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Resumo : 

Este artigo técnico tem como objetivo principal descrever as motivações que levaram 

a Superintendência de Empreendimentos de Transmissão de FURNAS CENTRAIS 

ELÉTRICAS a propor um Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento ( P&D) sobre 

Comunidades de Prática, dentro do Programa de P&D da ANEEL, no ciclo 2006/2007. 

 

O resultado da pesquisa será, antes de tudo, produzir um “modelo conceitual” , uma 

abstração, que deve ter objetivos bem definidos, permitindo, antes mesmo de 

implementado, aprofundar a compreensão das relações entre os temas Comunidades 

de Prática e o Segmento de Transmissão de Energia Elétrica do Setor Elétrico 

Brasileiro. 

 

 O modelo permitirá identificar e avaliar um conjunto complexo de variáveis envolvidas, 

diretamente ou não , permitindo integrá-las com o aumento da competitividade nos 

Leilões da Transmissão. Como todo modelo, esse deverá permitir a identificação,  a 

representação e o atendimento aos requisitos fundamentais dos temas estudados, 

viabilizando os detalhamentos necessários para sua implementação. 

 

Palavras-chave: Leilões da Transmissão, Comunidades de Prática, Transmissão de 

Energia Elétrica,Gestão do Conhecimento 

1. Introdução 

Após o processo de reestruturação geral no Setor Elétrico Brasileiro, ocorrida nos anos 

90, houve a implantação  de  um  modelo  competitivo, afetando especialmente o 

recém criado segmento da Transmissão, onde as concessões deixaram de ser 

delimitadas por área geográfica fechada, passando a serem concedidas por 

empreendimentos isolados em regime de licitação por leilão. (PINGUELLI ROSA ET 

AL,2002) 

 

Dessa forma, a Rede Básica de Transmissão,composta agora por múltiplos agentes, 

passa a ser neutra e regulada, com importante papel na qualidade e confiabilidade do 

suprimento de  energia, bem como nos seus preços finais. (GOLDMAN,2006,p.02) 
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As Transmissoras tradicionais do Grupo Eletrobrás passaram a ter participações em 

Sociedades de Propósito Específico(SPE), compartilham instalações e estão 

constantemente lutando por novas concessões, em um emaranhado de situações em 

que parceiros, fornecedores, consumidores, concorrentes e etc. constantemente 

mudam de papéis.  

 

Em paralelo, o segmento de Transmissão de Energia Elétrica, em todo o mundo, vem 

passando por rápidas modificações tecnológicas. Há uma clara tendência de um 

aumento na complexidade do gerenciamento da área de Construção de 

Empreendimentos de Transmissão de Energia Elétrica, principalmente como resultado 

do avanço das demandas da "economia digital" (qualidade, confiabilidade e precisão), 

da entrada em larga escala de geração distribuída, cogeração e auto-geração, maior 

ênfase na sustentabilidade, saturação dos sistemas de transmissão existentes e 

etc.Tais fatos obrigam os agentes a estarem sempre atualizados. 

 

A tendência mundial na transmissão de energia elétrica é a interligação de sistemas 

que envolvem diferentes tipos e portes, desde os mais simples, passando por 

interligações entre diferentes áreas regionais e internacionais. Por outro lado, à medida 

que os sistemas de transmissão de energia crescem e se tornam mais interligados, 

sua complexidade aumenta. Assim, os leilões de novas instalações envolvem 

equipamentos complexos e novas técnicas de construção que passam a fazer parte do 

dia-a-dia de todos os profissionais ligados ao setor elétrico. (GOLDMAN,2006,p. 03) 

 

Além disso, o constante aumento na demanda, sem o correspondente aumento na 

capacidade de geração e transmissão de energia elétrica, tem levado os sistemas de 

potência a operarem cada vez mais próximos dos seus limites. Desta forma, novos 

componentes e equipamentos, tais como FACTS, Linhas de Potência Natural Elevada - 

