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RESUMO

A tese analisa a mudança do Sistema de Poder nas 
organizações do Setor Elétrico Brasileiro, a partir da década 
de 60. É estudado o caso das Centrais Elétricas do Sul do 
Brasil S.A. (ELETROSUL) , no período de 1968 a 1993. A 
metodologia, histórica e contextuai, utiliza o procedimento 
de Pettigrew. Descreve-se o processo de modificação dos 
subsistemas de poder na organização, à medida que as 
restrições financeiras e outras ações externas (regulação) 
atuaram na empresa. Identificam-se os fatores intervenientes 
na mudança de poder.



ABSTRACT

This thesis analyses the change in the System of Power in 
Brazilian Electrical Sector Organizations, from 1960 up to 
1993. It has been studied the Centrais Elétricas do Sul do 
Brasil S.A. (ELETROSUL) case, in the period 1968-1993. The 
methodology, historical and contextual, uses Pettigrew's 
procedure. Describes the change process of the system of 
power in the organization, while the financial constraint and 
other external forces (regulation), have acted on the 
enterprise. Finally, it is identified the acting factors in 
the change of power.
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A precisão e a efioáoia da regulamentação... são, 
talvez, os indicadores mais claros do nível de 
civilização em uma comunidade...

J.K. Galbraith 
Anatomia do Poder
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CAPÍTULO I 

A Problemática



I

1.1 Introdução

A partir da constatação do relacionamento histórico en
tre Sociedade e Organização, simbiótico e muitas vezes con
flituoso, propõe-se, neste estudo, uma abordagem analítica 
das modificações do sistema de Poder na Organização.

Mostra-se a existência de uma dinâmica de pressões e 
contrapressões entre Sociedade, Organização e Estado. O Esta
do participa através de sua prerrogativa, entre outras, de 
regulamentador, impondo limites às ações organizacionais.

No caso específico das organizações públicas, o relacio
namento torna-se de análise mais complexa, tendo em vista o 
equilíbrio esperado dos objetivos econômicos e sociais, e o 
controle governamental.

A crise econômica nacional, e a conseqüente discussão da 
reforma do Estado, traz no seu bojo a questão da restrutura
ção do Setor Elétrico. A estrutura do setor, a partir da dé
cada de 60, fundamentada em empresas de propriedade e contro
le estatal, é atualmente questionada. Entende-se, entretan
to, que, para a proposição de reformas ou mudanças desta es
trutura, é fundamental a realização de estudos que descrevam 
e analisem, contextuai e historicamente, as modificações 
ocorridas nestas organizações durante a vigência da estrutura 
estatal. Somente com estudos desta natureza poder-se-á conhe
cer, em profundidade e na totalidade, a dinâmica do relacio
namento organização-ambiente, e conseqüentemente planejar, 
eficazmente, as mudanças. A pesquisa bibliográfica não cons
tatou a existência de trabalhos publicados com este conteúdo.

Nesta tese estuda-se o relacionamento organização- 
ambiente externo, no período de 1968-1993, levando-se em con-

2
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ta a dinâmica interna da organização. Para este fim, adota-se 
a perspectiva, presente na literatura, do relacionamento en
tre o denominado Poder Organizacional (externo) e o Sistema 
de Poder na Organização (interno).

Este capitulo apresenta a problemática que conduz à per
gunta de pesquisa, justificando a investigação realizada.

A pergunta de pesquisa é: quais os fatores intervenien
tes e o processo de mudança no Sistema de Poder nas Organiza
ções do Setor Elétrico Brasileiro? Utiliza-se como estudo de 
caso a empresa Centrais Elétricas do Sul do Brasil S. A. 
(Eletrosul), organização estatal federal.

1.2 Organização e Sociedade

A história das organizações está iatimamente ligada à 
história da sociedade humana. "As organizações não são uma 
invenção moderna. Os faraós delas se utilizàram para constru
ir as pirâmides. Os imperadores da China delas se utilizaram, 
há milhares de anos, para construir grandes sistemas de irri
gação. E os primeiros Papas criaram uma igreja universal, a 
fim de servir a uma religião universal"(Etzioni,1989).

A civilização moderna depende das organizações para a 
manutenção e a implementação do seu bem-estar. ”Ao contrário 
das sociedades anteriores, a sociedade moderna atribui um 
elevado valor ao racionalismo, à eficiência e à competência. 
A organização cria um poderoso instrumento social, através da 
coordenação de grande número de ações humanas" (Etzioni, 
1989). Torna-se dificil imaginar a sociedade atual sem a pre-
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sença de organizações. "Nascemos nelas e, usualmente, morre
mos nelas. O espaço entre estes dois extremos é preenchido 
por elas. São tão inevitáveis quanto a morte e os impostos" 
(Hall,1984).

Esta dependência em relação às ações organizacionais 
torna o relacionamento sociedade-organização dinâmico e de 
complexo entendimento. Pode-se indagar: quem ê o servo e quem 
é o senhor? (Etzioni,1989).

1.2.1 A Relação Organização-Sociedade: 
A Abordagem pelo Poder

A análise desta relação encontra na literatura diversas 
abordagens. Morgan(1986), propõe a utilização de metáforas 
para o estudo. Para a autor citado, as organizações podem ser 
vistas, alternativamente, como máquinas, organismos, cére
bros, culturas, sistemas de poder, prisões psíquicas, siste
mas de fluxo e transformação, e instrumentos de dominação.

Neste trabalho, adota-se a abordagem dos Sistemas de Po
der. Em tal caso, pode-se entender a dinâmica da relação so
ciedade-organização, temporalmente, como um processo de con
flito, expressando-se através de ações e reações, em que cada 
um dos participantes influencia e é influenciado.

Poder é aqui conceituado como a capacidade de realizar 
(ou afetar) os resultados organizacionais (Mintzberg,1983). 
Neste sentido, denomina-se Poder Organizacional ao exercido 
pela organização sobre a sociedade .

Ao longo do tempo, tem-se observado o crescimento do 
poder das organizações em relação à sociedade. Mintzberg
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(1983), referindo-se especificamente ás grandes corporações 
americanas, relaciona três razões para este crescimento:
a) o poder econômico tornou-se concentrado;
b) o aumento do poder econômico no setor privado, em geral, 
e nas gigantescas corporações, em particular, levou a um 
acréscimo significativo nas suas conseqüências sociais;

c) a expectativa popular em relação ao comportamento econômi
co e social destas organizações cresceu significativamente 
nos últimos anos.

Segundo Epstein (1974), o poder das organizações sobre a 
sociedade pode ser categorizado em:
a) econômico, exercido sobre preços, produtos e na distribu
ição de recursos escassos;
b) social e cultural, sobre o caráter e performance de outras 
instituições sociais, assim como nos valores culturais e es
tilo de vida;
c) técnico, exercido sobre as tecnologias utilizadas na soci
edade;
d) ambiental, sobre o ambiente físico, através do uso dos re
cursos naturais e influenciando o desenvolvimento regional;
e) político, exercido pela influência sobre as decisões go
vernamentais.

0 exercício do poder organizacional produz, em diversas 
ocasiões, efeitos e resultados que não necessariamente coin
cidem com os desejos e aspirações sociais, podendo vir em 
prejuízo do bem-estar e progresso da sociedade.

Como conseqüência, a sociedade, insatisfeita, procura 
reagir, opondo-se e estabelecendo limites ás ações organiza
cionais (regulação). "Esta resistência (countervailing pover) 
é uma parte tão integrante do fenômeno do poder quanto o seu
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próprio exercício. Se fosse de outra forma, o poder poderia 
ser ampliado indefinidamente" (Galbraith, 1983). A figura 1 
ilustra este relacionamento.

Fig.l - A relação sociedade-organização

Para a operacionalização desta reação social, um dos 
instrumentos utilizados ê o Estado, que serve "aos mais ele
vados propósitos da civilização: proteção das pessoas contra 
o sofrimento, a exploração e o abuso, isto é, a regulamenta
ção do poder" (Galbraith,1983).

Surge,assim,o Estado como um novo interveniente no rela
cionamento organização-sociedade (figura 2).

Fig.2 - 0 Estado oomo participante na relação 
organ i zação-soci«dade
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1.2.2 A Reação da Sociedade

A ação de regulamentar (ou regular) o comportamento das 
organizações confunde-se com a própria existência do Estado 
como entidade.

Há mais de 4.000 anos, na Babilônia, o código de Hamu- 
rabi já estabelecia regras para a atividade mercantil. Na 
Grécia antiga e no Império Romano, foram concebidas as re
gras básicas de muitos códigos comerciais e de direito civil 
da civilização ocidental (Kast e Rosenweig,1974).

Desde então, a intervenção do Estado na atividade das 
organizações foi-se ampliando, a ponto de que "entre o século 
13 e o século 16 todas as atividades comerciais e industriais 
estavam sujeitas a regulações detalhadas. As regras em Barce
lona, em 1330, por exemplo, especificavam o número exato de 
rebites a serem colocados numa armadura" (Nader,1980).

Com a Revolução Industrial, e a internacionalização das 
relações comerciais e da competição, surgem, nos paises, 
pressões dos industriais e comerciantes locais, por medidas 
protecionistas contra a entrada de produtos estrangeiros. É 
exigida do governo a regulamentação da importação, via esta
belecimento de taxas.

Ilustra este comportamento o exposto por Gal
braith (1983) :

"Convém notar que o condicionamento social do alto ca
pitalismo era adaptado às necessidades nacionais. A In
glaterra, incluindo a Escócia meridional, tinha uma 
grande dianteira no desenvolvimento industrial. A livre

7
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entrada de manufaturas em outros mercados era bastante 
desejável; o protecionismo, principalmente para cereais, 
aumentava o custo de vida e, portanto, o custo do traba
lho nativo. Os industriais norte-americanos, alemães e 
franceses, entrando em cena mais tarde, precisavam de 
proteção contra as importações de artigos ingleses, 
[...], as idéias clássicas sobre o comércio foram emen
dadas de modo a incluir um componente necessário de pro
teção tarifária."

Nos Estados Unidos, com a aprovação do Interstate Com- 
merce Act, em 1887, e do Sherman Antitrust Act, de 1890, ini- 
ciou-se, de forma efetiva, a intervenção do Estado nas ativi
dades anti-sociais e monopolistas de muitos industriais.

Esta intervenção não cessou de crescer, a partir destes 
primeiros atos, mas houve algum arrefecimento nos governos 
republicanos de Ronald Reagan e George Bush. Por exemplo, o 
Catálogo de Regulamentações Federais para a Indústria do Fer
ro e do Aço dos Estados Unidos, em 1976, listava 6.500 regu
lamentos de 27 agências federais atuando nesta indústria 
(Mintzberg, 1983).

Estes atos regulatórios assumiram importância por ocor
rerem num pais com fortes tradições liberais, com acentuada 
crença nos mecanismos de auto-regulação do mercado, e avesso 
à interferência do Estado nas questões econômicas e da auto- 
iniciativa.

As questões relativas aos direitos dos consumidores, nos 
Estados Unidos, tiveram em Ralph Nader uma referência impor
tante (Mintzberg,1983), na luta contra os abusos da industria 
automobilisticà. As ações predatórias das grandes corporações 
americanas (o caso da indústria farmacêutica - Talidomida -, 
a questão nuclear e ecológica, o napalm no Vietnã, entre ou
tras) mostraram um ,quadro em que parcelas significativas de 
indivíduos, grupos e organizações agiram para influenciar,
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impedir, interferir e controlar as organizações. Mostraram, 
também, a capacidade de influência direta da sociedade para 
impor limite às ações organizacionais, via movimentos popula
res de pressão, e através da constituição de organizações 
não-governamentais, com objetivo de proteção aos abusos do 
poder organizacional.

1.2.3 As Empresas Públicas e o Poder

1.2.3.1 Ho Contexto Mundial

Em decorrência da Depressão Econômica dos anos 30, os 
governos de vários paises resolveram interferir na atividade 
econômica, via criação de empresas públicas, normalmente com 
controle acionário, e administração governamental, visando a 
reativação da economia, implantaram grandes empreendimentos, 
especialmente na área de infra-estrutura, como energia, com
bustíveis, comunicação, transporte, e siderurgia.

Presentes nos mais diferentes setores econômicos das na
ções, estas organizações públicas, ao longo do tempo, desvia
ram-se do desejado e planejado (quando da sua criação) equi
líbrio entre objetivos sociais e econômicos.

Nos Estados Unidos, o "New Deal" (nova politica econômi
ca) do Presidente Franklin D. Roosevelt, na década de 30, 
permeado pelas idéias de J.M. Keynes, além de proporcionar um 
avanço na ação intervencionista e regulatória nas organiza
ções privadas americanas, fez surgir uma nova problemática: 
o controlef a regulação, das empresas públicas pelo próprio 
governo. A implantação dos grandes projetos federais de des-
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envolvimento regional no vale do Tennessee, através da Ten-l
nessee Valley Authority, empresa pública federal, constitui- 
se num exemplo das dificuldades, conseqüências e dinâmica da 
relação organização-sociedade-governo. Neste caso, as intera
ções de poder assumem características complexas (figura 3), 
analisadas de forma brilhante por Selznick (1966).

Fig.3 - A organização pública e seus relacionamentos

A crise econômica da metade de década de 70, somada à 
influência das idéias neoliberais, criaram a necessidade de 
debater a regulação e a função das empresas públicas, dentro 
do questionamento maior do papel do Estado, e do projeto de 
pais e de sociedade pretendido para cada nação.

Esta problemática foi simultaneamente enfrentada por 
vários paises, conforme relatos do Seminário Inter-Regional 
sobre Sistemas de Controle de Empresas Públicas em Paises em 
Desenvolvimento, na Iugoslávia, com o patrocinio da Organiza
ção das Nações Unidas (Revista de Administração Pública, 
1980).



Na década de 80, a partir de políticas implantadas nos 
Estados Unidos e Inglaterra (governos Reagan, Bush e Ta- 
tcher), incrementou-se a discussão sobre o papel e o tamanho 
do Estado, naqueles e em outros paises, em especial os menos 
desenvolvidos (Columbia Journal of World Business, 1993; Rus
so, 1991; Amaral Filho, 1996). Dois pontos foram considerados 
chaves nesta discussão:
a) as áreas de atuação do Estado (tamanho do Estado);
b) a forma de atuação do Estado nestas áreas, em especial o 
controle do Estado e da Sociedade nas organizações públicas 
(papel do Estado).

Kandir (1994), apontando a dificuldade na obtenção de 
soluções para as questões acima levantadas, tendo em vista a 
internacionalização das organizações e dos capitais, sustenta 
que "a globalização, associada à intensificação e diversifi
cação dos fluxos financeiros, comerciais etc., tolheu a capa
cidade dos Estados nacionais de dirigir o comportamento dos 
agentes econômicos [...] colocando limites estreitos ao ̂ oder 
regulatório e de intervenção do governo".

1.2.3.2 Mo Brasil

No Brasil, assim como em outros paises em desenvolvi
mento, as empresas públicas criadas ao longo do seu processo 
histórico nâò têm, ainda, a dinâmica do relacionamento com a 
sociedade suficientemente desvendada. O estudo deste tema, 
pela ótica do poder, é fundamental para a proposição e im
plementação de futuras politicas públicas.

11
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Ao analisar o processo histórico de criação das empresas 
públicas, Wahrlich (1980), citando trabalho de Baer (1973), 
comenta que:

"A atual predominância do Estado na economia brasileira 
não é um esquema cuidadosamente concebido [...] decor
rendo de numerosas circunstâncias que forçaram a inter
venção crescente no sistema econômico [...] desde rea
ções a crises econômicas internacionais e o desejo de 
controlar as atividades do capital estrangeiro, princi
palmente no setor de serviços de utilidade pública e na 
exploração dos recursos naturais, até a ambição de in
dustrializar rapidamente um pais atrasado".

Estes autores classificaram, cronologicamente, os está
gios de intervenção do Estado na economia brasileira:

- a era pré-1930f relativamente não-intervencionista, com 
alguma intervenção no setor financeiro (Banco do Brasil, Cai
xas Econômicas Estaduais, e nacionalização da metade da malha 
ferroviária);

- os anos 30, com a intervenção em função da depressão da 
economia e para acelerar a industrialização, surgindo, como 
sociedade de economia mista, o Instituto de Resseguros do 
Brasil;
- os anos 40, com a criação de várias empresas estatais, a 

maioria em função de segurança nacional (o pais entra na 
Guerra em 42), como a Fábrica Nacional de Motores, Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), Companhia Siderúrgica 
Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, entre outras;

- os anos 50, com a aceleração da industrialização e o 
apoio do governo a este processo, criando o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico (BNDE), o estabelecimento do mono
pólio estatal do petróleo e a Petrobrás, a entrada no campo 
da geração e transmissão de energia, com as Centrais Elétri
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cas d© Minas Gerais (CEMIG) e Furnas Centrais Elétricas 
(FURNAS),etc;

os anos 60 até 73 (ano em que termina o estudo dos auto-i
res citados), com intervenção estatal crescente.

Entretanto, conforme coloca Rodrigues (1990), a partir 
da metade da década de 70, começou a surgir na imprensa uma 
forte campanha contra este movimento de intervenção estatal. 
Esta campanha, responsabilizando as empresas do governo pela 
maioria dos problemas do pais, continuou crescente até os di
as atuais.

A campanha coincidiu, temporalmente, com os problemas 
financeiros do Estado devido à crise do petróleo, com o ques
tionamento do modelo politico e econômico dos governos mili
tares, e com a questão do endividamento externo.

Pressionado, o governo verificou a necessidade de redi
recionar suas prioridades, visando equacionar o problema eco- 
nômico-financeiro. Para isto, tornou-se necessário, também, 
revisar a atuação, gastos, investimentos e tarifas de suas 
empresas. Uma vez que as mesmas, e entre elas as do setor 
elétrico, por força de concepção e do decreto-lei 200/67, go
zavam de relativa autonomia gerencial e financeira, surgiu a 
questão de estabelecer-se controles sobre suas atividades, ou 
eventualmente privatiza-las.

0 atual governo federal incluiu, na ordem do dia das 
questões prioritárias, e no bojo da pretendida revisão cons
titucional, a questão da manutenção do controle e/ou proprie
dade governamental das empresas dos setores de telecomunica
ções, de petróleo, e elétrico (Safatle,1994; Melloni,1994; 
Folha de São Paulo, 1994)
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1.2.3.3 No Betor Elétrico Brasileiro

o setor elétrico brasileiro é de característica predomi
nantemente estatal, desde a década de 60, com a constituição 
da Eletrobrás. Encontra-se atualmente com dificuldades para 
realizar as necessárias ampliações do seu sistema de energia, 
por falta de capacidade financeira para novos investimentos.

A situação inicial do setor, de grandes empreendimentos 
e de crescimento das suas organizações, perdurou até o final 
da década de 70, e modificou-se pela crise financeira do Es
tado. A implantação das necessárias ampliações do sistema de 
energia, visando ao atendimento à demanda crescente, foi pos
tergada. Ao endividamento das empresas e â paralisação de su
as atividades, somou-se a influência política nas administra
ções das empresas. No interior das organizações, houve dete
rioração do clima de trabalho. Gerou-se uma situação de cri
se, sem solução até o momento.

Propostas visando resolver esta situação de crise devem 
basear-se no conhecimento, contextuai e histórico, da dinâmi
ca do comportamento das organizações estatais, no período de 
vigência da estrutura atual do setor. Para isto, deve-se es
tudar as mudanças organizacionais, levando-se em conta as mo
dificações ocorridas no ambiente externo e no interior das 
empresas.

