando-se o modelo de gráfico de “pizza” na busca de uma melhor 

visualização dos dados, mostrando-se mais claramente e de modo coerente, as diferenças 

existentes. A escolha para este tipo de gráfico se deve a que cada valor pudesse ser destacado 

de um total, enfatizando a composição dos valores individuais em termos percentuais. As 

figuras 5.1 a 5.8 demonstram o comportamento destes processos utilizando como referência 

as características-chave. São ressalvadas a forma e a dinâmica com que eles foram utilizados 

na empresa estudada. Para que este comportamento pudesse ser estabelecido pelas 

considerações oriundas das figuras 5.1 a 5.8 e gerassem as conclusões do estudo que ora se 

apresenta, cinco critérios-padrão discretos foram definidos. Esta definição buscou 

acompanhar o movimento escalar da classificação obtida antes de depois da mudança de 

estrutura de propriedade, demonstrando de modo claro como os PIOATs se comportaram: 

 

a) Alteração - Aumento: Significa que o processo de aprendizagem apresentou, 
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dentro de sua característica-chave e conforme tipologia apresentada no Capítulo 

03, categorização superior após a mudança de estrutura de propriedade. 

 

b) Alteração - Redução: Significa que o processo de aprendizagem apresentou, 

dentro de sua característica-chave, conforme tipologia apresentada no Capítulo 03, 

categorização inferior após a mudança de estrutura de propriedade, ainda sendo 

utilizado na empresa. 

 

c) Sem Alteração: Significa que o processo de aprendizagem, dentro de sua 

característica-chave, conforme tipologia apresentada no Capítulo 03 apresentou a 

mesma categorização após a mudança de estrutura de propriedade. 

 

d) Surgimento: Processo categorizado como apresentando característica-chave 

VARIEDADE “inexistente” antes da mudança de estrutura de propriedade. 

Significa que o processo de aprendizagem não era utilizado antes da mudança de 

estrutura de propriedade, passando a existir ou a ser utilizado após este marco. 

 

e) Extinção: Processo categorizado como apresentando característica-chave 

VARIEDADE “inexistente” após da mudança de estrutura de propriedade. 

Significa que o processo de aprendizagem era utilizado antes da mudança de 

estrutura de propriedade, passando a não existir ou a ter sido descontinuado após 

este marco. 

 

As figuras (5.9 a 6.0), apesar de possuírem o mesmo foco dos anteriores, apresentam a 

vantagem de mostrar este comportamento a partir do movimento escalar relativo à totalização 

dos valores atribuídos na categorização dos PIOATs conforme tabela 4.14 (página 83) para os 

períodos. Para a análise destas figuras somente foram considerados os critérios da “a”, “b” e 

“c” da classificação acima. 

 Deste modo, com este conjunto de figuras, buscou-se explorar os efeitos da mudança 

de propriedade de modo sistêmico ao longo dos períodos estudados para o comportamento 

dos PIOATs da área técnica da empresa, cuja análise subsidiará as conclusões deste trabalho. 
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5.2 COMPORTAMENTO DOS PIOATs FRENTE À MUDANÇA DE PROPRIEDADE 

 

Ao fazer a categorização de propriedade, conforme Seção 4.1, verifica-se que a 

empresa, agora sob controle governamental, apresenta uma estrutura de propriedade 

concentrada, alinhando-se com as pesquisas de Thomsen e Pedersen (1997) e Silfert Filho 

(1998), onde é sugerido que governos preferem ter a maioria do controle e propriedade.  

Para efeito da análise a ser apresentada, optou-se por relacionar os PIOATs na ordem 

em que foram apresentados no capítulo 04 e interpretar as figuras 5.1 a 5.10 pelas evidências 

empíricas em função de suas características-chave.  

 

 

5.2.1 COMPORTAMENTO FACE À CARACTERÍSITCA-CHAVE “VARIEDADE” 

 

 Segundo Figueiredo (2001), a “variedade” define a existência ou não de um processo 

e o número de vezes em que ele foi aplicado na empresa, caso seja identificado.  