LNPE e etc., tornam ainda mais desafiador o trabalho dos profissionais ligados à 

coordenação da implantação dos empreendimentos e no gerenciamento e fiscalização 

da construção de LT´s e SE´s. Estes profissionais, além de dominarem as informações 

relativas à sua área específica, necessitam ter uma clara compreensão da evolução do 

sistema elétrico como um todo, de modo a estarem atualizados e desempenharem 

satisfatoriamente suas funções.(GOLDMAN,2006,p. 03) 
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2. Motivações 

Em função dos fatos apresentados, diversos dilemas são enfrentados atualmente pela 

área de Construção de Empreendimentos de Transmissão de  Furnas, dentre os quais 

ressaltam-se a necessidade de:  

 

• Capturar o conhecimento da força de trabalho com maior tempo de empresa 

• Replicar melhores práticas 

• Acelerar o aprendizado na empresa 

• Alavancar o processo de inovação 

• Reduzir riscos para o negócio 

 

Segundo Senge(1990), as empresas que quiserem realmente sobreviver precisarão 

focar no aprendizado generativo, onde a resolução de problemas é baseada na 

experimentação contínua e na análise de feedbacks. O aprendizado generativo, 

diferente do adaptativo, requer novas maneiras de olhar o mundo, mas também requer 

um forte embasamento em conceitos básicos. Assim, é necessário criar mecanismos 

nas chamadas Transmissoras tradicionais que realmente façam frente à crescente 

complexidade do negócio da Transmissão de Energia Elétrica. Alguns autores afirmam 

que deve-se investir cada vez mais em desenvolver as meta-capacidades que 

permitem gerar novas capacidades com a rapidez que o mercado demandam (SAINT-

ONGE H. e WALLACE D., 2002). As duas principais meta capacidades para uma 

organização são o Aprendizado e a Colaboração. 

Figura 1 

META CAPACIDADES 

 
Fonte : Adaptado de SAINT-ONGE H. e WALLACE D., 2002 
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Para enfrentar as mudanças causadas pela economia baseada no conhecimento, 

adaptando-se à atual tendência de instabilidade no ambiente empresarial, as empresas 

em geral e as empresas Transmissoras, em especial, terão de enfrentar o desafio de 

estarem constantemente reinventando a si mesmas, na busca da excelência. 

Segundo os Critérios de Excelência da Fundação Nacional da Qualidade (2005,p.18),  a 

gestão das informações e do capital intelectual são elementos essenciais à jornada em 

busca da excelência.  

 

O advento do trabalhador do conhecimento trouxe uma grande revolução para dentro 

das organizações. O tempo gasto com interações complexas, aquelas nas quais se 

deve fazer uso de conhecimento tácito, está aumentando exponencialmente. Ao 

mesmo tempo, o conhecimento fica obsoleto cada vez mais rápido. Esse ciclo traz 

uma forte pressão sobre os colaboradores, que têm de se manter atualizados e ao 

mesmo tempo são cada vez mais exigidos pelos processos de negócio em que atuam. 

 

A obsolescência do conhecimento adquirido e dominado torna-se extremamente 

acelerada nos dias atuais, realçando assim a necessidade do Aprendizado 

Organizacional como um processo contínuo. Peter Drucker (1995) afirmou que todos 

perdem com a obsolescência, o funcionário desatualizado não tem valor para a 

organização e sem conhecimento apropriado, tende a perder participações de 

mercado, conseqüentemente receitas e, por fim, a capacidade de contratar e reter 

colaboradores valiosos, que acabam sendo contratados por outras companhias. 