Artigos recentes, apresentados em congressos do setor, 
trazem variadas propostas para a restruturação empresarial 
das empresas e do setor (Maurer, 1993; Almeida Prado Jr, 
1993; Mariotoni, 1993; Greiner, 1993; Bernini, 1992; Resende, 
1993; Cisneiros, 1995; Ribeiro, 1995; Nascimento, 1995) . Estes 
trabalhos, entretanto, ao estudarem as dificuldades do se
tor, tratam fundamentalmente das questões financeiras para

14
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as alternativas apresentadas. Este fáto constitui-se uma li
mitação, pois propõe-se a solução da crise sem um diagnóstico 
acurado dos fatores e dos processos que influenciaram a situ
ação atual.

A busca de estudos examinando os aspectos dinâmicos das 
mudanças organizacionais, relacionando-as com as modifica
ções do ambiente externo das empresas públicas do setor elé
trico brasileiro, revelou-se infrutifera.

1.3 A Mudança Organizacional e 
O Sistema de Poder: A Pesquisa

Para o estudo da mudança organizacional, é importante 
observar que o comportamento organizacional efetiva-se atra
vés de um sistema de poder interno na organização. Existe uma 
relação entre o Sistema de Poder no interior da organização 
e o poder organizacional, exercido externamente (Pfeffer e 
Salancik,1978; Mintzberg, 1983), conforme figura 4.

SISTEMA. DE PODER 
NO INTERIOR 

DA 
ORGANIZAÇÃO 

Fig. 4 - Relação entre poder no interior da
organização e com o ambiente externo

PODER 
ORGANIZ AGIONAL
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Este modelo será utilizado no estudo das modificações 
das organizações do setor elétrico, em seu relacionamento di
nâmico com o ambiente.

Serão determinadas, na análise, as ações externas que 
visem o controle, a influência e a regulação do comportamento 
organizacional, estudando-se a conseqüente mudança do sistema 
de poder interno, desvendando-se o mecanismo de atuação des
tas interferências externas no interior da organização. A in
vestigação auxiliará o planejamento das mudanças que se façam 
necessárias para um melhor funcionamento do setor.

Propõe-se, pois, a seguinte pergunta de pesquisa:

Quais os fatores interveniente? e o pxooesso de mu
dança no Sistema de Poder das Organizações do Setor Elé- 
txioo Brasileixo, a partir da década de 60 ?

Para responder a esta indagação opta-se pelo estudo de 
caso. Estuda-se a Eletrosul, Centrais Elétricas do Sul do 
Brasil S.A., empresa de economia mista, constituída em 1968, 
com controle acionário do Governo Federal. Esta escolha jus- 
tifica-se pelo processo histórico de sua constituição, assim 
como pelo seu porte e influência no setor elétrico. A empresa 
atua nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul 
e Mato Grosso do Sul, considerados estados de destaque nacio
nal em termos econômicos e sociais. A empresa enfrenta atual
mente questionamentos sobre o seu desempenho e está nos pla
nos governamentais para a privatização.
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A pesquisa, ao responder à pergunta colocada acima, tem 
como objetivos:

Geral:

- Analisar a mudança do sistema de poder das Centrais Elé
tricas do Sul do Brasil S.A., organização do setor elétrico, 
no período 1968-1993.

Específicos:

Descrever o processo de modificação dos subsistemas de 
poder na organização;

Demonstrar a variação dos diversos subsistemas internos 
de poder, em relação à influência nos resultados organizacio
nais.



CAPÍTULO II 

A Metodologia da Pesquisa
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2.1 Introdução

Tendo em vista a pesquisa proposta, apresenta-se neste 
capitulo a metodologia utilizada na sua realização. Por en
volver a análise de dados quantitativos e qualitativos, e na 
ausência de modelos e teorias devidamente desenvolvidas na 
literatura, escolheu-se a metodologia qualitativa da teoria 
embasada (grouiided theory), com Estudo de Caso. Nesta linha, 
o procedimento de Pettigrew (1987), devidamente utilizado na 
literatura, em estudos de mudança organizacional, é adotado, 
principalmente por sua ênfase nos aspectos históricos e con
textuais. Esta metodologia relacioiia contexto (interno e ex
terno), conteúdo e processo.

Apresenta-se, igualmente, a forma de operacionalização 
da pesquisa no trabalho de campo, assim como o protocolo de*
condução das entrevistas.

2.2 O Estudo de Caso e a Teoria 
Embasada

O estudo de caso, que será adotado neste trabalho, é uma 
estratégia de pesquisa que se alicerça no entendimento da di
nâmica existente em situações singulares. Tipicamente, com
bina a utilização de dados quantitativos com entrevistas, 
questionários e observações. As evidências obtidas podem ser 
qualitativas ou quantitativas, ou ambas (Eisenhardt, 1989).
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Para Yin (1984), o estudo de caso, genericamente, é a 
estratégia preferida quando questões tipo "como" e "por que" 
são colocadas, tendo o pesquisador pouco controle sobre os 
eventos, e quando o foco ê sobre fenômenos contemporâneos com 
contexto na realidade do cotidiano.

i
Mintzberg (1983) recomenda o estudo de caso na constru

ção de modelos de análise da mudança organizacional, constru
ídos a partir de dados, desenvolvendo-se indutivamente pela 
investigação sistemática do comportamento organizacional, e 
visando a obtenção de uma teoria embasada (grounded theory) 
na realidade. Entende, o autor citado, que a boa teoria pres- 
critiva vem da aplicação do conhecimento conceituai de um fe
nômeno num contexto específico e familiar.

No caso da pesquisa sobre a mudança do sistema de poder 
nas organizações do setor elétrico, a escolha do estudo de 
caso é função:
a) da ausência de modelos na literatura;
b) das questões envolvidas, de natureza econômica e política, 
entre outras;
c) do aspecto contextuai e histórico da pesquisa;
d) da consideração de dados quantitativos e qualitativos.

Neste sentido, a estratégia do estudo de casos, visando 
a obtenção de uma teoria embasada (grounded theory), é a ado
tada para alcançar os objetivos desta pesquisa.

Para Straüss (1987), este modo de pesquisar é um dos vá
rios métodos que podem ser usados na pesquisa qualitativa, 
sendo adequado para a análise dos fenômenos organizacionais 
de natureza complexa, necessitando de uma teoria efetiva, com 
diversos níveis de observação e relacionamento. O método da



teoria embasada foi desenvolvido especialmente para a geração 
e teste de teorias, no qual a teoria deve harmonizar-se com 
os dados e não os dados à teoria, como eventualmente ocorre 
em algumas outras abordagens.

2.2.1 A Consideração dos Aspectos Dinâmicos

A literatura clássica da Teoria das Organizações 
(Weber,1947; Hall,1984; Etzioni,1989; Blau,1979; Motta, 1986) 
apresenta instrumentos de compreensão e análise para estados 
estáticos nas organizações.

É fundamental, entretanto, a análise dinâmica dos fenô
menos ocorridos para uma compreensão adequada do comportamen
to organizacional.

0 estudo dinâmico do comportamento organizacional envol
ve a observação, ao longo do tempo, das mudanças ocorridas na 
organização.

Autores como March (1981), Ranson, Hinings e Grenwood 
(1980), Child (1972), Mintzberg (1984) e Pettigrev (1987) fi
xam-se nas modificações das variáveis estrutura, estratégia e 
cultura para caracterizar a mudança organizacional. Estes au
tores modelam as organizações como sistemas abertos em contí
nua interação com o ambiente externo, assim como defendem a 
influência da decisão estratégica no ambiente .

Neste caso, é importante a definição do sistema de refe
rência para a observação do comportamento organizacional ao 
longo do tempo, uma vez que o ambiente externo também é dinâ
mico. Mintzberg (1984) sugere que o observador use como sis
tema de referência o ambiente externo. Em conseqüência, as



mudanças serão avaliadas já levando em conta as "flutuações" 
do comportamento ambiental.

Segundo este entendimento, as mudanças ocorrerão sempre 
que houver uma modificação no "ponto de equilíbrio" caracte
rizado pelas variáveis estrutura, estratégia e cultura em re
lação ao referencial ambiente.

Uma vez identificada a mudança, parte-se para a compre
ensão do QUE, COMO e POR QUE desta modificação.

2.2.2 O Procedimento de Pettigrew

Este trabalho utiliza, como ferramenta de análise para a 
mudança organizacional na Eletrosul, o procedimento de Petti
grew (1987), por considerá-lo abrangente, permitindo a inclu
são dos diversos conceitos propostos pelos autores acima re
ferenciados.

Pettigrew (1987) entende que se deve examinar o conteú
do, o contexto e o processo da mudança, assim como as inter- 
conexões entre eles, conforme figura 5 abaixo:

Externo
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Fig.5 - Análise da mudança organizacional
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0 conteúdo refere-se aos aspectos ou áreas sob transfor
mação tais como tecnologia, pessoal, produtos, etc.

0 processo refere-se às ações, reações e interações en
tre as partes interessadas, e como elas tentam realizar a mu
dança.

0 contexto externo leva em conta os aspectos sociais, 
econômicos e políticos do ambiente externo.

0 contexto interno é observado pela estrutura, a cultura 
corporativa e contexto político interno.

Pettigrew (1987) afirma que "muitas pesquisas sobre mu
dança organizacional são não-históricas, não-processuais, e 
não-contextuais". Esta afirmação vem da constatação de que 
grande parte dos estudos procuram caracterizar a mudança como 
episódios com claro começo e fim, através da utilização de 
uma série limitada de dados, e sem a preocupação com os meca
nismos e com o processo de mudança.

Pettigrew (1987), Kieser (1994) e Reed (1996) propõem a 
abordagem contextualista em níveis vertical e horizontal, e 
as interconexões entre estes níveis ao longo do tempo.

A abordagem de Pettigrew (1987) caracteriza-se por:
a) uma definição clara, teórica e empirica dos níveis de 

análise e de suas interconexões;
b) uma clara descrição do processo sob análise, dentro de 

uma perspectiva histórica;
c) a caracterização das motivações políticas dos envolvidos 

no processo;
d) o entendimento de que o contexto, em cada instante, deve 
ser entendido não como um obstáculo à mudança, mas como parte 
fundamental na sua produção.
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As ações organizacionais aparecem não como produtos de 
decisões puramente racionais e perfeitamente definidas, mas 
relacionadas com a influência dos interesses e ações de gru
pos e indivíduos nas variações no ambiente externo, assim 
como na manipulação deste ambiente e do contexto interno na 
tomada de decisões.

Neste sentido, estrutura, estratégia e cultura não podem 
ser vistas como neutras e racionalmente construídas, mas 
construídas como elemento de proteção para os grupos dominan
tes (Ranson, Hinings e Greenwood, 1980; Mintzberg, 1984).

Ao se utilizar o procedimento de Pettigrew (1987) neste 
trabalho, o conteúdo é estudado através dos documentos e en
trevistas, indentificando-se a modificação, ao longo do tem
po, do sistema de poder na organização.

O processo visa explicar a forma de modificação do sis
tema de poder na organização, relacionando a atuação dos en
volvidos na mudança (atores) com o contexto e o conteúdo.

Os contextos interno e externo, mostrando os motivos 
para a mudança, são estudados através de:
- documentos tais como: artigos científicos e jornalísticos, 
livros, relatórios técnicos, atas de reuniões e outros;
- entrevistas com elementos da organização.

2.3 A Operacxonalxzação da Pesquisa; 
Histórico

Quando da preparação da monografia para o Exame de Qua
lificação, realizou-se uma revisão bibliográfica, visando o
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levantamento de publicações que permitissem um posicionamento 
sobre os assuntos relacionados com a pergunta de pesquisa 
proposta. Parcela deste levantamento está sendo utilizada 
neste trabalho, seja na parte metodológica, seja na revisão 
apresentada no próximo capítulo. A revisão bibliográfica es
tendeu-se durante todo o trabalho, realímentando e atualizan
do os resultados obtidos a cada passo.

Utilizaram-se especificamente as bibliotecas: Central da 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Setorial do 
Curso de Pós-Graduação em Administração da UFSC, da Eletro- 
sul, da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de San
ta Catarina (UDESC), assim como o acervo particular de pro
fessores da UFSC e de funcionários da Eletrosul.

Um primeiro estudo exploratório foi realizado, à época 
da Qualificação, para verificar a pertinência do tema e as 
possibilidades concretas de realização da pesquisa. Neste 
sentido, visitas foram feitas à Eletrosul, onde se conversou 
com funcionários que vivenciaram parcela ponderável da vida 
da organização, obtendo-se informações e opiniões, que indi
caram a possibilidade de continuação do trabalho. Já nesta 
fase foi coletado material na organização e nas bibliotecas 
citadas, reforçando as evidências. Estas informações constam 
da monografia do Exame de Qualificação (Borenstein, 1994).

Após a aprovação na Qualificação ao Doutorado, na etapa 
de implementação da pesquisa, coletou-se grande quantidade de 
material publicado, na biblioteca da empresa e com os própri
os funcionários da Eletrosul. Destacam-se, entre outros, a 
série de Boletins de Diretoria de 1970 a 1994, assim como o 
Boletim Estatístico de 1993 da Diretoria de Finanças.

Este material, 1 somado a livros, dissertações, teses e 
artigos relacionados â historia do setor elétrico e do pais,
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permitiu uma primeira base para o entendimento do Contexto 
Externo e Interno.

Deve-se salientar a dificuldade encontrada no forneci
mento de dados relativos a recursos humanos, tais como lota
ção por departamento e divisão, absenteísmos, incidência de 
doenças, licenças, entre outros. Estes dados serviriam para 
caracterizar a modificação do subsistema de Ideologia, e não 
foram fornecidos pelo Departamento de Recursos Humanos da 
Eletrosul. Em conseqüência, a análise deste subsistema foi 
realizada qualitativamente, via entrevistas.

Partiu-se, a seguir, para as entrevistas. Selecionou-se 
uma lista de membros e ex-membros da Eletrosul, que a viven- 
ciaram no periodo considerado. Incluem-se presidentes, dire
tores, engenheiros com funções técnicas, chefes de departa
mento e divisão, sindicalistas, num total de 15 pessoas. Os 
presidentes foram escolhidos pela posição privilegiada nas 
decisões da empresa, e pelo papel de interlocutor relevante 
com o ambiente e com o interior da organização. Os diretores, 
chefes de departamento e divisão foram selecionados pela im
portância dos respectivos setores nos episódios significati
vos de mudança na empresa, detectados no estudo exploratório 
inicial. Pelos mesmos motivos, foram escolhidos os sindica
listas e demais entrevistados. Esta lista modificou-se ao 
longo do processo, exigindo substituição de nomes, em função 
dos dados obtidos a cada entrevista e da interação com os do
cumentos, e, em alguns poucos casos, devido à indisponibili- 
dade do contatado.

Procurou-se seguir, na seqüência das entrevistas, uma 
ordem cronológica, relacionando-se o periodo sob investigação 
com o de maior atuação e nivel de informação do entrevistado 
na empresa. Assim, por exemplo, um diretor da primeira admi-
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nistração antecedeu a um da segunda. Visava-se levantar, 
passo a passo, a história da empresa, seu contexto e seu sis
tema de poder, em cada momento, assim como permitir a conexão 
com o periodo seguinte.

Após as 15 entrevistas montou-se um quadro dos resulta
dos, à luz do procedimento de Pettigrew (1987).

I

2.3.1 O Protocolo das Entrevistas

As entrevistas eram marcadas, normalmente, através de 
contato telefônico com o escolhido. O entrevistador apresen
tava-se como professor do Departamento de Engenharia Elétrica 
da UFSC, elaborando uma Tese de Doutorado em Engenharia de 
Produção, e para isso examinava aspectos da história da em
presa na qual o entrevistado havia atuado ou atua.

Solicitava-se a entrevista, respeitando local, data e 
horário desejado pelo entrevistado. Informava-se a ênfase 
maior em dados qualitativos e na interpretação pessoal, as
sim como a duração da entrevista em torno de 90 minutos.

Dos contatados, apenas dois ex-presidentes esquivaram-se 
de conceder as entrevistas.

No inicio da entrevista informava-se sucintamente os ob
jetivos da pesquisa, e solicitava-se a permissão para gravá- 
la.

Dos entrevistados, três se manifestaram pela não- 
utilização do gravador.

Inicialmente pedia-se ao entrevistado uma exposição so
bre sua trajetória profissional anterior à sua entrada na 
Eletrosul. Desta forma, traçava-se um perfil profissional,
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incluindo muitas vezes sua atuação politica antecedendente à 
atuação na empresa. Estabelecia-se, assim, um contato mais 
próximo com o entrevistador, promovendo a descontração de am
bas as partes.

Normalmente, desta primeira exposição encadeava-se o 
restante da entrevista, sendo necessárias algumas poucas ob
servações e questionamentos específicos do entrevistador.
É importante citar o caráter realimentador, de crescimento, 

e esclarecedor de cada nova entrevista, em relação às anteri
ores. Destaca-se a não-ocorrência, por entrevistados diferen
tes, de relatos contraditórios para os mesmos fatos. Em al
guns casos, houve interpretações diversas do mesmo fato.

As gravações foram transcritas de forma resumida e algu
mas vezes com observações, questionamentos e interpretações 
do entrevistador.

Aos entrevistados foi informado que as entrevistas seri
am numeradas seqüencialmente, na ordem de sua ocorrência, sem 
associá-las à lista dos informantes. A nominata dos entrevis
tados consta do anexo 1.

As fitas e as transcrições estão à disposição dos inte
ressados.

28



CAPÍTULO III 
Revisão Bibliográfica:

Alguns Conceitos Operacionais



3.1 Introdução
30

Nesta revisão bibliográfica, o Poder ocupa um espaço 
importante. 0 conceito utilizado, bem como as bases e as fon
tes, necessárias ao uso deste Poder, são apresentados a par
tir de uma seleção entre os autores.

0 referencial teórico sobre o comportamento organizaci
onal e o modelo de organização é buscado em função do caráter 
contextual e histórico da metodologia utilizada.

0 modelo de Mintzberg (1983), referente ao Sistema de 
Poder interno da organização, é descrito, assim como o rela
cionamento deste Sistema com as interferências do ambiente 
externo.

A regulação sobre as ações organizacionais, interferin
do no poder da organização, é estudada em detalhes. Alguns 
trabalhos considerados importantes na literatura, referentes 
à regulação estatal, têm suas conclusões apresentadas.

3.2 Poder

3.2.1 Concttlto

Motivo de investigação há muito tempo, e através de di
versas abordagens, o conceito de poder não é único na litera-
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tura (Clegg,1989). Resgatam-se aqui alguns conceitos de me
lhor operacionalização, selecionando-se o adotado neste tra
balho.

Para Morgan (1986), o poder é o meio através do qual os 
conflitos de interesse são resolvidos. Este conceito exige a 
identificação dos conflitos de interesse, nem sempre uma ta
refa trivial, pelos múltiplos aspectos envolvidos, muitas ve
zes subjetivos.

Weber (1947) o descreve como a possibilidade de alguém 
impor a sua vontade sobre o comportamento de outras pessoas. 
Num sentido próximo ao de Weber, Dahl (1957) define o poder 
como uma relação entre A e B, sendo que A tem poder sobre B, 
na medida em que pode levar B a fazer algo, que B de outra 
maneira não faria.

As duas definições acima salientam a necessidade da mu
dança do comportamento de B, para a efetivação do exercicio 
do poder de A sobre B. Foram concebidas e aplicam-se mais fa
cilmente nas relações entre indivíduos (Mintzberg,1983).

Poder é a produção dos efeitos desejados, conforme Rus- 
sel (1979). Para o autor citado, o que interessa são os re
sultados conseguidos pelo exercício do poder, independente da 
forma de obtenção. Neste sentido, possuir poder assume um ca
ráter de estar habilitado a produzir efeitos e resultados, e, 
por tal motivò, esta definição não contém as limitações das 
anteriores.

