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Se a organização é resiliente e consegue enfrentar situações de ruptura com êxito, 

inovando e aprendendo com esta dinâmica, e atingindo novos níveis de complexidade 

superiores, em um equilíbrio dinâmico,  a resultante é que, mesmo enfrentando muitas 

rupturas, a organização resiliente aprende com elas, evolui e é estável (pois consegue 

implementar na maioria das vezes a mudança com êxito).É estável de uma forma 

dinâmica,  pois consegue estabelecer sempre novos patamares mais complexos de 

estabilidade, atingindo novamente o equilíbrio em um movimento dinâmico e contínuo 

de evolução e aprendizado. Quanto mais resiliente a organização, mas sua atividade é 

inovadora e baseada em trabalho substantivo com comunicação que visa o real 

entendimento das questões, como uma comunicação de inspiração habermasiana que 

visa produzir conhecimento de fato. O modelo das organizações pós-burocráticas, entre 

outros, debate estas questões que apresentaremos a seguir. 
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Abstract: This article presents a debate regarding the concept of organizational 

resilience in a special number of Cadernos Ebape.br If the organization is resilient, it 

faces successfully situations of rupture and risk, innovating and learning with this 

dynamic and reaching superior levels of equilibrium and complexity, in a “ dynamic 

evolution. If the organization is resilient, its communication is based in a more 

substantive way, as the kind of communication inspired by Habermas´theories. The 

model of post-bureaucratic organizations, among others, promote the debate regarding 

this kind of issues we will present in this article. 
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1. Introdução 

 

O artigo “ Resiliência Organizacional e Inovação Sustentável: Um estudo sobre o 

modelo de gestão de pessoas de uma empresa brasileira de energia”, de Isabella 

Freitas Gouveia de Vasconcelos, Alvaro Bruno Cyrino, Lucas Martins D´Oliveira e Eric 

Proença Prallon (2013) iniciou a discussão sobre o tema Organizações Inovadoras 

Resilientes que promove o debate deste número especial dedicado ao tema Resiliência 

nos Cadernos Ebape.Br. e cujo artigo de apresentação será introduzido a seguir. 

Em seguida o artigo Organizações Pós-Burocráticas e Resiliência Organizacional: A 

Institucionalização de Formas de Comunicação mais Substantivas nas Relações de 

Trabalho; publicado nos Cadernos Ebape.br (2018), de Isabella Vasconcelos, 

Alvaro Bruno Cyrino, Leonardo Araujo de Carvalho e  Lucas Martins de  

Oliveira,  desenvolveu mais ainda este paradigma. 

  

  

  

 1. HISTÓRICO: AS INOVAÇÕES RADICAIS 

 



 A primeira Revolução industrial deslocou a manufatura das casas das 

famílias para as fábricas e consolidou a organização hierárquica e a divisão 

do trabalho: a burocracia. Século 19, Inglaterra. 

 A segunda Revolução Industrial levou à implementação de eletricidade, 

produção em massa, redes de comunicação e estradas e ferrovias – 

transporte. Consolidou a classe média. Estados Unidos. Primeira metade 

século XX.   

 Na terceira Revolução Industrial os modos de produção foram mais 

automatizados pela eletrônica e tecnologia de informação e a consolidação 

dos serviços e predomínio do mercado. Segunda metade século XX. 

Informática, CPD. 

 Indústria 4.0 trata-se da fábrica inteligente.  

Por exemplo, a IBM inaugurou na Alemanha, um dos centros tecnológicos 

mais modernos, em Munique, que custou 200 milhões de dólares. Emprega 

1000 engenheiros, consultores e pesquisadores,  e tem um sistema de 

inteligência artificial, o Watson , um supercomputador capaz de analisar 

grandes volumes de informação.  Derrotou seres humanos  em xadrez, 

Jeopardy, inclusive entendendo humor e piadas, e jogos de estratégia.  

Pretende assessorar executivos a tomar decisões através da análise de dados 

e facilitar a digitalização das fábricas; que terão sensores e dispositivos 

conectados. Trata-se da internet industrial, que interconecta diversos postos 

de trabalho, analisa rapidamente grande quantidade de dados, reconfigura 

as máquinas, e permite fabricar grandes volumes customizando ao mesmo 

tempo e lidando com a complexidade de produzir várias possibilidades de 

um mesmo modelo. 

 O sistema de inteligência artificial Watson, que utiliza o machine learning, 

desenvolvendo estratégias além de analisar grande quantidade de dados, 

veio não para ser mais inteligente que o humano, mas para tornar as 

decisões humanas mais inteligentes . Assim Big Data, Internet das Coisas e 

Computação em Nuvem (cloud computing), robótica avançada, inteligência 

artificial, manufatura aditiva (impressão 3D), manufatura híbrida e 

realidade aumentada.(utilização de assistente virtual que dialoga, tira 

dúvidas em tarefas de manutenção na indústria, por exemplo). 

           São Inovações Radicais; produzidas a partir do double looping learning,        

questionamento de paradigmas, reengenharia de modelo de negócios, e que 

mudam o comportamento das pessoas. 

 

 O conceito de resiliência normalmente está ligado à resposta da organização a eventos 

disruptivos, através de adaptação positiva em um novo patamar de complexidade, 

superando a situação de ruptura e implementando a mudança com sucesso.  

O conceito de inovação radical em tecnologia, produtos, serviços e formas 

organizacionais em si já traz a idéia de ruptura e adaptação do grupo organizacional  em 

um novo patamar de complexidade após o redesenho das formas de trabalho, do  

modelo de negócios, dos produtos e/ou serviços e processos organizacionais e formas de 

remuneração  que normalmente acompanham as inovações radicais. Além disso, 

independente de inovações radicais criadas pela própria organização, as organizações 

necessitam se adaptar a situações de maior competitividade, em um meio ambiente de 

negócios que se torna cada vez mais competitivo por causa da ação dos concorrentes 

também, que inovam cada vez mais. Crises políticas tendo impacto na Economia, ou 

mudanças na Economia devido a outros fatores de ordem econômica e/ou social, 



mudanças na legislação pelo governo ou por organismos de regulamentação 

internacional, podem provocar também rupturas na organização exigindo redesenho das 

formas de trabalho e/ou tecnologias. Dentro deste panorama de maior competitividade e 

maior turbulência, que tende a ser o panorama dos cenários de negócios futuros, o 

conceito de resiliência passa também a ser relevante tendo em vista a necessidade das 

organizações vencerem estas situações de ruptura com êxito, atingindo novos níveis  de 

performance e estabilidade  através da implantação de tecnologias e também de 

interações mais complexas que advém do redesenho das formas de trabalho, e interação, 

além das estruturas organizacionais e formas de remuneração e carreiras. 

O conceito de organizações em rede ( organizações como um network de indivíduos e o 

meio-ambiente de negócios como um network de organizações de diferentes tipos) é 

importante neste conceito de resiliência, tendo em vista que a resiliência será uma 

resposta sistêmica do grupo organizacional, envolvendo  comunicação clara e eficiente 

e relações de confiança entre os indivíduos que compõe o grupo organizacional. 

Se a organização é resiliente e consegue sempre enfrentar situações de ruptura com 

êxito, inovando e aprendendo com esta dinâmica, e atingindo novos níveis de 

complexidade e estabilidade, a resultante é que, mesmo enfrentando muitas rupturas, a 

organização resiliente aprende com elas, evolui e é estável (pois consegue implementar 

na maioria das vezes a mudança com êxito).É estável de uma forma dinâmica, pois 

consegue estabelecer sempre novos patamares mais complexos de estabilidade, em um 

movimento dinâmico e contínuo de evolução e aprendizado do ponto de vista temporal.  

Trata-se assim de uma abordagem sistêmica do conceito de resiliência, que 

desenvolveremos a seguir. 

Para ser resiliente,o primeiro passo é a organização prever, se possível,   as eventuais 

rupturas que serão causadas por uma situação específica,: 

a) Rupturas provocadas por meio de crises econômicas (e/ou políticas); 

b) Rupturas provocadas pela própria organização através da inovação e do 

redesenho radical dos produtos e serviços da organização, que se tornaram 

obsoletos tendo em vista inovações tecnológicas radicais produzidas pela própria 

organização, que obrigam a repensar o modelo de negócio, as formas de trabalho 

e interação (perspectiva sócio-técnica);  

c) Rupturas provocadas por situações de mercado (concorrência), como o aumento 

da competitividade no setor  provocado por empresas concorrentes, que inovam 

radicalmente do ponto de vista tecnológico, modificando seus produtos e/ou 

serviços, e tornando àqueles de outras organizações obsoletos; 

d) Rupturas provocadas por novas regulamentações governamentais ou de 

organismos reguladores internacionais. 

A organização, através do planejamento por cenários ou prospectiva estratégica, pode 

tentar fazer prever os diversos cenários futuros possíveis e fazer face a estes diversos 

cenários, prevendo probabilidades para cada um e medindo o impacto na organização de 

cada um deles  e prevendo soluções caso qualquer um deles ocorra. (Godet, 2011 ) 

A habilidade, desta forma, é reconhecer a possível ruptura, de preferência antes que 

ocorra, prevendo diversos cenários e o impacto de cada um deles e respostas possíveis a 

cada um, e redesenhar formas organizacionais, processos de trabalho, formas de 

interação, produtos, serviços ou ainda modelos de negócio como um todo; 

implementando com êxito estas modificações através da gestão da mudança 

organizacional , em um novo patamar de complexidade. O planejamento estratégico por 

cenários ou a prospectiva estratégica fazem parte deste monitoramento em relação ao 

meio ambiente para desenvolver uma atitude resiliente assim que necessário ou já 

prever possíveis rupturas. (Godet, 2011 ). 



A organização resiliente, desta forma, teria uma célula de crise, que saberia lidar com a 

mudança, aprendendo com a mesma, e evoluindo. 

Para que uma organização seja resiliente, as novas formas de trabalho e o novo design 

organizacional  devem ser implementados com êxito, em um novo patamar de 

complexidade. Esta mudança não é simples, mas é possível, e organizações inovadoras 

têm maior facilidade para implementar mudanças.  

A gestão da mudança prevê  lidar com paradoxos organizacionais, processos de 

resistência à mudança, envolvendo negociação e também diálogo. 

Na concepção burocrática, a organização é uma estruturação da ação coletiva (de um 

grupo social) que visa a oferecer soluções para atingir os objetivos deste grupo 

organizacional. Como mostram Crozier e Friedberg em seu livro “O Ator e o Sistema” 

(1987), nas burocracias (a maioria das empresas ainda hoje) as regras e estruturas 

organizacionais operam de modo indireto e não determinam o comportamento dos 

atores sociais, mas induzem jogos de poder e comportamento.  As organizações 

dependem de recursos materiais, tecnológicos e de certos tipos de competência técnica  

para o atingimento de suas metas formais. Alguns destes recursos são fundamentais para 

o funcionamento do sistema. Os atores sociais que controlam estes recursos 

fundamentais detém maior poder. Estes recursos constituem “zonas de incerteza 

pertinentes” sob o domínio destes indivíduos, seja devido aos cargos que ocupam e/ou 

ao conhecimento técnico que possuem. A mudança organizacional redistribui as zonas 

de incerteza pertinentes e o controle de recursos, provocando logicamente resistências 

dos que se vêem privados de recursos. Quando uma tecnologia é substituída 

radicalmente por outra ocorre uma mudança organizacional e um novo sistema social ou 

um novo sistema de regras, formas de remuneração etc. é criado, valorizando novas 

competências técnicas que estejam de acordo com a nova tecnologia que será 

fundamental para o  sucesso da organização. Com o redesenho das formas de trabalho e 

valorização de novas competências técnicas e criação de novas formas de interação, 

indivíduos ganharão poder no sistema e outros perderão. Como um indivíduo 

“vencedor” em um sistema (detentor de reconhecimento, status, prestígio, cargo , poder 

e remuneração elevada) , caso não veja possibilidades no novo sistema social e técnico 

de ter sucesso , mantendo sua posição de predominância no sistema , poderá resistir à 

mudança, não colaborando, ainda que de forma velada.  Faz-se necessário, desta forma,  

para os gestores da mudança, negociar novas formas de remuneração e trabalho com os 

membros do antigo grupo organizacional que irão permanecer no novo sistema e 

continuar a desempenhar um papel importante, ainda que se reciclando, aprendendo 

novas formas de trabalho e a lidar com novas tecnologias (Motta e Vasconcelos, 2003). 

Em termos de resiliência, podemos dizer aqui que a mudança organizacional é a 

reinvenção de um novo sistema de regras e normas que estimule novos comportamentos 

e interações e formas de negociação necessárias para obter a colaboração dos indivíduos 

para se organizarem e implementarem novas soluções tecnológicas. Não se trata apenas 

de uma mudança técnica, mas da instauração de novas formas de negociação, novas 

formas de controle de recursos, novos valores, uma nova comunicação e práticas sociais 

e de trabalho que acompanhem e favoreçam a implementação efetiva de uma nova 

tecnologia, em um nível de complexidade maior. 

Uma vez que se renegociem formas de remuneração e promoção no novo sistema, e que 

os indivíduos que ficam na organização percebam como podem se enquadrar no novo 

sistema de regras e obter sucesso nele; os indivíduos serão mais motivados para 

colaborar com a mudança. 

Quando se está resolvida a questão da remuneração, dos reconhecimentos, promoções, 

novas formas de trabalho e carreiras, e os indivíduos “vislubram” seu lugar no novo 



sistema e percebem como colaborar e contribuir para o sucesso do mesmo e buscar a 

continuidade do próprio sucesso no mesmo (mesmo recebendo treinamentos e se 

reciclando em termos de conhecimento), a mudança fica mais fácil de ser 

efetivada.(Trepo, 2002). 

Como diz Georges Trepo, (2002:247), “A basic assumption underlying this perspective 

is that people are reasonable and inteligente and cannot be convinced (only)  by 

theoretical abstract models to behave differently. “. 

Porisso, questões ligadas a poder devem ser resolvidas a priori para depois se 

implementar o novo sistema organizacional, as novas formas de trabalho e interações. 

Esta seria uma abordagem realista das organizações.  

Muitas vezes, departamentos e equipes que há muitos anos não trabalhavam juntas, após 

esta fase de negociação concluída, mesmo querendo cooperar e recebendo treinamentos, 

precisam da ajuda de especialistas de comunicação/facilitadores da mudança para se 

integrar e participar de novos projetos em comum, obtendo bons resultados. 

Argyris (2000)já nos falava dos bloqueios cognitivos que podem existir no aprendizado 

de novas técnicas e papéis sociais e formas de interação, que são redesenhadas, mesmo 

que os indivíduos queiram conscientemente mudar e cooperar com o novo sistema.  

Um exemplo são os paradoxos organizacionais que podem dificultar a mudança. 

Paradoxo é a representação cognitiva, pelo indivíduo ou grupo , de sua experiência, 

sentimentos, crenças e interações através de dois estados aparentemente inconsistentes, 

de duas realidades opostas e aparentemente inconciliáveis. O indivíduo percebe a 

realidade por meio de uma proposição " A e não A". Para este indivíduo ou grupo, a fim 

de caracterizar-se como um paradoxo, deve haver o sentimento de que estas dimensões 

opostas são mutuamente excludentes e não podem existir ou serem conciliadas. 

(Eisenhardt, 2000).  Em organizações, são descritos e ressentidos como paradoxos 

dualidades como autonomia e conformidade, novo e velho, aprendizagem e 

mecanização do trabalho, liberdade e vigilância, centralização e descentralização, etc. 

Na gestão da mudança, facilitadores da mudança (muitas vezes consultores externos) 

podem ajudar na gestão da mudança procurando desfazer paradoxos e restabelecer o 

diálogo e a integração entre departamentos e grupos que não se comunicavam antes, 

devido a bloqueios cognitivos, depois de resolvidas questões envolvendo poder e 

negociação de novas formas de trabalho. Quando se trata de implementar as novas 

formas de trabalho e tecnologias, a comunicação direta e franca entre estes grupos passa 

a ser fundamental para que se possa resolver estes impasses e permitir a mudança. 

Falamos aqui de uma comunicação do tipo Habermasiano. Um modelo psicodinâmico 

de consultoria pode promover o diálogo e facilitar a mudança, baseando-se em 

comunicação franca e honesta entre grupos. 

Como sugerem Bronw e Starkey (2000): 

" A Psychodynamic perspective suggests that once one embraces the identity of a  

learning  organization, the organization actors must accept that identity formation is 

never closed and that the organization will develop a series of identities through time 

that reflect the organization´s  and its members evolving self-concepts (p.108). 

"From a consulting perspective, It is important to blend psychoanalytic approaches 

with a careful diagnosis of the social tensions inside and outside the organization. 

(Vasconcelos e Vasconcelos, 2002: 78)." 

Este processo de facilitar o aprendizado e a mudança vai bem além dos processos de 

negociação em torno de questões de remuneração, carreiras ou poder. Quando estas 

questões já estão resolvidas, aqueles que vão ficar no sistema organizacional e 

pretendem desenvolver as novas formas de interação em torno da nova tecnologia e/ou 

modelo de negócio necessitam aprender a trabalhar juntos e desenvolver novas formas 



de interação, para tanto, o diálogo franco (do tipo do diálogo proposto pelas definições 

Habermasianas), deve ser estabelecido para permitir este aprendizado e a superação de 

bloqueios cognitivos e paradoxos organizacionais, ainda que com a ajuda de consultores 

e facilitadores da mudança em uma perspectiva psicodinâmica de intervenção. 

Um outro exemplo de comunicação e diálogo fundamental na organização que vai 

muito além da negociação e ação estratégica é a  comunicação entre equipes inovadoras, 

principalmente equipes voltadas para pesquisa e desenvolvimento, em seu processo de 

inovação científica e/ou tecnológica de alto nível, cuja comunicação tem muitos 

elementos da chamada ação comunicativa habermasiana, como trataremos a seguir. 

Como vimos, já estando resolvida a questão das remunerações, formas de trabalho e 

interações, plano de carreira, promoções, no novo sistema, os indivíduos que irão 

permanecer se ocuparão de aprender e desempenhar as novas formas de trabalho, 

colaborando com a mudança. 

Assim, os indivíduos precisam acreditar também na validade do seu trabalho e terem 

ideais para continuarem em uma organização.  Eles são muitas vezes interessados em 

descobrir realmente uma nova solução ou tecnologia e inovar pelo prazer da descoberta 

e da inovação, porque isso agrega mais conhecimento para eles e para a sociedade. Uma 

vez resolvidas questões como permanência no trabalho, remuneração, promoções, etc, 

os indivíduos, na execução do próprio trabalho, buscam realização, concretizar ideais, 

buscam conhecimento, e muito de sua comunicação é sincera e como explicita 

Habermas, existem três grandes critérios de uma verdadeira comunicação que busca o 

entendimento e vai além da ação estratégica : (Pesqueux, Vasconcelos, 2017) 

- Ou o mundo  em questão é objetivo , o do estado das coisas existentes, e pode 

conduzir a um saber partilhado no qual existe uma obrigação de justificação se referindo 

à verdade dos fatos ( por exemplo, equipes que trabalham juntas em um processo de 

inovação tecnológica e descoberta científica e partilham conhecimento com sinceridade 

e competência para realmente descobrir a verdade dos fatos e chegar à inovação real.). 

- ou o critério em questão é social (conjunto de relações interpessoais legitimamente 

estabelecidas junto ao grupo social), e o critério de validade é o da justiça; Políticas de 

Gestão de Pessoas ligadas à busca de uma maior meritocracia na organização, por 

exemplo, favorecem o aprendizado e  o desempenho de novos papéis sociais no novo 

sistema organizacional com comunicação franca, pois há o sentimento de justiça no 

sistema.  

- ou o mundo da comunicação é subjetivo e pessoal e o critério de validade é o da 

sinceridade. 

Logo que um debate se instaura, os interlocutores reconhecem implicitamente a 

existência destes valores como a verdade dos fatos, a justiça dos atos e a sinceridade dos 

julgamentos.  Se estes valores são reconhecidos e realmente inspiram a comunicação, 

trata-se de um diálogo com inspiração em Habermas, onde a preocupação vai muito 

além da estratégica e se refere a buscar o entendimento, a compreensão mútua em torno 

de certas questões fundamentais, como por exemplo a produção de conhecimento 

científico e a inovação e promover o estabelecimento da empresa em um novo patamar 

de complexidade e estabilidade com sucesso (organização resiliente).. 

Os processos de inovação tecnológica e o conhecimento são produzidos através de uma 

comunicação deste tipo que busca o entendimento em busca de uma verdade científica 

e/ou social e vai muito além do mero interesse estratégico. 

Charles Heckscher (1994) propõe uma empresa colaborativa ou pós-burocrática onde o 

diálogo entre equipes busca mais o entendimento de questões fundamentais, 

favorecendo a troca de conhecimento e a inovação (logo um trabalho mais baseado em 



um tipo de comunicação habermasiana) e que busca superar os limites da organização 

burocrática. 

“The linchpin of the collaborative enterprise, the base of its increased power, is that it 

enables people to use their knowledge and capability to advance the common mission. 

Where subordinates know more than their bosses about certain problems, where they 

are working on multiple teams which give them different perspectives, where they 

understand in depth the changing needs of customers, it is essential for the success of 

the system that they feel able to challenge their bosses, to propose new ideas, to criticize 

and argue when necessary. It is  a kind of open dialogue.”(Heckscher, 1994:11). 

 

Charles Heckscher também chama este tipo de organização pós-burocrática de “ 

Interactive Organization” 

“The master concept is an organization in which everyone takes responsibility for the 

success of the whole. If that happens, then the basic notion of regulating relations 

among people by separating them into specific, predefined functions must be    

abandoned. The problem is to create a system in which people can enter into relations 

that are determined by problems rather than predetermined by the structure. Thus, 

organization control must center not on the management of tasks but the management of 

relationships; in effect, "politics" must be brought into the open.  

This suggests a positive name to replace post-bureaucratic: Because of the crucial role 

of back-and-forth dialogue rather than one-way communication or command, I will call 

it the interactive type. They are essentially structures that develop informed consensus 

rather than relying on hierarchy and authority. Examples of such mechanisms in 

industry include all kinds of consensus-based committees: task forces, product 

development teams, and problem-solving groups. These involve all those concerned 

with a given issue in discussion, gathering of information, and development of 

agreement.  

In order to accomplish this basic shift, we can derive—both from theory and from the 

admittedly incomplete examples—the following conceptual description:  

In bureaucracies, consensus of a kind is created through acquiescence to authority, 

rules, or traditions. In the post-bureaucratic form it is created through institutionalized 

dialogue. 

Dialogue is defined by the use of influence rather than power: That is, people affect 

decisions based on their ability to persuade rather than their ability to command. 

 The ability to persuade is based on a  number of factors, including knowledge of the 

issue, commitment to shared goals, and proven past effectiveness.” (Heckscher,2007) 

 

Neste tipo de organização, as pessoas devem ser capazes de se comunicar umas com as 

outras, dividindo informações válidas, intenções, compartilhando conhecimento em 

busca de um entendimento que ocasionará de fato a inovação e a produção de 

conhecimento científico e também de cunho social. 

Uma organização pós-burocrática é assim muito mais baseada em comunicação do tipo 

habermasiano que busca o entendimento real das questões e chega às melhores soluções 

de fato para o grupo organizacional do que em ação estratégica que só visa relações de 

poder baseada em regras burocráticas. 

 

Um outro exemplo de comunicação que visa mais o entendimento da realidade e das 

possibilidades em torno de uma discussão mais direta e franca é a fase de planejamento 

por cenários. Na prospectiva estratégica – antecipação de cenários – as discussões 

devem ser em torno da compreensão dos cenários reais que possam ocorrer e  debate 



que vise o entendimento e a busca da verdade dos fatos do que provavelmente vai 

ocorrer a ser compartilhada com o grupo, bem como as melhores soluções. A 

comunicação deve buscar o real entendimento dos cenários prováveis. 

 

Nas ações de pesquisa e desenvolvimento e inovação, por uma equipe de 

desenvolvimento de novos produtos e/ou tecnologias,  também as comunicações são 

deste tipo para que se tenha sucesso. 

 

Um exemplo de prospectiva estratégica realizado a muitos anos atrás foi Alvin Tofler, 

em seu livro “ Le Choc du Futur” (Tofler, 1970), original em inglês “Future Shock” já 

previa muitas mudanças organizacionais deste tipo supra citadas, que realmente 

ocorrem atualmente. 