O comportamento dos Processos de Aquisição Externa de Conhecimento, apresentado 

nas Figuras 5.1a e 5.9a, mostra que ocorreu a extinção ou a descontinuação de 51% dos 

processos mapeados quando da gestão dos antigos proprietários, ou seja, “Contratação 

Temporária de Technical Advisors”, “Visita Internacionais a Outras Usinas”, “Treinamentos 

Externos com Fabricantes ou Fornecedores”, “Treinamentos de Língua Estrangeira”, 

“Treinamentos Externos em Universidades” e “Participação em Congressos, Encontros e 

Seminários” foram categorizados como de “variedade” “inexistente”. Os demais processos 

permaneceram sendo utilizados de algum modo pela empresa, mas, por outro lado, a pesquisa 

constatou este uso sofreu uma “redução” de 25%, ou seja, os processos de “Contratação de 

Funcionários com Experiência”, “Integração com Representantes de Equipamentos” e 

“Consultoria Externa para Projetos” tiveram uma menor utilização após a mudança de 

estrutura de propriedade. Estes dados como se apresentam levam à sugestão de que 76% dos 

processos de aprendizagem externa foram impactados negativamente de algum modo com a 

mudança de propriedade.  
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Figuras 5.1a e 5.1b: Análise Percentual do Comportamento dos 

Processos/Mecanismos de Aquisição de Conhecimentos na Termomacaé frente à 

mudança de Estrutura de Propriedade para a Característica-Chave “VARIEDADE” 
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A criação de um novo processo de “P&D (Pesquisa e Desenvolvimento)”, junto à 

iniciativa de buscar uma contrapartida às Instituições de Pesquisa para a transferência do 

conhecimento produzido e sua disseminação pela empresa, foi um ponto que merece ser 

considerado como positivo para a organização, além de atender ao próprio Manual de P&D da 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) de abril/2006, em seus tópicos 5.2.b 

(“Transferência de Resultados”) e 5.2.h (“Benefícios do Projeto”). Antes da mudança de 

estrutura de propriedade, as evidências empíricas demonstraram que, basicamente, todo o 

novo conhecimento originado a partir de Projetos de P&D (obrigatórios por lei regulamentar 

ao setor) apesar de codificados, não eram socializadas na Usina pela antiga controladora. A 

pesquisa verificou que o material estava disponível nos arquivos da matriz estrangeira, 

localizada no Rio de Janeiro, mas não havia decisão gerencial para que a aplicação do 

conhecimento gerado fosse direcionada à empresa. Outro ponto a se destacar é a participação 

funcionários da Termomacaé, como pesquisadores, em projeto de P&D. A Planta será palco  

de testes de combustível alternativo, um projeto inovador, que deverá gerar um protótipo: 

mistura de gás liquefeito de petróleo – GLP - com ar, denominado “Flexgás”. Há uma 

previsão de outro teste, onde será utilizado etanol, proveniente da cana de açúcar, para 

operação de turbinas.  

O comportamento dos processos de aquisição de conhecimentos internos, verificado 

na Figura 5.1b e 5.9b, sugere que a mudança de estrutura de propriedade atuou de modo um 
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pouco menos restritivo, comparado aos processos externos, pois aponta o percentual de 33% 

de descontinuação, ou seja, “Treinamentos Internos” não mais foi utilizado pela empresa.  De 

certo modo, a mudança de estrutura de propriedade foi melhor assimilada na empresa, ainda 

se referenciando aos processos externos, pois o índice de 67% dos mecanismos internos não 

sofreram alteração. Por um outro lado, a mudança de estrutura de propriedade não estimulou o 

surgimento de um novo processo interno operacional, rotineiro ou mesmo inovador. As 

entrevistas sugerem que os processos que as atividades individuais, foram preservadas, como 

o “Learning by Doing” e “Busca”, mas, ao se verificar os processos que envolvem esforços 

coordenados da empresa para a realização da atividade, como em “Treinamentos Internos”, as 

evidências demonstram que não tiveram robustez.  

 

Figuras 5.2a e 5.2b: Análise Percentual do Comportamento dos 

Processos/Mecanismos de Conversão de Conhecimentos na Termomacaé frente à 

mudança de Estrutura de Propriedade para a Característica-Chave “VARIEDADE” 
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Para os Processos de Codificação de Conhecimentos verifica-se, nas Figuras 5.2a e 

5.10a, uma tendência similar aos outros já analisados com a redução de 60% dos processos e 

descontinuidade de outros 20%, ou seja, 80% apresentaram impactos negativos de algum tipo. 