Ampliando o conceito de Russel (1979), utiliza-se neste 
trabalho a definição de Mintzberg (1983) e Pfeffer (1981),
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para Poder: oapacddade de xealizar (ou a£etax) os xesultados 
oxgaxdLzaaianaxs.

Esta definição, expressa em termos organizacionais, tam
bém pode ser utilizada para o poder entre indivíduos, substi
tuindo-se "organizacionais" por "individuais". Será adotada 
por preocupar-se com os resultados e não com as intenções, 
motivações ou comportamentos.

Um aspecto fundamental no estudo do poder é a relação 
entre as partes envolvidas (Pfeffer, 1981):

"Concorda-se, em geral, que poder caracteriza uma rela
ção entre atores sociais. Um dado ator, seja um indiví
duo, uma subunidade, ou organização, tem mais poder com 
respeito a determinado ator social e menos em relação a 
outro. Uma pessoa não é 'poderosa' ou 'sem poder' em ge
ral, mas somente em relação a um determinado ator social 
e numa determinada situação".

0 exercício do poder, como uma relação entre partes, 
exige a utilização de instrumentos para sua efetivação: são 
as chamadas Jbases e/ou fontes do poder.

3.2.2 As Bases e as Fontes do Poder

Apesar da diferenciação para bases e fontes de poder, 
feita por alguns autores como Galbraith (1983), neste traba
lho tratam-se estes instrumentos do exercício do poder como 
sinônimos. Esta consideração não traz prejuízo à compreensão 
e uso destes conceitos.



Uma das mais utilizadas classificações das bases de po
der é a de French e Raven (1968), voltada primordialmente ao 
estudo do poder interpessoal. Pode ser estendida ao nivel or
ganizacional, baseando-se na relação entre o detentor do po
der e o receptor:
a) poder de recompensa refere-se à capacidade de recompen

sar;
b) poder coercitivo ligado à capacidade de punições;
c) poder legitimo ou formal, ligado à posição legal ou de 

autoridade;
d) poder referente, ligado à identificação do receptor com o 
detentor, tentando comportar-se como e em acordo com ele;
e) poder especializado, ligado ao conhecimento especifico, 

especial e privilegiado do detentor.

Galbraith (1983), identifica três bases de poder:
a) poder condigno, obtido pela possibilidade de infligir ou 

ameaçar conseqüências adversas;
b) poder compensatório, obtido pelo oferecimento de recom

pensa;
c) poder condicionado, obtido pelo condicionamento de cren

ças e de hábitos.
Adicionalmente, o autor citado também identifica três 

fontes de poder para o seu exercicio:
a) a personalidade, relacionada com o carisma pessoal, cri- 
ando uma identidade entre o detentor e o receptor;
b) a propriedade, relacionada aos bens e recursos possuidos; 
c; a organização, relacionada com o envolvimento dos membros 
com as atividades e os objetivos da entidade, assim como os 
efeitos das ações organizacionais no ambiente.
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Referindo-se ao poder no interior das organizações, Mor
gan (1986) cita algumas das mais importantes bases de poder:
a) autoridade formal;
b) controle de recursos escassos;
c) uso da estrutura organizacional, suas regras e regulamen
tos;
d) controle dos processos de decisão;
e) controle do conhecimento e da informação;
f) controle das interfaces entre unidades e organizações;
g) habilidade para lidar com a incerteza;
h) alianças interpessoais, redes de influência, e controle 

da organização informal;
i) controle dos focos de resistência â organização;
j) gerenciamento das interpretações e dos simbolismos;
k) gerenciamento das relações de gênero;
1) poder anteriormente adquirido;
m) entendimento da relação entre o detentor do poder na or
ganização, o contexto e a disposição de usar o poder.

Autores como Crozier e Friedberg (1977), Pfeffer e Sa- 
lancik (1978), Pfeffer (1981) e Mintzberg (1983) reconhecem, 
como importante base de poder sobre o individuo ou sobre a 
organização, a dependência dos recursos necessários para a 
obtenção dos resultados desejados por este indivíduo ou orga
nização.

Recursos, segundo estes autores, podem ser físicos 
(matérias-primas, por exemplo), monetários, políticos, infor
mações, habilidades técnicas ou conhecimentos.

A dependência cria uma incerteza, uma falha no próprio 
sistema de poder. Este entendimento parte da concepção da



I 35

existência de relações simbióticas entre o indivíduo e a or
ganização, e entre a organização e o ambiente externo.

A figura 6 abaixo ilustra esta concepção:

recursos ORGANIZAÇÃO resultados
ii

Fig. 6 - A dependência de recursos 
conto fonte de poder sobre 
a organização

Para servir como base de poder, os recursos devem ser 
essenciais ao funcionamento da organização, concentrados em 
poucas mãos e insubstituíveis por outros.

Mintzberg (1983), além da dependência de recursos, colo
ca como bases de poder:
- as prerrogativas legais, expressas pelas leis e regulamen
tos vigentes;
- o acesso privilegiado aos detentores das outras fontes de 
poder, acima descritas.

Mintzberg (1983) demonstra que a sua tipologia das ba
ses de poder não é conflitiva com a de French e Raven (1968), 
pois:
- o poder coercitivo e de recompensa é utilizado formalmente 

por aqueles com as prerrogativas legais e informalmente por 
aqueles que controlam recursos criticos;
- o poder legitimo corresponde às prerrogativas legais;
- poder especializado corresponde à posse de conhecimentos 
especializados;
- poder referente relaciona-se aos recursos politicos.
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As tipologias das fontes de poder de Galbraith (1983) e 
Morgan (1986), citadas anteriormente, por analogia, também 
podem ser relacionadas com a de Mintzberg (1983).

Neste trabalho adota-se os conceitos de Mintzberg 
(1983), no que se refere às bases de poder, por harmonizar-se 
com o modelo de organização adotado, facilitando a compreen
são e a operacionalização das grandezas consideradas.

3.3 A Organização

3.3.1 0 Comportamento Organizacional

O comportamento organizacional é analisado por perspec
tivas diversas na literatura especializada em Teoria das Or
ganizações.

Para Van de Ven e Astley (1981), estas perspectivas po
dem ser agrupadas ao considerar-se dois niveis de análise.
0 primeiro nível refere-se ao foco nas características orga
nizacionais:
- o micro preocupa-se com as organizações individualmente e 
com o seu interior;
- o macro examina populações, redes e comunidades de organi
zações.
0 segundo nível relaciona-se com comportamento da organiza

ção frente às mudanças ambientais:
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- no Determinismo o ambiente influencia e restringe as ações 
organizacionais;
- no Volvntarismo as organizações, de forma proativa, deci

dem como efetuar a mudança organizacional, atuando e influ
enciando na variação ambiental.

Os autores acima citados, objetivando ilustrar a classi
ficação das visões organizacionais, apresentam um modelo em 
dois eixos cartesianos, agrupando as escolas sobre o compor
tamento organizacional (figuras 7 e 8) . Um dos eixos repre
senta um continuo entre um comportamento exclusivamente 
adaptativo para a organização, do pensamento determinista, 
até um comportamento proativo do voluntarismo. O outro eixo 
representa o foco nas características micro e macro, refe
rente ao nível de análise.

i
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Foco na Estrutura Foco nau açóes

M
A
C
R
O

I M I I II I I I I M I M I I I I M I II I I
Seleção Natural

1. Evolução Social
2. Marxismo Cientifico
3. Eaologia Populacional
4. Instituições Econômica*
!!!!! f!! I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I

f iSistemas/Estrutura

a processosI II II II I II M M MIIIIIIIIIIMli
! Ação Coletiva 
I
! 1. Orientação Social 
1 2. Marxismo Revisado 
! 3. Ecologia Soaial 
! 4. Pluralismo/Barganha 
! Coletiva
!!!!!!! I!!!!I!!!!i!!!I!!!!!!!
Escolha Estratégica

1. Es truturalismo/ ! 1. Qualidade de Vida
Funcionalismo ! no Trabalho

2. Enga. Humana ! 2. Formulação de Politica
3. Teoria dos Sistemas ! Estratégica

Sociais I 3. Teoria da Decisão
4. Teoria da Estrutura ; 4. Teoria da Interação

Çontingencial !
!!!! 1 1 ! 1 1 | ; M  1 1 II 1 1 1 1 1 • 1 M »f1111 1 1 1 1 1 1 1 1 M  I 1 II II 1 1 1 1 I 1 1 1 1

DETERMINISMO VOLUNTARISMO
Fig. 7 - Principais Escolas do Coaportamento Organicacionai 

(Adaptada de Van de Van e Astley, 1981)
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
{ Seleção Natural ! Ação Colttif*! !
! Estrutura: Organização obedece ! Estrutura: Rede d« grupos
M a "leis naturais". A
l capacidade d* sobrevivência no 
! MA* pzeiem ou descarta a forma 
! organizacional.
A
! Mudanças : Evolução natuxal, em 
C função de variação
! do MA modificando,preservando ou 
! descartando a espécie- Nicho 
R
! Comportamento: Aleatório, sele 
! çáo natural p/MAj
0
! Gerenciamento: Inativo ou alie 
! nado
;
!!!!!!!!!!tt!!!!!2!t!!!!!!!!!!!!!!
!
! Sistâmico/Estruturalista
M
! Estrutura: Papéis e posições 
! hierarquicamente
! definidos para desempenho 
! eficiente do sistema
1
! Mudanças: Divisão e integra 
! çáo dos papéis p/
! adaptação dos subsistemas 
! ás mudanças do MA(tecnologia,
! tamanho e recursos)
C
! Comportamento: Determinado,
R restrito e
i adaptativo
;
! Gerenciamento: Reativo 
O !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

s emi-autonomos 
interagindo,atuando no MA.
A organização controla, li 
bera e expande o individual
Mudanças: Barganha cole 

tiva, conflito 
negociado e compromisso 
de grupos.

Comportamento: "Civilizado” 
moral coleti

va construída 
Gerenciamento: Interativo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Escolha Estratégica
Estrutura: Pessoas e rela

çfies organizadas 
e socializadas p/servir aos 
detentores do poder.
Mudanças: MA e estrutura de 

cidida e construi 
do p/ detentores do poder

Comportamento : Decidido, 
autônomo e 
decretado

Gerenciamento: Proativo

DETEBMXKX8M0 VOLUOTARXSHO
*Meio Ambiente

Fig. 8 - Entendimentos das principais escolas organisacionais 
(Adaptada de Van de Ven e Astley, 1981)
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* Hrebiniack e Ooyce (1985), também considerando central 
nas diversas perspectivas da Teoria das Organizações a ques
tão determinismo x voluntarismo, ampliam a análise de Van de 
Ven e Astley (1981).

Para estes autores, o grau de determinismo ambiental, 
isto é, a capacidade relativa do ambiente externo da organi
zação influenciar ou restringir suas ações, e a capacidade 
de escolha estratégica (Child, 1972), entendida como a auto
nomia da organização de decidir, antecipar-se ou ainda influ
ir sobre as ações a serem tomadas nestas situações de mudan
ça, são variáveis independentes.

Estas variáveis podem ser representadas em dois eixos, 
cuja interação determina 4 tipos principais de comportamento 
organizacional, conforme figura 9:

Capaoldade de eaoolha 
estratégica ▲

1
Esoolha estratégica DiferenoiaçSo

I II

Esoolha Indiferente Seleç&o Natural

III IV

--------------------►Baixo Alto

Orau de deter» iniaao aabiental
Fig. 9 - Orau de deterainioao X Capaoldade de esoolha eotratdgloa 

(Fonte: Hrebinlak e Joyoe, 1985)

- seleção natural, com minima capacidade de escolha estraté
gica, isto é, adaptando-se ou sendo descartada, tendo alguma
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capacidade de escolha quanto aos processos internos à organi
zação;
- diferenciação, com alta capacidade de escolha estratégica 

e alto grau de determinismo ambiental, podendo adaptar-se 
com restrições, normalmente através de mudanças internas na 
organização;
- escolha estratégica, com máxima capacidade de escolha e 

adaptação planejada;
- escolha indiferente, com escolha incremental e adaptação 

pelas oportunidades.
Desta forma, no entender dos autores citados, existe 

sempre, para a organização, algum "grau de liberdade" ou 
"margem de manobra", na eventualidade de variações no ambien
te externo. Esta "margem de manobra" pode ser exercida inter
namente na organização (sobre processos ou métodos de produ
ção, por exemplo), e/ou externamente (influindo no ambiente 
externo). Isto se aplica à organização posicionada em qual
quer um dos quatro quadrantes acima.

A proposta de Hrebiniak e «Joyce (1985) será utilizada 
nesta pesquisa, por dois motivos:
a) entende a relação ambiente-organizaçâo como dinâmica, 
através de uma trajetória de pressões e contrapressões, em 
que o poder é uma questão fundamental, adotando uma visão 
voluntarista para a mudança organizacional;
b) admite a existência de uma dinâmica interna na organiza
ção, que influi nas ações organizacionais, possibilitando a 
utilização dos conceitos de Mintzberg (1983) e de Pfeffer e 
Salancik (1978), quanto a um Sistema de Poder interno.
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3.3.2 A Escolha de um Modelo para a 
Organização:

Dentre os diversos modelos descritos na literatura sobre 
Teoria das Organizações, procurou-se identificar aquele que 
incluísse ou possibilitasse a inclusão de alguns pontos de 
interesse analítico desta pesquisa, tais como:
a) comportamento organizacional voluntaristico;
b) possibilidade de análise interna através de um Sistema de 
Poder;
c) utilização de alguns pressupostos da teoria de sistemas 

abertos (Von Bertalanffy, 1968, Katz e Kahn, 1966; Nadler et 
al., 1994), entre eles:

cl) importação de energia do meio ambiente, 
c2) processamento da energia,
c3) exportação de energia após o processamento, 
c4) retorno a um ponto de equilíbrio após uma 

perturbação, 
c5) realimentação,
c6) aumento da complexidade com o crescimento, 
c8) eqüifinalidade.

Os conceitos da teoria dos sistemas abertos permitem 
compreender a organização em uma relação "simbiótica" com o 
ambiente, recebendo insumos, processando-os (através de seus 
meios e processos internos) e entregando produtos e/ou servi
ços ao ambiente. A eqüifinalidade é uma propriedade que har
moniza-se com a visão voluntarística ao admitir a existência 
de diversas formas (estratégias) de atingir objetivos.

A figura 10, a seguir, ilustra o modelo:
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Fig. 10 - A Organizaç&o inzsa no anbiente externo
t

A respeito dos modelos que se valem da teoria de siste
mas abertos, Nadler et al. (1994) colocam:

"As três décadas passadas viram um consenso de que exis
te uma alternativa viável para os modelos estáticos 
clássicos de organizações: a organização como sistema 
social. Essa abordagem nasce da observação de que os fe
nômenos sociais evidenciam muitas das mesmas caracterís
ticas dos sistemas naturais ou mecânicos [...] as orga
nizações podem ser melhor compreendidas como sistemas 
sociais abertos e dinâmicos."

Após a busca de um modelo organizacional com as caracte
rísticas citadas no inicio deste item, optou-se pelo de 
Mintzberg (1982). Este modelo organizacional é utilizado por 
Mintzberg (1983) , ao estudar o Sistema de Poder interno na 
Organização, e harmoniza-se perfeitamente com o interesse 
desta pesquisa.

3.3.3 O Modelo de Mintzberg

O modelo cie Mintzberg (1982,1983) descreve a organização 
através dos constituintes do ambiente externo e dos consti
tuintes da organização. Entende que estes constituintes in



teragem, barganhando entre si, para obter parcelas de Poder 
em relação à organização, formando as chamadas Coalizão Ex
terna (CE) e Coalizão Interna (Cl).

Para o entendimento da ação dos membros das coalizões, o 
modelo utiliza-se do conceito de detentor de influência 
(Hirschman, 1970), entendendo que um participante (indivíduo 
ou organização) de qualquer sistema possui, em relação a este 
sistema e ao seu poder, três opções:

a) cooperação, isto é, submeter-se e contribuir conforme 
esperado;

b) abandono, retirando-se da influência do sistema;
c) influência, permanecendo no sistema e agindo no sentido 

de mudar o estado de coisas que não estão de acordo com o de
sejado.

Este conceito será importante para o entendimento do 
comportamento de membros das coalizões da Eletrosul, ao longo 
do tempo, e com o incremento das dificuldades da empresa.

3.3.3.1 O Ambiente Externo

Mintzberg(1983) descreve o ambiente externo através da 
Coalizão Externa (CE), composta por indivíduos ou organiza
ções, não atuando como empregados de tempo integral da orga
nização, e que podem influenciar os resultados da mesma.

Os membros da CE são (Mintzberg,1983):
- os proprietários;
- os sindicatos e associações de empregados;

44



45

- os associados, constituídos pelos fornecedores, aliados, 
competidores e clientes;
- o público em geral, como o governo (em seus vários ní

veis), grupos de interesse e pressão (organizações não- 
governamentais, associações civis, etc), imprensa, formadores 
de opinião, etc.

Muitas organizações, entre elas as Sociedades Anônimas, 
possuem na Administração Superior um Conselho de Administra
ção. Mintzberg (1983) iclui os membros do Conselho de Admi
nistração na CE, pois como representantes dos acionistas e de 
outros interesses definidos em lei, participam em tempo par
cial das decisões internas, e representam efetivamente os in
teresses de membros da CE.

Freemam (1983) propõe o conceito de "stakeholder", uti
lizado originalmente pelo Stanford Research Institute, em 
1963, com o seguinte significado: qualquer indivíduo ou grupo 
que pode afetar o alcance dos objetivos organizacionais,, ou 
que è afetado pelo alcance destes objetivos.

Este conceito amplia o ambiente externo descrito pela 
CE de Mintzberg (1983), ao incluir também os interesses da
queles afetados, em um determinado instante, pelas ações or
ganizacionais, e que podem, em razão disto, tornar-se atuan
tes sobre a organização.

São considerados os "stakeholders" presentes e futuros, 
de forma dinâmica. Exemplo típico é o das populações ribeiri
nhas, afetadas pela construção das hidroelétricas, não consi
deradas anteriormente com possibilidades de modificar as 
ações das empresas do setor elétrico.
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Esta ampliação não é conflitiva com a concepção de 
Mintzberg (1983). Tem como vantagem conceber o ambiente ex
terno como dinâmico, sendo construído em função do momento 
considerado, e das conseqüências das ações a serem tomadas 
pela organização.

Em relação ao conceito de "stakeholders", em substitui
ção ao de "shareholders" (acionistas), para as empresas pú
blicas, manifesta-se a revista "The Economist" (1996):

"O significado de capitalismo varia bastante de país 
para pais, mesmo entre as economias ricas. Uma grande 
diferença encontra-se em relação às empresas públicas: 
em particular na visão das suas responsabilidades e de
veres em comparação com os seus óbvios objetivos de pro
duzirem bens e serviços. Nos Estados Unidos e na Ingla
terra, uma empresa pública possui tradicionalmente uma 
meta preponderante, que é a maximização dos lucros aos 
acionistas. Nó Japão e em grande parte da Europa, em 
contraste, as empresas geralmente aceitam obrigações am
pliadas que ponderam os interesses dos acionistas com os 
dos 'stakeholders'".