“ Aujourd hui, bien  que les subdivisions conventionnelles continuent  d´exister, des 

équipes de projet, des groups d´intervention et des strutures analogues surgissent en 

leur sein, puis disparaissent. Et les gens, au lieu d´occuper une case fixe dans un cadre 

d´ensemble, vont et viennent à une vitesse accélérée. Ils continuent la plupart du temps 

à appartenir à leur  “division mère”, mais ils sont detachés à tout bout de champ dans 

des equipes temporaires.(...) L´essor de l´adcrocatie est une consequence directe de 

l´acceleration de l´evolution de la société dans son ensemble.” 

 

Tofler prevê assim que Adocracias, como descritas por Mintzberg e empresas do tipo 

descritos por Heckscher ocuparão cada vez mais o cenário tanto atualmente como no 

futuro. Em vários aspectos este  futuro previsto por Tofler em 1970 está acontecendo, 

como mostram pesquisas recentes, e ele terminou o seu livro falando de Prospectiva 

estratégica e social, temas que tratamos atualmente quando tratamos de Resiliência 

organizacional, desenvolvidos por centros de estudo nos Estados Unidos e Europa, 

como o  CNAM – Conservatoire National d´Arts et Metiers, com o trabalho de Godet, 

Frnaçois Bourse e sua equipe, em Paris.  https://www.futuribles.com 

 

Em se tratando de formas organizacionais, autores conhecidos com Mintzberg, já 

tratavam há bastante tempo da predominância no futuro de formas organizacionais 

organizadas como Adhocracias. 

 

Como diz Mintzberg em seu livro “ Criando Organizações Eficazes” , “ Na Adhocracia, 

temos uma estrutura altamente orgânica, com pouca formalização do comportamento; 

sua especialização do trabalho é altamente horizontalizada, baseada em treinamento 

formal, tendência a agrupar especialistas das unidades funcionais para propósitos da 

organização divididos em pequenas equipes temporárias por projeto, baseadas no 

mercado, que visam à execução de um trabalho específico; confia nos instrumentos de 

interligação para encorajar o ajustamento mútuo, mecanismo-chave de coordenação 

interna e entre as equipes; e adota a descentralização seletiva das equipes localizadas 

em vários pontos da organização, envolvendo vários grupos formados por gerentes de 

linha, especialistas operacionais e assessores. Inovar, significa romper padrões 

estabelecidos. Portanto, a organização inovadora não pode confiar em padronização 

para a coordenação e deve evitar todas as armadilhas da estrutura 

burocrática”.(Mintzberg, 1994: 283). 

 

Mintzberg mostra que na Adhocracia, o impulso é exercido pela assessoria de apoio em 

direção à colaboração (e inovação) na tomada de decisão, à coordenação por 

ajustamento mútuo e, assim, para estruturar a organização como uma Adhocracia. 

https://www.futuribles.com/


Heckscher, em seu livro “The Collaborative Entreprise” também fala deste tipo de 

mudanças. 

 

Estas organizações seriam mais resilientes, saberiam inovar melhor e enfrentar situações 

de mudança e ruptura com maior êxito, estabelecendo-se em um novo patamar de 

estabilidade e complexidade (ao enfrentar a mudança com maior facilidade, seriam, na 

verdade, estáveis, porém de uma forma dinâmica, pois saberiam atingir rapidamente 

novos patamares de estabilidade, aprendendo com a mudança, em um contínuo 

temporal. 

O questionamento, o raciocínio inquisidor e crítico e a comunicação realmente voltada 

para um maior entendimento das questões e comunicação franca em torno destas 

questões (tipo Habermasiano) seria uma das características destes sistemas 

organizacionais resilientes.  

Retomaremos a seguir a evolução histórica do conceito de resiliência para maior 

esclarecimento destas questões. 

 

 

3. Retrospectiva histórica do conceito resiliência – definições e conceituação  

O conceito de resiliência pode ser observado na literatura de diversos campos, indo da 

engenharia, ciências ecológicas, psicologia até pesquisas organizacionais. 

No campo da Ecologia, resiliência é definida como "a capacidade de um ecossistema se 

recuperar de uma perturbação, mantendo a diversidade, integridade e processos 

ecológicos" (Folke et al., 2004). 

Já os estudos sobre este tema na Física e na Engenharia se voltam para a característica 

elástica peculiar que alguns materiais apresentam, de recuperar sua forma original, uma 

vez cessada uma pressão externa que lhes foi imposta, sem alteração de sua natureza 

(BRANDÃO et al, 2011;  BARLACH et al. 2008,  YUNES, 2003).  .  

As Ciências Humanas pegaram emprestado esta imagem de elasticidade para tentar 

explicar o comportamento de alguns indivíduos face a situações de stress. O paralelo se 

estabeleceu em função de algumas pessoas, sistemas ou organizações se mostrarem 

capazes de restabelecerem seu equilíbrio original após terem sido submetidos a 

situações de tensão ou de mudança externa. 

Etimologicamente, se buscarmos a origem latina da palavra, o significado está 

relacionado com a capacidade de voltar para trás e de encolhimento, próprio dos corpos 

elásticos. Já na língua inglesa, a acepção da palavra é similar, mas incorpora a dimensão 

tempo, visto que normalmente este retorno ao estágio inicial ocorre de forma célere, 

tendo como perspectiva não só objetos físicos sujeitos a pressões externas, mas também 

pessoas que se recuperam rapidamente de problemas de saúde e de ordem emocional. 

Para Klein (1965) o medo da morte e a “ansiedade depressiva” é algo inerente a todo ser 

humano. Alguns indivíduos teriam maior capacidade e estrutura emocional para superar 

adversidades, característica obtida em sua socialização primária,  mantendo-se estáveis 

mesmo quando submetidos a situações consideradas de stress emocional e isso  

despertou a curiosidade da psicologia, conduzindo inicialmente a pesquisas em crianças 

que apresentavam condutas positivas, mesmo tendo vivenciado situações consideradas 

traumáticas, dando a impressão de serem indivíduos inabaláveis (YUNES, 2003).  Esta 

visão inicial de imunidade emocional, sugerindo se tratar na verdade de um processo 

dinâmico de aprendizagem, de crescimento e de adaptação, tirando partido da própria 

experiência traumática para se desenvolver positivamente. Foi neste momento que se 

passou a utilizar o termo de “resiliência” na Psicologia. 



O processo de adaptação e superação das adversidades passou a ser interpretado como 

algo dinâmico e de evolução, diante de situações distintas, que vão se fortificando 

através de um esforço individual contínuo, na busca de soluções aos obstáculos que lhes 

são impostos. 

Contrapondo um pouco a visão de adaptação como conformismo, Barlach (2005) nos 

lembra, que também no processo de adaptação existe uma gestão interna de cada 

indivíduo e externa, distinguindo os riscos das oportunidades, sendo capaz elaborar um 

projeto pessoal de vida, interpretando e agindo na própria subjetividade. Trata-se do 

conceito de identidade. 

Destaca-se que as pessoas em geral, desenvolvem fatores de proteção, importantes neste 

processo de crescimento nos enfrentamentos das adversidades.   Os mecanismos de 

proteção podem contribuir em vários aspectos, tais como, na minimização dos impactos 

dos riscos, na manutenção ou elevação da autoestima e autoeficácia, na redução de 

eventuais reações negativas e na elaboração de novos fatores de proteção (RUTTER, 

1987). Observa ainda Rutter (1987), que a deflagração ocorre normalmente nas 

situações de risco, deixando de se verificar nas situações corriqueiras. 

Há que se ressaltar que neste processo, o indivíduo resiliente pode não somente se 

recuperar e voltar ao nível de equilíbrio anterior ao que estava, antes de ser submetido a 

algum tipo de adversidade, mas também ir além, reforçando e elevando a sua estrutura 

emocional para um patamar superior, através de um processo de aprendizagem interna, 

capaz de fazer face a desafios ainda maiores (BARLACH, 2005) 

A resiliência ganha uma dimensão de crescimento contínuo, fazendo com que o 

indivíduo se fortifique com sua própria vivência e superação de situações adversas, 

tornando-se assim, mais resiliente a cada nova experiência suplantada.  Entretanto, 

Goldschmidt (2015) ressalta que não deve se perder de vista o equilíbrio neste processo: 

O processo de se adaptar, aprender e mudar, e se tornar 

mais resiliente pressupõe a recuperação do equilíbrio no 

enfrentamento da adversidade e do (eventual) stress 

causado por ela. GOLDSCHMIDT, 2015 (página 116) 

Dentro deste contexto, ainda se identifica um outro conceito, que se relaciona com um 

lado mais estratégico e cognitivo dos indivíduos desafiados por acontecimentos capazes 

de lhes gerar danos: o coping. Trata-se de um processo consciente individual que se 

inicia com a identificação de um risco potencial, seguindo para uma análise e busca da 

melhor forma de lidar com a situação adversa, para, por fim, implementar aquela que foi 

considerada a melhor estratégia comportamental identificada. 

Não existe, contudo, um consenso de como a resiliência se processa nos indivíduos. Isto 

porque a exposição às situações que desencadeiam algum tipo stress emocional por 

conta de algum elemento novo, podem gerar reações distintas nos indivíduos, que 

percebem desde ameaças a estímulos à superação de desafios, dependendo da atribuição 

de significado de cada um. (WALLER, 2001).  Discussões complementares buscaram 

analisar se a resiliência estaria atrelada a uma característica singular ou a um traço da 

personalidade, ou se teria um caráter mais amplo e multidimensional, sendo o resultado 

de vários fatores que agem em simultâneo, através de uma interação dinâmica entre o 

indivíduo e seu ambiente, podendo ocorrer em qualquer pessoa (WALLER, 2001).  

Ainda se percebeu que indivíduos resilientes em determinados cenários podem não 

apresentar o mesmo comportamento em outras circunstâncias.   

Aos poucos percebe-se um distanciamento e uma evolução do conceito inicial de 

resiliência na metáfora emprestada dos corpos físicos dos estudos de Resistência dos 

Materiais, onde os corpos voltam ao seu estado original após a atuação de esforços 

externos, não sofrendo deformações plásticas, se caracterizando por uma perfeita 



elasticidade. A resiliência nos indivíduos na verdade se processa através de uma 

reconfiguração interna decorrente de um esforço pessoal, como expõe Barlach (2005): 

‘’Em outras palavras, a resiliência como referencial de estudos 

nas Ciências Humanas não aborda o fenômeno como volta ao 

ponto de partida, mas do crescimento ou transformação 

resultante do enfrentamento, pois o ser humano, diferentemente 

dos materiais, pode dispor de vontade própria para reagir, 

assumindo o protagonismo de sua própria história; pode 

revigorar ou criar novos recursos pessoais. ” Barlach (2005) 

página .....: 

Neste processo de aprendizagem dos indivíduos em lidar com as adversidades, se 

percebe a ação simultânea vários recursos internos humanos, a nível consciente e 

inconsciente, dificultando uma plena compreensão de como todos os fatores se 

combinam de maneira adequada.  Esta constatação induz que o conceito de resiliência 

ainda está em construção. (BARLACH, 2005) 

 

4. A Evolução do Conceito de Resiliência Organizacional 

 

O ambiente dos negócios tem estado em constante mudança, impulsionado por vários 

aspectos, como: as diminuições dos ciclos de vida dos produtos, o aparecimento de 

novas tecnologias que surgem a cada momento, a crescente influência dos consumidores 

e de seu poder no ambiente dos negócios, até interferências externas de âmbito 

regulatório, os conhecidos efeitos da globalização, dentre outros. 

Inicialmente, quando a indústria ainda estava em formação e crescimento, num mercado 

demandante de produtos, percebia-se um movimento das organizações mais reativo, 

como forma de corrigir e se adaptar a uma determinada nova situação externa ou 

interna.  Entretanto, o contexto mais dinâmico e competitivo exige das empresas um 

comportamento mais proativo, antevendo problemas e oportunidades, e agindo de 

maneira criativa e inovadora. 

A resiliência organizacional pode ser entendida como uma habilidade da organização 

em desenvolver respostas situacionais a rupturas no ambiente, que representem ameaças 

potenciais à sobrevivência da organização.  Após ter sido afetada por algum tipo de 

adversidade, as empresas, através de mecanismos estabelecidos e acionados 

estrategicamente, se reerguem, reestabelecendo seu patamar anterior (LENGNICK-

HALL, BECK & LENGNICK-HALL, 2011).  

“Enterprise resilience is the capacity to be ready and 

prepared to face up to disruptions. If a disruption impacts 

on an enterprise, it will have to adapt to the new situation 

and try to recover as soon as possible to the normal state 

of operations.”  

(SANCHIS, R; POLER, R. , 2013) 

 

Ela pode ser proveniente tanto de respostas individuais dos líderes e liderados, quanto 

do próprio sistema organizacional (estrutura, procedimentos e recursos) ( DENHARDT 

& DENHARDT, 2010). A reconstrução e adaptação positiva das empresas, onde se 

inclui a flexibilidade, é percebida então como uma habilidade necessária a ser aprendida 

e desenvolvida pelos líderes, para estruturar um comportamento organizacional 

resiliente (LENGNICK-HALL, BECK & LENGNICK-HALL, 2011). 

As organizações podem se deparar com obstáculos ou reveses ao longo de sua trajetória, 

bem como, com situações de sucesso, de evolução e crescimento, ampliando os seus 



desafios originais. Neste sentido, Fiksel (2006) define resiliência como “a capacidade de 

uma empresa sobreviver, se adaptar e crescer em face de uma ruptura.” 

Além do reestabelecimento do nível anterior, as organizações podem, através do 

processo de aprendizagem vivenciados no decorrer das análises e da atuação positiva 

em resposta às situações adversas e de risco, absorver, criar e incorporar novas 

competências que formarão um novo manancial de conhecimento adquirido, tornando a 

organização mais flexível e apta para eventuais e futuros desafios que se interponham 

no seu percurso. Assim, a resiliência se mostra como uma capacidade de aprendizagem 

e crescimento, no sentido de fazer melhor através da superação de cada ruptura 

apresentada.  Por outro lado, este movimento requer uma habilidade de reorganização e 

de reestruturação dos recursos e processos de tal forma que a empresa permaneça 

atuando de maneira eficaz, diante das mudanças externas e internas que se apresentem. 

(BEUNZA, STARK; 2003). 

A rápida resposta, através de iniciativas e adaptações flexíveis, às adversidades externas 

ou internas e às mudanças drásticas nos ambientes organizacional e exteriores, é uma 

característica das organizações resilientes (MINOLLI, 2005).  Segundo Gallopín (2006), 

a resiliência organizacional é uma capacidade da empresa em se adaptar e se superar 

rapidamente, sem resultar em perda de resultado, saltando para um nível superior. 

Ora, para que possa agir de maneira resiliente se pressupõe que a empresa também deva 

ter igualmente a aptidão de estar constantemente alerta aos sinais de mudança, e 

identificar as possíveis ameaças e oportunidades ao negócio, dentro de um contexto 

complexo e extremamente dinâmico de um mundo interconectado, como vimos na 

primeira parte do texto.  Este estado de alerta pode ser comparado com a gestão de 

risco, em que as empresas elaboram possíveis cenários, para posteriormente analisar e 

identificar os casos similares vivenciados e as respostas anteriores utilizadas de maneira 

eficaz. Trata-se de uma capacidade da organização em observar e entender o que está se 

passando em todo o seu entorno, interno e externo, e como eventuais variações podem 

interferir positiva ou negativamente na organização (MCMANUS et al., 2008; 

SANCHIS, R; POLER, R., 2013). Neste sentido, a resiliência organizacional é 

entendida como a aptidão da empresa em minimizar os riscos e seus efeitos, em 

situações de ameaças previamente conhecidas ou não, se transformando e respondendo 

rapidamente, na medida em que são percebidas as ameaças e oportunidades, ao que 

McManus et al. (2008) chamaram de gestão da resiliência. Em outro estudo, Burnard e 

Bhamra (2011) propõem um modelo conceitual voltado para a dinâmica da resiliência 

organizacional, capaz de gerar mecanismos de detecção de riscos e de sinais de 

ameaças, disparando respostas a nível organizacional para as adversidades identificadas, 

dando um caráter estratégico para a gestão da resiliência. 

 

Um outro aspecto que deve ser observado é que a colaboração e o comportamento 

cooperativo entre indivíduos e organizações (HECKSCHER,2007), atuam 

positivamente na construção de respostas às adversidades, sobretudo quando a 

complexidade externa aumenta os desafios que se colocam diariamente às organizações. 

(ALLEN, 2012) 

Alguns autores nos trazem alguns exemplos mapeados dentro da administração pública 

nos Estados Unidos e práticas internas de organizações deste setor, onde a colaboração 

com outros stakeholders externos foi um fator importante na superação de adversidades, 

estimulando a resiliência organizacional. (QUICK KS  FELDMAN  MS. 2014) 

Indo nesta direção, em algumas situações onde fornecedores da cadeia de suprimentos 

se mostrem mais reticentes em demonstrar flexibilidade e serem mais cooperativos as 

situações de crescimento de demanda, acabam por impactar negativamente na 



resiliência e na capacidade de resposta das organizações, como nos apontou em um de 

estudo de caso da indústria automobilística brasileira Scavarda, L. F., et al. (2015). 

Alguns autores apontaram traços característicos das organizações que favoreceriam à 

resiliência, tais como a tolerância ao erro, a qualidade de vida dos funcionários, o 

incentivo à flexibilidade e o espírito de confiança (DENHARDT & DENHARDT, 

2010), . 

Inseridos nestes ambientes, os gestores e líderes, por estarem a frente das equipes 

mobilizando pessoas, incentivando inovações, propondo mudanças, devem possuir um 

comportamento resiliente, construindo uma atmosfera de superação dentro da 

organização. 

De acordo com os conceitos dos autores apresentados o futuro levaria a formas 

organizacionais mais resilientes onde a comunicação mais substantiva entre os grupos 

organizacionais seria cada vez mais presente. 

Cyrino (2004) em sua tese de doutorado mostra, entre outras questões, como os 

principais bancos brasileiros desenvolveram competências durante um longo período de 

tempo para superar situações de crise econômica, demonstrando resiliência 

organizacional. 

5. Organização Inovadora Resiliente 

Uma organização pós-burocrática é assim muito mais baseada em comunicação do tipo 

habermasiano que busca o entendimento real das questões e chega às melhores soluções 

de fato para o grupo organizacional do que em ação estratégica que só visa relações de 

poder baseada em regras burocráticas. 

Neste tipo de organização, as pessoas devem ser capazes de se comunicar umas com as 

outras, dividindo informações válidas, intenções, compartilhando conhecimento em 

busca de um entendimento que ocasionará de fato a inovação e a produção de 

conhecimento científico e também de cunho sócia, indo além da negociação estratégica. 

A Ação estratégica é uma fase das ações envolvendo a mudança organizacional, mas a 

organização Resiliente e Inovadora é muito mais voltada em suas atividades cotidianas 

para a produção de conhecimento a partir de comunicação substantiva, sendo esta a 

forma de comunicação predominante no sistema. Este tipo de organização, segundo 

pesquisas, deve ser o tipo predominante no futuro, ainda que distante. 

 

A RUPTURA TECNOLÓGICA NÃO NECESSITA LEVAR A UMA RUPTURA 

COM A HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO OU NA COMUNIDADE HUMANA E 

ORGANIZACIONAL. 

 

 

6. Como Implementar a Mudança? Agentes de Mudança 

 

Heckscher (2007) é um dos autores chaves a explorar o conceito de Agentes de 

Mudanças. Afirma que as organizações estão passando por transformações em função 

das mudanças pelas quais o mundo e a sociedade passam. Numa sociedade da 

informação e do conhecimento em que a complexidade, a velocidade, a mudança estão 

presentes cada vez mais, as empresas precisam deixar de ser burocráticas para se 

tornarem colaborativas. Na burocracia, o sistema de regras e normas é rígido, existe 



hierarquia de comando, há padrões de desempenho definidos que contribuem para que a 

organização seja constituída por especialistas, o que dificulta a colaboração pelo fato de 

cada um exercer sua tarefa localmente e num contínuo. Defende as empresas 

colaborativas na qual as equipes se formam a partir das experiências e conhecimentos 

distintos e  que são integrados nos projetos de equipes. Essas equipes podem ser 

temporárias, vindas de lugares distintos e seus membros muitas vezes não se 

conhecem,  mas colaboram com suas habilidades para um fim comum. Para o autor, os 

desafios da organização  para atingir seus indicadores de desempenho passam pela 

colaboração.  

Um dos desafios colocado por Heckscher para as organizações é desenvolver a 

capacidade para mobilizar pessoas com ampla diversidade de habilidades e visões para 

trabalhos conjuntos. Para responder a esses desafios faz algumas distinções entre termos 

chaves, aborda o sistema em mudança da burocracia para empresas colaborativas, 

dimensões importantes da empresa como estratégias, estrutura, cultura e infra-estrutura. 

Propõe uma abordagem transformacional onde a colaboração é chave e a liderança 

interativa orientada para a mudança o que permite resultados superiores e compatíveis 

com características da era contemporânea onde o conhecimento é o destaque.  

Heckscher (2007) faz algumas distinções importantes de conceitos nessa 

proposição de empresa colaborativa na qual velocidade e sinergia entre os stakeholders 

(diversos agentes envolvidos num projeto, programa) são dimensões importantes para 

negócios baseados em conhecimento e na ideia de cooperação.  

- Cooperação ocorre entre membros localmente. Esses são estáveis, as 

fronteiras na organização são fechadas e as habilidades homogêneas; 

- Colaboração estendida ocorre quando as relações entre os membros da 

organização fluem e estão num processo de mudança. As fronteiras são 

mais flexíveis e as habilidades e capacidades de seus membros são 

diversas. As equipes, nesse caso, muitas vezes são compostas por 

colaboradores externos à organização como parceiros de negócio. As 

colaborações estendidas parecem mais com uma rede, com um “cluster” 

que estão colaborando basicamente com suas experiências e 

conhecimentos e nessa sinergia conseguem contribuir para um resultado 

superior.  

- Colaboração estendida pode também ser vista como a habilidade dos 

indivíduos de trabalhar juntos além do escopo de pequenos grupos 

(HECKSCHER, 2007  p. 2-5) 

 

            Heckscher(2007) aborda nessa obra as principais dimensões pelas quais as 

empresas colaborativas precisam considerar para se tornarem competentes  aos tempos 

presentes e mais competitivas.  



a) Estratégia que implica no estabelecimento de objetivos e metas deve ser 

considerada para um período de 3 a 5 anos; 

b) Estrutura concebida como conjunto formalizado de responsabilidades, papéis 

e regras; 

c) Cultura como padrão de expectativa que são compartilhados entre os 

membros do grupo no sentido de como agir e reagir a situações na ótica das 

respostas flexíveis para desafios adaptativos; 

d) Infraestrutura como o meio que dá suporte à cultura e estrutura incluindo 

sistema de carreiras, treinamento, premiação e sistema de comunicação que 

apoiem a capacitação das pessoas para compreender uns aos outros e a 

organização.  

Uma das distinções que o autor faz das firmas do século 20 e empresas 

emergentes é que na dimensão da estratégia o primeiro bloco está voltado para produção 

de massa e o segundo orientado para soluções. O primeiro tipo de estrutura é a 

burocrática enquanto que o segundo tipo é colaborativa. Na cultura do primeiro está 

presente o paternalismo nas relações enquanto que no segundo a contribuição(entrega) é 

destaque.  

Reforçando o conceito de colaboração Heckscher afirma: 

Colaborar significa trabalhar em equipe. Isso implica muito mais 

do que trabalhar em conjunto. Implica em um objetivo comum 

que não pode ser atingido sem a contribuição de todos. Isso 

implica processos de dialogo e negociação, troca de pontos de 

vista e partilha de informação e construção de racionalidades 

individuais para a convergência em torno do consenso 

HECKSCHER, 2007, p.2-3) 

 

Uma relação entre o modelo transformacional, paradoxo, organização e agentes 

de mudanças se faz necessária em vista do propósito do presente trabalho. No contexto 

organizacional quando a possibilidade de colaboração se encontra bloqueada pode estar 

ocorrendo à existência de paradoxos cognitivos, ou seja, elementos contraditórios e 

opostos que não fazem sentido quando considerados em conjunto e simultaneamente 

por indivíduo ou grupos. Neste caso, pode ser necessária a atuação de facilitadores de 

mudança, ou seja, indivíduos que atuem de forma a articular a comunicação entre 

diferentes grupos da organização quando os mesmos possuem entendimento diverso e 

contraditório da realidade organizacional, representando essa realidade de forma oposta, 

o que impede toda a ação comum. 