As evidências empíricas sugerem a perda do poder de registrar e, por conseguinte, 

compartilhar novos conhecimentos ou mesmo os ainda não codificados, como foi verificado 

na pesquisa de campo. Nenhum novo processo foi criado pela gestão dos novos controladores. 

As evidências demonstram que a codificação já vinha apresentando antes da mudança de 

estrutura de propriedade um relativo ritmo dinâmico e esforços coordenados para a 
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implantação da OSHAS 18.001, com o uso sistemático do SISGIU, que foram interrompidas 

ou mesmo descontinuados.  

As Figuras 5.2b e 5.10b mostram que a socialização de conhecimentos apresentou o 

comportamento não diferente dos outros anteriores, confirmando o impacto negativo em toda 

a aprendizagem tecnológica da empresa. A pesquisa verificou que 75% dos processos pelos 

quais o conhecimento tácito é transmitido através de processos formais e informais para a 

organização foram impactados de algum modo negativamente com a mudança de estrutura de 

propriedade. Cabe-se destacar que não foi criado nenhum novo meio de socialização pela 

nova controladora, muito menos os existentes sofreram qualquer incremento. Somente os 25% 

restantes se mantiveram no mesmo padrão. 

 

 

5.2.2 COMPORTAMENTO FACE À CARACTERÍSITCA-CHAVE “INTENSIDADE” 

 

 A intensidade pode ser definida como a freqüência ao longo do tempo, na criação, 

atualização, uso melhoria e/ou fortalecimento dos processos (FIGUEIREDO, 2001).  

A intensidade de uso dos processos aquisição externa, conforme as evidências 

empíricas representadas nas Figuras 5.3a e 5.9a, explicita que eles também tiveram o mesmo 

comportamento da “VARIEDADE”, ou seja, 75% sofreram algum tipo de redução em seu 

teor, afetados pela mudança de estrutura de propriedade. Isto pode ser explicado pela 

descontinuidade do uso de 51% dos processos, deixando que o fluxo de conhecimento externo 

fosse reduzido significativamente, onde novas práticas deixariam de ser assimiladas em suas 

rotinas operacionais. Especificamente, verifica-se o fortalecimento de “Viagens Nacionais a 

Outras Térmicas”, que, segundo as entrevistas, possuíam escopo de conhecer outras empresas 

de propriedade governamental, mas, como não tinham o escopo de buscar novos 

conhecimentos, não geraram qualquer tipo de codificação significativa que pudesse ser 

socializado.  

O comportamento dos processos de aquisição de conhecimentos internos, verificado 

nas Figuras 5.3b e 5.9b, sugere que a mudança de estrutura de propriedade não permitiu 

nenhum tipo de melhoria em qualquer processo ou mesmo fortalecimento dos processos 

levantados. O exemplo de “Learning by Doing” que possuía intensidade destacada, ou seja, 

estava presente de modo constante na Usina e, conforme depoimento de funcionários, era 

estimulado pela empresa ao buscar solução de problemas em equipe, passou a ser utilizado de 

modo esporádico pelos funcionários após a mudança de estrutura de propriedade. O processo 
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“Busca” manteve o seu uso constante, apesar de não serem verificados nos depoimentos 

esforços coordenados para que isto ocorresse.  

 

Figura 5.3a e 5.3b: Análise Percentual do Comportamento dos 

Processos/Mecanismos de Aquisição de Conhecimentos na Termomacaé frente à 

mudança de Estrutura de Propriedade para a Característica-Chave “INTENSIDADE”. 
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Para os Processos de Codificação de Conhecimentos pode-se sugerir, a partir das 

Figuras 5.4a e 6.0a um comportamento similar identificado para as demais características-

chave. Verificada a redução em 40% dos processos e extinção de outros 20%, ou seja, em 

60% dos PIOATs, houve algum tipo de impacto negativo.  Não foi identificado o surgimento 

de um novo processo de socialização, nem melhoria nos existentes. Como por exemplo, o 