Os constituintes do ambiente externo, ao exercerem o po
der, influenciando a organização, podem agir de forma 
(Mintzberg,1983; Freeman, 1984):
a) conjunta e dominada, e que um membro ou grupo é dominan
te, agindo de forma unitária;
b) dividida, mas com focos de poder definidos;
c) passiva, tendo em vista a pulverização do poder, pelo 
crescimento do número de "stakeholders".
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3.3.3.2 Constituinte« internos da organização

No seu interior, a organização é constituída pela Coali
zão Interna (Cl), formada pelos empregados em tempo integral, 
tomando e efetivando decisões de forma permanente e regular 
(Mintzberg, 1983) :
- Presidente ou Executivo Principal;
- Operadores, isto é, aqueles empregados que efetivamente 

produzem ou diretamente contribuem para os produtos e servi
ços;
- Gerentes, a quem os operadores são subordinados e que 

constituem a linha hierárquica da organização;
- Membros da Tecnoestrutura, ,responsáveis pelo projeto e 

operação de setores como o planejamento, financeiro, contabi
lidade;
- Pessoal de Apoio, responsáveis pelas atividades-meio, como 

xerox, café, limpeza, etc.,
Considera-se, ainda, no interior da organização, a Ide

ologia, constituída das crenças e valores compartilhados pe
los membros da Cl. Para Mintzberg (1983), a ideologia " é um 
ator no sistema de poder, tecnicamente inanimado, mas que na 
realidade possui vida própria".

A figura 11, a seguir, ilustra o modelo aqui adotado, 
com os integrantes da Coalizão Externa ("stakeholders") e os 
membros da Coalizão Interna.
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Fig. 11 - A organização, aos os "stakeholders" e a Coalizão Interna

3.3.4 0 Poder na Organiaagâo

0 alcance dos objetivos organizacionais é realizado pela 
utilização de um Sistema, de Poder interno (Mintzberg, 1983) .

Clegg (1989), referindo-se ao Sistema de Poder interno, 
sustenta que: "implicito nesta visão (de sistema de poder) 
[...] existe uma concepção de organização como um local de 
negociação, contestação e tensão entre atores organizacio
nais, que se unem e se dividem, rotineiramente".



49

Os membros da Cl e CE usam este Sistema de Poder para 
agir internamente e externamente. Este Sistema de Poder é 
constituído de 4 subsistemas (Mintzberg,1983):

Subsistema de Autoridade - necessário para que, a partir 
do Presidente, se estabeleça uma cadeia de delegação de tare
fas e responsabilidades, integrando as múltiplas tarefas a 
serem desenvolvidas.

O poder é exercido através da alocação de recompensas e 
punições, utilizando-se de dois sistemas de controle do com
portamento dos membros da Cl:
- controle pessoal;
- controle burocrático.

O controle pessoal é exercido através do envolvimento 
direto do superior com o subordinado.

Normalmente expressa-se pelo(a):
a) ordem direta, estabelecendo exatamente o que deve ser 

feito;
b) estabelecimento de limites para certas decisões, que po

dem ser tomadas pelos subordinados;
c) prerrogativa de rever decisões dos subordinados, tomadas 

em consonância com os limites do item b.

O controle burocrático tem um caráter impessoal, sendo 
constituido de regras e diretrizes padrões.

É exercido pelo(a):
a) estabelecimento padronizado do trabalho a ser executado;
b) padronização da performance ou resultado do trabalho, 

através de um sistema de planejamento e controle deste resul
tado;
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c) estabelecimento de procedimentos de treinamento e seleção 
dos ingressantes.

Subsistema da Ideologia - ê o conjunto de crenças e 
pressupostos compartilhados pelos membros da organização.

Este conjunto individualiza a organização em tela das 
demais. É a dita "atmosfera", "química", "cultura", de cada 
organização, que dá vida e proporciona sinergia (Von Berta- 
lanfy, 1968).

Normalmente, estabelece-se em três estágios:
a) quando da criação da organização, pelos primeiros mem

bros, em função da missão estabelecida;
b) ao longo do tempo, pelos episódios relevantes no cotidia
no da organização, através do desenvolvimento de tradições, 
hábitos e mitos;
c) pela identificação dos ingressantes com a ideologia exis
tente.

Subsistema de Conhecimento Profissional - oriundo da 
necessidade da organização de contratar profissionais alta
mente treinados e especializados para desempenhar funções 
complexas, que ficam além da capacidade de treinamento inter
no.

Este subsistema torna-se influente na medida em que a 
organização necessita destes profissionais, para o desempenho 
de suas atividades.

Assim, a dependência em relação a estes membros torna-se 
crítica e não-substituível (Hickson et al., 1971).

Igualmente, as normas de atuação profissional são deci
didas por órgãos externos de regulamentação profissional
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(Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - 
CREA -, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Conselho Regi
onal de Medicina - CRM), o que implica, na prática, uma rela
tiva perda de autonomia interna para decidir sobre procedi
mentos operacionais.

Para o presente estudo, tendo em vista o caráter especi
alizado do planejamento e operação dos sistemas de energia 
elétrica nas empresas do setor, este subsistema será objeto 
de atenção especial.

Subsistema de Política - refere-se, conforme Mintzberg 
(1983), ao "comportamento de indivíduos ou grupos que se ca
racteriza por ser informal, ostensivamente paroquial, tipica
mente divisivo, e acima de tudo,no sentido técnico, ilegíti
mo. Não é reconhecido pela autoridade formal, nem pela ideo
logia da organização e nem pelo conhecimento profissional 
(embora possa explorar qualquer um destes subsistemas)".
A figura 12 ilustra os subsistemas de poder na organização:

F±g. 12 - os subsistemas de Poder
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3.4 O Sistema de Poder e as 
Modificações Ambientais

Pfeffer e Salancik (1978), Pfeffer (1981), Mintzberg 
(1982, 1983, 1991), Chakravarty (1991), ao analisarem os 
efeitos das açóes empreendidas pelos "stakeholders", tentando 
interferir no comportamento da organização, sugerem que a am
plitude desta ação sobre a organização poderá determinar um 
desequilíbrio no sistema interno de poder. Isto ocorre atra
vés da modificação no poder dos membros da Cl, assim como 
pela utilização dos diversos subsistemas de poder na influên
cia sobre as decisões na organização (Mintzberg,1983).

Modificações ambientais, incluindo as ações empreendi
das pelos "stakeholders" (Pfeffer e Salancik, 1978), ou as

Iações dos membros da CE (Mintzberg,1983), se analisadas sob a 
ótica do modelo de Pfeffer e Salancik (1978), refletem-se no 
interior da organização da seguinte forma:
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MODIFICAÇÕES NO AMBIENTE EXTERNO
U

Distribuição de Podar 
na Organização

u
Seleção e Remoção de 

Executivos
u

AÇÕES E ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS

Fig.13 - Relação entre mudanças ambientais e o poder 
(Fonte: Pfeffer e Salancik,1978)

Pfeffer e Salancik (1978), comentando o quadro, afirmam:
"A primeira ligação, no modelo, dos efeitos ambientais ê 
com a distribuição do poder e controle na organização 
[...] a mais critica função organizacional ou a mais im
portante incerteza organizacional determina o poder den
tro da organização. Aquelas unidades mais habilitadas a 
lidar com os problemas criticos adquirem poder."

Continuando, colocam:

"O segundo passo no modelo de mudança organizacional es
pecifica que um resultado da distribuição de poder na 
organização é a seleção e nomeação de indivíduos para as 
posições superiores na administração. Considerando que o 
poder exprime a habilidade de influenciar os resultados 
organizacionais,...,será utilizado para influenciar a 
escolha dos altos executivos."
Os autores, referindo-se à ligação final do quadro, su

gerem que, após a redistribuição interna de poder, os admi
nistradores redirecionam as ações organizacionais 
(relacionadas com o Poder Organizacional, figura 4) de forma 
a atender às exigências do ambiente.
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A organização é influenciada pela CE, através de modi
ficações no ambiente externo, das seguintes maneiras 
(Mintzberg,1983) :
- preceitos ou normas sociais, isto ê, aqueles padrões de 

conduta amplamente aceitos na sociedade, relacionados à ética 
e à moral, e cujo descumprimento implica um ostracismo soci
al;
- restrições formais, constituídas de imposições explicitas, 

legais, sobre a organização, normalmente associadas a sanções 
legais pelo seu descumprimento;
- movimentos ou campanhas de pressão, por grupos interessa

dos em modificações no comportamento organizacional, de cará
ter episódico;
- controle direto, influindo de forma decisiva no comporta

mento organizacional, sendo privilégio dos membros da CE com 
poder relativamente grande sobre a organização. Incluem-se, 
nesta maneira, a necessidade de autorização prévia para deci
sões da Cl, a imposição direta das decisões a designação de 
um representante da CE para participação efetiva, em tempo 
integral, em setor(es) da organização;
- inclusão de membros da CE no Conselho de Administração, 

influenciando nas decisões do Conselho.
Estas maneiras de influenciar as ações organizacionais 

são formas de regulação da organização,, conforme será coloca
do a seguir.
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3.5 REGULAÇÃO

3.5.1 O Conceito

Conforme Ferreira (1986), regular (ou regulamentar) si
gnifica sujeitar a regras, dirigir, regrar.

Mitnick (1980), com sua obra "The Political Economy of 
Regulation", apresenta um profundo e completo trabalho das 
ações de regulação sobre as organizações, constituindo-se em 
referência central neste trabalho.

Esclarece o autor que a questão central ao estudar-se a 
regulação é a interferência, de alguma maneira, nas ativida
des sujeitas à regulação, isto é, determinado comportamento 
deve ser governado, alterado, controlado, guiado.

Deve-se notar, entretanto, que não se deseja substituir 
a atividade, mas sim regulá-la, não sendo portanto a regula
ção diretamente parte da atividade ou envolvida na sua reali
zação.

Para Mitnick (1980), "regulação é um processo, consis
tindo na restrição intencional na atividade do regulado, por 
uma entidade externa não envolvida diretamente nas atividades 
do regulado". -

Esta definição, de caráter amplo, que será a utilizada 
neste trabalho, coloca a regulação como um pxooesso entre 
regulado e regulador, em que o segundo procura restringir a
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escolha do primeiro, e este, sofrendo a restrição, vai agir 
ou reagir em resposta a esta restrição.

A figura 14, a seguir, ilustra este aspecto:

relação

Fig. 14 - A regulação como um processo

Este conceito de regulação como um processo entre regu
lado e regulador interessa neste trabalho, pois permite a 
abordagem pela ótica da relação de poder entre os envolvidos. 
Pode-se, assim, analisar, ao longo do tempo, os efeitos da 
regulação, seja internamente na organização regulada, seja na 
sua relação com o ambiente externo.

A regulação pode ser expressa formalmente através de 
regras, leis, regulamentosr resultando daí a utilização, como 
sinônimos, neste trabalho, de regular e regulamentar.

Deve-se salientar que a literatura, muitas vezes, utili
za o termo regulamentação como uma forma mais restrita de re
gulação, em que necessariamente deve estar presente o docu
mento escrito, que estabelece as regras da relação. Estes são 
entendimentos, por exemplo, de Mintzberg (1983),assim como de 
Pfeffer e Salancik(1978).

3.5.2 Ag Finalidade» da Raqulaçao

A regulação pode ser exercida com o objetivo de 
(Mitnick, 1980):



57

a) proibição de determinados comportamentos, isto ê, vedando 
e impedindo a realização de certas ações expressas nos obje
tivos da regulação;
b) mediação, isto é, atuando como um filtro entre o público 

e o privado, muitas vezes evitando o confronto direto entre 
as partes, num processo de troca ou de relação, através do 
regulador;

c) promoção, isto é, incentivando certos comportamentos 
através de beneficios.

Apresenta-se, a seguir, uma tipologia da regulação, re
lacionando reguladores e regulados, em função do caráter pú
blico ou privado de cada um (Mitnick, 1980):

I--------------------------------------1
I REGULADO I
I--------------------------------------1
I Público I Privado X

I----------1-------------- ------------------------ 1
IREGULADOR X I  X
I--------- -------------------------- ------------- 1
IPúblico IAuto-regulação I Regulação I
I IGovernamental (1)1 Tradicional(XXX)X
I----------1----------------- 1------------------- 1
XPrivado X"Captura" (XX) X Auto-regulação X 
X I  I Privada (IV) I 
I------------------------------------------------- 1

Quadro 1 - TIPOLOGIA DA REGULAÇÃO 
(Fonte: Mitnick, 1980)

Existem dois pontos de vista para explicar a intervenção 
estatal no mercado (Stigler, 1971):
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0 primeiro é que a regulação é instituída principalmente 
para a proteção e beneficio do público, no seu conjunto ou 
em parcela ponderável deste (quadrante I do quadro 1).

0 segundo é que, como regra, a regulação é obtida pelo 
industrial, sendo planejada e operada em seu beneficio.

Os dois pontos de vista não são necessariamente contra
ditórios. Além disso, os efeitos da regulação podem variar 
com o tempo.

Muitas vezes, a intervenção estatal, inicialmente, 
pode ocorrer pela necessidade de proteção do público. Com o 
tempo, ocorre a "captura" do órgão regulador, pelo regulado. 
Nesta situação, o regulado consegue influenciar nas decisões 
do regulador, tornando-se interessante, para o regulado, a 
manutenção do "status quo" (quadrante II do quadro 1). Temos, 
assim, o equivalente de um cartel, com a diferença de que o 
controle é exercido por um órgão governamental e não por um 
conselho de organizações privadas (Pfeffer e Salancik, 1978; 
Mitnick, 1980).

Outra situação é a do quadrante IV do quadro 1, quando 
o regulado e o regulador são privados, isto é, a auto- 
regulamentação privada, como na área de estabelecimento de 
padrões, no caso da indústria de telecomunicações e de ele
trônica.

Outro exemplo é o das agências de propaganda no Brasil, 
estabelecendo parâmetros éticos de atuação, através do Conse
lho Nacional dé Auto Regulamentação Publicitária (CONAR).

O Quadrante III do quadro 1, isto é, regulado e regula
dor estatal, ou auto-regulamentaçâo estatal, é de especial 
interesse no presente trabalho.
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Tal situação deve ser estudada em conjunto com as moti
vações do Estado em estabelecer empresas públicas para atua
ção no mercado, em especial em paises em desenvolvimento ou 
em economias socialistas. Estas motivações são (Fernandes, 
1980):
a) adoção de um modelo socialista de economia;
b) desejo de dirigir e controlar setores estratégicos da 

economia, como a indústria bélica;
c) necessidade de assegurar a infra-estrutura econômica como 
comunicações, estradas, energia elétrica;
d) controlar e administrar "serviços essenciais" como trans
porte urbano, gás, correios;
e) administrar e controlar "monopólios naturais", entenden

do-os como atividades antieconômicas em regime de competição;
f) incumbir-se de tarefas além da capacidade da empresa pri
vada, tendo em vista os altos investimentos necessários;
g) estabelecer um padrão de competição para a empresa priva
da;
h) criar empregos;
i) realizar trabalho pioneiro em desenvolvimento tecnológico.

Estas empresas, por serem propriedades do Estado e terem 
objetivos sociais, além dos econômicos, necessitam de um cer
to grau de controle para a garantia de um equilíbrio entre 
estes objetivos. Uma forma de atingir este equilíbrio é atra
vés de regulamentação.

Finalmente, tem-se a regulamentação exercida sobre de
terminadas profissões pelos Conselhos Profissionais, como 
CREA, CRM, autarquias do Ministério do Trabalho, ou como a 
OAB, autônoma e auto-regulamentada (quadrante IV do quadro 
1) •
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Estes órgãos têm influência no subsistema de Conhecimen
to Especializado, interno à organização, estudado na parte 
relativa a Sistemas de Poder.

3.5.3 08 Benefícios da Regulação

3.5.3.1 Para o Regulado

Stigler (1971) aponta quatro tipos de benefícios para o 
regulado, em especial quando o regulador é estatal:
a) fornecimento de subsídios diretos, como na contratação de 
serviços exclusivos do regulado. Caso clássico ê o das linhas 
aéreas domésticas americanas e a condução das correspondên
cias do correio federal, pagos mesmo quando não havia malote, 
atingindo cifras de US$ 1,5 bilhão, em 1968. Também é exemplo 
o subsídio aos exportadores brasileiros, para equilíbrio da 
balança de pagamentos do país, na década de 80;
b) barreiras de entrada para competidores, constituindo-se as 
regras em empecilho e até impossibilidade para a entrada de 
concorrentes. O setor bancário brasileiro, quando das rigoro
sas exigências para a obtenção das chamadas cartas patentes, 
mostra este aspecto;
c) dificuldade de entrada de produtos substitutos e comple
mentares, como as restrições sobre a aditivação das margari
nas, para aproximá-las do sabor e aspecto da manteiga, em 
muitos estados americanos, na década de 50;
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d) preços fixados artificialmente, coordenando e gerenciando 
a competição, como no caso, até recentemente no Brasil, dos 
combustíveis e produtos da cesta básica, beneficiando empre
sas ineficientes em detrimento do consumidor.

3.5.3.2 Para o Público em Geral

A regulação pode servir para o estabelecimento de regras 
em beneficio da segurança e bem-estar dos cidadãos, como no 
controle da poluição, nas normas de segurança do transporte e 
dos veiculos automotores, arcando o fabricante com o custo 
social dos produtos que produz.

No caso de regulamentação dos direitos do consumidor, 
frente ao fabricante ou fornecedor de produtos ou serviços, 
ela se constitui na garantia de um amparo legal, junto aos 
poderes estabelecidos, de ressarcimento por eventuais proble
mas com a aquisição destes produtos ou serviços.

Algumas formas de intervenção estatal no mercado têm se 
mostrado, em determinadas situações e por determinados perio- 
dos, mais eficientes na proteção do público, que na regula
mentação direta das atividades do regulado. É o caso do mane
jo de tarifas de importação, facilitando a entrada de produ
tos estrangeiros a preços competitivos, forçando a baixa dos 
preços praticados por setores cartelizados ou monopolizados.

61
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3.5.4 Oa Problemas da Regulação

Verificam-se pelo menos três problemas com o estabeleci
mento da regulação, especialmente quando governamental 
(Mintzberg,1983; Mitnick, 1980):
a) a regulação normalmente impõe restrições genéricas a um 
conjunto de organizações, não distinguindo, muitas vezes, or
ganizações com um comportamento social adequado daquelas com 
comportamentos inadequados. O seu aspecto formal, muitas ve
zes expressando-se em lei ou regulamento, impede juizos de 
valor;
b) o estabelecimento de regras, normalmente, ocorre de forma 
lenta e conservadora, seja pelas pressões sobre o governo, 
seja pela própria dificuldade de formalizar em regras certos 
comportamentos a serem regulados;
c) geralmente a aplicação e a administração da regulação não 
são uma tarefa fácil, exigindo periodos de adaptação do regu
lado, pressões sociais, discussões judiciais, ou ainda impos- 
sibilidades de aplicação prática. É o caso das chamadas "leis 
que não pegam", já folclóricas junto ao público brasileiro.

3.6 Alguns Estudos da Regulação Estatal

Apresentam-se aqui alguns estudos publicados sobre regu
lação estatal, contendo aspectos de interesse ao presente 
trabalho.
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a) O trabalho de Javidan et al. (1990) analisa a mudança 
da regulação sobre as organizações do setor de transporte aé
reo no Canadá.

Os autores citados demonstram que a interação organiza- 
ção-ambiente externo, em especial naquelas ocasiões em que a 
interferência sobre a performance da organização é significa
tiva, "leva as mesmas a desenvolverem processos internos, 
isto é, valores, estruturas, sistemas de controle, e uma dis
tribuição de poder", conduzindo ao equilibrio com o ambiente.

Os quadros 2 e 3, abaixo, retirados do trabalho acima 
mencionado, ilustram as mudanças no ambiente externo e no 
comportamento da organização em função da mudança da regula
mentação do setor de transporte aéreo.