Neste momento, a atuação de agente de mudança se torna chave visando realizar 

um diagnóstico de quais as dificuldades impedem a comunicação efetiva entre os 

indivíduos no sistema. Na realidade, o agente realizará um diagnóstico organizacional 

mapeando, em primeiro lugar, as diferentes representações dos vários grupos. Em 

seguida, interpretará essas diferentes representações construindo uma rede de 

significados relativos à representação de cada grupo, para compreender como esses 

diferentes padrões estão inter-relacionados. 

Após este diagnóstico, o agente de mudança iniciará um processo de negociação 

de significados para permitir, pouco a pouco, a construção de uma visão conjunta e 

compartilhada da realidade. 

A construção desta visão compartilhada permitirá a ação comum dos membros 

da organização. Quando não for possível construir uma visão consensual da realidade, 

existirão outras soluções a serem adotadas como, por exemplo, o estabelecimento de 

formas de conviver com o paradoxo. Existem várias situações possíveis: as duas 

dimensões paradoxais podem ser situadas em esferas diferentes da organização ou 

então,  elas podem ser situadas em tempos distintos em um processo de mudança 

organizacional ( Lewis, 2000). 

Desta forma, segundo Smith e Lewis (2011), existem duas possibilidades de se 

lidar com paradoxos cognitivos nas organizações: se realiza a chamada gestão do 

paradoxo (se “resolve” o paradoxo, construindo a visão comum que permita o 

entendimento compartilhado da realidade) ou se aprende a conviver com as dimensões 

paradoxais. A favor desta última corrente, existem vários autores como Luscher, Lewis 

e Ingram (2006) que consideram a organização como um sistema complexo, em uma 

sociedade em mutação, e logo, sujeita a contradições lógicas durante todo o tempo, 

sendo assim a chamada “ordem”  uma ilusão, uma vez que o “ caos”  e a tendência à 

entropia estarão sempre presentes. Desta forma, considerando esta última visão de 

paradoxos organizacionais, não existiria a chamada “ gestão” do paradoxo. Isto não 

seria possível. Nessa perspectiva os indivíduos, ao trabalharem na organização, 

deveriam aprender a lidar com dimensões opostas e paradoxais e com o desconforto 

cognitivo que isso pode gerar. 

Cabe ao agente de mudanças ter formação profissional para facilitar esses 

processos de comunicação, viabilizando para os atores organizacionais, soluções 

possíveis e formas de conviver com essas dimensões. 



Uma outra questão a salientar é que não se trata de apenas conviver com duas 

dimensões paradoxais, mais com múltiplas dimensões paradoxais que podem atuar ao 

mesmo tempo. Trata-se, na verdade, de uma visão multidimensional.  

Além disso, Lewis (2000) analisa os estudos de Merton e afirma que como 

decorrência de toda ação social e da criação de regras e formas de controle na 

organização, uma dimensão cognitiva será acentuada por um conjunto determinado 

destas regras e padrões, gerando, com o tempo, uma reação oposta para a 

regulamentação da dimensão anterior que foi reforçada pela regra. Assim, como 

exemplo, regras que reforçam políticas de gestão para centralização dos procedimentos 

na organização, gerarão pressões sociais para a descentralização; políticas de gestão 

voltadas para procedimentos de diferenciação,  gerarão pressões para a dimensão da 

integração. Logo, paradoxos são próprios à ação social em múltiplas dimensões e não 

podem ser ignorados na atividade do gestor.        

 

7 Integração : desenvolvimento organizacional, processo de mudanças e agentes  

 

Considerando Desenvolvimento Organizacional como um movimento de um 

estágio a outro da empresa visando adaptação aos novos tempos e crescimento, o 

Processo de Mudança como o mecanismo a ser gerenciado para proporcionar esse 

progresso e Agentes de Mudanças como atores que saber operar com processos de 

mobilização de gestão de pessoas esse conjunto de componentes deve se apoiar 

mutuamente para alcançar indicadores visados pela organização com satisfação dos 

envolvidos. 

 

 

8 . METODOLOGIA 

 

 

            A metodologia faz uso da Pesquisa Qualitativa e tem como tipologia 

fundamental o estudo de caso.  Essa metodologia tem como abordagem principal o 

Desenvolvimento Organizacional. Os dados são obtidos através de entrevistas e análise 

de documentos. Destaque é dado ao processo de desenvolvimento organizacional tendo 

como fundamento teórico os modelos de gestão de recursos humanos, em especial, o 

paradigma transformacional. No levantamento de dados serão identificados desafios na 

percepção dos profissionais do Escritório de Processos e Projetos e da área de Gestão de 

Pessoas/Desenvolvimento  com vista a melhorias, mudanças e inovações na organização 



. A proposição de agentes de mudança é apresentada como uma estratégia educacional 

para preparar pessoas da organização para mudanças e inovações.   

 

8.1 Desenvolvimento organizacional - aspectos teóricos 

O conceito de Desenvolvimento Organizacional, segundo Bennis (1971, apud 

Motta,  p. 34) : 

desenvolvimento organizacional é uma estratégia educacional 

adotada para trazer à tona uma mudança organizacional planejada, 

exigida pelas demandas às quais a organização tenta responder e 

que enfatiza o comportamento com base na experiência.   

 

Pode-se deduzir dessa definição que desenvolvimento organizacional é uma 

mudança planejada visando transformações no ambiente de trabalho e da organização. 

Transformações que podem ocorrer em diversas dimensões como sociocultural, 

tecnológica, econômica, administrativa, estrutural, política e outras.  

Segundo Lawrence e Lorsch (1969) o processo de desenvolvimento 

organizacional ocorre através de fases inter-relacionadas: diagnóstico da situação real e 

desejada, planejamento de ação (processo de mudança em etapas), 

implementação,  acompanhamento e avaliação. Esses autores levam em consideração 

tanto os aspectos formais da organização, como sua estrutura com a definição de papéis, 

assim como, as relações informais entre as pessoas. A figura a seguir mostra as etapas 

recomendadas pelos autores para realizar o processo de desenvolvimento organizacional 

evidenciando a necessidade do diagnóstico para se levantar a situação atual, projeção da 

situação desejada, avaliação da distancia (gap) entre os dois estados e percursos 

planejados entre as situações.  

 

 

 

 

 

                         

 

 

 
                                                
            

                                             

 
                     

                    

           



                                                                                                                                             

                                                                       

 

 

 

 

 

Figura 1 – O processo de desenvolvimento organizacional 

Fonte: Motta e Vasconcelos, 2006, p. 252 

 

 

8.2 Detalhamento da metodologia  

 

O Processo de Desenvolvimento Organizacional, como metodologia de 

intervenção, permite o diagnóstico do estado atual da organização, o projetado e 

desejado e algumas formas de operar essa transição. Os modelos teóricos considerados 

nesse processo são os paradigmas de gestão de recursos humanos: instrumental, político 

e transformacional. Características desses modelos são consideradas para realizar o 

diagnóstico e sua interpretação para, em seguida identificar os principais desafios para 

a implementação da mudança desejada com a proposição de um modelo analítico 

em que os agentes de mudança podem interferir neste processo. Essa metodologia 

tem como base os seguintes componentes: tipologia da organização como contexto 

de trabalho, processo de mudança como estratégia para a transição da 

organização, liderança e agentes como apoiadores do processo de mudança 

e  inovação e potencial de desdobramento dessa proposição.  

8.3  Estratégias de Mudanças para Desenvolvimento Organizacional de acordo 

com alguns autores  

Algumas abordagens sobre processo de mudança são apresentadas a seguir 

visando ampliar a visão sobre Processos de Transformação e Estratégias de Gestão.  

 

8.4  Abordagem com destaque nas relações estruturas e expectativa de papel 

Os autores Lawrence e Lorsch (1969) desenvolvem um modelo para descrever 

alguns detalhes importantes que devem ser considerados ao se lidar com mudanças no 

processo de desenvolvimento organizacional. No desenvolvimento organizacional e nos 
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processos de mudanças devem ser considerados aspectos cognitivos e emocionais pela 

importância desses em mudanças de comportamento. É interessante notar que a 

mudança básica de comportamento ocorre quanto os aspectos emocionais estão mais 

presentes do que os aspectos cognitivos sugerindo assim atenção a esses dois aspectos. 

Na mudança de comportamento se faz necessário considerar diferentes padrões de 

interação entre os envolvidos, diferentes expectativas de papéis dos agentes envolvidos, 

conjunto de valores e crenças atuante na organização, diferentes motivações e estilos de 

liderança, etc.   

Lawrence e Lorsch (1969) sugerem que o método de mudança atenda a um 

conjunto de aspectos como: 

a) dimensões do ambiente que envolve métodos e formas de realização dos 

trabalhos e 

    sistemas de comunicação;  

b) estrutura organizacional  

c) devem ser considerados tanto os grupos formais e quanto informais da 

organização; 

d) sistemas de recompensa utilizados; 

e) políticas e prática de  gestão de recursos humanos: processos 

de  seleção,  cargos  e 

    salários, avaliação de desempenho, com destaque ao treinamento. 

Destacam que tanto aspectos estruturais quando de expectativas de papéis a 

desempenhar são importantes no processo de mudança.  

Com base em Lawrence e Lorsch (1969) se constata a importância de se fazer 

um diagnóstico da situação atual e projetada assim como dos caminhos para efetuar as 

transições. Em função da relevância do processo de mudança em projetos de 

desenvolvimento organizacional outras abordagens serão apresentadas a seguir.  

 

Abordagem do processo de mudança planejada  

 

O conceito de Mudança Planejada, segundo Bennis ( 1985, apud Stoner 

;  Freeman,) está relacionado a um projeto e à implementação deliberada de uma 

inovação, influindo nos aspectos estruturais, tecnológicos, sociais e culturais da 

organização. 



A Mudança Planejada busca preparar a organização ou parte dela para se adaptar 

às mudanças em seu ambiente externo, tornando-a mais competitiva no contexto onde 

atua. Em geral, são mudanças que afetam hábitos adquiridos, que necessariamente 

deverão ser modificados em nome de uma nova organização, com novas políticas, nova 

tecnologia, novas expectativas e novos procedimentos. 

Lewin (1985, apud Stoner; Freeman) foi um dos cientistas do comportamento 

organizacional que mais estudou o processo para realizar uma mudança eficaz. Em suas 

pesquisas, observou que muitos  esforços de mudança eram mal sucedidos porque 

esbarravam em dois fortes obstáculos : 

a) as   pessoas  eram  incapazes  ou   não   se   dispunham   a   modificar  atitud

es e comportamentos 

adquiridos  há  muito  tempo,  portanto  bastante  sedimentados; 

b) mesmo  quando  dispostas  a  mudar  sua  atitude  e  comportamento,   após   

um pequeno período tentando fazer  as  coisas de modo 

diferente,  quando  deixadas sozinhas,  tendiam retomar os padrões anteriores 

e habituais de comportamento. 

Para superar tais obstáculos, Lewin propôs um modelo sequencial de três etapas, 

ao qual denominou Processo de Mudança Planejada, aplicável a indivíduos, a grupos 

distintos ou a toda a organização. 

Essas etapas são denominadas  :  

a) Descongelamento; 

b) Mudança; 

c) Recongelamento 

A seguir, cada fase é descrita em seus elementos chaves: 

a) Descongelamento  

A finalidade do Descongelamento é motivar e preparar o indivíduo ou grupo 

para a mudança. É nessa etapa que as pessoas passam a sentir a necessidade e perceber 

os benefícios da mudança, isto é, reconhecer a validade da nova proposição e 

desenvolver uma atitude positiva frente a nova situação. Essa etapa promove a abertura 

do indivíduo para novas alternativas.  

b) Mudança  

É nessa etapa que se inicia a prática da mudança. É onde os indivíduos 

experimentam os novos comportamentos. Os Agentes de Mudanças exercem um papel 

ativo e preponderante na orientação e apoio, criando condições favoráveis para que os 



indivíduos não apenas pratiquem mas se identifiquem com os novos valores e 

comportamentos. Recomenda-se permanecer nessa etapa o tempo suficiente para que as 

pessoas adquiram a necessária familiaridade e segurança com a nova situação e com os 

novos padrões de comportamento. Orientação individual, acompanhamento, feedback e 

reconhecimento pelos resultados alcançados são essenciais, como reforço aos novos 

comportamentos. 

Uma falha nessa etapa pode ser fatal para os objetivos da mudança. Caso as 

pessoas envolvidas tenham experiências negativas ao vivenciarem os primeiros passos 

da mudança, a tendência é retornarem à situação anterior, em um grau de congelamento 

muito maior, tornando-se extremamente refratárias a novas retomadas. 

c) Recongelamento 

É nessa etapa que ocorre a consolidação da mudança. Corresponde à 

incorporação do novo comportamento no repertório dos comportamentos naturais da 

pessoa. Em outras palavras, na aquisição de um novo hábito, em decorrência da prática 

sistemática de um novo comportamento. 

Será necessária atenção especial dos Agentes de Mudança, pois, os novos 

padrões - pelo simples fato de serem novos - podem ainda facilmente se perder, dando 

lugar aos comportamentos anteriores. 

Medidas de apoio e incentivo são essenciais nos estágios iniciais dessa nova 

cristalização de comportamentos. Da mesma forma, o reconhecimento é fundamental 

como fator motivacional, reforçando os novos hábitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Representaremos as principais ideias e conceitos discutidos neste artigo no seguinte 

gráfico:  
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Exemplos de Mudança com sucesso Obtidas através Comunicação Habermasiana: 

O Pacto de Montreal e o Pacto de Paris 

 

 

O Aquecimento Global e a Questão do Meio Ambiente: Histórico 

 

 

Como mostra Carl Sagan (2009) em seu livro Bilhões e Bilhões, uma consequência 

perigosa da  queima de combustíveis fósseis (carvão, petroleo ou o uso de gás natural, é 

a combinação  do carbono dos combustiveis fósseis com o oxigênio do ar. Ao combinar 

um átomo de carbono C, com uma molecula de oxigênio O2, ocorre a sintetização de 

uma molecula de dioxido de carbon, Co2 (C +O = CO2) e CO2 é um gás que provoca o 

efeito estufa na terra. 

Como demonstra Sagan (2008), o que contribui para aquecer a terra depende do grau de 

brilho do sol e do grau de reflexão da terra.  A terra reflete parte da luz e do calor 

recebido do sol para o espaço. Tudo o que não for refletido de volta para o espaço é 

absorvido pelo solo, as nuvens e o ar. A vida do ser humano depende de um equilíbrio 

de gases invisíveis ao olho humano que mantém o efeito estufa – um pouco de efeito 

estufa é fundamental para conserver o calor da terra e fazer com que a temperatura 

media do planeta, consideradas as estações, ou seja de 13 graus centígrados. Porém, a 

liberação em excesso de CO2 pode aumentar em muito o efeito estufa, levando a terra a 

aquecer exageradamente no decorrer dos séculos ocorrendo o perigo que a mesma se 

torne comparável ao planeta vênus, cuja atmosfera replete de CO2 faz com que o 

planeta tenha uma temperatura média de 450 graus centígrados, imprópria para a vida 

humana. 

Como mostra Sagan (2009), a medida que aumefnta a população da Terra e que nossos 

poderes tecnológicos se  tornam ainda maiores, estamos lançando na atmosfera uma 

quantidade cada vez maior de gases absorventes no espectro infravermelho. Há 

mecanismos naturais que removem estes gases do ar mais o ser humano está liberando 

estes gases na atmosfera em um ritmo superior aos mecanismos de remoção. Ao 

queimar combustíveis fóssis e destruir as florestas (as árvores eliminam o CO2 e o 

convertem em mandeira), os seres humanos são responseveis pela introduceão de 7 

bilhões de toneladas de dioxide de carbon no ar a cada ano. O metano, um outro gás de 

efeito estufa, tem aumentado na atmosfra, devido à agricultura e à indústria. O aumento 

de clorofluorcarbonetos a um ritmo de 3,5% ao ano também contribuem para o 

aquecimento do planeta ao diminuir a camada de ozônio da atmosfera.  

Desta forma, durante o século XX, a temperatuda média da terra deve ter aumentado 

alguns décimos de 1oC. 

Caso a Humanidade continue a queimar combustíveis fósseis nesta quantidade até o fim 

do século XXI, a quantidade de CO2 deve dobrar na atmosfera (estes dados são 

confirmados pelo Laboratório Geofísico de Dinãmica Fluida da Administração Nacional 

Oceânica e Atmosférica dis U.S.A. (NOAA), em Princeton, o Instituto Godddard de 

Estudos Espaciais da NASA, em Nova York, o Centro Naciona para Pesquisa 

Atmosférica em Boulder, Colorado, o Laboratório Nacional Lawrence Livermore do 

Departamento de Energia, na California, o Centro Hadley para Predição e Pesquisa 



Climática  no Reino Unido, e o Instituto Max Planck de Meteorologia, em Hamburgo. A 

predição em 2009 era  que o aumento de temperatura ficaria entre 1oC e 4oC. 

Como mostra ainda Sagan (2009) trata-se de um aumento mais rápido do que qualquer 

mudança climática observada desde o nascimento da civilização. Ocorrendo a previsão 

mais baixa, as sociedades industriais desenvolvidas poderiam se ajustar com um pouco 

de esforço. Ocorrendo a previsão mais alta, o mapa climático da Terra seria 

dramaticamente alterado, e as consequencias para as nações ricas e pobres seriam 

catastróficas.  Muitas espécies ficariam ameaçadas. 

Svante Arrhenius, o químico sueco ganhador do prêmio Nobel já tinha feito na virada 

do século esta previsão. 

As consequencias do aquecimento global (as temperaturas atuais já são as mais altas dos 

ultimos 150 mil anos) – podem ser secas rigorosas no interior, tempestades violentas e 

enchentes no litoral. Desta forma deve-se efetuar medidas urgentes tendo em vista a 

preservação da Humanidade e do Planeta para se diminuir o aquecimento global e a 

poluição, tendo em vista também a preservação de todos e de todas as espécies e da vida 

no planeta. A espécie humana já possui uma história de civilização de 10.000 anos e 

como vimos cientistas sérios, atrönomos, biólogos, químicos, físicos, geógrafos, entre 

outros, de laboratórios científicos sérios, entre os melhores do mundo, apontam como 

uma certeza ser necessário para a preservação da Humanidade o controle do efeito 

estufa e da poluição e do aquecimento global. 

Aqui encontramos a sinergia entre estas disciplinas de ciências naturais e a 

Administração de empresas e a Administração Pública e Economia: para estas 

mudanças, é necessário inovações radicais que permitam a geração de energia através 

de fontes de Energia limpa e renovável (energia eólica, solar, hidrelétrica, entre outras) 

e a adaptação das formas de trabalho  e das indústrias (incluindo agricultura e pecuária) 

a tecnologias que não poluam. As formas de consumo sustentável, a educação das 

populações, as cidades inteligentes e planejadas, os carros elétricos com baterias 

recicláveis, ou solares, o controle da natalidade e das doenças e o advento da 

inteligência artificial e das fábricas inteligentes 4.0 tudo isto está interligado. Trata-se de 

medidas conjuntas da Administração Pública, Terceiro Setor (ONGS e associações) e da 

Administração de empresas, para promover a inovação sustentável e a Justiça Social (a 

educação e saúde) da população global para a sustentabilidade. 

 

Esta problemática e esta necessidade estão reconhecidas pelos cientistas, os quais 

pressionam os governos para a assinatura de acordos internacionais como  a ECO 92 no 

Rio de Janeiro, ou o Pacto de Kyoto ou ainda o recente Pacto de Paris que contou com a 

assinatura  de 196 países. Na época os U S A com o governo Obama assinou o pacto, 

porem com o novo governo Americano eleito após Obama, o presidente Americano 

retirou os U S A do acordo. Apesar disso, grandes empresas como Microsoft, Facebook, 

Apple, IBM, Alphabet (google), Amazon, que possuem a maior lucratividade do país e 

o maior faturamento, bem como os governos de Nova York e da Califórnia, se 

comprometeram, apesar da decisão do governo federal dos U.S.A   a continuarem 

apoiando o Pacto de Paris e apoiarem medidas voltadas para a sustentabilidade e só 

comprarem energia de fontes renováveis e apoiarem fornecedores que tomem as 

mesmas atitudes bem como no caso dos governos de New York e da California, até 

metade do século XXI suas fontes de energia serem renováveis. Trata-se do movimento 

“we are still in” no que se refere aos compromissos do Pacto de Paris tendo em vista da 

preservação do planeta e do controle do aquecimento global, reaizado por empresas 

norte-americanas e governos dos principais estados que não aceitam o fato do presidente 

Americano Donald Trump ter retirado o apoio dos U.S.A. do pacto de Paris. 



 

A questão que se coloca é como realizar estas metas para impedir o aquecimento global. 

Como demonstra Sagan (2009), fundamentando-se em pesquisas científicas 

comprovadas, o maior emissor de CO2 atualmente é os U.S.A seguido da Rússia e dos 

antigos países da União Soviética e em terceiro lugar, se considerados em conjunto, os 

outros países em desenvolvimento ao que se seguem os países da Europa ocidental e 

depois o Japão. Neste ultimo caso, trata-se de uma das nações com o emprego mais 

eficiente de combustíveis fósseis do planeta. (Sagan, 2008). 

Em se tratando de uma perspectiva política, os politicos devem ter uma perspectiva que 

vá além da duração do seu mandato e dos benefícios eleitorais que lhes trariam suas 

ações. Dentro de uma perspectiva de esperança realista, muitos cientistas afirmam que 

são necessárias ações concretas durante os próximos 50 ou 60 anos para evitar os 

problemas do aquecimento global e agir na direção certa. Para tanto, é necessária uma 

perspectiva Humanista e democrática (como propõe, por exemplo, a perspectiva 

Habermasiana da Ação Comunicativa), uma perspectiva que vá além do mero interesse 

politico imediato e eleitoral, que leve em conta a necessidade de  fato se tomarem ações 

concretas dentro de um plano ação global (como a COP 21 ou Pacto de Paris) para que 

se evite os problemas anunciados pelo efeito estufa. 

Neste sentido, deve-se ir além do interesse imediato e egoísta ligado ao poder e se 

considerar os interesses da população Humana e do Planeta. Para tanto, faz-se 

necessário uma estratégia de ação tanto da gestão pública como da iniciativa privada e 

do terceiro setor. 

 

Os cientistas propõem, para acompanhamento da evolução deste problema, além da 

eliminação de suas causas (o controle da emissão de CO2 e de gases de efeito estufa, a 

mudança da indústria e formas de trabalho tendo em vista tecnologias não poluentes, a 

preservação do meio ambiente, a educação das populações para o consume sustentável, 

o desenvolvimento sustentável, entre outras ações também voltadas para a saúde e 

controle de natalidade; as cidades inteligentes, etc.), propõe-se a monitoração do 

planeta, para se acompanhar a evolução dos resultados destas medidas. 

 

Assim, Segundo Sagan (2009), ações de monitoramento como a verificacão sistemática  

do Sol, Atmosfera, terra e oceanos, realizado no espaço , em oceanos, por  navios e 

aviões e sensores, verificando problemas como poluição,  florestas, desertos, nível dos 

oceanos, e verificar a química da camada de ozônio, etc isso pode ser observado e 

monitorado pelo sistema Robótico de Observação da Terra da Nasa e também da ESA 

(European Space Agency) e de outras nações. 

Segundo os dados científicos, é necessário quase um século para que os efeitos de dois 

terços dos gases de efeito estufa lançados atualmente sejam sentidos no Planeta. 

Trata-se desta forma de ações a longo prazo que devem ser tomadas, começando-se 

atualmente, tendo em vista a perspectiva de desenvolvimento das gerações futuras.  Por 

isso, reforça-se a necessidade de uma perspectiva humanista.  

Uma das formas de se popularizar as descobertas da ciência tem sido a abertura de 

cursos e faculdades como a Singularity University, localizada no Vale do Silício, e que 

realiza cursos  e palestras de curta duração para os tomadores de decisões nas empresas, 

executivos de alto nível, diretores e empresários, conscientizando este público que tem o 

poder de decidir na direção correta a embasar e financiar e apoiar desenvolvimentos 

tecnológicos voltados para a preservação do meio ambiente e para o desenvolvimento 

sustentável. 



Desta forma, se procura difundir esta visao científica e possibilitar o conhecimento das 

últimas descobertas da ciência para os tomadores de decisão. 