“SISGIU” foi o único processo que permaneceu apresentando categorização de “contínua” 

por ser ainda de uso freqüente e contínuo para a organização, mas, não se sabe o seu destino 

após a implantação de sistemas de informação da nova controladora. Vale destacar que 

“Procedimentos Técnicos” e “Sistema de Gestão de Manutenção” por apresentarem redução 

em sua classificação podem indicar que a aprendizagem tecnológica para o desempenho da 

própria rotina operacional pode ser prejudicada. Deste modo, a mudança de estrutura de 

propriedade não favoreceu o compartilhamento de conhecimento pela empresa, indicando a 

possibilidade de que a aprendizagem organizacional tenha sido também sido restringida. 

Na figura 5.4b e 5.10b, verifica-se o comportamento dos processos de socialização de 

conhecimentos apresentou um mesmo comportamento restritivo, não havendo indicação de 

melhoria ou fortalecimento dos processos identificados antes da mudança de estrutura de 
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propriedade, ou seja, 75% dos processos mapeados pela pesquisa, apresentaram algum tipo de 

redução em sua “Intensidade”. Como, por exemplo, as “Reuniões Formais Setoriais”, apesar 

de continuarem sendo realizadas, não mais funcionavam como um processo de socialização 

de conhecimentos advindos desta reunião, pois, conforme as evidências empíricas, 

transformava-se em um fórum de solução de problemas rotineiros. Isto pode ter sido 

conseqüência da descontinuidade de processos de aquisição externa e interna de 

conhecimentos. Somente “Reuniões Diárias de Operations Staff Meeting” manteve um 

comportamento estável, com repetição programada diariamente. Isto pode ser explicado 

devido à obrigatoriedade, ainda existente na empresa, para a troca de operadores de turno, 

pela manhã, quando os problemas operacionais são transmitidos para os participantes. 

 

Figura 5.4a e 5.4b: Análise Percentual do Comportamento dos 

Processos/Mecanismos de Conversão de Conhecimentos na Termomacaé frente à 

mudança de Estrutura de Propriedade para a Característica-Chave “INTENSIDADE”. 
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5.2.3 COMPORTAMENTO FACE À CARACTERÍSTICA-CHAVE 

“FUNCIONAMENTO” 

 

 O funcionamento pode ser definido pelo modo como os processos operam ao longo do 

tempo, levando-se em conta o exame das evidências empíricas, além de informações, 

comentários e pontos de vista dos entrevistados. 
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Figura 5.5a e 5.5b: Análise Percentual do Comportamento dos 

Processos/Mecanismos de Aquisição de Conhecimentos na Termomacaé frente à 

mudança de Estrutura de Propriedade para a Característica-Chave 

“FUNCIONAMENTO” 
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O comportamento dos Processos de Aquisição Externa de Conhecimento, apresentado 

nas Figuras 5.5a e 5.9a, explicita que os processos/mecanismos remanescentes também 

tiveram o mesmo comportamento da “VARIEDADE”, ou seja, sofreram algum tipo de redução 

com a mudança de estrutura de propriedade, deixando que o fluxo de conhecimento externo 

fosse reduzido significativamente, onde novas práticas deixaram de ser assimiladas em suas 

rotinas operacionais e de serem convertidas para toda a empresa (FIGUEIREDO, 2001). Dos 

processos remanescentes, ou seja, que não foram descontinuados, “Contratação de 

Funcionários com Experiência”, que anteriormente à mudança de estrutura de propriedade era 

categorizada como de funcionamento “excelente” passou para a classificação “ruim”. Isto 

pode ter ocorrido devido à entrada de novos funcionários em posições-chave na empresa que 

não detinham a expertise necessária para o desenvolvimento dos PIOATs. Além disto, as 

evidências demonstram os processos “Integração com Fornecedores de Equipamentos” e 

“Consultoria Externa para Projetos” também tiveram este mesmo comportamento. Esta 

ocorrência pode ser devida à dificuldade de contratação de novos serviços para uma empresa 

que passou a ter sua estrutura de propriedade categorizada como governamental. 