I "Stakeholders" chaves I
I _____________________ I
I òtgloi reguladores e ' I
I governo I
I Sindicatos I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I X
I I
I ________________ _

Implicações estratégicas I
____________________ X

finfase nas questões l a ç a i s X 
« relacionamento com o governol 
finfas* no conhecimento normatil 
vo através dos executivos com X 
experiência I
Pouca ou nenhuma diferenciaçãol 
do pxoduto e/ou serviço X
Custos altos X
Qualidade e segurança X
Relacionamento cordial com os X 
sindicatos X
Pouca preocupação com a e£i- X 
cidncia X

X
Quadro 2 - Equilibrio antes da mudança na regulação 

(Fonte: Javidan et al., 1990)
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I "Stakeholders" chaves I Implicações estratégicas I
I Conauaidores I ênfase no Marketing I
I Competidores I - Diferenciação de produtos I
I I e/ou serviços I
I I - Promoções I
I I - Segmentação de mercado I
I I - Preços flexíveis I
I I Segurança I
I 1 Custo-eficiência I
1 I I

Quadro 3 - Equilíbrio após a nudança na regulação 
(Fonte: Javidan et al., 1990)

Oavidan et al. (1990) verificam que a desregulamentação, 
isto é, a diminuição da regulamentação governamental, leva a 
uma mudança dos "stackholders" mais influentes sobre a orga
nização.

Para lidar com os novos membros influentes da CE, torna- 
se necessário um reposicionamento estratégico.

Os autores em tela concluem, em consonância com os qua
dros acima, e com o modelo de Pfeffer e Salancik (1978), que 
modificações nas estratégias são obtidas à custa da variação 
do nivel de influência interna de alguns membros da Cl. Da 
mesma forma, modifica-se a influência relativa dos subsiste
mas de poder (Mintzberg,1983).

Por exemplo, profissionais de marketing e finanças pas
sam a deter uma influência maior devido à ênfase em Marketing 
e em custo-eficiência, em relação a engenheiros de segurança 
aeronáutica, que desempenhavam, anteriormente, papel impor
tante nas operações da organização, pela preocupação priori
tária com regras governamentais de segurança (Javidan et 
al.,1990).
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Assim sendo, as ações dos "stakeholders" provocam modi
ficações no ambiente externo, restringindo as ações da orga
nização. Esta, internamente, adaptar-se-á ao novo ambiente 
externo, e/ou tentará influir no ambiente externo, para dimi
nuir ou reverter a ação externa.

Tem-se, pois, duas forças agindo: uma externa sobre a 
organização e outra da organização sobre o ambiente 
("countervailing power", Galbraith, 1983).

0 efeito liquido destas duas forças (Weick, 1979) é que 
definirá o novo posicionamento da organização, conforme figu
ra 14, abaixo:

Flg. 14 - Forças determinantes do posicionasento organizacional

b) No trabalho de Lioukas et al. (1993), são pesquisa
das as empresas estatais gregas, sendo proposto um modelo 
para a análise da relação de forças entre o governo 
(regulador) e as empresas (reguladas).

No entender dos autores, a capacidade do governo em efe
tivar a regulação vai depender do poder relativo entre gover
no e empresa. Este poder é categorizado em político e econô
mico..
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A autonomia da organização está relacionada com a falta 
da capacidade do governo era exercer a regulação.

Para examinar esta relação de forças, deve-se conside
rar, entre outros indicadores:
- a dependência da empresa em relação a recursos fornecidos 

ou sob controle do estado, como áreas de concessão, recursos 
financeiros, nomeação de diretores;
- a visibilidade política da empresa, que levará em conta a 

sua contribuição a objetivos sociais, atendimento a necessi
dades básicas da população, entre outros fatores;
- características da empresa,como tamanho,performance, etc.;
- características ambientais, como competição;
- características do sistema político e administrativo do 

pais e das pessoas envolvidas, isto é, filiação partidária 
dos administradores, suas personalidades, redes de influên
cia, etc.

Todas estas considerações são compatíveis com o modelo 
adotado no que se refere às bases de poder e fornecem um ins
trumento para a determinação do efeito resultante das forças 
determinantes do posicionamento organizacional.

A figura 15, a seguir, extraída do trabalho de Lioukas
et al. (1993), esclarece sobre os indicadores citados:i
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Controlo externo 
ou

Autonomia da Org.

j Politioo : Eoonõaioo
Í - -- -- -- --

**■ *» - ■» _"•w _. Z

Dependência 
de Recursos

•Visibilidade
ipolitlca

Características 
da Organização

jCaracterlstlaas
yOaibientais

- «eroado
- finanças
- gerencial

Fig.15 - Fatores que determinam autonomia
(efeito resultante)

(Fonte: Lioukas et al., 1993)

- social - ta» anho - ccspetiçao
- orientação - perforaance - volatlblll
- quantidade de dade 
usuários finais

c) Finalmente, o trabalho de Cook et al. (1983) analisa 
o efeito da regulação, via restrições financeiras, em hospi
tais, relacionando esta mudança ambiental (restrições finan
ceiras) com as modificações no poder interno.

Manifestam-se, assim, os autores:
"A tese central é de que o tipo e o nível de resposta 
organizacional dependerá do grau de intensidade da regu
lação [...] na extensão do possível, mudanças na equipe 
profissional serão evitadas. Estas mudanças podem-se 
tornar necessárias se for requerido maior conhecimento 
especializado para lidar com a regulação e a regulação 
em si exija que se exerça maior controle sobre o compor
tamento profissional."
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Estes autores propõem um modelo para a análise da res
posta organizacional à regulação, conforme figura 16:

F lg . 16 -  Modelo para resposta  da organlcaçfto h rngulaçâo

(Fonte Cook at al., 1983)

Para estes autores a intensidade da regulação pode ser 
dimensionada em:
a) escopo, isto é, o objetivo a ser atingido, com a regula

ção, através da restrição do comportamento organizacional;
b) restritividadef relacionada com o grau de restrição sobre 
a organização;
c) grau de incerteza, criado pelo processo regulatório;
d) duração da regulação.

Deve-se, também, entre outros, considerar fatores con
textuais como o clima político e a história da regulação.

A resposta à regulação varia em função da intensidade 
da regulação, acontecendo em niveis, conforme a figura ante
rior.



CAPÍTULO IV 
A Pesquisa

I
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Apresenta-se, no inicio deste capitulo, as ocorrências 
no ambiente externo do setor elétrico e da Eletrosul, permi
tindo a contextualização e a consideração da dinâmica ambien- 
te-organização, relevante a esta pesquisa. Estuda-se a inter
venção estatal no setor, conduzindo à criação da Eletrobrás e 
da Eletrosul. No periodo do regime militar, destacam-se a 
fase de crescimento do setor, as dificuldades econômicas e 
seus reflexos nas empresas. A crise dos anos 80 possui causas 
financeiras e politicas. Um espaço especial ê concedido ao 
estudo das restrições financeiras, uma forma de regulação, e 
suas repercussões nas organizações do setor. A reação do se
tor e as novas propostas concluem a etapa relativa ao contex
to externo.

Na análise da mudança organizacional da Eletrosul, divi
de-se o estudo em quatro periodos:

a) 1968-1980: A Formação, Consolidação e Primeiras
Dificuldades;

b) 1980-1985: A Gestação da Crise;
c) 1985-1990: O Acirramento da Crise;
d) 1990-1993: A Intervenção do Governo.
Esta divisão temporal ê adotada tendo em vista a ocor

rência, ao final de cada período, de mudanças significativas 
no ambiente externo, no poder organizacional e no Sistema de 
Poder interno.

Estuda-se, também, o periodo 1960-1968, esclarecendo-se 
os antecedentes da criação da Eletrosul.
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Selecionam-se os fatos relevantes e marcantes, montando- 
se o quadro referente ao contexto interno. Este, em conexão 
com o contexto externo, permite verificar (conteúdo) e enten
der (processo) as modificações na CE ("stakeholders"), Cl, 
Sistema de Poder (e seus subsistemas).

4.2 O Contexto Externo

4.2.1 Anteoedenteg da Criação da Eletrobráa: 
As idéias nacionalistas e o código de 
Aguas

A Constituição de 1934, no Capitulo "Da Ordem Econômica 
e Social" (pela primeira vez presente num texto constitucio
nal) , introduziu o conceito da intervenção estatal na explo
ração de riquezas naturais como minas e quedas d'água. Este 
fato marcava uma vitória das forças nacionalistas em defesa 
de uma politica restritiva âs ações do capital estrangeiro. 
Em 10 de julho de 1934, o presidente Getúlio Vargas assinou o 
decreto 26.234, promulgando o Código de Águas, que regula
mentou o setor de águas e energia elétrica (Dias, 1988; 
Skidmore, 1992; Medeiros,1993).

0 Código estabelecia a propriedade da União para todas 
as fontes de energia hidráulica existentes. O aproveitamento 
destas fontes, mesmo que privadas, para a geração de energia, 
passou a depender de concessão do presidente da República, 
por um prazo de 30 anos, podendo chegar a 50 anos em casos de 
investimentos de grande vulto. As concessões seriam para ci
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dadãos brasileiros, ou para empresas organizadas no país 
(Dias, 1988; Skidmore 1992; Medeiros, 1993).

O Código atribuía ao poder público o controle sobre as 
concessionárias de energia elétrica, determinando a fiscali
zação técnica, financeira e contábil destas empresas(Dias, 
1988; Skidmore 1992; Medeiros,1993). Esta cláusula visava 
atingir as empresas estrangeiras atuando no Brasil, em espe
cial a LIGHT, acusada de auferir grandes lucros, via tari
fa, além de transferir capitais ao exterior (Dias, 1988; 
Skidmore 1992; Medeiros,1993).

Parcela ponderável dos setores nacionalistas defendia a 
intervenção estatal no setor Elétrico.

Medeiros (1993) aponta como fatores contribuintes para 
esta postura intervencionista estatal:
a) no contexto mundial existia um movimento neste sentido, em 
particular visando reduzir níveis tarifários;
b) a característica de autofinanciamento do setor permitia a 
interferência estatal, realizando os investimentos necessári
os e evitando a remessa de divisas para o exterior;
c) as constantes denúncias de lucro excessivo das companhias 
estrangeiras;
d) o desejo de eliminar autoprodução de energia, por consumi
dores industriais, via grupos diesel, devido ao alto preço 
tarifário.

4.2.2 A8 Primeiras Estatais: Aa Estaduais

O inicio da intervenção estatal no setor ocorreu nos esta
dos, uma vez que os sistemas de energia, na época, eram de 
âmbito estadual.

72
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Em 1943, o Rio Grande do Sul criou a Comissão Estadual 
de Energia Elétrica. Visava promover a eletrificação,
através da transferência das concessões municipais, nas mãos 
de empresas estrangeiras, para a responsabilidade do governo 
estadual. Visava, também, a interligação do sistema e a cri
ação de uma empresa estatal estadual.

0 decreto-lei 8.031 de 03/10/194 5 criou a Companhia Hi
droelétrica do São Francisco (CHESF), com o objetivo de cons
truir uma grande usina hidroelétrica para aproveitamento da 
cachoeira de Paulo Afonso, no rio São Francisco, entre Alago
as e Bahia, sendo o primeiro projeto de âmbito interestadual 
(Dias, 1988).

O pós-guerra indicava uma retomada do processo de des
envolvimento econômico, iniciado em 1930, com vistas à indus
trialização do pais. Havia um acelerado incremento da urbani
zação, acréscimo de demanda de eletrodomésticos e equipamen
tos industriais. Neste contexto, o Estado incrementava sua 
intervenção no setor elétrico, dando continuidade ao processo 
iniciado no primeiro governo Vargas, e de certa forma não im
plementado até o pós-guerra, por pressões dos grupos estran
geiros atuando no Brasil (Dias, 1988; skidmore,1992; Medei
ros, 1993).

O presidente Getúlio Vargas, em seu governo constitucio
nal (1951-1954) , encaminha ao Congresso Nacional o Plano Na
cional de Eletrificação. Anteriormente, já haviam sido enca
minhados outros dois projetos, criando o Imposto Único sobre 
a Energia Elétrica (IUEE), que visava financiar a expansão
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do sistema. Além disso, definia os critérios para a divisão 
dos recursos entre os estados.

0 Plano Nacional de Eletrificação previa:
a) a unificação da freqüência em 60 hz;
b) a interligação dos sistemas;
c) a centralização do planejamento desta expansão;
d) a mobilização de recursos extra-setoriais, sob a coordena
ção do Estado, para fazer face aos investimentos necessários.

Enviou também, o presidente Vargas, o projeto de criação 
da empresa Centrais Elétricas do Brasil S.A. (ELETROBRÁS), 
holding do setor.

4.2.3 A Organização da ELETROBRÁS

Estes projetos deixavam claro o modelo proposto pelo go
verno para o setor, isto é, plena intervenção estatal, regu
lamentando, planejando, investindo, construindo, operando e 
vendendo a energia elétrica. Estabelecia,inclusive, a inter
venção estatal na indústria de material elétrico (Dias, 1988; 
Medeiros,1993).

Esta posição encontrou forte oposição nos interesses es
trangeiros, assim como de setores nacionais desejosos na coo
peração com osrmesmos. A disputa foi tão intensa, que a apro
vação do projeto da Eletrobrás somente se deu no governo Jâ
nio Quadros em 1961 (Dias, 1988; Medeiros, 1993; Rodrigues, 
1994).
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Com a definição do resultado da disputa, através da cri
ação da Eletrobrás, ficava claía a divisão das tarefas do se
tor privado e do Estado. A este caberia a infra-estrutura ne
cessária à industrialização, especialmente nos setores consi-

i
derados estratégicos. O setor privado atuaria naqueles seto
res não cobertos pelo Estado (Medeiros,1993).

Para Rodrigues(1994):

"Com a constituição da Eletrobrás, ficava definida a es
trutura organizacional do setor elétrico brasileiro, 
praticamente sem alterações até hoje. Além de exercer 
suas funções de coordenação do planejamento da expansão 
e da operação do sistema elétrico, da gestão financeira 
e empresarial e a articulação do setor com a industria, 
a Eletrobrás controla ainda quatro empresas geradoras de 
âmbito regional, que, juntas, cobrem todo o território 
nacional: Eletronorte (fundada em 1972), Chesf (fundada 
em 1945)/ Furnas (fundada em 1957) e Eletrosul (fundada 
em 1968). Tem ainda duas controladas de âmbito estadual: 
a Light, cujo controle adquiriu em 1978, e a Escelsa- 
Espirito Santo Centrais Elétricas S.A."

A estas empresas concessionárias regionais competiu a 
construção e operação de usinas e de sistemas de transmissão, 
em alta e extra-alta tensão, de interesse supra-estadual, ca
bendo às demais concessionárias a expansão do sistema de in
teresse local, bem como a distribuição de energia elétrica 
(Revise, 1988). As maiores concessionárias distribuidoras fi
caram sob controle dos governos estaduais. Algumas, como a do 
Rio Grande do Sul (CEEE), a de Minas Gerais (CEMIG), e a do 
Paraná (COPEL), instalaram significativa capacidade geradora. 
Atualmente, existem mais de duas dezenas de distribuidoras 
privadas e municipais (Medeiros, 1993). Os textos legais per
tinentes à divisão de encargos na expansão e operação do sis
tema, em função do caráter supra-estadual ou regional das 
obras, num sistema interligado, possibilitaram diversas dis
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cussões e conflitos de interesse entre as concessionárias es
taduais e federais, ao permitirem interpretações divergentes.

4.2.4 0 Regime Militar e o Setor

0 regime militar, instalado em 1964, procurou sanear a 
economia, sujeita aos efeitos negativos das tensões inflacio
nárias, pressões do endividamento externo e interno, e retra
ção de investimentos, tendo em vista a insegurança politica 
do governo João Goulart. Entretanto, do ponto de vista da 
concepção do papel do Estado na atividade econômica, as po- 
liticas não diferiam substancialmente dos governos anterio
res, a partir do Juscelino Kubitschek (Dias, 1988; Almeida, 
1993) .

0 primeiro governo militar (1964-1967), do presidente 
Castelo Branco, procurou fortalecer o sistema financeiro na
cional. 0 Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), pro
posto pelo ministro do Planejamento e Coordenação Econômica, 
Roberto Campos, propunha uma recessão controlada, e cinco ob
jetivos estratégicos:
a) acelerar o ritmo de desenvolvimento econômico, com a ado
ção de uma politica fiscal de incentivos à capitalização;
b) conter gradualmente o processo inflacionário;
c) assegurar um crescimento da oferta de empregos, via inves
timentos;
d) diminuir os desniveis econômicos regionais e setoriais;
e) manter sob controle a balança de pagamentos.

i
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0 governo procurou capitalizar-se através da emissão de 
titulos públicos. Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacio
nal (ORTN), e da captação de poupança compulsória interna, 
como o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS). Entendia 
o governo que a inflação era devida à demanda excessiva, em 
função da grande liquidez monetária, obtida pelo aumento do 
déficit público, descontrole monetário, endividamento externo 
e altos salários. No caso de tarifas, reconhecia um sério 
desajuste, tendo em vista a grande defasagem dos preços.

Para o setor elétrico, medida importante foi o reajuste 
tarifário, visando recuperar defasagens anteriores. Até 1967, 
as tarifas cresceram, em média, 62,4% ao ano, enquanto a in
flação cresceu 39%, em média, no período.

4.2.5 O Período de Crescimento do Setor:
- 0 Planejamento do Sistema Interligado
- A Oportunidade Perdida para a Capitalização

0 segundo governo militar, a partir de 1967, teve um en
tendimento diferente do anterior sobre a causa da inflação, 
imputando-a como sendo proveniente de custos. Neste sentido, 
resolveu estimular a demanda, através de um programa arrojado 
de investimentos públicos, incluive no setor elétrico. Se no 
período 1964-1967 o PIB cresceu em média 3,2% a.a., no perío
do 1968-1973 cresceu 11,5% a.a. Igualmente, as tarifas cres
ceram 22% ao ano, enquanto a inflação, 19%. Em conseqüência, 
os investimentos do setor cresceram acima dos índices da
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economia, com taxas crescentes de remuneração destes investi
mentos.

Em 1965, o Ministério de Minas e Energia, através do De
creto 57.297, definiu, como responsabilidade da ELETROBRÁS, o 
planejamento da geração, transmissão e distribuição de ener
gia, para os diversos mercados consumidores. Para isso, con
taria com a capacitação já existente nas empresas do Sul. A 
partir de 1973, com a elaboração de um plano contemplando a 
região Sul/Sudeste, para o horizonte até 1990, com a inserção 
de Itaipu Binacional (ITAIPU), realizou-se a primeira experi
ência de planejamento integrado para sistemas deste porte. Em 
1978, foi produzido o primeiro documento de planejamento para 
todo o pais, válido até 1995. Dos resultados deste plano e do 
subseqüente válido para o ano 2000, estruturou-se um grupo 
permanente de planejamento, o Grupo Coordenador do Planeja
mento dos Sistemas Elétricos (GCPS), que desenvolveu, no 
bojo de suas atividades, algumas das principais contribuições 
para evolução das técnicas de planejamento do sistema elétri
co, entre as quais podemos exemplificar: o critério de prio- 
rização de obras pela metodologia de custos marginais; a cri
ação de um rateio de energia e potência por empresa, em cada 
ano do plano de expansão; e a substituição do critério de 
energia firme (deterministico) pelo critério probabilistico 
de energia garantida (Mariotoni, 1993) . O GCPS foi somente 
oficializado em 1982 pela Portaria MME 1617 do Ministério das 
Minas e Energia (Rodrigues, 1994).