O financiamento e apoio também a start-ups que desenvolvem soluções tecnológicas 

neste sentido da inovação sustentável também se faz necessário bem como o 

consequente desenvolvimento de novas profissões e conhecimentos ligados a estes 

valores. 

 

ENERGIA E INOVAÇÃO 

 

Várias medidas com relação a transporte poderiam ser tomadas para reduzir o consumo 

de combustíveis fósseis. Considerando-se a evolução desde os anos 70, como mostra 

Sagan (2009), a criação de carros mais eficientes e que gastassem menos combustível já 

seria uma primeira providência para eliminar menos CO2 na atmosfera. Carros que 

funcionassem com combustível menos poluente como o etanol no caso do Brasil, carros 

com motores flex, menores e mais econômicos, também foram uma solução neste 

sentido.  

Mas a preservação do Planeta, tendo em vista uma economia global, exige mais do que 

estas providências. 

O projeto de um novo tipo de carro seguro, rápido, com uso eficiente de combustível, 

limpo e consciente em relação ao efeito dos gases estufa também tem sido uma pressão 

que era feita continuamente sobre os principais fabricantes de carros norte-americanos 

em Detroit.  

O desenvolvimento de um carro elétrico confiável, com uma bateria reciclável (que não 

utilize ácido de chumbo que é venenoso)  e que possa atingir algumas centenas de 

quilómetros com uma carga elétrica (desde que a energia elétrica seja gerada por fontes 

renováveis), já era um projeto da General Motors desde 1996, como falava seu president 

na época Denis Milano (Sagan, 2009). Muitos desenvolvimentos tecnológicos foram 

feitos posteriormente em se tratando de carros elétricos, como veremos neste trabalho. 

O carro elétrico, autônomo, e conectado à internet das coisas é um projeto atual de 

várias montadoras que já desenvolveram modelos, sendo estes mais caros e sofisticados 

como os da BMW, Porche, etc,  ou mais econômicos e populares como os da Renault-

Nissan, ou ainda a meio-caminho dos dois, como os da Tesla, de Elon Musk. Há carros 

também movidos a energia solar, e atualmente a idéia de serviços associados  aos 

carros, como trataremos ainda neste trabalho. 

 

OUTRAS FONTES DE ENERGIA 

 

Uma das alternativas  fontes de Energia que foram usadas  foi a fissão nuclear, que 

libera a energia nuclear trancada na material, não liberando os gases de efeito estufa 

resultante da queima de combustíveis fósseis.  Existem navios nucleares e usinas 

nucleares. O custo destas usinas é similar ao custo das usinas a carvão, porem não 

geram efeito estufa. 

No entanto, como relembra Sagan (2009), Three Mile Island e Chernobyl, as usinas 

nucleares podem desprender radioatividade perigosa ou até derreter. Além de gerarem 

muito lixo radioativo que deve ser descartado.  As meias-vidas de muitos radioisótopos 

têm duração de séculos ou milênios compondo um lixo radioativo perigoso.  A 

alternativa que se encontra é se enterrar este lixo radioativo com segurança para que não 

vaze. Além disso, a utilização de urânio e plutônio podem ser empregadas para o uso de 

armas nucleares, o que é perigoso, incluindo o perigo deste material parar em mãos 



desonestas. A França e o Japão possuem a maioria de sua energia gerada por usinas 

nucleares.  

Existe outro tipo de usina nuclear, as que funcionariam por fusão nuclear, quando os 

núcleos são unidos. Em princípio estas usinas de fusão poderiam funcionar com água do 

mar, um estoque virtualmente inesgotável, sem a geração de gases de efeito estufa, sem 

criar perigos de lixo radioativo e sem que o processo estivesse envolvido com urânio e 

plutônio.  Trata-se porem de uma tecnologia possível, ainda não desenvolvida, e que 

levaria décadas ainda para ser desenvolvida em escala commercial, enquanto o 

problema do aquecimento global deve ser solucionado rapidamente. 

A fusão fria também é uma possibilidade.  

 

A Energia Eólica e Energia Solar 

 

Estima-se que toda a energia consumida nos U.S.A. poderia  ser  gerada por torres 

eólicas instaladas nos 10% do território Americano onde mais venta. 

Além disso, a energia solar é sempre disponível, não gera efeito estufa e precisa de um 

mínimo de manutenção.  

A energia solar pode ser usada também para gerar combustível de hidrogênio a partir da 

água: quando queimado, o hidrogênio simplesmente  regenera a água.  Assim a energia 

elétrico-solar ou fotovoltáica tem sido há muito tempo utilizada para impulsionar as 

naves espaciais  as naves espaciais perto da Terra e por todo o sistema solar interno. 

Fotons de luz atingem a superfície da célula e ejetam elétrons, cujo fluxo cumulativo é 

uma corrente de eletricidade.  

Sagan (2009) posiciona-se totalmente favorável ao uso da energia Solar como a melhor 

fonte alternativa de energia renovável a ser utilizada. 

 

A QUESTÃO POLÍTICA e ECONÔMICA 

 

 

Em seu paper “Está Faltando um Pedaço do Céu”   (2009) Sagan mostra que o ozônio é 

gerado pela eletricidade quando passa pelo ar . O ar que respiramos é composto  por O2  

(oxigênio) e O2 + Energia =  O + O   

No entanto, os átomos de Oxigênio soltos (O) se combinam facilmente com outros 

átomos ao redor e neste caso O + O2 + C (catalisador) = 03 + catalisador. 

O3 =  camada de ozônio. 

 

O Nitrogênio molecular, por exemplo, é um excelente catalisador. 

A Terra tem uma camada de Ozônio que a protege  em sua atmosfera .  Esta camada 

deve ser protegida.  

No entanto, a evolução da indústria de eletrodomésticos, por exemplo a geladeira, que 

exigia um gás em seu interior para funcionar, gerou a inovação pelos químicos 

Americanos e alemães inventaram um tipo de moleculas que não existiam os 

clorofluorcarbonetos  C1Cl3F1. Estes elementos também são os principais tipos de 

química usada na refrigeração (ar refrigeradores).  Em latas de spray, espuma isolante, 

solventes industriais e materiais de limpeza na industria microeletrônica também. Um 

dos maiores fabricantes era a Dupont e estes elementos químicos foram usados durante 

décadas sem se imaginar que produziriam algum problema ou algum perigo.  

O Cloro quando liberado destroi  as moleculas de ozônio mas ele próprio não é 

destruído. Tendo em vista os anos que devem passar até o cloro ser eliminado, el epode 

destruir 100 mil moleculas de ozônio.  



 

O2 + luz UV = 2O 

2Cl (de CFCs)  + 2o3 = 2 ClO + 2O2 

2ClO + 2O =  2Cl (regenerando o C) + 2O2 dando o resultado básico, em resumo,  

2o3 é transformado em 3O2. 

 

O Ozônio é produzido a 25 Km de altitude  e é o escudo da terra contra os raios 

ultravioleta  do sol.  Um dos perigos que os raios ultravioleta podem causar é o cancer 

de pele.  Além disso a diminuição da camada de Ozônio mata os fitoplanctons que no 

mar  são responsáveis pela eliminação do CO2 da Terra. 

O problema é que os efeitos do CFCs duram um século.  

Um cientista, Sherwood Howland e o Conselho de Defesa dos recursos Naturais, 

combase em Washington , desde 1978, proibiram  os CFCs em 1978 e estes foram 

proibidos  nos USA, Canadá, Noruega e Suécia. 

A retirada dos CFCs do Mercado teve grande resistência da Dupont, que vendia 600 

milhões de dolares de CFCs por ano, e resistiu, retirando financiamento de congressos e 

reunions científicas e até retirando seus anúncios de revistas científicas, mas os dados 

eram irrefutáveis e a lógica da proteção ao meio ambiente acabou ganhando.  

Foi confirmado que  2/3  do Ozonio sobre a Antártida desapareceu, isso foi confirmado 

por um satellite da NASA em 1985. A camada de Ozônio se reconstitui no inverno mas 

na primavera desaparece cada vez mais.  

A Dupont só descontinuou o uso dos CFCs  totalmente no ano 2000 por interesses 

econômicos, apesar dos alertas. 

Os USA são responsáveis pela produção de 30% do CFC no mundo, também restava 

ver os outros países. 

 

O Sucesso do Pacto de Montreal e  uma Comunicação do Tipo Habermasiana 

 

Em 1987, em setembro, muitas das nações que produziam o CFCs se reuniram em 

Montreal para fazer um acordo, que foi assinado, inclusive pelos USA e reforçado 

depois por acordos em Londres e Copenhague. Na época 156 nações assinaram o 

tratado.  Através de pesquisas, se encontrou um substitute, o FCFCs, moleculas 

semelhantes mas envolvendo átomos de Hidrogênio.  E foram desenvolvidos pela 

Dupont. Provou-se desta forma que as empresas, quando investem em ciência e 

tecnologia, podem desenvolver tecnologia e inovação sustentável que não prejudiquem 

o mei ambiente.  Berkeley, na Califórnia, proibiu o isolante branco com CFCs e o 

MacDonalds substituiu em suas embalagens os materiais que usavam os CFCs mais 

perigosos. 

A questão é que seria necessário eliminar todo os CFCs da terra e ainda esperar um 

século para a atmosfera estar limpa. Trata-se porém de uma ação fundamental para a 

Humanidade que parece impossível mas que pode ser feita (seria como o Teorema da 

Existência da Vida, algo que parece impossível mas que foi feito). As missões da Nasa 

(satellite Nimbus e outros posteriores) são fundamentais para monitorar o nível de nossa 

camada de ozônio, que felizmente está se recuperando aos poucos. (Sagan, 2009). O 

acordo de Montreal foi um sucesso provando que uma comunicação enre todos que se 

atenha aos fatos científicos e que leve em conta nã apenas os interesses econômicos 

imediatos, mas o bem estar do Planeta e da Humanidade, pode, se feita de forma 

democrática e com base em sinceridade de fatos, levar a um real progresso dos 

interesses do meio ambiente, inovando-se de forma sustentável neste processo, que terá 

sido resultante de uma comunicação mais substantiva do tipo Habermasiano. 



 

O Pacto de Paris: outro sucesso de Comunicação Habermasiana 

 

Jean Tirole (2018),prêmio Nobel de Economia, analisa os progressos feitos e a 

imperiosa necessidade de manter o aquecimento global não mais do que 1,5 a 2,0 graus 

centígrados no máximo. O Pacto de Paris em 2017 assinado por mais de 196 países foi 

um sucesso neste sentido, fixando metas ambiciosas para que esta realidade realmente 

ocorra. Os países emergentes, principalmente, precisam controlar as emissões de gases 

de efeito estufa. São fixadas metas por país, com uma certa quantidade de gases de 

efeito estufa que é possivel emitir por país para que estas metas sejam atingidas.  

Tirole propõe que para o cumprimento destas metas os diversos países devem ter metas 

claras para a emissão de carbono e sofrerem auditorias para  ver se estão cumprindo 

estes objetivos  e que deve haver um imposto relativo a emissão de carbono ( a Suécia 

foi um dos primeiros países a lançar um imposto deste tipo ) e um preço universal do 

mesmo.  Estas auditorias verdes também são necessárias. 

A proposta do pacto de Paris é que após 2050 não haja mais emissão de gases de 

efeito estufa.  

Em termos de comunicação indo além da lógica política imediatista e interesseira, o 

Pacto de Paris foi um sucesso, como exemplo de comunicação Habermasiana  fixando 

metas tendo em vista a realidade científica dos fatos. Isso foi um sucesso do governo de 

Emannuel Macron. A meta é realmente o aquecimento ficar no máximo em 1,5. 

No entanto, como bem lembra Jean Tirole (2018) em seu livro Economics of the 

Common Good,  é necessário que não hajam mais emissões após 2050 de gases de 

efeito estufa. Para atingir este objetivo o Pacto de Paris prevê que 100 bilhões de 

dolares por ano serão distribuídos aos países em desenvolvimento com o fim de cumprir 

metas pré-fixadas para redução da emissão dos gases de efeito estufa e haverá 

verificações auditorias verdes como acima explicado e impostos sobre as emissões de 

efeito estufa. Tudo isso para que se possa cumprir os objetivos. 

A fim de que este tipo de comunicação possa continuar e que as medidas de inovação 

possam ser desenvolvidas a Humanidade precisa continuar desenvolvendo um tipo de 

diálogo que coloque acima de tudo os  interesses do planeta e  do meio ambiente e de 

fato praticar estas resoluções. A este tipo de diálogo nós denominamos diálogo de 

inspiração Habermasiana, uma comunicação ética pragmatica e democrática a fim de 

que o ser humano possa no futuro continuar a planejar as atividades econômicas do 

planeta e o desenvolvimento tecnológico tendo em vista os interesses de preservação do 

meio ambiente e a busca de uma maior qualidade de vida para a população e justiça 

social. 

 

Desta forma, Na 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, em Paris, foi 

adotado um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça 

da mudança do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos 

decorrentes dessas mudanças. 

   

 

O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. 

O compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em 

bem menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o 

aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.  

 



Para que comece a vigorar, necessita da ratificação de pelo menos 55 países 

responsáveis por 55% das emissões de GEE. O secretário-geral da ONU, numa 

cerimônia em Nova York, no dia 22 de abril de 2016, abriu o período para assinatura 

oficial do acordo, pelos países signatários. Este período se encerrou em 21 de abril de 

2017. 

 

Para o alcance do objetivo final do Acordo, os governos se envolveram na construção 

de seus próprios compromissos, a partir das chamadas Pretendidas Contribuições 

Nacionalmente Determinadas (iNDC, na sigla em inglês). Por meio das iNDCs, cada 

nação apresentou sua contribuição de redução de emissões dos gases de efeito estufa, 

seguindo o que cada governo considera viável a partir do cenário social e econômico 

local.  

 

A NDC do Brasil no Contexto do Pacto de Paris 

 

Após a aprovação pelo Congresso Nacional, o Brasil concluiu, em 12 de setembro de 

2016, o processo de ratificação do Acordo de Paris. No dia 21 de setembro, o 

instrumento foi entregue às Nações Unidas. Com isso, as metas brasileiras deixaram de 

ser pretendidas e tornaram-se compromissos oficiais. Agora, portanto, a sigla perdeu a 

letra “i” (do inglês, intended) e passou a ser chamada apenas de NDC. 

 

A NDC do Brasil comprometeu-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 

37% abaixo dos níveis de 2005, em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente 

de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 

2030. Para isso, o país se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia 

sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030, restaurar e 

reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação 

estimada de 45% de energias renováveis na composição da matriz energética em 2030.  

 

A NDC do Brasil corresponde a uma redução estimada em 66% em termos de emissões 

de gases efeito de estufa por unidade do PIB (intensidade de emissões) em 2025 e em 

75% em termos de intensidade de emissões em 2030, ambas em relação a 2005. O 

Brasil, portanto, reduzirá emissões de gases de efeito estufa no contexto de um aumento 

contínuo da população e do PIB, bem como da renda per capita, o que confere ambição 

a essas metas. (dados da secretaria do meio ambiente do governo federal brasileiro). 

 

Uma outra iniciativa que mostra sucesso do conceito de Cidadania deliberativa de 

Habermas  

 

Edson Lizuka, Sylmara Lopes Francelino Gonçalves-Diaz e Pedro Aguerre, em seu 

artigo “ Gestão social e cidadania deliberativa: a experiência de Ilha Comprida – São 

Paulo, publicado nos Cad. EBAPE.BR, v. 9, nº 3, artigo 4, Rio de Janeiro, Set. 2011, 

mostram que a  gestão social é um conceito em construção, mas que parece haver uma 

convergência entre alguns teóricos sobre a necessidade de um processo de gestão que 

seja dialógico e transparente, no qual as pessoas se comunicam livremente em busca de 

consensos. Na medida em que a gestão social se encontra em debate, os esforços no 

sentido de aperfeiçoamento da sua compreensão teórica e empírica são legítimos e 

relevantes. Em boa parte da literatura nesta temática os autores têm feito o uso do 

referencial habermasiano, destacando-se a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDC-portugues.pdf


(1987a, 1987b, 1989) e a análise das esferas davida, pública e privada e, neste contexto, 

a cidadania deliberativa (HABERMAS, 2003). 

Cidadania deliberativa “significa que a legitimidade das decisões políticas deve ter 

origem em processos de discussão, orientados pelos princípios da inclusão, do 

pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem comum” (TENÓRIO, 

2005, p. 105). 

 

Um exemplo de cidadania deliberativa institucionalizada é a cidade de Bordeaux, na 

França, onde a prefeitura, em suas diversas regiões, oferece aos cidadãos espaços para 

debates por tema e grupos e elaboração de propostas que serão levadas à consideração 

dos tomadores de decisão e realmente implementadas quando possível, tendo sido 

elaboradas através de debate democrático, participativo e voltado para soluções que 

pretendam o bem comum. Feedbacks são dados para os cidadãos quanto à 

implementação de suas sugestões pela prefeitura da cidade. 

 

A Tomada de Decisões  na Era Digital e a Complexidade 

 

Para ajudar nas análises, a  Revolução Industrial atual 4.0 faz com que o BIG Data  

(computadores como o Watson, por exemplo da IBM) seja fundamental para a análise 

de grandes quantidades de dados que podem ajudar os tomadores de decisão a tomar 

decisões mais bem fundamentadas inclusive para controle de dados sobre o clima e o 

meio ambiente. E como já foi salientado, a comunicação entre os países e partes 

interessadas deve ir além dos meros interesses econômicos e políticos imediatos 

levando em consideração objetivos a longo prazo para a humanidade e o planeta e 

baseando-se no real compartilhamento de dados e fatos científicos para permitir a 

tomada de decisão. No entanto, sem ser ingênuos, os acordos devem prever impostos 

verdes, auditorias e sanções para os que não cumprirem as metas estabelecidas e ainda 

devem ser dadas condições para que os países em desenvolvimento possam cumprir 

estas metas, como a distribuição de dinheiro para que estas medidas sejam tomadas. 

Como diz Jean Tirole, “ Trust is important. There is the need for Internet users to have 

confidence in the digital ecosystem. This trust must apply at two levels: There is too 

much choice, too much information , to many people to interact with nowadays. 

Platforms are there to guide us and make up for our limited capacity to pay attention. 

This raises the question of the reliability of their recommendations. The second issue is 

the use made of personal data. This data is now a powerful economic and political asset 

for those who possess it. It will not always be used as we sould wish, which raises the 

complex question of property rights over this data. “(Tirole, 2017:401). 

É necessário refletir também sobre quais trabalhos estão desaparecendo e que profissões 

irão desaparecer e que profissões permanecerão quando softwares inteligentes  e robôs 

substituírem pessoas não qualificadas e outras qualificadas? A proposta é que muitos 

outros trabalhos também surgem à medida que a tecnologia evolui . 

“ The social acceptability of digitalization depends on us believing that our data will 

not be used against us, that the online platformes we will use will respect the terms of 

our contract with them, and that their recommendations will be reliable. In short, it is 

based on trust.”(Tirole, 2017:402). 

Desta forma, na Economia Digital, computadores e Inteligência Artificial são inovações 

que visam a ajudar o ser humano a lidar com a complexidade crescente e a tomar 

decisões estratégicas. 

 

Computadores Quânticos para lidar com a Complexidade 



 

Pela lei de Moore, o tamanho dos transistors cai e o poder de processamento dobra a 

cada um ou dois anos. Isso tem valido desde os anos 60, mas atualmente se está 

atingindo o limite da miniaturização das estruturas de silício. A solução para esse 

impasse parece ser a computação quântica. Em vez de lidar com zeros e uns, a 

linguagem binária dos computadores de hoje, as máquinas quânticas lidam com a 

nuvem de probabilidades da posição de uma particular subatômica . 

Como há infinitos valores entre zero e 1, um computador que utilize essa propriedade  

pode ser milhões de vezes mais potentes. Uma das empreas pioneiras neste campo é a 

empresa canadense D-Wave que construiu uma máquina de 1000 qubits (os bits 

quânticos). Entre seus clients estão o Google, A Nasa e a emppresa de aviação 

Lockheed Martin. Microsoft e IBM também estão trabalhando nisso. A Intel é outra 

empresa que está trabalhando neste tipo de projeto.  Os computadores quânticos 

precisam ser envolvidos em cápsulas de protectão térmica e de choque , do tamanho de 

um tanque de aquecedor , para funcionar perto do zero absoluto (273 graus Celsius 

negativos). 

 Atualmente, o sistema de inteligência artificial Watson, que utiliza o machine 

learning, desenvolvendo estratégias além de analisar grande quantidade de 

dados, veio não para ser mais inteligente que o humano, mas para tornar as 

decisões humanas mais inteligentes . Assim Big Data, Internet das Coisas e 

Computação em Nuvem (cloud computing), robótica avançada, inteligência 

artificial, manufatura aditiva (impressão 3D), manufatura híbrida e realidade 

aumentada.(utilização de assistente virtual que dialoga, tira dúvidas em tarefas 

de manutenção na indústria, por exemplo). 

São Inovações Radicais; produzidas a partir do double looping learning, questionamento 

de paradigmas, reengenharia de modelo de negócios, e que mudam o comportamento 

das pessoas, como vimos na primeira parte deste trabalho. 

 

Face à robótica e a automação, os seres humanos deverão trabalhar em empregos que 

ainda serão criados tendo em vista a tecnologia e em tarefas que requeiram criatividade 

e inovação 

 

ENERGIA SOLAR 

 

No início do século o mundo praticamente não usava energia elétrica convertida da luz 

solar. No fim do ano passado, 300 gigawatts (GW) vinham desta fonte – o equivalente a 

20 usinas de Itaipu. Esse número aumentou porque a technologia ficou mais acessível. 

Segundo a Agência Internacional de Energia Renovável, o custo da energia solar deverá 

cair 60% ou mais no futuro próximo, o que levará a mais 80 ou 90 GW de capacidade 

instalada no mundo por ano daqui a cinco ou seis anos.  

Entre os grandes avanços recentes ou por vir estão tetos feitos de materiais que 

aproveitam a luz o Sol para gerar energia. Um dos projetos é o do teto curvo 

desenvolvimento pelo Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, com várias camadas de 

concreto de menos de 12 centímetros de espessura, sobre a qual vai uma fina camada de 

polímeros que absorvem a luz solar e a transformam em energia.  

Outro é o teto solar da Tesla. Em vez de por placas no telhado, as próprias telhas são as 

placas. E o teto é mais barato que um telhado tradicional.  Existem também painéis 

solares transparentes, que podem ser colocados em janelas, vidros de carro e até na tela 

de celulares. 



Há também o projeto futurísticos como o da universidade de Strathclyde, na Escócia, de 

colocar placas de captação de luz solar em satélites na órbita da Terra.  Em órbita, as 

placas poderiam  captar a luz solar continuamente (com apenas 44 horas de noite por 

ano). A energia acumulada seria enviada à Terra por um intenso raio laser 

infravermelho ou por um cone de micro-ondas. Mas o custo da solução ainda deve 

permanecer proibitivo durante muitos anos ainda (Exame, n.21 edição 1149, 2017). 

 

Em termos de Energia, muits países procuram fazer estudos com as usinas de fusão 

nuclear, que gerariam muito menos problemas que as usinas por fissão nuclear. 

 

A Energia das Usinas de Fusão Nuclear 

 

Após anunciar a criação de um plasma super quente no mês de junho, a empresa 

britânica Tokamak Energy acaba de afirmar que a oferta comercial de eletricidade por 

fusão nuclear deve ser uma realidade a partir de 2030. 

 

A promessa é fruto do teste bem-sucedido da empresa, que registrou a temperatura mais 

alta atingida por plasma produzido pelo homem: 15 milhões de graus Celsius (tão 

quente quanto o centro do Sol). A reação foi gerada no reator ST40, onde o material foi 

confinado em uma câmara à vácuo e mantido dentro de campos magnéticos poderosos. 

 

Empolgados com o resultado, os cientistas da empresa estão se preparando para 

produzir um plasma ainda mais quente, com cerca de 100 milhões de graus Celsius. 

Este é o primeiro passo para começar a operar em temperaturas necessárias para a fusão 

nuclear. 

 

A Tokamak Energy é uma das maiores empresas que apostam na produção de 

eletricidade por reatores de fusão. A meta é conseguir tirar a ideia do papel antes da 

metade da década de 2040, que é o período em que o reator concorrente, da francesa 

ITER, está projetado para produzir o seu primeiro plasma. 

 

Por isso, a empresa planeja lançar em 2025 um novo reator, que será construído 

especialmente para produzir uma grande quantidade de megawatts de energia por fusão. 