O comportamento dos processos de aquisição de conhecimentos internos identificados 

nesta pesquisa para esta característica-chave, verificado na Figura 5.5b e 5.9b, sugere que a 
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mudança de estrutura de propriedade, ao longo do tempo, impactou negativamente o 

funcionamento destes processos. A descontinuidade de “Treinamentos Internos” e a redução 

na efetividade de “Learning by Doing” e “Busca” pode ter afetado a capacidade da empresa 

em poder desenvolver novos conhecimentos que levassem ao aparecimento da inovação. 

Também pode impactar negativamente a atualização de seus afazeres rotineiros para efeito da 

disponibilidade da Planta, como “OJT: On Job Training” (treinamento no local de trabalho) e 

“Timing” (aprender antes de fazer).  

 

Figura 5.6a e 5.6b: Análise Percentual do Comportamento dos 

Processos/Mecanismos de Conversão de Conhecimentos na Termomacaé frente à 

mudança de Estrutura de Propriedade para a Característica-Chave 

“FUNCIONAMENTO”. 
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As Figuras 5.6a e 5.10a mostram o comportamento dos Processos de Codificação de 

Conhecimentos, onde se verifica que 60% dos processos identificados antes da mudança de 

estrutura de propriedade sofreram impacto de algum modo restritivo em seu “funcionamento”, 

ou seja, foram descontinuados 20% dos processos e houve redução em outros 40%. Isto pode 

ter ocorrido pela organização ter apresentado, após a mudança de estrutura de propriedade, 

diversos processos formais e informais, tantos internos, quanto externos, de transferência de 

conhecimento descontinuados. O “SISGIU” continuou sendo uma ferramenta importante para 

a socialização de atividades ao serem lançadas em seu banco de dados os novos históricos de 

conhecimento, como por exemplo, os processos de P&D. 

Na figura 5.6b e 5.10b, verifica-se que os Processos de Socialização de 

Conhecimentos da empresa apresentaram o comportamento restritivo para a característica-
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chave “Funcionamento”, ou seja, 100% dos processos identificados sofreram algum tipo de 

“perda”. A descontinuidade de “Treinamentos Internos” e 51% dos processos de aquisição 

externa após a estrutura de propriedade poderiam explicar este fato. Esta redução na 

socialização demanda conseqüências práticas para as outras características-chave “Variedade” 

e “Intensidade” do processo de conversão do saber.  

 

5.2.4 COMPORTAMENTO FACE À CARACTERÍSTICA-CHAVE “INTERAÇÃO” 

 

 Modo pelo qual os processos influenciam um ao outro, dentro de uma perspectiva 

sistêmica (Figueiredo, 2001). 

 

Figura 5.7a e 5.7b: Análise Percentual do Comportamento dos 

Processos/Mecanismos de Aquisição de Conhecimentos na Termomacaé frente à 

mudança de Estrutura de Propriedade para a Característica-Chave “INTERAÇÃO”. 
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O comportamento dos Processos de Aquisição de Conhecimento, apresentado nas 

Figuras 5.7a, 5.7b, 5.9a e 5.9b, mostra que a mudança de estrutura de propriedade também 

impactou negativamente a sua interação na empresa ao longo de tempo.  A descontinuidade 

de 51% dos processos de aquisição externa anteriormente identificada já seria uma primeira 

sugestão de causa para este fato. Vale à pena destacar que processos que foram 

descontinuados, como “Treinamentos de Língua Estrangeira”, “Treinamentos em 

Universidades”, “Participação em Congressos e Seminários” já possuíam, antes da mudança 

de estrutura de propriedade, uma fraca interação com os demais processos. Isto pode sugerir 

que seriam rotinas, que apesar de serem de uso contínuo, já tenderiam para sua não utilização 
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por não mais funcionar como agente fomentador de processos de conversão do saber. Por 

outro lado, processos que possuíam forte desempenho de agente integrador, como o caso de 

“Contratação de Funcionários com Experiência” e “Integração com Representantes de 

Equipamentos”, desde a instalação da Planta em 2001, ao promoverem visitas a outras 

empresas após conversas formais ou informais com funcionários recém-contratados ou que 

participaram de programas de treinamentos com representantes de equipamentos passaram a 

ter uma interação mais restrita com os outros processos. Ação de um novo e poderoso 

processo “P&D (Pesquisa e Desenvolvimento)” apresentou ainda interação baixa com os 

demais processos da empresa, não podendo ser considerado como de representatividade para 

um relacionamento sistêmico.  