Com a quadruplicação do preço do petróleo em 1973, o 
novo governo propôs o II Plano Nacional de Desenvolvimento 
(II PND), indicando a necessidade de mudança na matriz ener
gética do país, e tentando também manter um nível de cresci
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mento da atividade econômica compativel com o do periodo an
terior. Contava, principalmente, com a grande liquidez do 
mercado financeiro internacional e apoiava-se na ação das es
tatais. Entre 1974 e 1979, o PIB cresce 5% a.a. Projetos como 
Itaipu e o Programa Nuclear foram desta época.

Este aumento do preço do petróleo poderia ter sido apro
veitado para um reajuste das tarifas de energia elétrica, 
permitindo a capitalização interna do setor. Atenderia-se, 
assim, a acelerada expansão do sistema elétrico, necessária à 
substituição energética do petróleo e à politica desenvolvi- 
mentista do II PND. Entretanto, o governo optou por restrin
gir tarifas, visando o controle da inflação, ao financiar a 
expansão via empréstimos no exterior. Considerando-se a tari
fa média em 1975 como base, em 1979 ela correspondia a 76% do 
valor de 1975.

0 decreto 79.706/77 retira do setor o poder de definir 
tarifas, transferindo-o para a área econômica do governo 
(Medeiros, 1993) .

Sobre esta época, Medeiros (1993) coloca que:

"A partir de 1974, a economia brasileira começa a sofrer 
transformações que repercutiram profundamente no setor 
elétrico. A euforia do crescimento acelerado do período 
do milagre (1968-1973) começou a ceder lugar a muitas 
inquietações sobre as variáveis do mundo econômico. Após 
cinco anos de extraordinária performance, o "boom" come
çou a apresentar sintomas evidentes de perda de vitali
dade, e a economia acabou desembocando na chamada "crise 
do milagre".

Zylberstajn (1989), ao analisar as modificações na poli
tica energética neste periodo, coloca o II PND como um marco 
de um novo posicionamento do papel do Estado. Assumiu o go
verno a responsabilidade de decisões que estavam, até então, 
concentradas nas estatais. Tinha-se, assim, uma interferência
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clara nas decisões organizacionais, regulando-se o seu com
portamento.

A tabela 1, a seguir , ilustra o comportamento dos in
vestimentos no setor e a ampliação da capacidade instalada, 
no periodo 1967-1979. Mostra a grande expansão do sistema 
elétrico (276%), no periodo de 12 anos. Pode-se verificar 
que, no periodo 1967-1973, a capacidade instalada cresceu 
108%, ao passo que no periodo 1974-1979, 56%. Os investimen
tos cresceram, nos mesmos periodos, 139% e 51%, respectiva
mente, traduzindo as dificuldades financeiras decorrentes do 
aumento do preço do petróleo, a restrição tarifária e o in- 
veistimento em grandes projetos de conclusão mais demorada.

Evolução de Indicadores setoriais 
(base = 100 em 1967)

Ano cap. Instalada Investimentos
1967 100 100
1968 106 126
1969 127 128
1970 142 161
1971 155 178
1972 184 212
1973 208 239
1974 227 261
1975 262 326
1976 282 351
1977 310 403
1978 341 449
1979 376 394
Tabela 1 - Indicadores setoriais 

(Fonte: Medeiros, 1993)
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4.2.6 O Inicio da Criae do Setor

Ao final da década de 70, com o segundo choque do petró
leo e o aumento das taxas de juros no mercado internacional 
ultrapassando os 20% (taxa PRIME de 1981=20,1%), complicou-se 
a saúde financeira das empresas do setor. Os empréstimos ex
ternos, até então, serviam para expandir o sistema elétrico, 
aumentando a oferta de energia, produzindo um retorno finan
ceiro pela venda de energia, e remunerando o investimento. As 
condições de financiamento dos tomadores de empréstimos in
ternacionais tornaram-se insuportáveis, com juros flutuantes 
e altos, carências menores e exigências maiores dos banquei
ros. Parte dos financiamentos, provenientes de organismos fi
nanceiros internacionais (Banco Interamericano de Desenvolvi
mento - BID -, Banco Internacional de Reconstrução e Desen
volvimento - BIRD -, BANCO MUNDIAL), passam a ser de bancos 
privados. Voltaram-se as empresas, então, para o setor finan
ceiro doméstico, visando pagar o serviço da divida e terminar 
as obras inconclusas. As tarifas continuaram contidas, agra
vando o quadro.

A figura 17, a seguir, adaptada de Rezende (1993), ilus
tra a redução de recursos para o setor, via restrição tarifá
ria e redução de investimentos:
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IN V E STIM EN T08(U S$BILH Õ ES) 
TARIFASf U8$/MWH)

80 81 82 83 84 86 86 87 88 89 80 91 92 

A N 08

T a r i f a s  -  l i n h a s  
I n v a s t i a e n t o *  -  b a r r a s

Fig.17 - Restrições financeiras sobre o setor elétrico
(Fonte: Resende, 1993)

No periodo 1983-1985, o serviço da divida cresceu 1024,
e a geração própria de recursos caiu 9% em termos reais 
(Rodrigues, 1994). Somado a isso, o consumo de energia foi 
inferior ao projetado.

Os planos de obra foram atrasados, o que levou ao paga
mento de juros elevados por este atraso, aumentando os custos 
e gerando um circulo vicioso, impedindo a continuação dos em
preendimentos. A tabela 2, a seguir, baseada em Medei
ros (1993), mostra a relação entre o orçamento original e o 
custo real de algumas obras do setor.
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COMPARAÇÃO ENTRE O ORÇAMENTO ORIGINAL E 
O CUSTO DE ALGUMAS OBRAS DO SETOR ELÉTRICO

OBRA EMPRESA (1) (2) DATA
ROSANA CE SP 100 230 07/91
TAQUARAÇU CE SP 100 170 07/91
P . PRIMAVERA CE SP 100 173 07/91
N. PONTE CEMIG 100 138 12/88
SA10JEL ELETRONORTE 100 173 12/88
ITAPARICA CHESF 100 156 07/91
BALBINA ELETRONORTE 100 144 CONCLUÍDA

(1)- valor original da obra
(2)- valor real na data considerada

Tabela 2 - comparação de Custos 
(Fonte: Medeiros, 1993)

Ilustrativo, também, é o quadro, apresentado por Medei
ros (1993), das principais obras paralisadas das empresas fe
derais e que totalizaram 8 bilhões de desembolso:

OBRAS PARALISADAS EM 07/92 
OBRA DESEMBOLSO EM U 8 $  MILHÕES

SAMUEL 1.327
MANSO 159
P. CAVALO 127
CORUMBÁ 650
ANGRA II 4.323
JACUÍ 903
ITÁ 371

Tabela 3 - Obras Paralisadas 
(Fonte: Medeiros,1993)
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4.2.7 A Crise

Rodrigues (1994) coloca que "em 1986, a divida consoli
dada do setor atingia a espantosa cifra de US$ 24 bilhões,dos 
quais cerca de 80% em moeda estrangeira. Nessa ocasião, o va
lor do serviço da dívida já ultrapassava em muito o nível de 
investimento."

A crise então, apesar de suas causas financeiras, já 
atingia aspectos institucionais. A partir de 1974, criou-se 
um mecanismo de equalizaçâo tarifária, visando entre outros 
objetivos diminuir desigualdades regionais, seja em nível 
dos consumidores, seja na atratividade econômica da instala
ção de novas indústrias, em regiões com custos energéticos 
maiores. Este mecanismo, centralizado na Eletrobrás, denomi
nado Reserva Geral de Garantia (RGG), consistiu num fundo, 
com depósitos de todas as concessionárias, permitindo a ma
nutenção da remuneração legal àquelas concessionárias com 
custos maiores.

Com o estrangulamento tarifário e a diminuição de recur
sos para o setor criou-se uma crise institucional, envolvendo 
de um lado a Eletrobrás e suas empresas e de outro as conces
sionárias estaduais. As concessionárias estaduais, alegando 
dificuldades financeiras, conseqüência da contenção tarifária 
e da inexistência de recursos para expansão, passaram a não 
recolher os valores devidos à Eletrobrás, assim como a não 
saldar suas dívidas pela energia comprada às empresas fede
rais. Estas, por sua vez, encontraram dificuldades para cum
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prir seus compromissos, incluindo pagar a energia recebida, 
por exemplo, de Itaipu.

Com o crescimento do poder politico dos governos esta
duais, na década de 80, a influência das concessionárias es
taduais aumentou. Isto facilitou o desrespeito à legislação 
existente e ampliou a disputa pelas escassas verbas disponí
veis. Passaram a existir, igualmente, fortes pressões dos em
preiteiros, consultores e fornecedores para operar nas obras.

O advento da "Nova República", com o processo de redemo- 
cratização do país, levou ao fortalecimento do Congresso e 
dos partidos políticos, dos quais os de sustentação do gover
no passaram a influir na indicação dos dirigentes e na admi
nistração das empresas estatais. Por outro lado, os movimen
tos sindicais mais combativos, relacionados com partidos po
líticos em oposição‘ ao governo, tornaram as organizações do 
setor um dos locais de embate de suas divergências.

Igualmente, surgiram organizações representando os inte
resses de grandes consumidores. Tais consumidores obtiveram 
tratamento tarifário diferenciado, no inicio da década de 80, 
quando da substituição de energéticos e da abundância de 
energia. Este grande volume de energia foi ocasionado pela 
falha nas previsões de mercado, em função da crise econômi
ca. Portanto, tais organizações passaram a influir nas deci
sões do setor, pretendendo a manutenção dos privilégios 
(Medeiros,1993) .

4.2.8 A Reação do Setor à Crise

Em 1985, o setor organizou-se para propor medidas ao go
verno, visando resolver a crise. Surgiu então o Plano de Re
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cuperação do Setor de Energia Elétrica (PRS). Visava dois ob
jetivos: alterar a ' estrutura de receitas è despesas assim 
como a estrutura de financiamento do setor, tornando-o menos 
vulnerável às modificações ambientais. A área econômica do 
governo não respaldou as propostas. Com a persistência da 
crise fiscal, da crise da divida externa, e após o congela
mento tarifário do Plano Cruzado, o PRS foi abandonado 
(Medeiros,1993; Rodrigues, 1994).

Em 1987, é criado um grupo de estudos para realizar a 
Revisão Institucional do Setor (REVISE), que mobilizou espe
cialistas de todas as áreas do setor, executivos de empresas 
e entidades governamentais e representantes da iniciativa 
privada. O grupo foi dividido em quatro subgrupos: organiza
ção, preços e financiamentos da expansão, legislação e parti
cipação da iniciativa privada.

Para Medeiros (1993) :

"A Revise pretendeu realizar um amplo estudo, para envio 
às autoridades competentes, contendo um diagnóstico e as 
recomendações sobre os problemas setoriais, visando a:
i) promover análise completa de todos os aspectos insti
tucionais, inclusive politicas básicas do setor; ii) 
identificar as modificações necessárias na estrutura do 
setor; iii) ampliar a participação da iniciativa privada 
no setor é iv)reestruturar o setor para solucionar os 
problemas detectados [...] Um dos principais problemas 
setoriais não foi convenientemente equacionado na Revi
se: o conflito existente entre as concessionárias esta
duais e federais."

Este trabalho (Revise) não chegou a sensibilizar as es
feras decisórias federais. Sugere-se, conforme Medeiros 
(1993), que isto ocorreu pela falta de compreensão, pelos en
volvidos na Revise, das reais instâncias de poder, e de uma
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percepção deficiente da crise nacional e dos atores envolvi
dos.

A Constituição Federal de 1988 extinguiu o Imposto Único 
sobre a Energia Elétrica (IUEE), tradicional fonte de recur
sos do setor. Extinguiu, também, a aliquota reduzida de Im
posto de Renda das empresas do setor. Passaram a pagar, ao 
invés de uma aliquota de 6%, mais de 40% sobre o lucro apura
do, a titulo de Imposto de Renda (Eletrosul, Relatório de Di
retoria, 1993).

A Constituição também transferiu maior parcela de recur
sos aos estados e municípios, mas não deixou claras as res
ponsabilidades destes governos na expansão da oferta de ener
gia (Medeiros, 1993).

4.2.9 Novas propostas paira o Setor

A crise do setor se agudizou. No governo Fernando Co- 
llor, iniciado em 1990, a recém-criada Secretaria Nacional de 
Energia propõe a criação da Empresa Nacional de Suprimento de 
Energia Elétrica (ENSE), responsável pelo Sistema Nacional de 
Transmissão (SINTREL). Procurava-se um novo arranjo institu
cional, visando estimular a competição entre as empresas, au
mentar a eficiência operacional e permitir parcerias com a 
iniciativa privada. A rede de transmissão permitiria livre 
trânsito da energia, baseando-se no modelo inglês.

Após amplo debate interno no setor, sem envolvimento 
maior do Congresso e de outros setores da Sociedade, o proje-
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to foi abandonado pelo governo, que edita o decreto 409/91. 
Este instrumento legal visava eliminar as inadimplências se
toriais, discriminando nas faturas de energia aos consumido
res a Receita Própria das Concessionárias e a Receita de 
Transferencia, esta devida ao Governo Federal. Avançava, tam
bém, no sentido da desequalização tarifária. Medeiros (1993) 
narra que ocorreram várias tentativas, juridicas e politicas, 
das concessionárias estaduais para barrar a aplicação da me
dida.

Iniciado no governo Collor, avançava o debate e a difu
são de idéias para enfrentar a crise financeira do Estado. 
Setores neoliberais defendiam a abertura, à iniciativa priva
da, de setores monopolistas estatais da economia, como ener
gia elétrica, telecomunicações e combustíveis, inclusive com 
a privatização de empresas estatais.

No governo Itamar Franco, o setor, através da Eletrobrás 
procurou envolver o Congresso na solução dos problemas seto
riais, em duas etapas. A primeira visava promover o saneamen
to financeiro, individualizando as tarifas por empresa. A se
gunda, e mais delicada, visava a revisão do modelo instituci
onal.

A primeira etapa foi conseguida com a lei 8.631/93, ao 
individualizar as tarifas por concessionárias, promovendo o 
fim da equalização tarifária e promovendo um grande acerto de 
contas entre credores e devedores e os fundos de garantia da 
Eletrobrás. O Tesouro Nacional (entenda-se contribuintes) 
bancou o "rombo" do setor, estimado em US$ 22 bilhões 
(Rodrigues, 1994). O decreto 915/93 permitiu o surgimento de 
consórcio de autoprodutores, para a construção de usinas, as
sim como para vender excedentes de energia ao Sistema Elétri
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co. 0 decreto 1.009/93 criou o Sintrel, o órgão federal que, 
quando em funcionamento, fará a ligação entre as empresas 
(Folha de S. Paulo, 1994).

Em fevereiro de 1995, foi aprovada a lei 8.987/95, a 
denominada Lei de Concessões, abrindo espaços para a partici
pação efetiva da iniciativa privada no setor de energia elé
trica. Em 25/04/95 é anunciada a privatização de todas as em
presas controladas pela Eletrobrás (Amaral Filho, 1996).

4.2.10 A8 Reatriçdea Financeiras

As questões financeiras e econômicas tiveram considerá
vel influência no processo de mudança e crise no setor, afe
tando diretamente o comportamento de suas organizações. O re
trospecto histórico acima colocado evidenciou esta relação. 
Apresentam-se, a seguir, as principais questões relativas ás 
restrições financeiras no periodo, de interesse para o traba
lho.

Verifica-se que o Governo Federal, ao restringir o rea
juste tarifário e induzir à captação de recursos para inves
timentos no exterior, interferiu nas ações organizacionais, 
promovendo a regulação do comportamento das empresa do setor.

I
4.2.10.1 O Fluxo Econômico Financeiro

No período anterior à criação da Eletrobrás, a principal 
fonte de financiamento para as empresas estatais eram as do
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tações orçamentárias federais e estaduais. Até 1954, quando 
foram criados o Fundo Federal de Eletrificação e o Imposto 
Único sobre Energia Elétrica(IUEE), cabiam 60% dos recursos à 
União e o restante aos estados, municipios e Distrito Fede
ral. Empreendimentos como as usinas de Paulo Afonso, Três Ma- 
rias e Furnas foram, em sua maior parte, financiados com re
cursos orçamentários (Almeida, 1993; Rodrigues, 1994). Os re
cursos eram canalizados através do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico (BNDE), por meio de créditos de longo 
prazo a juros subsidiados, ou recursos na forma de participa
ção acionária, assim como financiamentos de organismos inter
nacionais, como o BIRD e o Export-Import Bank (EXIMBANK) 
(Rodrigues, 1994).

A criação da Eletrobrás e do Ministério das Minas e 
Energia ocasionou, em 1963, a transferência do Fundo Federal 
de Eletrificação, assim como de todas as participações acio
nárias da União nas empresas de energia elétrica para a hol
ding, centralizando a estrutura financeira do setor 
(Rodrigues, 1994).

A lei 4.156, de 28/11/1962, instituiu o empréstimo com
pulsório nas contas de energia elétrica e reformulou a co
brança do IUEE, visando reforçar a estrutura de recursos des
tinadas ao setor (Dias, 1988).

Outra medida importante para a capitalização do setor 
foi o decreto 54.396, de 4/11/1964, tornando obrigatória a 
correção monetária do ativo imobilizado, para fins de cálculo 
da tarifa. Outrossim, editaram-se medidas complementares de 
isenção fiscal para as concessionárias, como a redução do Im-
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posto de Renda e isenção do Imposto de Importação de Equipa
mentos (Dias, 1988; Rodrigues, 1994).

Parcela ponderável da bibliografia consultada sobre as 
questões econòmico-financeiras do setor de energia elétrica 
usa como base de referência e de dados uma série elaborada 
pela Eletrobrás denominada "Fonte e Usos de Recursos do Setor 
de Energia Elétrica", disponivel no periodo 1967-1989. A par
tir de 1990, reformas administrativas internas na Eletrobrás 
interromperam a série (Dias, 1988; Almeida, 1993; Medeiros, 
1993; ICantz, 1992; Rodrigues, 1994).

Esta série discriminava os recursos do setor em dois 
grupos: recursos setoriais e recursos extra-setorÍaisf subdi
vidindo cada um deles em recursos próprios e recursos de ter
ceiros (Almeida, 1993).

Os recursos setoriais próprios eram aqueles gerados pelo 
setor (Almeida,1993), como:
a) a geração interna de recursos, definida como receitas cor
rentes menos despesas correntes;
b) o Imposto Único sobre a Energia Elétrica (IUEE), extinto 
em 1988;
c) Reserva Global de Reversão (RGR), proveniente de quotas 
incidentes sobre os ativos das concessionárias e cobrada dos 
consumidores;
d) outros recursos.

Entre os recursos setoriais de terceiros destacava-se o 
Empréstimo Compulsório.