 

 

 

A transformação do hidrogênio em hélio através da fusão nuclear é a principal reação 

que mantém as estrelas brilhando por bilhões de anos — por isso, a idéia de construir 

um reator de fusão lembra a de “estrelas em uma jarra”.  

 

Existe também o ITER International Thermonuclear Experimental Reactor, ou Reator 

Termonuclear Experimental Internacional, que é um projeto civil de reator nuclear 

situado em Cadarache, na França, para industrialização da fusão nuclear e trata-se de 

um projeto que associa 35 países: Os da União Européia, e também os da  Índia, Japão, 

China, Russia, Coréia do Sul, Estados Unidos e Suíça. Trata-se do maior projeto 

científico mundial atual. O orçamento  do projeto passou de 5 a 19 bilhões de Euros.  



 
Fonte: arquivos do projeto ITER, França  

www.iter.org 

 

 

A  entrada em atividade do primeiro plasma é prevista para dezembro de 2025 e a 

emissão do primeiro plasma em deuterium-tritium é prevista para 2035. Antes de 

industrializar a usina a fusão, vai ser necessário construir antes um segundo reator para 

esquisa, de Demonstração do funcionamento (demo), mais próximo de um reator de 

produção (www.iter.org) 

 

 

Projetos de fusão controlados como os da ITER e da Tokamak Energy fundirão 

combustível de hidrogênio em temperaturas muito mais altas e a pressões muito mais 

baixas do que as vistas no interior do Sol, transformando átomos de hidrogênio que se 

fundem em Hélio, e liberando grandes quantidades de energia neste processo, tentando 

replicar o que ocorre no sol e nas estrelas. 

 

Defensores da fusão nuclear afirmam que esse tipo de geração de energia pode tornar 

outras fontes obsoletas. Isso porque é possível produzir grandes quantidades de 

eletricidade por uma quantidade relativamente pequena de deutério e trítio, isótopos 

pesados de hidrogênio que são relativamente abundantes na água do mar. 

 

Na teoria, reatores de fusão nuclear podem produzir muito menos resíduos radioativos 

do que reatores de fissão. Além disso, de acordo com o projeto da ITER, é impossível 

que acidentes nucleares como os de Chernobyl ou de Fukushima aconteçam nessas 

condições. 

O Hélio, produzido na fusão, é um gás não radioativo. Todos os resíduos que sobram da 

fusão são tratados e eles possuem uma meia-vida de apenas algumas dezenas de anos, e 

sendo tratados e esocados, depois de 100 ans podem ser reciclados. Trata-se de uma 

duração muito menor dos resíduos que a das usinas de fissão nuclear. Não há também o 

risco de explosão nuclear tendo em vista que a quantidade de combustível presente no 

reator só permite de alimenar a combustão durante alguns segundos. Toda perturbação 

http://www.iter.org/
http://www.iter.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ITER-img_0236.jpg?uselang=fr


leva a uma parada imediata do reator, então não há risco no processo de fusão e nenum 

risco de explosão. Também não existe risco de contaminação em larga escala.  

(www.iter.org).  

O problema das usinas de fissão nuclear é que, além do perigo de acidentes, que não 

existe na usina de fusão, segundo os cientistas, é que os dejetos  produzidos pelas usinas 

de fissão duram centenas de milhares de anos com radioatividade, enquanto isso não 

ocorre, como vimos, nas usinas de fusão. 

Se a eletricidade puder ser gerada dessa forma, daqui há 50 anos, sem dúvida será um 

avanço científico no sentido de se substituir as usinas por fissão nuclear, na visão dos 

cientistas. 

Outra inovação, além dos carros elétricos, são carros movidos através da produção de 

hidrogênio por eletrólise.  A energia para a eletrólise pode vir e fontes renováveis como 

painéis solares, turbinas eólicas, usinas hidroeléricas e geotérmicas.A Honda, a General 

Motors e a Toyota anunciaram a comercialização destes carros até 2020. 

A Porsche, em Leipzig, cria versões híbridas combinando modelo à combustão  e 

elétrico, que emite 75% CO2 a menos  e mesmo assim atinge 275Km/h. A empresa 

também desenvolve o Mission E, 100% elétrico, em Stuttgart. 

 A BMW desenhou sua atuação futura em 4 pilares: carro autônomo, 

conectividade, eletrificação e serviços. 

Exemplo do conceito: O Drivenow, sistema de compartilhamento de carros presente em 

13 cidades da Europa com um milhão e meio de clientes. (Modelo de Veículo Elétrico 

i3).  

O veículo que o usuário quer usar é localizado e alugado através de um app (aplicativo). 

O motorista valida a carteira de motorista em algum ponto de atendimento da BMW e a 

cobrança é feita por minutos de uso. O usuário depois deixa o carro num local permitido 

da cidade. Prioridades: eletrificação, e depois a conectividade e condução autônoma. 

 Mudança de comportamento dos indivíduos: Uso de frotas 

compartilhadas; que aumenta a mobilidade urbana. Os governos 

promovem incentivos para carros elétricos. A Alemanha dá um subsídio 

de 4.000 euros para o comprador e até 2030 a produção de carros com 

motores a combustão terá que acabar. Na França e Reino Unido a data é 

2040. 

  A Volkswagen quer até 2030 ter uma versão elétrica de todos os 

modelos da empresa. Pretende fazer modelos com preços atraentes. 

A Tesla, fundada nos U.S.A pelo sul-africano Elon Musk em 2003, vendeu 50.931 

unidades do seu carro elétrico em 2016. 

 O que define uma montadora é a habilidade de lidar com a complexidade 

de integrar diferentes parceiros para construir um veículo seguro.  

http://www.iter.org/


 A Sono Motors, startup alemã, pretende lançar até 2019 um carro 

movido à energia solar. Fez dois protótipos e fechou acordo com uma 

fábrica terceirizada. 

 A BMW, a Intel e a Mobileye, empresa israelense de inteligência 

artificial da Intel, estão desenvolvendo um carro autônomo. 

 A Renault com o plano Drive the Future  quer oferecer um carro a um 

bom preço elétrico e conectado.  Quer vender 5 milhões de veículos em 

ritmo anual a partir de 2022, juntando todas as suas marcas: Renault, 

Dacia, Renault Samsung, Alpine e Lada, num faturamento de 70 bilhões 

de euros. 

 Renault Nissan quer produzir o carro elétrico, autônomo e conectado a 

um excelente preço, investindo 18 bilhões de euros em pesquisa e 

desenvolvimento. 

Inovações na Área de Educação 

 

 Faculdade Minerva, no vale do Silício – formar os melhores resolvedores 

de problemas, com a tecnologia a serviço da pedagogia (Stephen 

KOSSLYN). Focam em criar 4 competências: a) Pensamento crítico; b) 

Pensamento criativo; c) Aprender a comunicar-se e d) Interagir de 

maneira efetiva com pessoas e instituições. Prova para avaliar estas 

competências: Collegiate Learning Assessment (CLA+). 

 O Cornell Tech, em Nova York, seleciona as melhores idéias de startups 

dos alunos e as financiam. As 4 melhores startups por ano recebem 

prêmios de 100.000 dólares e investimentos de venture capital. 

 

 Como vimos, A Evolução da tecnologia é disruptiva: Hoje um 

smartphone é 1000 vezes mais veloz e 1 milhão de vezes mais barato do 

que um supercomputador dos anos 70. 

 A Singularity University, criada há menos de 10 anos no Vale do Silício, 

atrai empresários e executivos interessados em entender as novas 

tecnologias e seu impacto e alavancar Start Ups. Foi  criada por Larry 

Page (da holding Alphabet, dona do Google) e pelo físico Peter 

Diamandis. A instalação é em um centro de pesquisas da Nasa em Mufett 

Field, vale do Silício. 

 São  80 alunos por turma; programas de aceleramento de Start Ups com 

análise dos produtos e serviços com participação de executivos da 

Microsoft, Google, professores como Craig Venter, da Universidade San 

Diego, que sequenciou o genoma humano; network para obter 

financiamentos de venture capital. Trata-se de influenciar os tomadoes de 

decisão com relação aos rumos das novas inovações disruptivas. 

 As quatro empresas mais valiosas do mundo atualmente são impérios 

tecnológicos: Apple, Alphabet; Microsoft e Amazon. 

 



O Programa de Aceleração de Empresas do Google – Launchpad, criado em 

2016 para países emergentes, tem normalmente tem 6 meses de duração das 

quais duas semanas em São Francisco, com mentores e especialistas de áreas de 

marketing e desenvolvimento de produto. O Google oferece 50.000 dólares para 

a startup gastar como quiser e 100.000 dólares em créditos para compra de 

serviços do próprio Google. Além de melhorar os produtos, as startups podem 

recebem investimentos de venture capital. 

 Microsoft, IBM, Oracle e Cisco também tem estes tipos de programa e 

até Coca-Cola, Airbus e Disney tem este tipo de programa de aceleração 

de empresas digitais. 

 As corporações se aproximam das startups porque temem o “Efeito 

Kodak”: serem surpreendidas por uma tecnologia disruptiva que acabe 

com seus negócios do dia para a noite. 

 Ao investir em programas de aceleração, as empresas estabelecem 

parcerias com as sartups e têm chance de fechar acordos antes da 

concorrência. 

 579 aceleradoras estão ativas no mundo; 11.300 startups já passaram por 

programas de aceleração e foram investidos desde 2005  cerca de 207 

bilhões de dólares. 

 Startups são negócios muito inovadores e de alto risco. A falência destas 

empresas é alta: 74%  fecham depois de 5 anos no Brasil. As que 

sobrevivem (26%) demonstram viabilidade e inovação. 

Desta forma, os países que investiram em ecossistemas nacionais de inovação , 

conectando pessoas, recursos, políticas e organizações, ganham  vantagem agora que a 

indústria migra para a produção (e o uso) de itens com maior valor tendo em vista a 

inovação de alto nível. 

 No Brasil, o setor industrial responde atualmente por 21% do PIB. 

Unicórnios nos  USA (start ups que atingiram o valor de US$ 1 bilhão) 

tem 1% chance de exisir, tendo em vista todas as start ups aberas.  

 No Brasil: Há 0,02% chance de virar uma start up unicórnio.  O Brasil 

tem 4 start ups unicórnio: 99 (aplicativo mobilidade urbana; criada em 

2012); Pagseguro (meio de pagamentos; criada em 2006), Nubank 

(crédito; criado em 2013), Brex (crédito, criado em 2017). Todos 

atingiram 1 bilhão de dólares em 2018. 

Na França, o governo atua de Emannuel Macron criou a Station F em Paris, uma grande 

incubadora de start ups promissoras. Em Madri, o espaço La Nave, de 13.000 metros 

quadrados, dedicado a start ups e cursos de aceleramento e start ups já gerou casos de 

sucesso como o Cabify  (versão espanhola do UBER) que já captou 100 milhões de 

dólares em investimentos e está presente em mais de 11 países. No Rio de Janeiro, um 

espaço para sart ups e cursos de aceleração de start ups no Porto Maravilha (espaço 

remodelado no porto do Rio de Janeiro) visa também cumprir esta função.  

 

 A Microsoft investe 15% de seu faturamento (15 bilhões de dólares) em 

pesquisa e desenvolvimento todos os anos. 



Empresas que têm programa de aceleração de start ups utilizando o corporate venture 

capital ou capital de risco corporativo em português, investem em outras que estão 

inovando e desenvolvendo tecnologias com alto potencial de sucesso e neste sentido o 

relacionamento entre a start up e a empresa investidora deve ser bem gerenciado, para 

ter uma relação do tipo ganha-gamha que seja boa para ambas. Para a corporação, a 

proximidade com startups permite (1) velocidade, pois como as empresas jovens oeram 

rápido através de cadeia de decisão condensada e metodologias ágeis, inpirando a 

corporação a executar mais rapidamente a inovação (2) a conexão com start ups permite 

reconhecer novas tecnologia e mercados para que a corporação possa inovar antes de 

seus concorrentes (3) cultura  a proximidade com empresas de rápido crescimento 

estimula que as corporações sejam menos avessas a risco e mais focadas em indicadores 

de desempenho (4) imagem: grandes corporações são percebidas como menos atraentes 

pelas novas gerações, que desta forma se aproxima deste público.(Avena, 2018). 

Para a startup, a proximidade com as corporações permite (1) maior credibilidade, pois 

a grande corporação como cliente ou sócia valida o modelo de negócios, produto ou 

serviço da start up; (2) marca, as multinacionais podem alavancar o relacionamento das 

startups com os meios de comunicação (3) fornecedores, o amparo das corporações 

ajudam na negociação com fornecedores (4) financiamento, as corporações são uma 

opção de financiamento via transferência de ações. (Avena, 2018). 

Como vimos na primeira parte do artigo, existem rupturas tecnológicas possíveis de 

serem previstas, pois se tratam de inovações radicais realizadas pela própria empresa. 

Como se é possível prever as rupturas provocadas pela própria empresa devido à 

inovação tecnológica radical,  é possível prever também os diferentes impactos que a 

nova tecnologia produzirá na própria organização e na sociedade em geral, através do 

planejamento de cenários. (Scenario planning). A partir disso, se redesenham formas de 

trabalho e interação a fim de se implementar organizacionalmente a mudança que 

acompanhará a evolução tecnológica e que ocasionará modificações também na 

organização do trabalho humano na empresa . 

 

Rupturas Tecnológicas  na Sociedade Digital 

A economia digital está produzindo e ainda produzirá diversos impactos na vida 

quotidiana dos indivíduos e na sociedade em geral.  

Algumas destas inovações são: 

- Inteligência artificial 

Como mostra Avena (2018) o termo inteligência artificial foi usado pela primeira vez 

em 1956 por John Mccarthy , professor de matemática, que organizou o Darthmouth 

Summer Research Project on Artificial Intelligence, cujo objetivo era investigar as 

maneiras pelas quais as máquinas poderiam ser feitas para simular aspectos da 

inteligência humana. Desde esta época se criou uma identidade própria para o campo de 

pesquisa em inteligência artificial e uma comunidade de pesquisa dedicada a este tema. 

A inteligência artificial é definida por Bellman(1978) como “ The automation of 

activities that we associate with human thinking, activities such decision  marking, 

problem solving, learning”. 

A inteligência artificial pode ser definida como “ forte” e “ fraca”. A IA forte 

(Nordlander, 2001) é o software capaz de resolver uma série de problemas complexos 

em diversos domínios diferentes e que se controla autonomamente, com seus próprios 

pensamentos, preocupações, sentimentos, forças, fraquezas e predisposições (Avena, 

2018). 



É um campo focado na construção de máquinas com inteligência comparável a de um 

ser humano. Para os adeptos da IA “ forte ”, quando criado, o programa de software que 

funciona em uma máquina, realmente é uma mente, com identidade, e não há diferença 

entre um software que imita exatamente as ações do cérebro e o próprio cérebro humano 

(Avena, 2018:18). 

Outros autores fazem pesquisa também nesta direção (Russell & Norvig, 2001). 

Atualmente, empresas de Wall Street estão utilizando a ajuda da  IA na tomada de 

decisões de investimento  e a Amazon utiliza para aprimorar as recomendações de 

produtos para os clientes. 

Computadores com grande poder de processamento de dados, em alta velocidade, e com 

auxílio de inteligência artificial podem analisar enormes quantidades de dados (Big 

Data” ) e fazerem recomendações de decisões a serem tomadas por executivos. 

O “ Big Data” é um gigantesco  conjunto de informações do que é a sociedade e de 

quem somos, milhares de informações que somente um computador com grande 

capacidade de processamento  de dados pode analisar rapidamente. O “ Big Data” é a 

base das fábricas inteligentes e da Industria 4.0.  

Outra inovação da era digital, por exemplo redes sociais como FACEBOOK, sabem 

quem são os amigos de um indivíduo e suas preferências políticas e pessoais. O Google 

tem conhecimento dos assuntos pelos quais um indivíduo se interessou e pesquisou. O 

linked In tem o histórico profissional dos indivíduos. Estas informações deveriam ser 

confidenciais, mas podem ocorrer erros e as informações de milhares de indivíduos 

ficarem conhecidas. 

Trata-se de um dos problemas da nova sociedade digital, a segurança das informações 

particulares dos indivíduos e a necessidade atual de se criar uma nova legislação para 

regular os direitos dos cidadãos face a estes novos desafios colocados pela tecnologia. 

Existem algumas vezes problemas neste contexto com estas empresas da era digital que 

abalam o conceito de Responsabilidade Social de Empresa.  

Casos como da empresa Cambridge Analytica mostram isso. Esta empresa utilizou 

ilegalmente as informações de 50 milhões de usuários do Facebook para influenciar a 

eleição à saída do Reino Unido da União Européia, o Brexit. Em março de 2018 os 

jornais The New York Times e o The Guardian publicaram as denúncias de um ex 

funcionário da Cambridge Analytica. O aplicativo thisisyourdigitallife desenvolvido por 

Aleksandr Kogan, pesquisador da Universidade de Cambridge, permitiu capturar 

ilegalmente as informações de centenas de milhares de pessoas usuárias do Facebook  e 

dos amigos destas pessoas, levando à   criação de um banco de dados e informações 

sobre 50 milhões de usuários. O Facebook assumiu a sua falha na proteção dos dados 

dos usuários e perdeu quase US$ 60 bilhões em valor de mercado em apenas dois dias.  

O conceito de cidadania digital surge e deve ser feita uma legislação adequada para 

regular os direitos e deveres dos cidadãos ao exporem os seus dados e informações 

pessoais de forma digital nos diversos sites. Assim, a exposição dos dados e 

informações dos indivíduos expõe quem são, seus valores, escolhas individuais, gostos, 

opiniões, amigos, vida pessoal e profissional, e revela aspectos da identidade de cada 

um de nós.  Ter acesso sem permissão a estes dados e informações afeta a privacidade 

de cada indivíduo e expõe as pessoas sem sua autorização. Isto deve ser evitado a partir 

da criação de uma nova legislação. 

A questão da identidade virtual de cada indivíduo corresponder à sua identidade pessoal 

de fato é muito frequente e ao afetar o perfil digital do indivíduo se está também 

afetando a pessoa real que está por trás do perfil em questão. Muitos cidadãos são 

sinceros ao  criar o seu perfil digital e revelar seus gostos e opiniões na internet e seus 



dados  e perfil digital deve ser protegido para também se proteger a pessoa real que está 

por trás do perfil digital. 

Katherine Hayles, da Universidade da California em Los Angeles (UCLA), autora de “ 

How we became posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics 

“  trata deste tema. 

Definimos neste artigo Responsabilidade Social de Empresa (RSE) da seguinte forma: “ 

Corporate Social Responsability is an  organization´s moral responsability to 

stakeholder groups that are affected directly or indirectly by the organization´s actions”.  

Uma organização pode adotar uma visão “ estrita “  de responsabilidade social 

corporativa ou uma visão ampla.  

Uma organização com uma visão estrita acredita que se seguir as leis do país onde está e 

da sociedade a organização pode agir livremente obedecendo à sua estratégia 

empresarial. De acordo com esta visão, ter responsabilidade social corporativa é 

simplesmente seguir as leis, podendo ainda interpretá-las. 

Uma visão “ ampla” de responsabilidade social corporativa “ accepts the premise that 

organizations are moral agentes, and, like individuals, have a duty to examine every 

situation from a moral perspective. According to this view, even when no laws or 

societal ethics are applicable to a given situation, the organization should act to produce 

the most good or the least harm for its stakeholders.” 

Em geral, uma organização pode decidir quais ações e comportamentos são os mais 

éticos em particular aplicando certos princípios morais. No caso, as novas tecnologias 

que citamos criam o “ cidadão digital” , representado pelo seu perfil através do conjunto 

de informações, imagens e dados pessoais de um indivíduo no mundo digital. 

O direito dos cidadãos à privacidade e ao sigilo de suas informações foi desrespeitado 

tendo em vista o escândalo da Cambridge Analytica e do FACEBOOK, pois ainda não  

há uma legislação clara e precisa que regulamente os direitos da “cidadania digital”. 

O conceito de resiliência se aplica neste caso para as rupturas provocadas pela 

tecnologia na sociedade, exigindo o redesenho das relações sociais e uma legislação que 

acompanhe estas mudanças drásticas nas relações sociais. 

Uma nova legislação está sendo criada na Europa e nos USA e também no Brasil. 

 

A NOVA LEGISLAÇÃO E A SOCIEDADE DIGITAL: USA, BRASIL E EUROPA 

 

Em Outubro de 2018, os problemas com os dados dos usuários do  FACEBOOK, que 

tinham começado no mês de março de 2018, ainda eram um problema nos USA. A 

Trend Micro reportou que segundo dados relevantes de 2017 e 2018 da Privacy Rights 

Clearinghouse, ocorreu um aumento de 16% nas violações de dados localizados nos 

EUA, e que quinze das violações de dados do 1º semestre de 2018 foram mega 

violações, o que significa que cada uma delas expôs ao menos um milhão de registros. 

(TIinside, 2018). Outro fato relevante foi a invasão do Facebook em setembro de 2018. 

Segundo o site Tecnoblog, 2018, o Facebook revelou na sexta-feira, 28 de setembro de 

2018, que um ataque a seus sistemas comprometeu 50 milhões de pessoas. Isso inclui 

usuários do Instagram ou de qualquer outro serviço que dependa do Facebook Login. A 

empesa, na Europa, está sujeita ao GDPR  (Regulamento Geral sobre a Proteção de 

https://tecnoblog.net/sobre/facebook/
https://tecnoblog.net/261898/facebook-aviso-ataque/
https://tecnoblog.net/sobre/instagram/


Dados). O GDPR, determina que empresas que não protegem os dados de seus usuários 

podem levar multa de até € 20 milhões (US$ 23 milhões).  

Apenas 15% das pessoas sentem ter controle sobre as informações que eles fornecem 

on-line, e “A falta de confiança nas antigas regras de proteção de dados atrasou a 

economia” (GDPR OFICIAL SITE, 2018). 

Segundo McKnight, Choudhury e Kacmar (2002), a confiança desempenha um papel 

fundamental em ajudar os consumidores a superar as percepções de risco e insegurança. 

A confiança faz com que os consumidores se sintam confortáveis para compartilhar suas 

informações pessoais e fazer transações na internet. 

 

O GDPR 

 

 

A transformação digital vem mudando nossas vidas, e a cada dia que passa menos 

escolhas temos para não usar uma solução digital, mas a falta de confiança nas regras de 

proteção de dados tem sido um problema para as empresas e para os indivíduos. 

A preocupação com a proteção de dados não é nova, vários países já dispõem de 

regulações próprias, e na Europa já existia um direcionamento em relação à proteção de 

dados em 1995, mas somente em maio de 2018, o GDPR - General Data Protection 

Regulation - se tornou totalmente aplicável em toda a União Europeia.  

O GDPR estabelece regras relativas à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e às regras relativas à livre circulação de dados 

pessoais. Seu objetivo é proteger os direitos e liberdades fundamentais das pessoas 

singulares e, em particular, o seu direito à proteção de dados pessoais. Apesar do GDPR 

se aplicar ao processamento de dados pessoais de indivíduos que estão na União 

Europeia, várias empresas de  fora da UE são afetadas por esta regulação. 

O GDPR é uma legislação complexa e de longo alcance e várias empresas de serviços 

de tecnologia estão oferecendo soluções, serviços e conhecimentos para apoiarem outras 

empresas na jornada rumo a conformidade com o GDPR.  

Vários países já possuem leis de proteção de dados, e os EUA são referência nessa área, 

mas é esperado que o GDPR eleve o padrão para a transferências de dados pessoais 

tanto na União Europeia, sendo uma “ legislação modelo” a ser seguinte mesmo pelos 

países fora da comunidade europeia.  

https://tecnoblog.net/245101/gdpr-privacidade-protecao-dados/


Apesar de ainda existirem detalhes no GDPR a serem elaborados, a maior parte dos 

pontos-chave do regulamento são claros. Esse Regulamento vai elevar o padrão para a 

transferências de dados pessoais tanto na União Europeia, quanto fora dela, e alguns 

países já repensam sua legislação para protegerem seus cidadãos.  

A nova legislação fará as empresas se adaptarem a um novo conceito de 

responsabilidade social corporativa na era digital e protegerem a cidadania digital de 

seus usuários ao protegerem suas informações e seu perfil digital. 

As empresas e a sociedade face a estas rupturas tecnológicas devem mostrar resiliência. 