 

Os talentos são o diferencial nas empresas da Sociedade do Conhecimento. Escassos 

e difíceis de reter, antigas promessas já não os seduzem. Na eterna lei da oferta e da 

procura, eles escolherão o ambiente mais humano, mais propício ao seu 

desenvolvimento e a recompensa mais justa ao seu real valor. Realça-se assim a 

importância na Cultura Organizacional de Confiança e Respeito mútuos. Gestão do 

Conhecimento é um processo a ser sistematizado para que uma organização se torne 

baseada no conhecimento e possa reconhecer e valorizar seus talentos, de modo que 

esses a reconheçam, também. (GOLDMAN,2007,REP) 

 

A Superintendência de Empreendimentos de Transmissão de Energia de FURNAS, 

precisa acelerar a resolução dos problemas enfrentados atualmente pelo órgão no 

desempenho das atribuições sob sua responsabilidade. 
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3. Comunidades de Prática 

 Uma solução largamente testada e identificada como  adequada para o caso em 

questão é a implantação de Comunidades de Prática. Uma Comunidade de Prática 

(Community of Practice - CoP) é comumente definida como um grupo de pessoas que 

partilham: 

 

• interesses; 

• um conjunto de problemas que enfrentam regularmente e 

• que se reúnem para desenvolver conhecimento de forma a criar uma prática 

em torno desse tópico.  

 

Segundos dados da APQC (American Productivity and Quality Center), 60% das 

grandes organizações do mundo que praticam a Gestão do Conhecimento focam suas 

estratégias nas Comunidades de Prática. No entanto esse dado não deve induzir a 

idéia de que a simples implantação de uma Comunidade de Prática tenha a garantia de 

sucesso. Embora recente estudo do Gartner afirme que as Comunidades de Prática 

são uma das cinco melhores práticas para aumentar a agilidade organizacional, deve se 

ter em mente que elas são redes que ligam companheiros de trabalho em busca de 

compartilhar conhecimento. Diversas pesquisas têm mostrado as diferentes questões 

sobre os aspectos dinâmicos das redes humanas. (D´Ipolitto,2007,p.2) 

 

Albagli(2007) sustenta que tanto o conhecimento tácito, como o conhecimento 

codificado não se desenvolvem e difundem adequadamente se não forem 

acompanhados também de mecanismos de capacitação. 

“a habilidade dos trabalhadores e das empresas de absorver 

conhecimentos tácitos e codificados depende diretamente de 

investimentos prévios em pesquisa e desenvolvimento, capacitação e 

nível geral de educação e do perfil da força de trabalho. Sem esse 

investimento prévio, os trabalhadores individuais e as empresas deverão 

estar fracamente preparados para engajarem-se no aprender fazendo e 

interagindo.” (GERTLER, 2001, p. 5 apud ALBAGLI,p.13 ). 
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As Comunidades de Prática, embora normalmente utilizem as TIC, são 

predominantemente dependentes da cultura Organizacional e de fatores que irão 

influenciar diretamente seu sucesso ou não.Ainda segundo Albagli(2007,p.13): 

“Relativamente ao uso das TICs no acesso a conhecimentos e seu uso 

na dinâmica de inovações, conclui-se que tais tecnologias estabelecem 

condições técnicas propícias à circulação de informações e estimulam a 

codificação de conhecimentos; mas isto, por si só, não é capaz de 

ampliar a capacidade cognitiva e de inovação. 

A figura 2 retrata como funciona uma Comunidade de Prática. A necessidade de saber 

é o catalisador que faz um membro criar uma pergunta que resulta em uma conversa. 

Essa conversa é filtrada pelas normas e convenções da comunidade. Os objetos de 

conhecimento da comunidade são então acessados e trocados, e com freqüência, 

novos objetos são criados como resultado das conversações. Todo o processo é 

suportado pelo uso de ferramentas de colaboração – uma mistura de abordagens que 

facilitam as conversas, alimentam os novos conhecimentos gerados e gerenciam as 

bases de conhecimento. 