Os recursos extra-setoriais próprios eram, em sua maio
ria, provenientes dos governos federal, estadual e municipal.
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Já os recursos extra-setoriais de terceiros eram aqueles 
provenientes de empréstimos e financiamentos obtidos no pais 
e no exterior, incluindo-se, mais recentemente, os emprésti- 
mos-ponte do Banco do Brasil (aviso MF-10), para rolagem da 
divida externa (Almeida, 1993; Rodrigues, 1994)

A este respeito, Kantz (1992) coloca que:

"Os recursos setoriais de terceiros, na prática, não 
constituem exigibilidades reais e imediatas, uma vez que 
a RGR é um fundo vinculado especificamente ao Setor, e o 
Empréstimo Compulsório, além de longo prazo de resgate, 
ê conversível em ações preferenciais da Eletrobrás. 
Quanto aos recursos extra-setoriais de terceiros, a par
cela referente a empréstimos em moeda nacional tem con
dições e prazos adequados e os " Avisos MF" representam 
débitos junto ao Banco do Brasil, decorrentes do paga
mento por aquele órgão de dívidas externas de responsa
bilidades do setor, passíveis de serem liquidados, no 
futuro, através da Conta de Resultados a Compensar - 
CRC".
A CRC constituiu-se num mecanismo através do qual o Go

verno Federal compromete-se a ressarcir as concessionárias 
que em um determinado exercício tivessem obtido uma remunera
ção do investimento inferior aos 10% legais. Ao longo do pe
ríodo considerado, por vários anos, ocorreu uma contenção ta
rifária, fazendo com que a remuneração atingisse níveis abai
xo do mínimo legal. Em conseqüência, as empresas passaram a 
ter direito a compensações financeiras (Almeida, 1993).

Do lado do uso dos recursos destacavam-se os investi
mentos (obras realizadas pelas concessionárias e empréstimos 
da Eletrobrás à Itaipu) e o serviço da dívida (juro e amorti
zações) . Tinha-se, ainda, os dividendos apropriados, outras 
aplicações realizadas pelo setor e o correspondente ao capi-
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tal circulante líquido que, por seus valores negativos eleva
dos nos últimos anos da série, assumiu grande significado.

A figura 18, a seguir, extraída do Documento Interno da 
Eletrosul "Equilíbrio Econômico-Financeiro das Supridoras Re
gionais de Energia Elétrica" (1984), ilustra o fluxo finan
ceiro do setor.

--- FÏ ...
ELETROBRÁS r--j .....  1

— i— h r r r

- U

I. Reoursos extra-setorials
3. IUEE a ala Eaprástiao Compulsório
S. Reserva Olobal de Oarantia xale conta de 

Coabustivel
7. i*aortizaç&o e Encargos Financeiros
9. Reinvesti* ento de dividendos
II.Quota de Revers&o »ais juros sobre Fundo

l13.Serviço da Divida
lS.Variaç&o do Estoque Regular 
17 .tmpréatta oa

2. Reoursos setoriais 
d. Receita do serviço m ais IUEI

Consvao
6. Pinanoiaento Eapréetiao
8.’ Participação Societária
10.Dividendos
12. Indenização de Inoaapaç&es e 

Convênios para DesaproprlaçSes 
14.Desembolsos Correntes
16.Deseabolso ea investiaentos 
♦ROR Reserva Olobal de Revers&o

Fig. 18 - Fluxo financeiro do Setor Elétrico
(Fonte: Eletrosul, Equilíbrio Econôaioo Financeiro das Supridoras,1984)
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4.2.10.2 Os Níveis Tarifários

A estrutura tarifária do setor foi concebida em meados 
da década de 60, com a interferência estatal já em curso. Vi
sava a cobertura dos custos de fornecimento da energia, assim 
como possibilitar a expansão do sistema elétrico. A existên
cia de demanda reprimida de energia, em função da crescente 
industrialização é urbanização do pais, contribuiu decisiva
mente para tal concepção. No periodo 1965-1975 as tarifas es- 
tabeleceram-se de acordo com este entendimento (Almeida, 
1993; Rodrigues, 1994).

A figura 19, abaixo, mostra a variação dos níveis tari
fários médios da Eletrosul:

Tarifa(US$)
100 
00 
80 
70 
60 
60 
40 
30 
20 
10 0

70 72 74 70 78 80 82 84 86 88 0 0 0 2

Fig.19 - Tarifa média da Eletrosul 
(Fonte: Eletrosul, Boletim Estatístico, 1993)

Pelo gráfico acima verifica-se que, a partir de 1977, 
ocorre uma aceleração da queda dos níveis tarifários, com al
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guma recuperação em 1981 e 1987 (ano de vigência do Plano Ve
rão) .

Torna-se importante salientar a política de barateamento 
da eletricidade em relação a outros energéticos, em especial 
aos derivados do petróleo, a partir de 1973, em consonância 
com os propósitos do II Plano Nacional de Desenvolvimento. 
Através de uma restruturação do setor industrial, buscava-se 
uma redução da dependência energética. Desta forma, concede
ram-se incentivos, via tarifa, às indústrias que substituís
sem seus equipamentos por outros, utilizando eletricidade. 
Várias indústrias, que utilizavam, no seu processo industri
al, grandes quantidades de energia elétrica, como as de alu
mínio, instalaram-se no país, em função dos incentivos tari
fários (Medeiros, 1993; Almeida, 1993; Rodrigues, 1994).

Estes incentivos, ao longo do tempo, colocaram os bene
ficiários como interessados na sua prorrogação indefinida. Os 
benefícios, que em sua concepção deveriam ser temporários, 
transformaram os interessados em grupos de pressão, junto ao 
governo, pela sua manutenção. Além disso, uma vez conseguindo 
seu intento, não se preocuparam com eventuais desperdícios de 
energia nos seus processos industriais. Da mesiria forma, não 
se encontrou evidências de que a redução dos custos fosse 
transferidas para os preços finais dos produtos destas indús
trias, em função dos incentivos concedidos. Pode-se, em con
seqüência, entender estes benefícios como uma transferência 
de renda a estes setores, em detrimento dos recursos tarifá
rios do setor elétrico (Medeiros, 1993) .
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4.2.10.3 A Redução do Volume de Recursos 
Setoriais Próprios e de Terceiros

Paralelamente à contenção tarifária, ocorreu a redução 
dos recursos setoriais próprios e de terceiros, o IUEE e o 
Empréstimo Compulsório.

0 IUEE constituiu-se em importante fonte de recursos 
para a expansão do sistema elétrico. Em 1971 chegou a 11% do 
volume de recursos setoriais. Uma vez que a base de cobrança, 
chamada tarifa fiscal, foi reajustada, durante anos, abaixo 
da inflação, estes recursos minguaram. Além disso, com a cri
se fiscal da década de 70, os valores distribuídos aos esta
dos para aplicação no sistema elétrico foram desviados para 
outros fins. A Constituição de 88 extinguiu-o, criando em seu 
lugar o ICMS estadual, que não vincula a aplicação ao setor 
(Dias, 1988; Almeida, 1993; Medeiros, 1993; Rodrigues, 1994).

Também houve a redução do volume de recursos provenien
tes do Empréstimo Compulsório. Em 1971 constituia-se em 12% 
dos recursos setoriais, sendo reduzido em 1979 a 6%. Este em
préstimo era cobrado dos grandes clientes, com consumo supe
rior a 2 MWh/mês. Ao longo do tempo, modificou-se o critério 
de cobrança do empréstimo, assim como concedeu-se um desconto 
âs indústrias eletrointensivas, de acordo com a política do 
II PND.
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4.2.10.4 O Endividamento

0 aumento do preço do petróleo, em 1973, poderia ter 
sido uma oportunidade para a garantia da expansão auto- 
sustentada do setor elétrico. As tarifas poderiam ter sido 
reajustadas significativamente de forma a garantir a necessá
ria acelerada expansão do sistema, com recursos próprios, 
permitindo a mudança na matriz energética nacional. Entre
tanto, o Governo Federal entendeu que esta possibilidade te
ria impactos negativos na economia, via aumento das taxas de 
inflação. .

Almeida (1993) argumenta que:

"A opção do II PND foi pela sustentação de um nível de 
crescimento próximo ao ocorrido durante o "milagre", o 
que exigia a manutenção do déficit em conta corrente, 
dada a necessidade de garantir a curto prazo [...] gas
tos com importação de petróleo e outros insumos, e al
guns bens de capital."

Estes recursos, obtidos no sistema financeiro internaci
onal, estavam vinculados a projetos rentáveis, com garantias 
patrimoniais de empresas bem administradas, como as do setor. 
A principio, tendo em vista a liquidez internacional e as ta
xas de juros favoráveis (flutuantes), este caminho mostrou-se 
interessante, para um setor com remuneração garantida de 10%
a.a., e longo prazo de maturação dos investimentos.

A tabela 4 abaixo, extraída do autor acima citado, mos
tra que, a partir da década de 80, esta estratégia criou pro
blemas sérios de endividamentos para o setor, por causa do 
aumento das taxas de juros internacionais. Este endividamen
to somou-se à queda da remuneração do setor, pela contenção
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tarifária e, a partir de 1980, pela queda no consumo de ener
gia.

Setor de Energia Elétrica - Comparação entre a 
Taxa de Remuneração do Investimento e Taxas 
de Juros no Mercado Financeiro Internacional (%)
ANO REMUNERAÇÃO PRIME LIBOR
1975 12.3 7.6 7.8
1977 11.2 6.5 6.1
1979 7.7 11.5 10.5
1981 7.9 20.1 17.3
1983 6.7 10.5 10.0
1985 6.3 9.5 8.0
1987 5.3 8.3 7.0
1989 -0.8 11.4 9.8

Tabela 4 - Comparação das taxas de juros
(Fonte: Medeiros,1993)

Além disso, o perfil da divida também se torna crítico, 
conforme a tabela 5:

PERFIL DO ENDIVIDAMENTO DO SETOR ELÉTRICO
ANO No. DE ANOS
1980 11
1981 12
1982 11
1983 10
1984 6
1985 7
1986 7
Tabela 5 - Perfil do endividamento 

(Fonte: Medeiros,1993)
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4.2.10.5 As Restrições Financeiras e a Eletroaul

Analisando-se os dados estatísticos históricos da empre
sa, mostrados na tabela 6, a seguir, verifica-se:
a) a contínua queda dos valores tarifários, em especial a 
partir de 1977, com o controle da tarifa pela área econômica 
do Governo Federal;
b) o crescimento do endividamento, praticamente ao mesmo tem
po do aumento da restrição tarifária (1978). Nota-se a subs
tituição dos empréstimos e financiamentos em moeda nacional 
por recursos no exterior;
c) a diminuição de investimentos nas obras a concluir, refle
xo das dificuldades acima listadas. A partir de 1979, tal 
fato ocasionou a compra de energia, pela Eletrosul, para re
passe às concessionárias estaduais.

Observa-se, assim, na Eletrosul, uma situação coerente 
com as observadas para o conjunto do setor elétrico, isto é, 
tarifas restritas, investimentos parados, não-geraçâo de re
ceita, endividamento crescente, num círculo vicioso de difi
culdades para o cumprimento dos objetivos da organização.

99
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E L E T R O S U L
Saldo Emp. e Fin. Longo Prazo Obras Inconclusas

Ano Tarifa M.Nacional H.Estrangeira Total Investimento
1970 91.84 105.894 7.303 113.197 100.405
1971 85.56 244.945 62.775 307.720 158.484
1972 83.92 337.490 124.196 461.686 290.841
1973 78.62 380.417 176.569 556.986 285.042
1974 68.64 497.237 207.852 705.089 330.292
1975 69.33 538.646 317.036 855.682 463.922
1976 69.73 560.718 339.587 900.305 366.230
1977 50.74 676.907 358.006 1.034.913 491.632
1978 40.62 918.612 667.408 1.586.020 725.833
1979 43.44 561.311 997.497 1.558.808 459.730
1980 32.88 595.348 1.019.850 1.615.198 373.618
1981 48.18 620.898 1.039.772 1.660.670 234.043
1982 47.03 609.405 1.384.591 1.993.996 204.512
19 83 27.36 422.227 1.067.047 1.489.274 150.114
1984 22.03 367.608 1.047.748 1.415.356 138.339
1985 21.06 343.001 1.281.000 1.624.001 184.448
198« 20.42 378.747 1.595.923 1.974.670 330.246
1987 27.18 323.927 1.353.332 1.677.258 270.757
1988 31.73 258.892 1.110.249 1.369.141 174.815
1989 31.30 125.578 985.579 1094.156 124.845
1990 34.85 232.891 748.858 981.749 104.028
1991 30.73 231.778 701.652 933.431 130.205
1992 30.37 278.294 605.525 883.819 86.311
1993 28.62 202.902 631.586 834.488 79.293

Unidade: US$ mil equivalente a U8$ médio de 1993/ tarifa: US$/MMH
Tabela 6 - Evoluç&o das tarifas e das dividas 
(Fonte: Eletrosul, Boletim Estatístico, 1993)

A tabela 7, a seguir, mostra a evolução, ao longo do 
tempo, da capacidade instalada da Eletrosul, em termos de po
tência de geração de energia elétrica, assim como a variação 
da capacidade instalada das concessionárias estaduais, na 
zona de concessão da Eletrosul:

I
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CAPACIDADE INSTALADA POR CONCESSIONÁRIA (HW)

ELETOOSULANO EMERSUL COPEL CELESC CEEE Téxmiaa Hidxáuliaa Total
1970 - 23« 87 423 72 - 721971 - 350 81 421 238 - 238
1972 - 343 85 423 238 - 238
1973 22 419 85 547 322 220 542
1974 2« 42« 80 «04 388 220 608
1975 26 427 80 542 388 570 958
197« 46 422 80 5«0 388 920 1.308
1977 48 422 80 563 388 920 1.308
1978 51 429 80 813 388 920 1.308
1979 50 426 80 1.063 513 920 1.413
1980 46 838 79 1.062 «38 1.428 2.066
1981 44 2.095 79 1.062 638 1.936 2.574
1982 45 2.093 79 1.055 620 2.602 3.222
1983 43 2.093 79 1.055 620 2.602 3.222
1984 48 2.093 71 1.050 620 2.602 3.222
1985 48 2.094 71 1.063 620 2.602 3.222
198« 49 2.094 71 1.383 620 2.602 3.222
1987 42 2.094 69 1.383 620 2.602 3.222
1988 41 2.084 «9 1.383 620 2.602 3.222
1989 41 2.084 «9 1.383 620 2.602 3.222
1990 41 2.084 «9 1.383 620 2.602 3.222
1990 41 2.084 «9 1.383 620 2.602 3.222
1991 37 2.714 75 1.383 620 2.602 3.222
1992 37 2.714 75 1.383 620 2.602 3.222
1993 37 3.344 7« 1.383 620 2.602 3.222

Tabela 7 - Capacidade instalada
(Pont*: Elttioiul, Boletia Eatatistico, 1993)

Verifica-se que, em 1974, a Eletrosul suplantava em ca
pacidade geradora as demais concessionárias, crescendo 1.717% 
no periodo 1970-1976. A partir de 1982, reflexo das dificul
dades financeiras, a capacidade geradora manteve-se constan
te, enquanto a da COPEL expandiu-se, superando em 1993 a da 
Eletrosul. A usina de Salto Santiago, no inicio da década de 
80, constituiu-se no último empreendimento, em termos de ge
ração, da organização. A usina de Segredo, inicialmente de 
responsabilidade da Eletrosul, foi entregue para a COPEL.

Na tabela 8, que retrata a evolução de parcela das re
ceitas e despesas operacionais da Eletrosul, notou-se que, 
enquanto o faturamento com a venda de energia, no periodo
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1982-1993 cresceu 121%, a despesa com energia comprada de ou
tras empresas cresceu 2.689%. Este fato refletiu, em especi
al, a obrigatoriedade legal de compra de energia de Itaipu 
(artigo 4 da lei 5.899/73) e a não-expansão do sistema. Para 
uma concessionária do fornecimento de energia em grandes 
quantidades, esta situação tornou-se não-desejável, o que 
transformou a Eletrosul em mera repassadora de energia gerada 
em outras empresas.

Além disso, a compra de energia de outras empresas pela 
Eletrosul levou a outro impasse: o não-pagamento, pelas con
cessionárias estaduais, da energia recebida da Eletrosul. 
Isto a obrigava a ficar inadimplente com os seus fornecedo
res, criando tensões mútuas entre as empresas do setor.

Pode-se observar, também, no periodo 1981-1986 (com ex
ceção de 1982), o decréscimo de 33% da despesa com pessoal. 
Isto para um quadro funcional relativamente estável de apro
ximadamente 4.400 funcionários. Pode-se concluir pela ocor
rência de arrocho salarial no período, influenciando no clima 
interno da organização e na motivação dos empregados.
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E L E T R 0 8 U L
Fatuxamento Despesa

Ano Venda de Energia Pessoal Enexgia Comprada
1970 17.766 1.615 -
1971 61.240 8.076 2.692
1972 103.400 13.942 5.089
1973 120.934 17.572 7.235
1974 139.764 21.502 14.191
1975 164.945 29.631 2.634
1976 247.546 39.835 3.557
1977 289.711 48.733 7.898
1978 309.858 53.415 44.737
1979 304.504 52.498 89.712
1980 259.717 65.875 35.259
1981 340.292 81.008 7.287
1982 347.092 92.171 15.536
1983 242.915 55.347 12.326
1984 254.786 47.835 9.665
1985 313.226 47.740 41.364
1986 373.090 53.727 70.871
1987 504.259 79.781 172.838
1988 567.745 94.914 220.015
1989 658.952 170.478 313.656
1990 734.841 116.378 387.025
1991 763.330 94.793 463.419
1992 864.717 , 115.779 424.012
1993 769.758 104.459 433.311

Unidade: U8$ mil equivalente ao US$ médio de 1993
Tibala 8 - Faturamento e Despesa 

(Fonte: Bletroaul, Boletim Estatístico, 1993}

Das tabelas anteriores de números 6 ,7 e 8, pode-se ve
rificar que as restrições financeiras, na Eletrosul, caracte
rizaram-se, em especial, por 3 fatores:
a) contenção tarifária e conseqüente queda nos investimen

tos;
b) endividamento crescente, tendo em vista a paralisação dos 
empreendimentos em andamento, e conseqüente acréscimo nos 
saldos devedores não-amortizados;
c) inadimplência das concessionárias estaduais, alegando di

ficuldades com a contenção tarifária.
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4.2.10.6 A Eletrosul, no Setor, Frente às 
Restrições Financeiras

Vale ressaltar que a Eletrosul destacava-se, no setor, 
em 1991, com o maior valor de imobilizações em curso, frente 
ao valor do imobilizado em serviço: 14 7%. Esta relação era de 
53% para a CHESF, 35% para a Eletronorte e 113% para Furnas, 
também concessionárias federais. A média do setor era de 50% 
no início da década de 90, e menor que 30% no inicio da déca
da de 80. Estes dados mostram a gravidade, para a empresa, da 
postergação e não-conclusão das obras.

Igualmente, calculando-se o valor a receber pela ener
gia vendida às concessionárias estaduais, e comparando-se com 
a receita operacional, em 1991, verificou-se que, para a Ele
trosul, esta relação era de 125%, para Furnas 84%, Eletronor
te 55% e CHESF 61%. A média de todo o setor era de 55%. Tam- 
bém neste aspecto, a Eletrosul destacou-se pelos valores a 
receber (Almeida, 1993).
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4.3 As Mudanças na Eletrosul

4.3.1 1960-1968: Oa antecedentes

Os anos 60 consolidaram a tendência do pós-guerra, re
forçada com o governo de Juscelino KUbitschek, de incremento 
da intervenção estatal no setor elétrico (Dias, 1988; Skidmo- 
re, 1992; Medeiros, 1993; Eletrosul, Relatório da Diretoria, 
1993) .