 

Internet das Coisas 

 

A Internet das coisas são objetos físicos envelopados por uma camada digital . Isso vai 

de uma lâmpada e fechadura até uma turbina e um veículo inteiro. São dispositivos que 

têm, simultaneamente, em alguma intensidade, capacidades de computação, 

comunicação e controle.  

Comunicação: As coisas inteligentes têm a capacidade de se comunicar sem fio entre si 

e formar redes de objetos interconectados. 

Identificação: Coisas inteligentes são identificadas com um nome digital – relações 

entre coisas podem ser especificadas no domínio digital sempre que a interconexão 

física não puder ser estabelecida (Avena, 2018). 

Interação: Coisas inteligentes podem interagir com o ambiente através de recursos de 

detecção, e atuação sempre que presentes. 

A internet das coisas permite amla aplicabilidade em muitos setores produtivos, como 

monitoramento ambiental, cidades inteligentes, negócios inteligentes, casas inteligentes, 

atendimento médico, segurança e vigilância. (Avena,2018) 

Casas/Edifícios Inteligentes: a IoT pode ajudar tanto em termos econômicos, na redução 

do consumo de recursos (eletricidade, água), quanto sociais, como diminuição da 

emissão de carbono, incorrendo na melhoria do nível de satisfação dos moradores.  

Através de sensores  de raciocinar de forma distribuída e cooperativa, que são usados 

para monitorar tanto os consumos de recursos como para detectar proativamente as 

necessidades dos usuários em vários subsistemas como ligar/desligar a iluminação, o 

aquecimento, resfriamento, etc. (Avena, 2018) 

 



As cidades inteligentes refere-se à otimização do uso de infraestruturas das cidades e 

qualidade de vida dos seus cidadãos através de uma infraestrutura de comunicação 

avançada e novos serviços no cenário urbano. Assim o monitoramento do trânsito dos 

carros em grandes cidades , o controle climático, entre outros, o controle de Energia 

elétrica, etc.para otimizar estes recursos. 

O Monitoramento ambiental pode permitir  que a tecnologia possa processar 

informações em tempo real para verificar fenômenos e processos naturais como 

temperatura, vento, precipitação, altura do rio e integrar perfeitamente esses dados 

heterogêneos em aplicações globais. Neste sentido a tecnologia de Iot pode permitir 

colher fatos e ter elementos para ajudar na tomada de decisão. 

Cuidados com a saúde: as tecnologias de IoT podem melhorar soluções de vida assistida 

colhendo dados da saúde do paciente que são transmitidas a centros médicos remotos . 

Em termos de prevenção, sensores que são utilizados como vestimentas ou 

smartophones  

 

A tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) que foi desenvolvida no começo 

da Internet of Things,  permite o uso na gestão de estoques e rastreamento de 

mercadorias e servem para identificação e rastreamento de produtos, além de bio 

sensores que monitoram parametros como temperatura e composição bacteriana a fim 

de garantir a qualidade do produto final. 

Nosso estudo chegou às seguintes conclusões : 

 

- O tipo de comunicação que descrevemos para promover a mudança como sendo 

uma comunicação do tipo Habermasiano, cidadania deliberativa democrática, 

com foco em fatos e partilhamento sincero de resultados, é utilizada nas tarefas 

de inovação em equipes de inovação que partilham conhecimento científico para 

inovar, em pesquisa e desenvolvimento, e também nos departamentos das 

empresas que cuidam de ações sociais da empresa e medidas de proteção ao 

meio ambiente ; e ainda da educação corporativa, e treinamentos na empresa.São 

interações mais prováveis onde este tipo de comunicação ocorra, sobretudo em 

equipes de inovação, pois se a comunicação não ocorrer desta forma, a inovação 

não ocorre.  



Como vimos, também no editorial Gestão Social e  Cidadania Deliberativa: 

Convergência de Temas de Pesquisa, Isabella Vasconcelos e Helio Irigaray (2019, 

vol. 1) escreveram nos Cadernos Ebape.Br que:   

“Como nos mostra Fernando Tenório em Tem Razão a Administração? (TENÓRIO, 

2016, p. 160), os expoentes da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer, Theodor Adorno, 

Herbert Marcuse, críticos da racionalidade instrumental, e Jürgen Habermas, com a sua 

proposta centrada na racionalidade comunicativa, influenciam o autor na sua definição 

de gestão social. “O adjetivo social qualificando o substantivo gestão será entendido 

como o espaço privilegiado de relações sociais no qual todos têm direito à fala, sem 

nenhum tipo de coação.” (TENÓRIO, 2016, p. 162). Tenório define também o termo 

cidadania deliberativa, que acompanha o conceito de gestão social: “[...] a legitimidade 

das decisões deve ter origem em processos de discussão orientados pelos princípios da 

inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem comum” (p. 

162). 

Pode existir na empresa em várias circunstâncias uma comunicação mais 

substantiva e democrática. 

 

- Pode ser adotada também na gestão da mudança, com facilitadores de 

comunicação, para fazerem grupos que antes não trabalhavam juntos 

aprenderem a trabalhar juntos, resolvendo paradoxos, se possível, e 

desenvolvendo uma visão conjunta,convergente, sobre  o futuro da empresa (cf. 

Definição de agentes de mudança acima). 

- Exemplos onde este tipo de comunicação habermasiana começou a ocorrer para 

Interesses da Humanidade e do Planeta para proteção do meio ambiente foi o 

Pacto de Montreal,  para supressão do CFCs, (aerosóis), onde com base nos 

fatos científicos colhidos pela Nasa sobre a camada de ozônio foi necessário 

raciocinar-se além do mero interesse econômico imediato e do interesse político 

imediato, e, sob pressão dos principais governos, estes bem como as empresas 

realizaram reuniões chegando a acordos para se suprimir os CFCs e levar as 

empresas a investirem em pesquisa e desenvolvimento para gerar inovação 

sustentável, o que de fato conseguiram.  

- O Pacto de Paris, levando 196 países a um acordo, também foi um sucesso em 

termos de comunicação Habermasiana baseada em fatos científicos para levarem 

todos estes países a poderem dialogar, com sucesso, chegarem a um 

entendimento sobre questões ligadas ao meio ambiente e aceitarem medidas 

concretas para os levarem a agir na direção de preservar a humanidade e o 

Planeta. E isso de maneira não ingênua, prevendo dar fundos e subsídios para 



que esas medidas se concretizem, mas também a realização de auditorias verdes 

e verificações e a criação de uma legislação voltada neste sentido. (Tirole, 2018) 

- Ações como as reuniões de cidadãos por temas sugerindo medidas concretas de 

ação após debate, com iniciativa da prefeitura da cidade de Bordeaux, França, 

concretizam a idéia de cidadania deliberativa que tem como base os conceitos de 

Habermas. 

- Nas empresas, esforços voltados para o meio ambiente e a justiça social, através 

de ações sociais e de preservação do meio ambiente, também são exemplos de 

cidadania deliberativa corporativa, na definição de ações voltadas para 

sociedade. Ações como as do Instituto Natura, por exemplo, voltadas para 

educação de crianças no Brasil, é um exemplo deste tipo de iniciativa. 

Como mostram suas análises, o Brasil possui  2,5  milhões de crianças e 

adolescentes entre 4 e 17 anos fora da escola, com base em pesquisa nacional 

por amostra de domicílio (Pnad). Trata-se de 6% do universo total de alunos 

(mais de 50 milhões). 

Trata-se de muitas crianças sem estudo. O Instituto Natura desenvolve cursos on 

line para formação e apoio de professoes do Ensino fundamental e apoia rede de 

770 escolas no país para o ensino integral para a inclusão destas crianças e a 

diminuição destes problemas.  

 

Apresentaremos a seguir dois estudos. 

 

O primeiro estudo sobre Economia Digital trata-se da abertura de agências 

digitais pelos bancos, onde o tipo de comunicação entre banco e cliente muda, 

substituindo uma comunicação pessoal onde o gerente de conta podia tornar-se 

quase como o antigo advogado da família, que conhecida todos os negócios de 

seu cliente e da família, e era um conselheiro especializado em sua clientela, 

construindo uma relação pessoal e presencial de confiança e aconselhando o 

cliente em seus investimentos, até atualmente um sistema baseado em rápidas 

interações com diferentes pessoas através de avançados sistemas de Tecnologia 

da Informação. 

A confiança assim desloca-se do relacionamento pessoal com uma pessoa 

presencialmente, durante anos, para a confiança gerada por avançados sistemas 

de TI que orientam breves interações com diversas pessoas do banco, não mais 



um gerente de conta especializado por pessoa ou família, mas ainda assim se 

pretendendo manter a eficiência através dos sistemas de TI, mas de uma 

interação mais objetiva, breve e instrumental. Estamos falando aqui a alta classe 

média em segmentos como Prime (Bradesco), Personalité (Itaú), Van Gogh 

(Santander) etc. 

 

O segundo estudo de caso na General Electric mostra, ao  contrário, como deve 

ocorrer no planejamento estratégico e nas equipes de inovação uma 

comunicação mais substantiva do tipo Habermasiano para que de fato as 

inovações possam ocorrer. 

  

 

 

 

Estudo de Caso 1 – Transformações Estratégicas e Reconfiguração das 

Competências Organizacionais – Aplicação do conceito resiliência em 

estudos organizacionais através do modelo das organizações pós-

burocráticas 

 

Alvaro Bruno Cyrino,  dedicou a este tema uma tese de doutorado Transformations 

stratégiques et reconfiguration des compétences organisationnelles: une analyse des 

banques privées de détail au Brésil pendant la période 1986-1997. Esta tese foi 

defendida na École des Hautes Études Commerciales, França, em 2004 e ela baseia-se 

em estudos sobre as competências de bancos brasileiros com base na Teoria das 

Capacidades dinâmicas,em uma perspectiva histórica. Em 2017 realizamos um estudo 

com base nesta tese  para tratar de resiliência em bancos e Economia Digital, e 

completamos este estudo atualmente neste trabalho que aqui apresentamos, com base 

em novos dados e referências.  

Pretende-se, neste estudo, identificar as competências organizacionais que tenham 

funcionado como deflagradoras de um comportamento resiliente de 3 bancos privados 

brasileiros e a adequação destes bancos ao modelo pós-burocrático. 

Trabalha-se com o pressuposto de que as organizações mais resilientes se aproximam 

mais do modelo organizacional pós-burocrático ou interativo, segundo definição de 

Charls Heckscher. 

Desta forma, o estudo de Cyrino, longitudinal, mostra que de 1965 a 1986 os bancos 

brasileiros  realizaram ajustes simples na sua estratégia, tendo em vista que as mudanças 

no ambiente do mercado financeiro brasileiro foram graduais, permitindo a realização 

apenas destes ajustes simples. 

No entanto, de 1986 a 1994, em uma situação de grandes oscilações econômicas, que 

chegou a uma inflação altíssima, à indexação da economia, e a realização de seis planos 



econômicos no Brasil, os principais bancos brasileiros, em especial Itaú e Bradesco, 

tiveram que fazer grandes economias e «  fazerem mais com menos », utilizar os seus 

recursos para conseguirem o máximo de resultado possível com poucos recursos. 

De 1994 em diante, mudanças radicais na Economia do Brasil, com internacionalização 

da Economia e controle da inflação, leva os bancos brasileiros a reconfigurarem suas 

estratégias e aí percebe-se mais a ação das capacidades dinâmicas. 

Trataremos neste estudo de caso do Itaú. 

As competências distintivas do banco são : 

- Uma gestão estratégica sofisticada (segmentação de mercado e soluções 

desenhadas  para cada segmento). 

- Maior investimento em capacitação da equipe 

- Internacionalização 

- Ti avançada, para dar conta de contextos econômicos complexos, e com 

preocupação na segmentação de mercado. 

- Marca forte e imagem de empresa moderna. 

As ações do Itaú ao longo do tempo : 

 

.De 1965 a 1986, em um período de inflação e de protecionismo, o banco : 

- Buscou o crescimento aravés da comra de bancos 

- internalizou a maior parte das atividades de suporte antes terceirizadas 

- Implemenou uma estratégia marketing driven com segmentação de mercado 

- Fez investimentos na ampliação de rede de agências 

- Estabeleceu o foco na performance e rentabilidade 

- Qualificou e treinou equipes 

- Buscou transmitir uma imagem de marca forte, sofisticada e moderna 

- Buscou a internacionalização 

- Implementou novas tecnologias. 

 

De 1986 a 1994, em um periodo de alternância de 6 planos econômicos, o banco 

desenvolveu as seguines estratégias : 

- Considerou o Plano Cruzado como um plano de Alerta para contenção de custos. 

Estes custos que foram cortados foram sobretudo custos de pessoal, pois o 

número de colaboradores caiu de 80 mil para 37 mil entre 1986 a 1994 e de 37 

mil para 28 mil entre 94 a 97 

- O banco focou em atividades financeiras 

- Racionalizou a rede de agências, diminuindo-as 

- Buscou aumento da produtividade do pessoal através de implementação de 

sistemas de TI mais avançados e capacitação do pessoal 

- Aprimorou a segmentação dos clientes em 9 perfis de clientes 

- Em termos organizacionais promoveu a separação da gestão comercial da gestão 

administrativa 

 

De 1994 a 1997, com o controle da inflação e a internacionalização do mercado, o 

banco 

- Intensificou as contenções de custo 

- A TI focou nas máquinas de autoatendimento 

- O banco obteve aumento de receitas de credito  



- O banco começou a tarifar seus serviços, oferecendo mais serviços não 

bancários ( seguros, previdência privada,planos de saúde etc.) 

- Compra outros bancos 

- Tendo em vista TI e autoatendimento, racionalização de agências 

- Internacionalização. 

Fatores que explicam a resiliência, a capacidade de mudar constantemente e as vezes 

radicalmente (ver enorme diminuição de pessoal e automatização de muitos setores do 

atendimento ao cliente). 

- Treinamento das equipes que ficaram para lidar com sistemas avançados de TI e 

manter o alto padrão de qualidade de atendimento ao cliente 

- Cultura organizacional «  market driven quality »  voltada para o cliente, e 

segmentação cuidadosamente realizada, com atendimento voltado pra cada 

segmento.  

- Assim procurou  focar na internacionalização, segmentação de mercado 

sofisticada, com menor número de agências, mais Tecnologia da Informação e 

qualficação das equipes.  

 

Suas crenças e valores eram assim expressas : 

« Ser um banco líder em desempenho, reconhecido como uma instituição sólida 

e confiável, graças a utilização intensiva de marketing e uma tecnologia 

avançada, e equipes qualificadas e engajadas dentro de um conceito de 

qualidade total e de satisfação do cliente ». 

 

Comparando os dois maiores bancos brasileiros, vemos similaridades e 

diferenças nas competências do Itaú e do Bradesco. 

 

Similaridades (competências em comum) 

 

- Inovação de suas estratégias e de suas respectivas operacionalizações no novo 

contexto, mantendo uma coerência entre o planejamento e a prática 

- A redução de níveis hierárquicos e cortes de custo (sobretudo pessoal) 

investindo no desenvolvimento de plataforma de TI avançadas 

- Estratégia na aquisição de bancos menores ; 

- Preocupação de maner a marca forte, desde cedo. 

Diferenças (competências distintivas) 

Itau 

- Preocupação em firmar desde cedo uma marca mais sofisticada ; 

- Internacionalizou-se com pioneirismo 

- Segmentou o mercado, desenvolvendo soluções invadoras para cada segmento. 

- Uso da TI de maneira mais sofisticada, para atender cada perfil de clientes 

diferenciados. 

Bradesco (competências distintivas) 

Preocupação em firmar dsde cedo uma marca mais popuar, presene no país todo 

(Presença Bradesco) ; 

Firmou com pioneirismo grande rede de agências no Brasil todo, atuando com inclusão 

social ; 

Pioneirismo em TI para atender seupúblico alvo (popular), espalhado em todo o país, de 

forma user-friendly. 



 

O pressuposto teórico é que a organização mais resiliente, que enfrenta melhor as 

mudanças radicais, redesenhando suas estratégias , tem uma organização mais próxima 

do modelo das organizações pós-burocráticas. 

 

Retomando o conceito de organizações pós-burocráticas (Heckscher), é que neste tipo 

de organização, a regulação social é o consenso baseado na confiança que advém do 

reconhecimento da alta capacidade técnica dos coordenadores de equipe e dos colegas 

de trabalho. Quando há discordância o coordenador da equipe arbitra a melhor solução, 

pois a responsabilidade final da decisão é dele, mas a equipe de alto nível debate 

soluções e todos são ouvidos. As vezes ocorrem conflitos de idéias, o que não quer dizer 

conflito de pessoas. 

O conhecimento, a informação e o reconhecimento da capacidade técnica do 

colaborador são os fatores-chave para obtenção do consenso em torno de uma solução. 

Exemplo : forças-tarefa, times de desenvolvimento de produto, problems solving 

groups, times de inovação. 

O diálogo é definido mais pelo uso da influência em termos de conhecimento e de 

idéias, que de poder. 

As pessoas influenciam as decisões mais baseadas na sua capacidade de persuação, 

baseada em seu conhecimento técnico de alto nível, e menos na capacidade de 

comando. 

Considera-se fundamental divulgar em todos os níveis da organização informações 

sobre a estratégia da empresa. Trata-se de transparência organizacional. 

Trata-se do conceito de organização em rede, com pessoas com alto conhecimento 

técnico, interconectadas, e com rápido acesso umas às outras. 

A escolha do interlocutor é determinada pelo tipo de problema a ser resolvido, e não 

pela posição hierárquica.  

Valores como autonomia e empreendedorismo interno são fundamentais. 

Trata-se de quipes voltadas para resultados e pessoas participando de várias equipes em 

diferentes períodos de tempo e diferentes situações (capacidade relacional e de 

comunicação dos colaboradores valorizada). 

 

O perfil do executivo global, pede indivíduos com alta capacidade de ação estratégica, 

com capacidade de auto-organização (autonomia), inteligente, que sabe trabalhar com 

equipes multiculturais, sabe se comunicar na nova linguagem digital e estar bem 

informado. Sabe também aprender novos conteúdos e inovar. Frequentemente este 

profissional tem alto poder aquisitivo. 

 

A Forma organizacional mais propícia à inovação, como vimos, é a Adhocracia, 

conforme proposta de Mintzberg. 

A Adhocracia é capaz de inovação sofisticada, que acontece em ambientes de difícil 

compreensão, o que requer uma configuração proficiente em misturar especialistas de 

várias áreas em equipes de projetos ad hoc que trabalhem regularmente. 

 

Nenhuma das  outras configurações estimula a inovação sofisticada. 

 

 

A adhocracia 

 

- Estrutura fortemente orgânica 



- Pouca formalização do comportamento 

- Especialização do trabalho  baseada em treinamento formal e fortemente 

horizontalizada ; 

- Instrumentos de interligação, estimulando o ajustamento mútuo – mecanismo 

chave de coordenação interna e entre as equipes (sistemas fde TI tipo ERP, 

plataformas de gesão de conhecimento, comitês estratégicos e memória 

organizacional) ; efeito holográfico (Morgan). 

- fJunção de especialistas das unidades funcionais em pequenas equipes de 

projeto, com a intenção de se organizar internamente ; 

- Descentalização seletiva das equipes situadas na organização em diversos 

pontos, envolvendo diversos grupos formados por gerentes de linha, assessores e 

especialistas  operacionais. 

 

É necessária uma estrutura orgânica que confie no uso de expertise sofisticada, 

contratando e dando poder aos especialistas com conhecimento e habilidades fortemente 

desenvolvidos em programas de treinamento. 

 

Novos sistemas de TI induzem a novas formas de interação humana e de comunicação. 

 

Como vimos, na sociedade pós industrial, como mostra Domenico de Masi em seu livro 

A Sociedade Pós-Industrial, 

- A organização do estado é feita atraés de democracias representativas ; entre o 

neoliberalismo e o estado de bem-estar social europeul. 

- Os recursos principais são a inteligência, o conhecimento, a criatividade, as 

informações, os laboratórios científicos e culturais. 

- O setor econômico dominante é o setor terciário (serviços) 

- Os Recursos são a eletrônica, a informática, a biogenética, tecnologias 

intelectuais e adequadas 

- O Fator de coesão é a solidariedade programada, redes múltiplas de 

comunicação, participação no grupo, visão sistêmica o mundo. 

- A relação com o tempo e espaço – orientação para o futuro, ritmo de trabalho 

fruto de escolha individual. 

- A Sociedade interconectada através de redes formais e informais de 

comunicação 

- Um tipo de organização em rede são as organizações virtuais. 

O fundamental são as novas tecnologia de informação e conhecimento como celular, 

internet, email, redes sociais, chats, videoconferência, entre outros, que induzem novas 

formas de interação humana, se exigindo respostas mais rápidas, a todo momento, e 

misturando as esferas da vida pública e da vida privada do indivíduo. 

A Economia Digital, como mostra Tirole (2018), tem características próprias que 

mudarão a sociedade como um todo. 

 

 

 

 

A Agência Digital : Uma Nova Reconfiguração do Serviço Bancário 

 

A agência digital atende os clientes das 7 da manha até meia-noite todos os dias da 

semana, via chat, email, telefone, videoconferênica, mas não pessoalmente. 



Focado inicialmente em clientes com faixa mínima de rendimetno de até 10.000/mês, 

hoje já atende clientes com rendimentos a partir de 5.000,00 mês. 

O objetivo era até o final de 2016 atingir 1,7 milhões de clientes, e reduzir as agênciasw 

físicas em até 50% nos próximos 10 anos. 

Em 2015 os clientes do Itaú, por meio de internet, aplicativos e agências digitais, 

realizaram cerca de 40% das movimentações totais. 

Em 2012 o resultado gerado pelos gerentes do banco estavam em 80%, utilizando os 

canais digitais. 

Estes dados mostram o quanto a estratégia digital e a evolução tecnológica dos últimos 

anos tem influenciado a mudança de forma de acesso e interação dos clientes com o 

banco. 

O banco poderá operar com custos menores, tendo em vista a redução do número de 

agências físicas. Não tem custo com segurança (de valores e de pessoas), sem que sejam 

abatidas as tarifas referentes a este serviço. 

No segmento com renda menor de 2000 reais ao mês, a rentabilidade da agência digital  

poderá ser até 12 vezes em comparação com a agência física. 

 

Organização 

Cada gerente de relacionamento de uma agência digital possui uma carteira fixa de 650 

clientes. 

Existem também assistentes e gerentes que cobrem o trabalho de um gerente de 

relacionamento titular. O cliente pode ligar direto para a mesa de seu gerente, mesmo 

que o atendimento seja feito por alguém do grupo.  

A agência digital atende remotamento o cliente, mas pretende dar um atendimento com 

um relacionamento mais próximo que o relacionamento presencial. 

Em média, a cada 43 dias, todos os clientes da carteira do gerente de relacionamento é 

contatado (média de 15 contatos/dia), permitindo haver pessoalidade no 

relacionalmento. 

O cliente digital pode ir também a agências físicas. 

 

Problemas : 

- Alto volume de trabalho para os gerentes de conta, por ser difícil atender todos 

os dias todos os clietnes com a qualidade esperada. 

- Resistência organizacional : competição entre agências físicas e digitais ; medo 

do desemprego. 

- Alta rotatividade dos colaboradores nas agências digitais. 

- Gerentes das agências físicas tentam manter reserva de mercado com alguns 

tipos de financiamento que obrigam o cliente a ir às agências 

- Muitos clientes foram comunicados pelo banco que sua conta tinha migrado para 

uma agência digital, sem o seu consentimento. Este fato trouxe algumas reações 

negativas. 

 

 A agência digital corresponde a uma nova forma de interação onde o gerente de onta 

deve ser o consultor que vai colher informações espeicalizadas em diversos setores do 

banco e oferecer souções customizadas ao seu caso específico. Assim, mantêm-se a 

proximidade com o cliente, mesmo que através do atendimento remoto. 

 

Desta forma o banco pretende conseguir atender muito mais pessoas de forma 

customizada do que seria possível numa agência física, e com menor custo, atendendo 

as demandas de uma sociedade informacional. 



 

Informaçoes customizadas sobre o cliente inclusive informações pessoais aparecem na 

tela do computador quando o gerente de conta da agência digital ou um dos 

colaboradores da equipe faz o atendimento. Sistemas de TI avançados. Desta forma, a 

confiança na pessoa obtida através de interação presencial durante anos, de forma mais 

tradicional («  tomando-se o cafezinho » e dialogando) é substituída por uma interação 

mais objetiva, ainda que customizada, via agência digital e sistemas de TI avançados, 

onde o gerente de conta pode ser a cada vez um colaborador diferente da equipe. 