Dentre as diversas ferramentas utilizadas numa Comunidade de Prática, algumas têm 

se mostrado de bastante sucesso. Entre as principais podemos citar:  

• Base de Conhecimento para gestão das Melhores Práticas e Lições 

Aprendidas; 

• Base de Especialistas para a gestão da rede de especialistas da 

organização, cadastrados com base nas suas competências, 

qualificações e experiências profissionais; 

• Fóruns de Discussão para a troca virtual de conhecimentos entre os 

colaboradores; 

• Taxonomias para permitir um vocabulário único entre os colaboradores. 
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FIGURA 2 

DINÂMICA DE UMA COMUNIDADE 

 

Fonte : Adaptado de SAINT-ONGE H. e WALLACE D., 2002 

Entre os principais benefícios que uma Comunidade de Prática traz em seu bojo, 

ressaltam-se:  

• Participação ativa de seus membros propiciando um ambiente onde os 

mesmos podem encontrar respostas para seus problemas. Independente do 

seu grau de experiência, uma Comunidade representa um ótimo lugar para 

ajuda e validação de suas decisões; 

• Difusão e ampliação do compartilhamento de Melhores Práticas, Lições 

Aprendidas e qualquer outro conhecimento, rompendo as fronteiras formais da 

organização; 

• Melhoria da motivação de seus membros, promovendo participação, senso de 

grupo e valorização dos colaboradores; 

• Promoção da manutenção e renovação do conhecimento armazenado, 

mantendo-o sempre confiável. 

• Melhoria no processo de aprendizado organizacional, facilitando a integração 

dos funcionários jovens, com os profissionais mais antigos e experientes.   

 10



4. O Modelo Conceitual 

Uma recente pesquisa realizada pela Milestone(Orlean, 2007) mostrou que a maioria 

das organizações brasilieiras ainda está investindo de forma bastante incipiente em 

Comunidades de Prática e em ferramentas que as potencializem. Nessa pesquisa, 

44% das organizações afirmou já ter iniciado ou concluído o planejamento da Gestão 

do Conhecimento. Na mesma pesquisa, 41% afirmou que a prática de Educação a 

Distância já está iniciada ou concluída. No entanto, apenas 25% afirmou já ter iniciado 

ou planejado a Gestão de Melhores Práticas ou Lições Aprendidas, 26% a Implantação 

de Fóruns Temáticos e 9% a Gestão de sua Base de Especialistas (Páginas Amarelas). 

Resumindo, as empresas vem investindo muito pouco em mecanismos informais de 

aprendizado que permitam aos colaboradores acessar o conhecimento da organização 

quando e onde precisam. As Comunidades de Prática oferecem um modelo 

comprovado de sucesso de como atingir esse objetivo, mas existe uma carência de 

casos de sucesso nessa área no Brasil, sendo a Petrobras uma das poucas exceções. 

FIGURA 3 

RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA PELA MILESTONE 

 

Fonte: Milestone 
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O objetivo da pesquisa será estudar e propor alternativas para mudar essa situação, 

principalmente no âmbito do setor elétrico brasileiro. Um modelo conceitual de 

Comunidades de Prática(CoP) especificará tecnicamente como e com quais 

ferramentas a CoP deverá ser construída, detalhando quais componentes ela deverá 

ter e como esses componentes deverão funcionar harmonicamente para alcançar os 

objetivos desejados. Um modelo de tal tipo pode evitar perdas, retrabalhos e 

frustrações de expectativas, muitas vezes só possíveis de serem percebidas a longo 

prazo. 

 

A literatura e a experiência acumulada em vários segmentos através de diversos casos 

práticos têm mostrado que a implantação de Comunidades de Prática não se constitui 

numa "receita de bolo", ou seja, um processo que poderia ser realizado quase da 

mesma maneira em praticamente qualquer organização ou segmento industrial e 

produzir sempre os mesmos resultados. 

 

Diferentes setores, até mesmo em uma única organização,  irão demandar diferentes 

modelos de implantação de Comunidades de Prática. Em especial, na Construção de 

Empreendimentos de Transmissão, a implantação de Comunidades de Prática como 

uma simples metodologia padronizada desconsideraria as especificidades e a 

complexidades deste segmento. 