O comportamento dos processos de aquisição de conhecimentos internos, verificado 

nas Figuras 5.7b e 5.9b, sugere que a mudança de estrutura de propriedade também não 

favoreceu o desenvolvimento nesta característica-chave. As evidências indicam que 67% dos 

processos mapeados sofreram algum tipo de enfraquecimento em sua interação com os 

demais. Como por exemplo, o processo de aprendizagem “Learning by Doing” não mais 

funcionava como uma fonte de desencadeamento de novos conhecimentos a serem 

socializados em treinamentos internos, em “on job training” ou mesmo codificados, isto, 

reduzindo a conversão de saber para toda a organização. 

 

Figura 5.8a e 5.8b: Análise Percentual do Comportamento dos 

Processos/Mecanismos de Conversão de Conhecimentos na Termomacaé frente à 

mudança de Estrutura de Propriedade para a Característica-Chave “INTERAÇÃO”. 
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Os Processos de Codificação de Conhecimentos apresentaram comportamento um 

pouco diferente das demais características-chave, conforme apresentado nas Figuras 5.8a e 

5.10a, pois 60% dos processos mapeados antes da mudança de estrutura de propriedade 

mantiveram-se influenciando os outros processos remanescentes na empresa. Como por 

exemplo, a redução de categorização ocorrida em “Procedimentos Técnicos” pode ter sido 

devido ao impacto negativo nos processos de aquisição de conhecimentos internos e sua 

socialização, como ocorre nos processos de “On Job training” incluídos em “Learning by 

Doing”. Mantêm-se como importantes processos de codificação de conhecimentos o 

“SISGIU” e o “ERP”, pois continuaram a receber informações sobre novos processos técnicos 

e descrição de materiais.  

Nas figuras 5.8b e 5.10b, o comportamento dos Processos de Socialização de 

Conhecimentos demonstra que todos os processos de aprendizagem sofreram redução em sua 

capacidade interagirem um com os outros, deste modo criando uma restrição significativa à 

socialização de conhecimentos na empresa. Como por exemplo, antes da mudança de 

estrutura de propriedade as “Reuniões Diárias de Operations Staff Meeting” contava com a 

presença dos responsáveis pelos setores técnicos da Usina, inclusive de nível gerencial, onde 

assuntos diversos eram discutidos, assim levando a sua duração em mais de 30 minutos. 

Valendo-se de depoimentos de operadores, informam que estas reuniões não mais duram 

“como antes” e, de um modo geral, somente são tratados assuntos rotineiros e operacionais, 

sem a participação dos engenheiros ex-gerentes. Após as reuniões, são levadas as pendências 

para as “Reuniões Formais Setoriais”, onde, segundo a orientação do responsável pela área de 

"Manutenção", desde a mudança de estrutura de propriedade, de um modo geral, já não ocorre 

passagem de novos conhecimentos para a equipe, já que uma das fontes principais, que era a 

“Reunião Diárias de Operations Staff Meeting” tomaram um foco muito direto para a 

operação e manutenção da rotina operacional existente. 
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Figura 5.9a e 5.9b: Análise Organizacional do Comportamento dos Processos/Mecanismos de Aquisição de Conhecimentos na 

Termomacaé frente à mudança de Estrutura de Propriedade 
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Figura 5.10a e 5.10b: Análise Organizacional do Comportamento da Conversão de Conhecimentos na Termomacaé frente à 

mudança de Estrutura de Propriedade 
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CAPÍTULO 06 
 
 
 

A proposta deste capítulo é apresentar as conclusões da pesquisa, a partir das análises 

das evidências empíricas realizadas no Capítulo anterior, de como os processos de 

aprendizagem tecnológica (PIOATs) se comportaram frente a uma mudança de estrutura de 

propriedade de categoria estrangeira para governamental. Ao sintetizar as conclusões desta 

pesquisa, também há sugestões e recomendações gerenciais para a empresa. 