 

Este perfil de agência se adequa bem ao executivo global, que viaja. O Itaú, que se 

internacionalizou cedo, pretende lidar desta forma digital com vários clientes de várias 

culturas e mercados internacionais. 

 

O Itaú de forma resiliente se mostra  à frente do Bradesco no estabelecimento das 

agências digitais. A base da confiança, no enanto, está nos sistemas avançados de TI e 

em uma comunicação de caráter objetivo e prático com os clientes. 

 

Este tipo de comunicação visa substituir o antigo relacionamento pessoa-pessoa, em 

anos de interação e confiança, estabelecido entre o cliente e o gerente de conta, 

presencialmente. O gerente de conta chegava a conhecer detalhes pessoais da vida do 

cliente e de sua família, para aconselhar-lhe quanto a investimentos, seguros, e outros 

serviços do banco. Da mesma forma como visava atuar o advogado de família, o gerente 

de conta tradicionalmente tinha uma relação pessoal com o cliente, funcionando como 

um conselheiro pessoal, um consultor pessoal que oferecia serviços customizados para o 

mesmo. 

Na agência digital, os sistemas de TI possuem os dados do cliente e algumas vezes até 

observações pessoais sobre o mesmo, mas o gerente de conta ou seus substitutos se 

revezam, não têm relacionamento pessoal ou presencial com o cliente, e o tipo de 

diálogo é muito mais objetivo e telegráfico, com menos entendimento e 

aconselhamento. 

No futuro, provavelmente sistemas de TI «  Big Data »  poderão analisar o perfil do 

cliente e propor investimentos customizados visando a eficiência, mas sem o caráter 

pessoal do relacionamento. 

 

Desta forma, em se tratando de banco, a comunicação tende a ser cada vez mais 

instrumental, baseada na eficiência da aplicação do dinheiro e do investimento, e cada 

vez menos pessoal. 

É um «  locus »  onde nos serviços um tipo de comunicação instrumental, voltada para a 

eficiência, predomina.  

 

Existe a questão das capacidades das diferentes Gerações em lidar com a Tecnologia : 

As gerações mais jovens confiam mais nos sistemas digitais e na tecnologia e possuem 

expectativas de interação com os indivíduos diferentes que as gerações passadas. 

 



According to Mark Prensky, who forged the notion in 2001, digital natives are the 

“native speakers of the digital language”.14 Being born in an environment filled with 

the latest technologies of communication and information, a large part of their identity 

is indeed defined by digital interactions. In keeping with this approach, the American 

sociologist John Plafrey argues in his 2008 books “Born Digital” that the digital natives 

are naturally efficient with new technologies precisely because their brain developed 

with the access to personal computers and soon enough to smartphones.15 “To 

illustrate, in one of the interviews conducted with a French 25 year-old working in 

Germany, he states the following: “Overall, I find that German and French young 

people are rather close… hum… yes there is one thing different: I have friends who do 

not hesitate to leave their job if they don’t like it, as if they were sure to find another 

one right away. I don’t know, in France we don’t do that.“ ( VER  Marc Prensky, 2001, 

Digital Natives, Digital Immigrants, MCB University Press, Vol 9. No 5 ) 

 

 

Como Mostra Antoine Pitard em sua tese de Mestrado, Young people today do not have 

the same traits than their elders did during their youth, which often puzzles if not 

worries them. Every generation, which is defined by Merriam Webster as a “group of 

individuals born and living contemporaneously”, seems indeed to be different from its 

predecessors, which is the baseline reasoning of the generational approach.  

Such an approach was forged by the German sociologist Karl Mannheim7 in the 1930s. 

Influenced by Marxism, Mannheim argued in his book The Problem of Generations that 

the ways people think are influenced by the society and one’s socio-historical 

environment. 8 Three factors thus determine a generation:  

 A similar historical and socio-economic context.  

The experiences lived at the time of its youth. The bigger the ruptures, the bigger the 

psychological impact.  

The values transmitted by the elders, who were in their turn influenced by these three 

same factors during their youth.  

 

Today, the generational approach is a widely used framework for social analysis, which 

leads to the distinction of the following currently living generations:  

 



 

Baby Boomers: born after World War Two, they enjoyed the benefits of growth and full 

employment. They are a confident generation, that seized power sometimes by force9 

and intends to keep it.  

Generation X: born in the mid-1960s, they lived the sexual liberation, hence their 

generation name. A supposedly less confident group, they stand as a sacrificed 

generation.  

Generation Y: born in the 1980s, they are the generation of questioning, Y being a 

reference to the term “why”. They challenge the constraints imposed by their elders 

and refuse the sacrifices made by them. Allegedly more individualistic, they are also 

more likely to change jobs than their elders.  

Generation Z: born with the internet, just before the new millennium,. They are a more 

realistic generation and allegedly less confident in their future.  

 

A idéia de crianças que nascem em um ambiente onde já existe muita influência da 

tecnologia, computadores avançados, celulares, internet, internet das coisas, estas 

crianças tem o desenvolvimento do cérebro de forma diferente que as gerações 

anteriores e escrevem de forma mais telegráfica e tem expecativas diferentes também 

em termos de interação e relacionamento, sendo as gerações mais jovens ou nascidas a 

partir dos anos 80 mais facilidade terão em relação as tecnologias digitais e as agências 

digitais. Tratam-se de indivíduos que ficam felizes em utilizar esta última tecnologia 

levando para casa em seus smarthophones e celulares em seus comutadores softwares e 

aplicativos que lhes permite controlar seus investimentos sem precisar de uma agência 

bancária fixa, e assumindo custos que normalmente seriam do banco em manter uma 

agência fixa e dar atendimento presencial. 

 

 

 

 

 

GENERAL ELETRIC 

 

 

O trabalho Inovação e Sustentabilidade : Uma análise da General Electric e da sua 

adoção do modelo das organizações inovadoras sustentáveis, de Carina dos Reis Saraiva 

Dória, Heloísa Maria Pereira da Silva, Ricardo Pires, orientado por Isabella Francisca 

Freitas Gouveia de Vasconcelos, no centro universitário da FEI, mediante autorização 

dos autores, pode ser integralmente utilizado neste relatório tendo em vista que foi 

orientado pela autora deste relatório. 

 

Historia da General Electric 

 

As origens da empresa remontam a Thomas Alva Edison, que juntamente com 

Grosvenor P.Lowery , consultor da Western Union, fundou a Edison Electric Light 

Company em Menlo Park, no estado americano de New Jersay, em outubro de 1878, 

com o objetivo de desenvolver um sistema de iluminação comercialmente viável. A 

idéia surgiu depois de ter visto uma caríssima exibição de uma série de oito luzes 500 

candlepower (luzes de arco) . Depois de pouco mais de um ano de árduo trabalho o 

inventor cumpriu o que prometera e no dia 21 de outubro de 1879 o inventor entrou 

para a história. Edison desenvolve a primeira lâmpada de filamento de carbono, provida 



de corrente por dínamos de alta tensão especiais, que ficou acesa 40 horas. Até que ela 

apagasse o inventor não saiu do laboratório. Conforme os produtos foram surgindo, 

rebatizou a empresa como Edison General Electric Company. 

Durante esse tempo, a empresa ingressou em diversos esforços relacionados como a 

construção das maiores locomotivas e transformadores elétricos do mundo. O cientista  

também se envolveu em áreas muito diferentes, incluindo mineração, baterias e até 

mesmo com a produção de cimento. Já em 1876, auxiliado por um grupo de 

empregados, Edison inventa um telégrafo capaz de enviar quatro mensagens de uma vez 

e melhora o telefone, de modo que permita falar e ouvir  ao mesmo tempo. O 

investimetno  no exterior ocorreu desde o início da indústria  elétrica nos Estados 

Unidos, quando a empresa ingressou no mercado inglês com sua subsidiária, a Edison 

Swan, no final da década de 1880 ; na Alemanha, por meio da Algemeine Edison 

Gesellschaft, e na Itália por intermédio da Societá Edison per la Fabricazione delle 

Lampade. Seu laboratório, o Laboratório Edison (agora um monumento nacional), foi 

transferido para West Orange, estado de Nova Jersey, em 1886, criando uma nova 

forma de realizar negócios, onde um grupo de pessoas, ao invés de apenas uma, poderia 

inventar, construir e comercializar produtos.  

Em 1892, a fusão da Edison  General Electric Company e da Thomas Houston Electric 

Company (fundada em 1883), arquitetada pelo banqueiro J.P.Morgan, criou a General 

Electric Company. Com suporte financeiro do banqueiro, a .E. praticamente garantiu o 

monopólio da tecnologia de fabricação de lâmpadas e de outros equipamentos elétricos, 

principalmente de corrente contínua, através de uma agressiva política de aquisição de 

patentes e da introdução de inovações próprias.  O sucesso em diversas áreas levou a 

GE a ser listada no indice industrial Dow Jones em 1896. Atualmente ela é a única 

ainda incluída no índice da lista original. A GE foi a primeira a inaugurar um 

laboratório para pesquisas científicas  em 1900 na cidade de Schenectady, Nova York, 

que agora é o primeiro laboratório privado deste tipo.  Já em 1908, a empresa pioneira 

na construção de locomotivas elétricas, fornecia este meio de transporte para a estação 

central de Nova York.  

Nos anos seguintes, a GE  conquistou feitos memoráveis  como todo o sistema de 

controle e instalação elétrica do Canal do Panamá, feito pela empresa em 1914, e a 

inauguração de uma das primeiras estações de rádio dos Estados Unidos em 1922. No 

final desta década, em 1927, instalou o departamento de produção de refrigeradores. A 

década de 30 começou coma criação da divisão de desenvolvimento plástico  e da 

divisão de ar condicionado em 1932. Na década seguinte inovou mais uma vez ao 

construir o primeiro avião a jato dos Estados Unidos, o modelo 1 A. Nos anos seguintes 

a GE se transformou em um enorme conglomerado atuando em diversos segmentos do 

mercado. Sua força foi demonstrada em 1969, quando o Projeto Apolo, que levou o 

homem à Lua, envolveu 37 operações da GE e mais de 6000 empregados 

No final da década de 70 a GE  vivia um momento delicado : a concorrência já não 

permitia que as tecnologias da General Electric se distinguissem no mercado e a 

necessidade de rapidez e de melhoria contínua exigia a eliminação de barreiras internas 

de funcionamento, permitindo uma comunicação mais eficaz e um menor tempo de 

resposta. A mudança de atitude teria que ser radical. Foi então que em abril de 1981, 

Jack Welch assumiu a presidência da empresa com a tarefa de recuperar os dias de 

glória da gigante. 

 Ele planejava fazer uma revolução na GE, que apesar de alguns problemas era uma 

empresa saudável. Welch rapidamente mostrou que ele também seria o primeiro grande 

executivo dos tempos modernos a exigir grandes mudanças : tirou a empresa do ramo 

do spequenos aparelhos domésticos, diminuiu a força de trabalho de 404 mil para 229 



mil acabando com a antiga política de não demissão da General Electric. Fechou 73 

fábricas e eliminou 232 produtos. Ele vendeu 12 bilhões em negócios da GE  e comprou 

outros que estavam avaliados em 26 nilhões. Entre eles estavam a RCA Corporation e 

sua rede de televisão NBC, adquiridas em 1986.  

Concordou em combinar os interesses europeus da GE em aparelhos, equipamentos 

médicos, distribuição elétrica e sistemas de energia com a não relacionada General 

Electric Company of Britain. Isso impulsionou o sucesso de mercado da empresa de 

US$ 12 bilhões para mais de US$ 100 bilhões, acumulando crescente admiração 

juntamente com a rápida  diminuição das queixas . Welch investiu US$ 200 bilhões em 

valor de mercado. Nesta época, das 350 unidades de negócios que tinha quando Jack 

Welch assumiu a presidência, a GE  tinha hoje apenas 12 : motores para aviões, 

eletrodomésticos e ar condicionado, serviços financeiros, distribuição elétrica, sistemas 

industriais, serviços de informação (Internet e Intranet), sistemas de transporte e a NBC. 

Até 2001 quando deixou o cargo, ele construiu uma GE mais magra, mais forte, mais 

competitiva, com menos pessoas, menos unidades de negócio, menos níveis e menos 

gestores – e muito mais valiosa em sua gestão. O valor de mercado nesta época de sua 

gestão  saltou de US$  14 bilhões para 410 bilhões. Atualmente, a empresa centenária, 

sob o comando de Jeff Immelt, ex chefe da divisão médica da GE e ex vice presidente 

da área plástica, vive um momento histórico : pela primeira vez, mais da metade das 

vendas globais de 2007, veio de fora dos Estados Unidos. Na última década, a GE abriu 

seus três primeiros centro sde pesquisa fora dos Estados Unidos : Na Índia (Bangalore), 

na China (Shangai), e na Alemanha (Munique). 

A iniciativa já nasceu com objetivos claros relacionados à geração de receita e 

investimetnos e os indicadores são acompanhados mensalmente. 

A GE tem 36 mil profissionais em seus centro sde pesquisa e desenvolvimento. Mesmo 

assim, seus executivos não perdem oportunidades de encontrar novas frentes de 

inovação trabalhando diretamente com empresas clientes. Desde a criação do programa, 

diversas empresas procuram a GE em busca de orientações sobre como aprimorar seus 

produtos e suas práticas ambientais. Nessas ocasiões, quando há possibilidades de 

sinergia, a GE propõe que o trabalhho seja compartilhado no gerenciamento do projeto 

ou no desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo. A empresa também traz 

especialistas de fora para orientar suas estratégias. No conselho consultivo da 

Ecomagination há profissionais  renomados como Jonathan Lash, preisdente do Worrld 

Resources Institute (WRI), uma das organizações ambienalistas mais respeitadas do 

mundo ; o físico Ernest Moniz, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), e o 

arquiteto Willian McDonough, considerado um papa do ecodesign. 

A GE é uma verdadeira gigante. É a maior fabricante mundial de motores de grande e 

pequeno porte para aeronaves comerciais e militares. Também é uma das maiores 

fabricantes do mundo dos principais equipamentos domésticos (refrigeradores e 

freezers, fornos de cozimento rápido e de microondas, fogões elétricos e a gás, 

lavadoras e secadoras, lava louças, trituradores  e compactadores de lixo, aparelhos  de 

ar condicionado e sistemas de purificação de água), comercializados com as marcas 

Monogram, Profile Performance, Profile, GE e Hotpoint, assim como diversos produtos 

com marcas de terceiros.  A empesa produz ainda mais da metade das locomotivas a 

diesel para trens de carga na América do Norte e suas locomotivas operam em 75 

países. Em 2008, a GE anunciou a reorganização  imediata de suas operações em quatro 

divisões, frente às seis atuais, com o objetivo de aumentar a eficácia e a rentabilidade de 

seus negócios. A divisão de Tecnologia incluirá as operações  relacionadas com a 

aviação, transporte e assistência sanitária, entre outras. A de Energia abrangerá as 

operações vinculadas ao setor enegético e à água, e a de Capital  incluirá todas as 



atividades relacionadas com os serviços financeiros que oferece às empresas.  A quarta 

divisão  é a NBC  Universal que não varia sua colocação e reúne os negócios 

relacionados com a comunicação e o entretenimento. 

A General Electric opera em mais de 100 países, distribui seus produtos em outros 180 

empregando mais de 327 mil pessoas em todo o mundo. Sua linha de produtos 

ultrapassa os 800, desde uma simples lâmpada a potentes turbinas de avião e 

locomotivas. 

 

Os slogans : 

 

Imagination at Work (2003) 

Proven products for the 80´s from a proven team (1980) 

One of the biggest names in almost everything (1979) 

Progress for People (1974) 

Progress is our most important product (1965) 

You can put your confidence in – General Electric (1953) 

 

Principais dados  da empresa : 

 

a) Origem : Estados Unidos 

b) Fundação : 1892 

c) Fundador :Thomas Edison 

d) Sede Mundial : Fairfield, Connecticut 

e) Proprietário da marca : General Electric Co. 

f) Capital Aberto :Sim 

g) Chairman  CEO Jeffey Immelt 

h) Faturamento : US$ 172, 79 bilhões (2007) 

i) Valor de mercado : US$ 288,5 bilhões (2008) 

j) Valor da marca : US$ 53,08 bilhões (2008) 

k) Presença global : mais de 180 países 

l) Funcionários : 327.000 

m) Segmento : conglomerado 

n) Principais produtos :  Eletrodomésticos, turbinas de avião, locomotivas, 

automação industrial, geração de energia 

o) Icones : O fundador Thomas Edison 

p) Swlogan : Imagination at work 

q) Website : www.ge.com 

 

General Eletric no Brasil 

 

Com operações no Brasil desde 1919, a GE possui oito instalações industriais no país, 

distribuídas entre os Esetados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de 

escritórios de vendas e marketing em outras localidades. A empresa emprega cerca de 

8.000 pessoas e tem sua matriz instalada na cidade de São Paulo. Todos os 11 negócios 

da GE, em maior ou menor proporção, mantém atividades no Brasil. De manutenção 

para motores de avião a geração de energia, passando por serviços financeiros, 

eletrodomésticos, equipamentos de diagnóstico por imagem e plásticos de engenharia, 

oferecendo ao mercado brasileiro o que há de mais sofisticado em tecnologia de 

produtos e serviços. 

 

http://www.ge.com/


Ecoimagination 

 

Este programa teve início em dezembro de 2004 quando o presidete Jeffey Immelt 

determinou que todas as áreas de empresa deveriam ter um engajamento de produtos 

ambientalmente corretos, desde a fabrigação de turginas aos serviços financeiros e em 

maio de 2005 a empresa lançou este programa. Como objetivo de transformar desafios 

ambientais em estímulo à inovação e em fontes de receitas, além de reduzir os danos 

ecológicos da emprsea. 

A visão da General Electric é expressa pelo lema Green is Green que pretende investir 

em inovação sustentável para a construção de um mundo melhor e também ter lucro. 

 

Responsabilidade Social 

 

Responsabilidade Social Corporativa é o comprometimento permanente dos 

empresários de adotar  um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento 

econômico, melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de seus empregados e de 

suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo. 

 

A GE Fundation foi criada em 1953, é uma organização filantrópica da General Eletric 

que investe em  programas baseados em educação com qualidade. 

 

A GE investe 550.000 mil dolares por ano. 

 

a) Junior Achievement : Ação da Funação GE voltada para o ensino do 

empreendedorismo a jvens ainda na escola. Incentiva os jovens também a 

permanecerem na Escola. Projeto da GE do Brasil. 

b) Circulo de leitura : Busca apoiar o jovem no desenvolvimento de sua identidade, 

comunidade e cidadania através da leitura em grupo. A leitura e debate em grupo 

criam um espaço para adolescentes que querem dividir suas experiências e 

ampliar seu universo de conhecimetno e idéias através das palavras e do vínculo 

com o outro. Voluntários trabalham de forma interativa com grupos de 10 a 15 

jovens. Grupos pequenos oferecem melhores condições para o jovem dialogar e 

formar vínculos com outro sjovens e voluntários.  Os encontros acontecem  

dentro da GE (sala de treinamento) uma vez por mês e com duração de 2 horasw 

cada. 

c) Projeto Fortalecer : fortalecer  40 organizações sociais  (30 indicadas pela 

Abrinq e 10 indicadas por voluntários da GE) para que, em rede possam 

promover a defesa dos direitos e o exercício  da cidadania da criança e do 

adolescente de modo mais efetivo.   

 

d)Rede In formação : Segundo a GE o objetivo  deste projeto é melhoras a 

qualidade do ensino público, qualificando coordenadores de ensino e assistentes 

pedagógicos  da rede municipal, para realizar a formação contínua do 

sprofessores. Este projeto já foi imploementado em todas as escolas de São 

Paulo (capital). 

 

 

GE Volunteers 

 



A GE Volunteers é uma organização que foi criada em 1928 com o intuito  de dar uma 

só ação para as ações voluntárias da GE pelo mundo. O objetivo é incentivar a 

participação de voluntários (funcionários GE) nas diversas comunidades aonde a GE 

atua. O projeto GE Volunteers foi inaugurado no Brasil em 1997, representada por 

cinco conselhos diretivos : São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Petrópolis e 

Contagem. Segundo dados internos durante este tempo foram executados mais de 250 

projetos sociais e campanhas, certa de 112.000 horas doadas, 93.000 pessoas 

beneficiadas e mais de US$ 710.000,00 investidos. No mundo existem mais de 140 

conselhos localizados em 37 países.  

 

Cada conselho é responsável pela mobilização e planejamento  de seu voluntariado em 

projetos a serviço da comunidade que está inserida.(a) Semana  GE Volunteers : é uma 

iniciativa do Conselho  São Paulo, onde durante uma semana, cada dia é dedicado a 

atividades sociais em entidades previamente selecionados. 

Campanha do Agasalho : todos os anos durante um mês são colocados caixas de 

arrecadação de agasalho nas copas de todos os andares, onde os funcionários podem 

fazer suas doações. Todo o material doado é destinad a uma entidade diferente a cada 

ano. 

Campanha de Natal : acontece todos os anos ao longo do mês de novembro e dezembro. 

Cada ano a campanha têm um público alvo e entidade diferente. 

Paint Day : a iniciativa global da GE que visa deixar mais alegre o ambiente de diversos 

hospitais pelo mundo, neste projeto os funcionários dedicam uma manhâ à alegria de 

crianças. 

Be Yourself a Volunteacher : Uma parceria da GE Volunteers, Gerdau e EFALL, que 

tem como objetivo usar o ensino de inglês como instrumento de educação, auxiliando o 

pré adolescente e o adolescente a conquistar, com autonomia, com seus ideais e alcançar 

um futuro melhor. 

Comunity Day : uma iniciativa da GE Volunteers Conselho São Paulo, onde um dia de 

cada mês é dedicado a atividades sociais em entidades previamente selecionados. 

Em 2003 a GE Elfun Volunteers deu início ao projeto  que beneficiou  crianças de 4 a 

14 anos na comunidade do Jacarezinho, vizinha à fábrica de lâmpadas da GE. O 

programa sócio-educativo beneficiou cerca de dois mil alunos da rede pública de 

ensino, com objetivo de integrar ao currículo escolar temas como cidadania, auto 

estima, cuidados com a higiene, nutrição e saúde preventiva.  

 

Vários outros programas assistenciais existem na Fundação GE. 

 

Pontos a destacar no RH da GE : 

 

Na Gestão de Pessoas da General Eletric destacam-se os seguintes pontos : 

a) Ponto de Gestão de Pessoas : Four Stages Model, estrutura de carreira plana ; 

b) Avaliação 360 graus – as pessoas são avaliadas por todos com os quais 

trabalham ; 

c) Organização desburocratizada. 

 

 

 

A empresa optou na gestão de Jacques Welch se caracterizar por : 

- Ser a primeira ou a segunda nos negócios no business onde atua nos diversos 

setores, para isto consertando negócios (reestruturando), inovando ou fechando 



os mercados onde não terá chance de ser ou a primeira ou a segunda melhor 

colocada no setor. 

- Implementação de uma cultura  de franqueza na organização, e luta contra a 

burocracia. Implementação de uma cultura visando a pós burocracia. (ver 

Heckscher e Adocracia de Mintzberg). Na visão de Jacques Welch, isto foi 

possível de ser implementado após 10 anos de esforços para institucionalizar o 

valor franqueza e sinceridade nas reuniões e na organização com exemplo dos 

líderes, gerentes e alta diretoria neste sentido. A empresa visava também uma 

gestão honesta e transparente, exigindo o cumprimento de todos destes valores. 

Franqueza com polidez e educação. 

- A classificação do sistema de gestão de pessoas era feita em 20%  melhores, os 

proximos 70%  e finalmente os ultimos 10%. 

Os 20% melhores recebiam atenção, treinamento, altos salários, promoções,  

pois eram os mais capazes que inovavam  e eram considerados alto potencial. 

Os 70% seguintes também eram tratados com respeito, tinham 

formação,informação, uma política de Gestão de Pessoas com incentivos, 

benefícios e plano de carreira e gestão baseada na meritocracia. Os melhores 

potenciais e talentos eram alavancados para ser os 20% melhores. 

Os 10% últimos que não eram considerados promissores, acabavam a ser 

incentivados a mudar de empresa, encontrar novos caminhos onde pudessem se 

desenvolver. 