 

A Proposta deste Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento é atuar em duas principais 

frentes: uma de caráter metodológico, definindo a estratégia que suporta todas as 

iniciativas e atividades para implantação da comunidade de práticas e outra de caráter 

tecnológico, onde se devem analisar as ferramentas para apoiar no gerenciamento 

desta comunidade.  

 

Deseja-se obter um modo integrado de trabalho onde antes, durante e depois da 

execução de um processo de trabalho, o colaborador utilize a a comunidade como 

forma de aprendizado contínuo. Antes do  processo, o colaborador pode aprender que 

soluções já foram utilizadas num contexto semelhante ao seu, evitando assim repetir 

soluções equivocadas ou até mesmo “reiventar a roda”. Durante a execução, para 

permitir a discussão ou a solução de problemas que o colaborador venha a encontrar. 

Após o processo, para ensinar para a comunidade o que o colaborador aprendeu e 
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refinar o conhecimento existente na mesma, seja validando práticas de sucesso ou 

refutando outras que não tenham demonstrado êxito no seu contexto. 

 

FIGURA 4 

INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES AOS PROCESSOS DE TRABALHO 

 

Fonte: GAUDIO, 2006 

O modelo permitirá identificar e avaliar um conjunto complexo de variáveis envolvidas, 

diretamente ou não , permitindo integrá-las com o aumento da competitividade nos 

Leilões da Transmissão. Como todo modelo, esse deverá permitir a identificação,  a 

representação e o atendimento aos requisitos fundamentais dos temas estudados, 

viabilizando os detalhamentos necessários para sua implementação. 

5.Conclusão 

Pesquisar as peculiaridades e Propor um Modelo Conceitual para Implantação de 

Comunidade de Práticas é ainda hoje tema mal entendido e pior ainda explorado por 

empresas no mundo todo . Em se tratando de Empresas de Transmissão de Energia 

Elétrica, a Superintendência de Empreendimentos de Transmissão de Furnas será o 

laboratório desta pesquisa, onde os pesquisadores na fase de diagnóstico buscarão: 

 

- identificar as peculiaridades da situação vivida pelos profissionais, e  

 13



- definir as características das Comunidades de Praticas que podem efetivamente, em 

curto espaço de tempo, provocar mudança cultural, permitindo que esta 

Superintendência mantenha sua competitividade.  

 

O Produto desta pesquisa é inovador e não deve atender apenas as necessidades no 

âmbito da Superintendência de Empreendimentos de Transmissão, mas sim produzir 

um resultado que seja útil e compatível com qualquer ação futura de Gestão do 

Conhecimento, seja no âmbito de FURNAS ou da ELETROBRÁS. Os resultados 

publicados servirão de subsídios para analisar a adaptação necessária e a implantação 

do modelo de Comunidades de Prática em outras empresas e áreas de atividades 

correlacionadas a geração, transmissão e comercialização de energia elétrica no Brasil. 

 

Espera-se que,  mesmo prevalecendo o investimento privado na transmissão de 

energia elétrica, as empresas transmissoras estatais se mantenham atualizadas, 

competitivas e inovadoras. Por este motivo, não se pode perder toda a experiência 

adquirida ao longo de muitos anos pelos profissionais que atuam no setor de energia 

elétrica.  

 

De acordo com a experiência da equipe deste projeto, vislumbram-se os seguintes 

benefícios para as empresas de energia elétrica, após a efetiva implantação de 

Comunidades de Prática: 

• Captura do conhecimento da força de trabalho com maior tempo de empresa; 

• Aceleração do aprendizado na empresa; 

• Diminuição de acidentes; 

• Aumento da produtividade; 

• Alavancagem do processo de inovação; 

• Criação de uma cultura de compartilhamento; 

• Redução de riscos para o negócio; 

• Replicação de Melhores Práticas; 

• Tomada de decisões melhor e mais rápida. 
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