 
 
6 – CONCLUSÃO 

 
 Uma mudança de estrutura de propriedade pode alterar toda a estratégia da empresa, já 

que a nova composição societária ou de quotistas tenderá a ter seus interesses aplicados à 

empresa. A partir daí, o gestor deve seguir estes interesses ao administrar a empresa em busca 

de melhores resultados. A teoria nos mostra que o conhecimento tecnológico pode ajudar uma 

empresa a ter melhor performance em sua indústria, sendo os processos de aprendizagem 

intra-organizacionais um dos pilares da construção da inovação tecnológica. A inovação pode 

ser determinante para a sobrevivência da empresa.  

A pesquisa contribui para a literatura existente ao apresentar uma nova aplicação para 

uma métrica que é consagrada ao tema de acumulação de competências tecnológicas para 

países emergentes ao realizar uma análise comparativa do comportamento de rotinas internas 

desenvolvidas, inicialmente, sob uma gestão privada estrangeira e sua nova avaliação, a 

posteriori, sob uma estrutura de propriedade de categoria governamental.  

No caso desta pesquisa, os resultados encontrados na Termomacaé sugerem que os 

processos intra-organizacionais de aprendizagem tecnológica foram influenciados de modo 

quase que sistêmico por uma mudança de estrutura de propriedade de categoria estrangeira 

para governamental. Verifica-se a partir dos resultados levantados que a mudança de estrutura 

de propriedade não funcionou como um estímulo à manutenção, ao crescimento ou mesmo 

aparecimento de outros processos significativos na empresa estudada. Isto pode significar 

uma séria limitação imposta à empresa pelos novos controladores para a importação de novos 

e diferentes saberes para o desenvolvimento de novas aptidões estratégicas para a empresa 
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(LEONARD-BARTON, 1988), já que os processos externos de aquisição de conhecimentos 

podem ser determinantes para que a empresa possa trazer novas tecnologias. A empresa pode 

também ficar defasada em meio à busca de novos conhecimentos rotineiros ou mesmo deixar 

de desenvolver a equipe em busca de novos conhecimentos além de operar e manter a Planta, 

que possam desenvolver atividades inovadoras na empresa, pois a aprendizagem 

organizacional foi reduzida após a mudança de estrutura de propriedade. Assim, busca-se a 

construção de um arcabouço que, no mínimo, mantenha a empresa realizando as suas funções 

rotineiras de operação e manutenção e promovendo, ao mesmo tempo, o aparecimento de 

atividades inovadoras.  

Esta influência condicionou o comportamento destes processos, que sofreram 

impactos negativos e preocupantes para uma empresa que busca a eficiência em seus 

processos internos e, por conseguinte, um melhor desempenho em sua indústria. A redução 

significativa verificada nos mecanismos de codificação e socialização determina que esforços 

coordenados de gestão da aprendizagem sejam realizados para que o fluxo de conversão de 

conhecimento para toda a organização seja retomado ou mesmo aumentado, pois os processos 

de aprendizagem são decisivos para acelerar ou retardar a desempenho operacional 

(FIGUEIREDO, 2003). 

O comportamento verificado de redução ou mesmo descontinuidade dos processos de 

aprendizagem podem ter contribuído para que os processos de conversão dos conhecimentos 

para a organização apresentassem o resultado com o mesmo impacto negativo. Assim, pode-

se sugerir que exista uma relação causal entre estes dois fatos.  

Como a empresa faz parte do parque termelétrico da Petrobras, tradicionalmente líder 

em diversas áreas tecnológicas de ponta, pode existir a tendência de que, no futuro, haja a 

adoção de uma decisão estratégica para geração de novos conhecimentos e os processos de 

aquisição de conhecimentos intra-organizacionais sejam continuados e estimulados. O 

período analisado de 01 ano e 04 meses após a mudança de estrutura de propriedade pode 

ainda ser considerado curto, comparando-se ao tamanho da estrutura da Petrobrás.  

Vê-se uma ótima oportunidade, que surge como recomendação para empresa, em 

tentar resgatar o conhecimento que está latente nos projetos de P&D já concluídos. Um 

segundo passo seria a sua socialização e a aplicação na Usina. Esta decisão gerencial pode 

ajudar a estimular os processos de aprendizagem tecnológica a retomarem o papel de insumo 

para inovações tecnológicas. 