 

Desta forma, a GE pretende, para inovar ter uma cultura e institucionalizada uma 

comunicação aberta e franca, do tipo que nos definimos como sendo 

Habermasiana. Cada colaborador sabe assim qual é a sua situação na empresa  

francamente, tomando ciência de suas possibilidades e de sua avaliação. O 

objetivo é inovar. 

 

A organização implementa o conceito de Learning Organization, Organização 

em Aprendizado, com uma cultura aberta, no sentido de que a inovação ali  

dentro não ocorre para mero deleite intelectual dos pesquisadores, mas a 

inovação tem que ter uma função social de acordo com a visão da emprsa, 

contribuindo com a visão do Ecomagination (inovação sustentável para um  

mundo melhor mas também dando lucro). 

Assim, para que a inovação ocorra, a organização precisa ser enxuta e possuir 

uma estrutura informal que permita a comunicação com todos rapidametne na 

busca por soluções e além de fazer projetos, este têm que ser direcionados para 

um fim específico e precisam ser «  vendidos » dentro de um processo de busca 

de oportunidades no estilo do Garbage Can Model. Isto significa que  as 

soluções existem ainda antes do problema, inventa-se algo e aí verifica-se para 

que serve a invenção, talvez isso esteja ligado a problemas do futuro ou 

oportunidades e a inovação já seja uma solução. 

 

A GE diz que «  o processo de inovação ocorre assim nas duas direções. Na 

verdade, quando se transforma a invenção em algo concreto, encontramos a 

inovação. Alguns fatores são importantes neste processo : é necessário 

«  repensar a organização » propondo-se novas soluções e sempre questionando 

o «  atual estado das coisas ». A GE  declara que possui estrutura organizacional 

de aprendizagem (Learning) que é voltada para o mercado, mas que também 

pode colocar suas invenções no próprio mercado. «  



 

Este tipo de cultura que visa institucionalizar uma prática de comunicação franca era 

encontrado em setores da IBM nos valores respeito ao indivíduo, busca da excelência e 

fale francamente. , conforme artigo http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-33-

num-3-ano-1993-nid-44738/ 

 

Crotonville : o centro de excelencia em treinamento  para os melhores executivos GE 

 

Localizado dentro da pequena cidade de Ossining, dentro de um aárea de 220.000 

metros quadrados, Crotonville é o responsável pelo treinamento de todos os executivos 

considerados como os principais talentos da companhhia, quem for escolhido para ser 

treinado lá pode ter a certeza da gigante aposta que a empesa está fazendo. 

No decorrer do s130 anos  de história, a GE nunca contratou nenhum presidente de fora, 

todos foram formados dentro da própria companhia, e certamente passaram pelos 

ensinamentos de Crotonville. 

Aliás, em se tratando do treinamento prestado, quem olha para Crotonville tem a nítida 

impressão, segundo as entrevistas, de que está entrando em um campus universitário 

igual a tantos outros, mas para quem olhar mais profundamente verá ali as aulas  são 

totalmetne baseadas em problemas reais  e passam longe de serem apenas teorias muitas 

vezes não utilizadas na vida real. Isso se dá porque o intuito de Crotonville é fazer com 

que os executivos aprendam e possam produzir bons resultados para a companhia, e 

muitos dos problemas apresentados são da própria GE, em um esforço para desenvolver 

o senso crítico e analítico dos gestores. 

O dia de estudo neste centro de treinamento é bastante árduo, iniciando-se as 8h00 da 

manha e erminando no final da tarde.  A socialização entre os executivos, lá alunos, é 

muito importante, eles realizam também trabalhos em grupo . Os professores em sua 

maioria são ex executivos da GE que conhecem os maiores desafios da GE e refletem 

com os alunos buscando soluções para os mesmos. Os alunos tem teoria mas também  

buscam soluções práticas e aplicadas para a GE, trocando experiências. 

Jack Welch investiu muito na revitalização deste centro de treinamento. 

 

 

ECOIMAGINATION 

 

A preocupação com a sustentabilidade é a inovação sustentável  que visa atender às 

necessidades atuais da população a Terra sem comprometer seus recursos natur                            

ais, legando-os para gerações futuras. 

 

A GE quer produzir produtos sustentáveis em todas as suas linhas, para a preservação 

do meio ambiente e criação de um mundo melhor, mas também para ter lucro em 

dolares («  Green is Green »). 

Assim todos os programas devem ter um engajamento de produtos ambientalmetne 

corretos, desde a fabricação de turbinas aos serviços financeiros. Em maio de 2005 a 

empresa lançou este programa. 

Com o tempo, a GE quer ser uma organização inovadora sustentável, que produz 

produtos todos ecologicamente corretos e atua no pilar do desenvolvimento social, 

econômico e da proteção do meio ambiente. 

Através deste progama Ecomagination a General Electric obtém a idéia de resolver hoje 

os problemas de amanhã, tendo em vista a busca de um ambiente mais claro e límpido, 

sem poluição e irradiação utilizando-se a imaginação para deixar fluir idéias e criar 

http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-33-num-3-ano-1993-nid-44738/
http://www.fgv.br/rae/artigos/revista-rae-vol-33-num-3-ano-1993-nid-44738/


novas perspectivas nas principais áreas de inovação da empesa, com tecnologias que 

possam resolver estes problemas. 

A idéia é win win game : todos ganham com a inovação sustentável.  

 

A GE possui 36 mil profissionais em seus centros de pesquisa e desenvolvimento. Entre 

as novas idéias estão turbinas que emitem menos gases de efeito estufa, equipamento de 

automação para casas que procura reduzir o consumo de água e energia, em 2007 as 

vendas somarram quase 10% das vendas globais da empresa, crescendo 3 vezes  mais 

rápido que a média de outros produtos da GE, e há uma perspectiva de chegar ao 

investimento de 1,5 bilhão em pesuqisa e 25 bilhões de dolares em vendas que na época 

se planejava atingir até 2010. 

No que se refere a geração de energia limpa, responsável por metade das vendas do 

Ecomagination, vinha dos equipamentos de energia eólica e a GE pode ser considerada 

a maior empresa de energia renovável do mundo  com faturamento de cerca de 10 

bilhões de dólares por ano.  

O desenvolvimento com a Boing de turbinas que ajudam a reduzir as emissões das 

aeronaves de companhias aéreas , alem de serem mais silenciosas,  e também a 

tecnologia de dessalinização, que reciclam a água do mar, sendo considerado uma das 

tecnologias mais promissoras da GE ; Locomotivas da série Evolution com motor a 

diesel, projetadas para reduzir as emissões de gases poluentes em até 40% tendo um 

menor consumo de combustível de 9% em relação a atual  frota operacional com uma 

maior distância, isto graças ao novo motor desenvolvido pela general electric. 

 

Cultura Organizacional da General Electric 

 

Dois valores muito importantes para a empresa, segundo Jack Welch em seu livro  

Paixão por Vencer  são a integridade – cumprir a palavra, realizar o que se promete ; 

dentro da lei, sempre. 

E também a franqueza. 

Para a empesa, a franqueza traz mais pessoas para a conversa, e quando mais gente 

participa da conversa, mais claras e ricas ficam as idéias.  Muito mais sugestões vêm a 

superfície, são discutidas ou rejeitadas e melhoradas. Todos se abrem e aprendem . 

Trata-se do modelo de Julienne Brabet de gestão de pessoas da gestão das contradições, 

ou ainda modelo transformacional (www.transformare.adm.br). 

As pessoas utilizam seus cérebros para contribuir  para a melhoria das propostas a serem 

analisadas. 

 

Em segundo lugar, a franqueza aumenta a velocidade, pois quando as idéias 

transparecem nos semblantes de todos, é possível debate-las, ampliá-las, enriquece-las , 

para melhorasr as sugestões e conquistar vantagem competitiva. 

Desta forma, a franqueza reduz custos. 

Desde a infância as pessoas são educadas para atenuar as más notícias e adoçar os temas 

amargos. Mas tratar francamente de um assunto, com polidez e gentileza, é necessario. 

Segundo testemunho de Welch, mesmo apesar de todos os esforços para 

institucionalização desta cultura da franqueza demorou 10 anos para que fosse 

implementada.  Os líderes devem elogiar recompensar e falar sobre a necessidade de 

franqueza e dar o exemplo. 

Franqueza neste caso significa também e principalmente dar sugestões inteligentes e 

acertadas para resolver os problemas. 

 

http://www.transformare.adm.br/


A General Electric tem uma política de diferenciação em gestão de pessoas que 

pretende ser justa e eficaz. Eles avaliam os funcionários e os classificam em três 

categorias : os 20% superiores, os 70% intermediários e os 10% inferiores. 

Os 20% superiores  recbem benefícios como treinamento, reconhecimento siimbólico e 

financeiro. 

Os melhores dos 70% também, são estimulados a melhorarem, sempre, e recebem uma 

avaliação e recompensas baseadas em meritocracia e os70% superiores deste grupo são 

promovidos para fazer parte dos 20% superiores, porque a avaliação das pessoas 

também muda com o tempo.  

Quanto aos 10% inferiores é necessário que eles entendam que eles não continuarão na 

organização. 

O importante é  que as pessoas devem ser alocadas no que são boas realizando, pois 

assim também tem bons resultados e se senem valorizadas no trabalho. 

A avaliação de desempenho e o feedback devem ser honestos e francos para que a 

pessoa conheça a sua verdadeira situação e suas perspectivas na empresa. Assim as 

pessoas podem fazer planos e controlar o seu destino. 

Neste caso, temos a meritocracia. A diferenciação recompensa os membros da equipe 

que têm mais mérito.  

Procura-se institucionalizar o valor meritocracia nas recompensas e na avaliação de 

desempenho. 

Gestão de pessoas por competências. 

 

Muitos fazem a objeção de que esta diferenciação só é possível no país sede os Estados 

Unidos, porque em outros países existem outros valores nacionais e outra cultura que 

muitas vezes não aceita estas práticas.  Assim Welch cita o exemplo de que na 

dinamarca e em outros países se valorizava muito o igualitarismo para que esta 

diferenciação fosse aceita. Na China foi objetado que nas empresas estatais, mais de 

50% da Economia, muitos dos melhores cargos e reompensas se destinam aos membros 

mais leais do partido, sejam ou não os mais talentosos. Na experiência d GE, estas 

objeções com base nos padrões culturais são consideradas desculpas. Todos os critérios 

de avaliação foram realizados e  quando se criou um sistema de avaliação honesto, este 

sistema passou a funcionar tão bem no Japão quanto nos Estados Unidos, segundo 

declaração de Welch.  

Na cultura da GE se valoriza as pessoas dinâmicas e extroverdidas.  

A cultura da GE leva em consideração que todas as pessoas querem ter o direito a 

expressão e à dignidade, e todas as pessoas pensam que merecem estes direitos. As 

pessoas querem ter o direito de dizer o que pensam e expor suas idéias, opiniões e 

sentimetnos, qualquer que seja sua nacionalidade, gênero , idade ou cultura. 

As pessoas fazem questão de serem respeitadas por seu  trabalho, esforço e 

individualidade. 

 

A Prática do Work Out 

 

Trata-se de eventos de dois ou três dias realizados nas unidades da GE em todo o 

mundo. Grupos de 30 a 100 empregados se reunem em presença de um facilitador para 

discutir as melhores práticas e maneiras para se realizar tarefas e como eliminar parte da 

burocracia e dos obstáculos que estavam atrapalhando. O chefe comparece ao início de 

cada sessão expondo as razões do Work Out . Ele ou ela se cmoprometem a responder 

sim ou não na hora a pelo menos de 75% das recomendações apresentadas pelos 

participantes e resolver os restantes 25% em três dias. O chefe então desaparece até o 



fim do evento, para não inibir a discussão aberta, e volta apenas n fim do evento para 

cumprir a promessa.  

 

LIDERANÇA 

 

Na visão da GE, os líderes seguem os seguintes princípios : 

 

1. São incansáveis em melorar a equipe, usando todos os encontros como 

oportunidades para avaliar, treinar e reforçar a autoconfiança. 

2. Eles se esforçam para que as pessoas compreendam a visão da empresa, mas 

também a vivam em suas experiências cotidianas. 

3. Eles se colocam na visão de seus subordinados e se esforçam para manter uma 

atitude positiva e transmitir esta energia para as pessoas. 

4. Os líderes angariam confiança com franqueza, transparência e reconhecendo os 

méritos alheios. 

5. Eles têm coragem para tomar decisões impopulares e agir com base no instinto. 

6. Eles questionam e instigam, por meio de uma curiosidade constante que se 

aproxima do ceticismo, esforçando-se para que suas perguntas sejam 

respondidas com ação. 

7. Os líderes inspiram que se corram riscos e que se aprenda sempre, dando o 

exemplo. 

8. Os líderes também comemoram. 

 

 

Paradoxos são inerentes a tarefa de liderar.  

Avaliar, orientar as pessoas, e construir a autoconfiança dos que ficam é 

necessário.  

Avaliar é ver se as pessoas certas estão nas funções certas, apoinando e 

promovendo as que estão e afastando as que não estão. 

Treinar é orientar, criticando e ajudando cada um a melhorar o seu desempenho 

sob todos os aspectos. 

Construir a autoconfiança é dar encorajamento, solicitude e reconhecimento. 

A confiança surge quando os líderes são transparentes, cumprem a palavra e são 

simples. 

Os líderes nunca roubam a idéia do outro, dão o devido crédito a quem teve a 

idéia.  

Os chamados instintos são na verdade uma gestalt, ou insight, que você tem por 

reconhecer mesmo insconscientemente um padrão e poder tomar a decisão 

rapidamente (como propõe a teoria de Simon e a experiência com o jogo de 

xadrez). 

Os líderes têm uma curiosidade inata. Normalmente, se souberem fazer as 

perguntas exatas, terão debates e temas que exigem ação. 

Os líderes são autêncicos, transbordam franqueza e integridade, otimismo e 

humanidade. 

O QI e a energia positiva são qualidades intrínsicas da pessoa, em sua 

personalidade, na visão da G.E. 

 

SELEÇÃO DE PESSOAS 

 



PARA A G.E.  o peimeiro teste é a integridade. Integridade é dizer a verdade e 

cumprir suas promessas.  Assumir responsabilidade pelas ações passadas, 

reconhecer seus erros e os corrigir. Jogar honestamente respeitando as regras. 

Conhecer as leis do país e cumprir. 

 

Inteligência para a G.E. significa ter curiosidade intelectual  e ser inteligente 

para trabalhar com pessoas inteligentes no mundo de hoje e liderá-las em um 

mundo complexo. (assunto também discutido no livro Perspectivas Sociologicas 

de Peter Berger). 

 

Modelo dos 3 Es + Paixão 

A maturidade é importante no sentido de enfrentar situações de sufoco, lidar 

com o estresse e com momentos de retrocessos, e curtir o sucesso nos momentos 

maravilhosos, com orgulho e humildade. Respeitar a emoção alheia. Ser 

confiante, mas não arrogante. Saber rir de si próprio.                  

1) Energia Positiva - O modelo de recursos humanos da GE, Energia Positiva, 

trata-se de uma característica de personalidade, pessoas extrovertidas e 

positivas. Que gostam  de trabalhar e se divertir também, que amam a vida. 

2) Também a capacidade de energizar os outros.  

3) Estofo – a capacidade de tomar decisões difíceis, do tipo zero e um , sim ou 

não.  

4) Entrega – a capacidade de executar bem o trabalho com eficiência e trazer 

resulados.  

5) Paixão – E amar a vida. Ter energia positiva e vibrar com as próprias 

vitórias dentro e fora do trabalho e também vibrar com as vitórias dos 

colegas.   

 

A característica de autenticidade ao se selecionar os líderes é fundaental 

, porque ao ter que tomar decisões impopulares os líderes tem que ter 

convicção do que estão fazendo e ao serem autenticos em todos os casos, 

são seguidos pois se sabem que os fatos que divulgam são em geral 

corretos. 

 

Antecipar os cenários futuros talvez seja necessário, e ter feeling para prever 

o que provavelmente vai acontecer. 

Saber cercar-se de pessoas mais inteligentes e capazes para ser bem 

aconselhado quando necessário. 

 

Maleabilidade, saber aprender com os erros e seguir adiante.  

 

O sistema de Recursos Humanos da G.E. 

 

Principios 

 

1) Dar ao RH uma posição de poder e importância na empresa e garantir 

que o pessoa de RH tenha qualidades  especiais para ajudar  os gerenes a 

construir lideres e carreiras. A GE considera eles «  pastores e pais ». 

2) Usar sistemas de avaliação rigorosos, não burocráticos, que enfatizem a 

integridade pessoal, com rigor. 



3) Criar mecanismos eficazes para motivar e reter o pessoal  - dinheiro, 

reconhecimento e treinamento. 

4) Procurar lidar bem com os relacionamentos dificeis – sindicatos, estrelas, 

decadentes e encrenqueiros. 

5)  Tratar bem os 70% que mantém a organização. 

6) Desenhar organogramas horizontais tanto quanto possivel, com clareza 

ofuscante nas relações de subordinação e nas definições e atribuições.  

Desburocratizar o sistema 

 

 

O sistema de RH de Avaliação das pessoas, na visão da G.E. 

 

a) Deve ser claro e simples, sem aparados burocráticos e demorados, 

com duas folhas de papel por pessoa. 

b) Deve avaliar as pessoas com base em critérios adequados, 

previamente aprovados, que se relacionem diretamente com o 

desempenho do indivíduo. Os critérios devem ser quantitativos para 

avaliar o desempenho, e qualitativos para avaliar o comportamento. 

c) Deve garantir que os gerentes avaliem seu pessoal pelo menos uma 

vez por ano , de preferencia duas vezes, em reuniões formais face a 

face.  

d) Um bom sistema de avaliação deve incluir um componente de 

desenvolvimento profissional, treinamentos, plano de carreira para o 

futuro, etc 

 

Para os que tiveram melhor desempenho, cerimônias e placas comemorativas, 

treinamentos e possibilidades de promoção e bônus ou aumento de salário são 

necessários.  

 

A G.E. diz que os melhores do grupo dos 70% trabalham  muito e são discretos. As 

avaliações são um instantâneo no tempo. Não se deve negligenciar esta maioria, pois as 

futuras estrelas que pertencerão aos 20% superiores estão neste grupo. 

As estrelas as vezes arrumam novos empregos e vão embora. Neste caso a G.E. procura 

nomear um substituto em até 8 horas para dizer que ninguém é indispensável.  

O decadente é o funcionário que embora benquisto, agora se limita a comparecer ao 

trabalho e se deixar levar pela maré.  As empresas que gerenciam bem as pessoas 

tomam providencias para trazer os decadentes de volta ao jogo e, se não der certo, 

informar que o jogo acabou. 

 

Demissões 

 

Normalmene as demissões, diz Welch,são por três razões : 

 

a) Falta de integridade 

b) Desligamentos coletivos por razões econômicas (ver Charles Heckscher em 

Work Collar Blues). 

c) Finalmente as demissões por mau desempenho.  

 

A Mudança Organizacional 



 

Para a G.E, segundo Welch,  a mudança organizacional deve estar ligada a um propósito 

claro e objetivos também claros. Mudar por mudar deve ser descartado. 

O ideal é se contratar e também se cercar de indivíduos que sejam capazes, inteligentes, 

compreendam as razões da mudança  e ajudem a implementa-las. Em caso de falha, 

saber aprender com os erros e partir para outra iniciativa, pois mudar implica em riscos 

e decisões as vezes ousadas.  

O satus quo pode ser reinventado (filme Sociedade dos Poetas Mortos, Carpe Diem). 

Trata-se da Reengenharia ou Redesign  radical dos processos de trabalho  

Pessoas que não podem ser convencidas por nenhum argumento, nem por promoções ou 

reconhecimentos ou treinamento, devem se preparar para deixar a organização, na visão 

da G.E.  

 

Estratégia 

 

Na visão de Welch, enquanto foi C.E.O da G.E, iniciando sua carreira em 1981, seu 

lema para a G.E. foi ser a numero um ou a numero dois em todos os mercados, 

consertando, vendendo ou fechando para chegar lá.  

O planejamento estratégico segundo Welch segue uma lógica do modelo SWOT vendo 

as ameaças e oportunidades do mercado e forças internas e fraquezas da organização e 

também o Resource Based View, vendo as core competences e seguindo o modelo 

VRIO Valor, Raridade, Imitabilidade, Organização. 

Ele resume seu modo de planejamento em 5 slides. 

No slide 1 analisa como está o campo de jogo da empresa agora. 

- Quais os concorrentes, grandes e pequenos, novos e velhos ? 

Qual a participação de cadaum, globalmente e em cada mercado ?  

- Quais são as características do negócio, se é comodities, alto valor agregado, ou 

em algum ponto intermediário, se o clico é longo ou curto, como está a curva de 

crescimento, quais são os indutores de lucratividade. 

- Quais são os pontos fortes e fracos de cada concorrente, qual é a qualidade dos 

seus produtos, quanto cada um gasta com P & D, qual é o tamanho das equipes 

de venda, até queponto a cultura é movida pelo desempenho 

- Quais são os principais clientes deste negócio, e como compram. 

 

Slide 2 -  O que os concorrentes estão fazendo 

- O que cada concorrente fez no ano passado para mudar  o campo de jogo ? 

- Alguém lançou nvos produtos, novas tecnologias ou novos canais de 

distribuição capazes de mudar o jogo ? 

- Novos concorrentes entraram no mercado, o que fizeram no ano passado ? 

 

Sllide 3 - O que a  empresa está  fazendo 

- O que a empresa fez no ano passado para mudar o campo de jogo ? 

- Você empresa A comprou alguma empresa, lançou novo produto, contratou o 

principal vendedor de um concorrente ou licenciou nova tecnologia de alguma 

empresa emergente ? 

- A empresa perdeu alguma vantagem competitiva que desfrutou no passado – 

vendedores, pessoal, produtos, tecnologia  patenteada ? 

Slide 4 



 O que está para  o futuro 

- Perspectivas do ano que vem em relação a clientes 

- Novos produtos ou tecnologias  que concorrentes poderiam lançar que 

mudariam as regras do jogo e o mercado 

- Operações de incorporação ou fusão realizadas por concorrentes que  podem 

afetar sua empresa 

Slide 5 

 

- O que você pode fazer para mudar o campo do jogo aquisição de empesas, 

novos produtos, globalização 

- Como fidelizar clientes 

 

A G.E. é a favor de que os funcionários devem descobrir as melhores práticas, não 

importa onde seja, e inovar, adaptando-as a sua realidade e inventando também novas 

best practices. Também melhorá-las continuamente.  Redesign radical e melhoria 

continua.   

 

Em termos de orçamento, na visão da G.E., a remuneração não depende do desempenho 

em comparação com o orçamento. Está vinculada ao desempenho em comparação com 

o do ano anterior e com o dos concorrentes,   levando em conta as verdadeiras 

oportunidades e obstáculos estratégicos. 

 

A G.E. assim, apesar de ser uma grande empresa,  pretende implementar uma cultura de 

comunicação mais substantiva e franca além da integridade – cumprir a palavra dada e 

seguir as regras, e  premiar inovação e implementar práticas de uma empresa pós-

burocrática. 
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LINKS INTERNET 

 

Breakthrough Energy 

http://www.b-t.energy/wp-content/uploads/2019/02/Report_-Advancing-the-Landscape-

of-Clean-Energy-Innovation_2019.pdf 

The European Commission, European Investment Bank and Breakthrough 

Energy Ventures establish a new €100 million fund to support clean energy 

investments 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2770_en.htm 

Clean energy for all Europeans 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-

all-europeans 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LeHlLsS9kRc&feature=youtu.be 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-

9f05-01aa75ed71a1/language-

en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=null&WT.ria_f=3608&WT.ria_ev=search 

  

Fusão Nuclear 

  

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/11/nova-fronteira-da-energia-

limpa-fusao-nuclear-tem-investimentos-de-gates-bezos-e-outros-bilionarios.html 

https://super.abril.com.br/ciencia/china-acelera-corrida-tecnologica-pela-fusao-nuclear/ 

https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=40&campo=12055 

https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=mit-promete-

reator-fusao-nuclear-15-anos&id=010115180416#.XUxh6uhKg2w 

  

Hidrólise da molécula da água 

  

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/21286/1/Produ%C3%A7%C3%A3oHidr

og%C3%AAnioEletr%C3%B3lise.pdf 

  

Cidadania Deliberativa  

  

https://journals.openedition.org/rccs/780 
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Ações nacionais 

Chesf energiza Usina Solar Flutuante 

https://www.chesf.gov.br/_layouts/15/Chesf_Noticias_Farm/Noticia.aspx?IDNoticia=3
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