A pesquisa apresenta algumas limitações, tais como: pode não ter relacionado todos os 

mecanismos de aprendizagem levantados na pesquisa, por deficiência das fontes materiais e 
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depoimentos, bem como as condições internas na empresa podem influenciar os processos de 

aprendizagem, tais como motivação dos funcionários, liderança corporativa e objetivos 

pessoais.  

Não é intenção da pesquisa servir de modelo para avaliação do modelo de gestão que 

os novos controladores implementam na empresa baseado nos interesses dos proprietários, 

mas sim, sugerir que os processos intra-organizacionais de aprendizagem tecnológica se 

apresentam como uma fonte de apoio para definição de políticas internas e decisões 

estratégicas mais precisas. Esta fronteira foi ultrapassada ao ser aprofundada a questão do 

modo como se modificaram e qual a condição resultante ao longo do tempo dos processos de 

aprendizagem tecnológica da empresa sob a atual estrutura de propriedade de categoria 

governamental.  

O resultado da pesquisa também pode ser útil para realização de futuras comparações 

entre empresas. Fica a sugestão de outros estudos que possam dar continuidade ao tema que 

relacione o tema de governança corporativa com processos de aprendizagem tecnológica 

intra-organizacionais. 
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APENDICE “A” 

 

Questionário de Pesquisa 

 

1) Como é/foi realizado, desde a instalação da empresa até agora, o processo de contratação e 

a capacitação de novos funcionários da empresa até agosto de 2007? 

2) Quais foram/são os critérios de contratação de funcionários da empresa? 

3) Como é/foi realizada a capacitação do corpo técnico para a instalação da empresa no 

Brasil? 

4) Foram/são contratados especialistas para o acompanhamento? Em que áreas? Por quanto 

tempo? 

5) Quais eram/são as práticas da empresa para obter conhecimento do mercado?  

6) Quais eram/são as outras práticas são utilizadas para obter conhecimentos de tecnologias? 

7) O corpo técnico fazia ou ainda faz visitas a outras empresa nacionais ou internacionais? 

Quais são os principais objetivos destas visitas? 

8) A empresa envia/enviava funcionário do corpo técnico para treinamento no exterior? 

Poderia citar exemplos? Esta política foi implantada em que período? 

9) A empresa incentiva/incentivava o corpo técnico a cursar faculdades, pós-graduação ou 

curso de idiomas? Como isto vem funcionando na empresa? 

10) A empresa mantém/mantinha algum convênio com universidades e escolas técnicas para 

que ministrem cursos internamente? Como isto é/era feito? 

11) Como foram formadas as áreas do corpo técnico? 

12) Quais eram/são as atribuições do corpo técnico da empresa?  

13) Como eram/são executados os projetos da empresa? 

14) Como é/era executada a manutenção dos equipamentos? Existe controle deste serviço? 

Como é realizada a aquisição de sobressalentes? 

15) Como é/era realizado relacionamento com Fabricantes e Fornecedores? Essas empresas 

fazem palestras técnicas na empresa? 

16) Os engenheiros estão/estavam envolvidos com alguma Instituição de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Tecnologias? Existe algum tipo de contrapartida para a empresa? 

17) Ao iniciarem uma nova atividade, os indivíduos são/eram acompanhados por funcionários 

com experiência anterior? 

18) Como a empresa busca/buscava resolver um problema técnico?  

19) Como a empresa busca/buscava a troca de conhecimento internamente? Existem 
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treinamentos internos? São programados? 

20) Existe/existia algum tipo de intercâmbio entre empresas do mesmo grupo? 

21) A empresa possuía/possui sistemas de informação? Como são inseridos dados e 

informações? 

22) Qual era/é o critério da empresa para a escolha dos treinamentos ou congressos externos? 

Existe/existia algum tipo de transferência de conhecimentos adquiridos no evento para o 

corpo técnico? Como são arquivados os manuais de treinamento? 

23) Existem Manuais de Procedimentos na empresa? Como foram construídos? 
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