A maioria das empresas do setor elétrico, privadas e li
gadas a grupos estrangeiros, atuava de forma isolada, com um 
planejamento próprio. O rápido crescimento do pais exigiu uma 
interligação, uma coordenação, e um incremento na expansão da 
oferta de energia elétrica, garantindo maior confiabilidade 
de fornecimento e economia de escala (Dias, 1988; Skidmore, 
1992; Medeiros, 1993; Eletrosul, Relatório da Diretoria,
1993) . í;A inauguração da usina dé Paulo Afonso (1955), da Compa
nhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), constituiu-se
num marco da presença estatal nos grandes investimentos ne-l' 1
cessários para obras deste porte. Vale recordar que as compa
nhias estrangeiras, atuando, à época, em quase todo o terri
tório nacional, praticamente paralisaram novos investimentos 
na expansão do sistema, alegando contenção tarifária e res
trições à remessa de lucros para suas matrizes (Dias, 1988; 
Skidmore, 1992; Medeiros, 1993; Eletrosul, Relatório da Dire- 
toria, 1993).
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A lei 3.782/60 criou o Ministério das Minas e Energia 
(MME), organizando o Departamento Nacional de Águas e Energia 
Elétrica (DNAEE), com os encargos de planejar, coordenar e 
executar estudos hidrológicos, supervisionando, gerindo e 
fiscalizando concessões para os aproveitamentos com fins de 
hidroeletricidade. A lei 3.890-A de 25/04/1961 constituiu as 
Centrais Elétricas Brasileiras (ELETROBRÁS), como "holding" 
do setor e coordenadora do planejamento, da operação e da ad
ministração financeira em âmbito nacional (Eletrosul, Relató
rio da Diretoria 1993; Rodrigues, 1994).

No Sul do país, atuavam, à época, subsidiárias do grupo 
americano American & Foreign Power Company (AMFORP). Entre
tanto, já em 1943, o governo do Rio Grande do Sul criou a Co
missão Estadual de Energia Elétrica. Em 1948, o Paraná criava 
o Departamento de Água e Energia Elétrica, e em 1951, Santa 
Catarina instituiu a Comissão de Energia Elétrica de Santa 
Catarina. Estes órgãos tinham como finalidade planejar a ex
pansão do sistema elétrico no âmbito dos respectivos estados, 
e viabilizar a atuação estatal no setor. A partir dai, os es
tados cada vez mais passaram a interferir no setor, ao passoi
que diminuía a ação privada. Estas organizações constituíram 
as atuais concessionárias estaduais Companhia Estadual de 
Energia Elétrica (CEEE-RS), Centrais Elétricas de Santa Cata
rina (CELESC-SC) e Companhia Paranaense de Energia Elétrica 
(COPEL-PR) (Dias, 1988) .

A Eletrobrás, na década de 60, começou a emcampar uma 
série de pequenas empresas nos estados do Sul, especialmente 
da AMFORP, como a Sociedade Termoelétrica de Capivari 
(SOTELCA), em Tubarão (SC), e a Termoelétrica de Alegrete, em 
Alegrete (RS). Constrói, também, usinas como a de Figueira, 
em Curiúva (PR) .
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Em 23/12/1968 constituiu-se a empresa Centrais Elétricas 
do Sul do Brasil S.A. (ELETROSUL), como sociedade anônima de 
economia mista, subsidiária da Eletrobrás. Recebeu como obje
tivos realizar estudos e projetos, construir e operar usinas 
produtoras e linhas de transmissão de energia elétrica na Re
gião Sul, integrando seu sistema com o resto do Brasil 
(Eletrosul, Relatório da Diretoria,1972). Sua atuação ocorre
ria em conjunto com as três concessionárias estaduais e tendo 
sob seu encargo as empresas já sob o controle da Eletrobrás, 
citadas acima.

A Eletrobrás, quando da criação da Eletrosul, subscreveu 
89.950 ações, a CEEE 10.000 ações, o presidente da Eletro
brás, Mário Behring, 500 ações, e 100 ações couberam a cada 
um dos diretores da Eletrobrás, Manuel Pinto Aguiar e Amyr 
Borges Fortes. Mario Lannes Cunha (Io presidente da Eletro
sul) e Carlos ICrebs Filho ficaram com 100 ações cada um 
(Eletrosul, Relatório da Diretoria, 1993).

Seu primeiro Estatuto estabeleceu uma diretoria em regi
me de atuação coletiva e responsabilidade solidária, composta 
por um presidente e quatro diretores, eleitos por quatro 
anos, com reeleição, pela Assembléia Geral Ordinária. Ao go
verno do Estado do RS ficou assegurado o direito de indicação 
de um dos diretores da Empresa. Previu, também, um Conselho 
Fiscal de 3 membros efetivos e três suplentes, eleitos anual
mente pela Assembléia Geral Ordinária, podendo ser reeleitos.
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4.3.2 1968-1980: A Formação, Consolidação 
e Primeiras Dificuldades da Organização 

4.3.2.1 Contexto Interno e Conteúdo

A sede da empresa era Brasília, com Escritório Central 
no Rio de Janeiro. A primeira diretoria foi composta pelo 
presidente Mario Lannes Cunha, pelo diretor de operação e 
planejamento, Agostinho Pereira Ferreira, pelo diretor finan
ceiro, Fernando Marcondes de Mattos, pelo diretor de engenha
ria e construção, Hiram Rolim Lamas, e pelo diretor regional, 
Walter Jobim Filho.

Sua estrutura inicial era muito pequena. "Era uma mesa, 
não havia estrutura organizada, nem funções" (entrevista 1). 
Entretanto, pelo interesse governamental no seu desenvolvi
mento, havia disponibilidade de recursos e autonomia. Recru
taram-se os melhores profissionais do mercado, inclusive nos 
Estados Unidos (entrevista 2). A existência de recursos, as
sociada à autonomia de gestão dos mesmos, assim como a atua
ção conjunta de profissionais de nível e experiência, criou 
um ambiente de cooperação, produtividade e interesse no des
envolvimento da empresa (entrevistas 1,2,3). "A cultura da 
empresa era um somatório das culturas das outras estatais, 
como Furnas e Chesf. A Eletrosul atraía os funcionários pelas
condições de crescimento e de meios" (entrevista 1).

iCom o crescimento da empresa, houve um aumento do qua
dro funcional de 543 empregados (1970) para 1.476 empregados 
(1971), sendo 783 das empresas originalmente pertencentes à 
AMFORP, encampadas pela Eletrobrás e incorporadas à Eletro-
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sul. Em 1971, em conseqüência do crescimento da organização, 
foi criada a diretoria administrativa (entrevista 2). Para o 
entrevistado 1, entretanto, "a diretoria financeira desdo
brou-se em administrativa em função da encampação da Socieda
de Termoelétrica Capivari (SC) e a exigência dos diretores da 
Sotelca de serem nomeados em cargos na Eletrosul. Surge, aí, 
a divisão e o encapsulamento das diretorias, representando os 
interesses estaduais".

A encampação da Sotelca, para os entrevistados 1 e 3, 
evidenciou um conflito entre os integrantes da empresa vincu
lados ao Escritório Central e os da Sotelca. Conforme o en
trevistado 1, "foi o primeiro grande choque com a cultura da 
empresa, tendo em vista o caráter politiqueiro e não técnico 
dos novos funcionários". Analisado pelo ponto de vista dos 
funcionários da Sotelca, "no Rio, mandavam ordens e manuais 
(para a Sotelca) sem conhecerem os problemas. As instruções 
vinham de cima para baixo" (entrevista 2).

No início de suas atividades, além da operação das uni
dades geradoras e linhas de transmissão incorporadas, a em
presa procurou expandir o sistema elétrico. Assim sendo, deu 
início às obras das usinas de Passo Fundo(RS), Salto Osório 
(SC), Jorge Lacerda (SC), e do correspondente sistema de 
transmissão.

Os recursos financeiros para as obras vieram especial
mente da Eletrobrás e de empréstimos em bancos estrangeiros, 
como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Ban
co Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Em 
1971, 78% dos recursos foram provenientes da Eletrobrás 
(recursos de capital, recursos de empréstimo e convênios), e 
22% de bancos estrangeiros.
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O rápido crescimento organizacional trouxe, como conse
qüência, a necessidade de serem aperfeiçoados os mecanismos 
de controle. Implantaram-se os Manuais de Organização (com a 
descrição das funções e responsabilidades das divisões da es
trutura organizacional), de Pessoal (direitos e deveres fun
cionais e procedimentos de seleção, recrutamento, promoção e 
demissão), de Compras, Almoxarifado e Correspondência. Inici
ou-se a elaboração dos Manuais de Contabilidade, Orçamentos, 
Auditoria Interna, Organização, Sistemas e Métodos. Implan- 
tou-se a mecanização da Administração de Pessoal, com rela
tórios automáticos da folha de pagamento e correspondentes 
relatórios contábeis e estatísticos (Eletrosul, Relatório 
da Diretoria, 1971).

0 crescimento acelerado levou á preocupação com o aper
feiçoamento do recrutamento, da seleção e do treinamento, em 
especial para áreas específicas da operação do sistema.

Foi implantado um plano de assistência e de vantagens 
aos empregados e, em 1973, criava-se a Fundação Eletrosul de 
Previdência e Assistência Social (ELOS). "Desde o início es- 
tabeleceu-se rotinas burocráticas para os procedimentos admi
nistrativos, trabalhou-se muito nos manuais. Fez-se um plano 
de cargos e salários que satisfez os funcionários. A empresa 
era avançada e organizada" (entrevista 2).

Em 1972, a Eletrosul recebia a concessão para a usina de 
Salto Santiago (PR) .

Em 1973, promulgava-se a lei 5.899 (Lei de Itaipu), de
finindo as competências da Eletrobrás, das suas subsidiárias 
e das concessionárias estaduais. Estabelecia-se, também, a 
obrigatoriedade de compra de energia produzida pelo empreen
dimento hidroelétrico brasileiro-paraguaio de Itaipu Binacio- 
nal. Este fato determinou modificações nos contratos de for
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necimento de energia às 3 concessionárias estaduais, via Ele- 
trosul, assim como afetou os planos de expansão do sistema da 
empresa. A lei 5.899, igualmente, criou o Grupo Coordenador 
da Operação Interligada (GCOI), incumbido da coordenação ope
racional do sistema elétrico.

Neste ano, a empresa já contava com 2.103 funcionários. 
Intensificaram-se as atividades de treinamento dos emprega
dos. Lançou-se um informativo interno, o Jornal Eletrosul.

O ano de 1973 teve como acontecimento importante o pri
meiro choque do petróleo, levando a modificações na política 
energética nacional, através da substituição de energéticos, 
o que valorizou o uso da eletricidade. Este reajuste dos pre
ços do petróleo causou dificuldades financeiras nas contas 
públicas, haja vista a dependência de importação deste com
bustível.

Em 17/01/1975, o ministro das Minas e Energia anunciava, 
em cerimônia em Florianópolis, a transferência da sede, e do 
escritório central da empresa, para a capital catarinense. 
Foi construído um edifício sede, inaugurado em 1978, com 
22.000 m2, em terreno doado pelo governo estadual.

Tendo em vista o número elevado de funcionários a serem 
transferidos em curto espaço de tempo, e o porte proporcio
nalmente pequeno de Florianópolis, comparado a outras capi
tais do Sul e Sudeste, foi necessária uma complexa operação, 
por parte da empresa, para a acomodação destes funcionários e 
suas famílias. Seja construindo moradias, através da ELOS, 
seja intercedendo junto à comunidade local, para questões re
lativas a matrícula em escolas para os dependentes 
(Eletrosul, Relatório da Diretoria, 1975), demonstrou-se as 
boas condições oferecidas, pela empresa, aos funcionários.
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Em 1976, a capacidade instalada do sistema elétrico da 
Eletrosul já havia crescido substancialmente, em relação a 
1968, superando a do sistema CEEE, o maior da região até en
tão.

Neste mesmo ano, iniciava-se a transferência de pessoal 
para Florianópolis, coincidindo com o início de nova gestão 
na Presidência da empresa.

0 segundo presidente foi o engenheiro Teimo Thompson 
Flores, ex-prefeito de Porto Alegre, que dirigiu a empresa de 
15/01/1976 a 02/04/1985, com um breve afastamento entre 
12/05/1978 e 02/01/1979. Em alguns depoimentos, relataram-se 
ingerências políticas para nomeação de cargos de confiança, e 
em decisões relativas a obras. Revelou-se a existência de 
divergências na Diretoria. "Por uns sete anos (a partir da 
criação da empresa), não houve ingerência política" 
(entrevista 2) . "Com o novo presidente começam as contrata
ções políticas, trouxe uma turma do Rio Grande do Sul " 
(entrevista 3). "Decisões erradas tecnicamente foram tomadas, 
como a localização de Jorge Lacerda 4 e Jacui, a despeito de 
um grupo interno de trabalho constituído por 12 Chefes de De
partamento" (entrevista 8). "Falava com a empresa através dos 
assessores, incluindo os diretores que eram vigiados pelos 
assessores" (entrevista 3).

A Eletrosul tomou a iniciativa de articular, com as em
presas concessionárias da região, estudos para o Planejamento 
Coordenado da Expansão do Sistema Elétrico Interligado, que 
seriam no futuro formalizados no GCPS. Esta iniciativa, as
sim como o desenvolvimento de técnicas para o planejamento 
coordenado, em colaboração com universidades e centros de 
pesquisa, concedeu, à Eletrosul, a liderança técnica entre as 
empresas envolvidas (entrevista 10).
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Em 1977, o poder de definir tarifas de energia passou a 
ser do Ministério da Fazenda, conforme definido no decreto 
79.706/77, determinando, neste assunto, a perda de autonomia 
do setor.

No Relatório de Diretoria de 1977, falava-se em 
"dificuldades de ordem conjuntural, [...] esforços para ob
tenção de elevados índices de redução de gastos". Apesar dis
so, foram criadas a Assessoria Especial para. a Presidência, 
Assessoria para o Meio Ambiente e a Diretoria de Suprimentos, 
extinguindo-se a Diretoria Regional. Deu-se continuidade aos 
Seminários, iniciados no ano anterior, com os Chefes de De
partamento e a Diretoria da Empresa, para "discussão de as
suntos de interesse geral". Realizaram-se Seminários de Des
envolvimento de Executivos, para todos os níveis gerenciais 
(Eletrosul, Relatório de Diretoria, 1977).

Em 1977, iniciaram-se os estudos para a construção das 
usinas de Machadinho (rio Pelotas) e Itá (rio Uruguai).

Em 1978, o presidente afastou-se para concorrer a uma 
vaga de deputado federal no Rio Grande do Sul, pela ARENA 
(Aliança Renovadora Nacional, de sustentação ao Governo). So
licitou licença remunerada e a Diretoria entendeu não ser ca
bível. Retornou após as eleições, não tendo conseguido a vaga 
de deputado. Alguns entrevistados (1,3,4,8) consideram que o 
presidente voltou desgastado politicamente, interna e exter
namente, ampliando-se as dificuldades de relacionamento com a 
Diretoria. Houve, inclusive, o afastamento do diretor finan
ceiro, titular do cargo desde o início da empresa. "O presi
dente ficou magoado, pois queria a licença remunerada, que 
não foi concedida. Voltou desgastado politicamente" 
(entrevista 8).

i
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Parcela da Diretoria foi substituída em 1979. Citou-se o 
caso de uma revisão no orçamento referente à obra de Salto 
Santiago, solicitada pela empreiteira. Este orçamento somente 
foi aprovado após o afastamento do diretor financeiro 
(entrevistas 2,4,5,). "Sai (da Diretoria) por causa do orça
mento de Salto Santiago. Houve pressão dos altos escalões" 
(entrevista 2).

Em 1979, foram interrompidos todos os trabalhos referen
tes à usina de Segredo (PR), tendo em vista a outorga da con
cessão à Copei, fato que causou grande repercussão negativa 
na empresa, sendo considerado um sinal de perda de influência 
da mesma no setor, e uma quebra nos princípios que estabele
ceram o modelo institucional do setor (entrevistas 
1,5,8,9,10). "Foi um divisor de águas, um desastre, motivo de 
decadência da Eletrosul" (entrevista 5).

A Eletrosul recebeu a concessão de Ilha Grande no Mato 
Grosso do Sul, decisão também criticada do ponto de vista 
técnico e financeiro, sendo inclusive interpretada como uma 
péssima compensação pela perda da concessão de Segredo 
(entrevistas 5,8,10). "Haviam melhores alternativas" 
(entrevista 8).

4.3.2.2 O Processo: A Dinâmica do Período

Analisando-se os acontecimentos relatados no item ante
rior (Contexto Interno e Conteúdo), e utilizando-se do modelo 
de Mintzberg (1983) de Sistema de Poder, montou-se, na figura 
20 abaixo, a variação relativa, quanto à influência nos re-
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sultados organizacionais, dos subsistemas de poder, no perío
do 1968-1980, na Eletrosul.

Fig.20 - Os Subsistemas de Poder 
(variação relativa)

No período 1968-1980, a organização tinha como caracte
rística estratégica o caráter empreendedor. "Quatro grandes 
objetivos definem as atividades da Eletrosul:
a) planejar e construir as usinas, linhas e subestações de 
interesse regional necessárias ao pleno desenvolvimento da 
região Sul do país;
b) fornecer energia com confiabilidade e em volumes adequados 
às necessidades dos três estados sulinos;
c) manter suas tarifas compatíveis com os preços das demais 
concessionária do pais;
d) alcançar uma estrutura administrativa-econômico-financeira 
condizente com o porte de suas dimensões e de seus encargos,
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de modo que possa, com segurança e economicidade, lançar-se 
na construção das obras programadas e saldar prontamente suas 
responsabilidades" (Eletrosul, Relatório de Diretoria, 1974).

Para cumprir seus objetivos, a empresa organizou-se 
através da contratação de pessoal experiente e qualificado, 
auxiliado por consultores (inclusive estrangeiros). A espe
cialização necessária e a complexidade dos assuntos e tarefas 
relacionadas com o planejar, construir e operar um sistema 
elétrico de grande porte deram aos técnicos ligados a estas 
atividades, como Planejamento, Operação e Engenharia, um pa
pel preponderante nas decisões organizacionais (entrevistas
1, 2, 5, 7). Somou-se a este fato a existência de recursos e 
o interesse governamental "na consolidação dos investimentos 
federais no Sul"(entrevista 1). "Concedia-se à organização 
total autonomia. Havia recursos próprios. Não se atrasou, em 
dez anos, um dia nos cronogramas de obras. Gastava-se hum mi
lhão de dólares por dia" (entrevista 2).

A diretoria de operação e planejamento, pelo caráter de 
suas atividades, pelo seu quadro funcional, e pela compe
tência técnica e de posicionamento do seu primeiro titular, 
eng°. Agostinho Pereira Ferreira, possuia grande influência 
nas decisões colegiadas (entrevistas 1,4,8).

A prioridade no planejamento e construção das grandes 
obras, pela sua complexidade, exigiu a contratação de pesso
al com grande especialização. Igualmente, a responsabilidade 
e o vulto dos recursos financeiros, associados a tais empre
endimentos, levaram os setores da empresa, denominados de 
tecnoestrutura no modelo de Mintzberg (1983), a influenciar 
decisivamente nas decisões organizacionais.

A tecnoestrutura valeu-se da complexidade e especiali
zação dos conhecimentos, necessários ao cumprimento dos obje
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tivos organizacionais, da atuação de seu diretor, da abundân
cia de recursos e da autonomia de gestão, para a obtenção 
desta posição de destaque.

A prioridade aos grandes empreendimentos, visando a ex
pansão do sistema elétrico, tarefa de reconhecida complexi
dade e especialização, determinou a influência preponderante 
do subsistema de Conhecimento Especializado (conforme defini
do por Mintzberg, 1983), no Sistema de Poder, no qual a tec- 
noestrutura se apoiou.

Esta preponderância da tecnoestrutura e do Conhecimento 
Especializado foi diminuida com a segunda Presidência, que 
tomou decisões em divergência com a tecnoestrutura. "Não 
aceitou (o presidente) a solução de Irui (Cachoeira do Sul- 
RS), forçando a solução Charqueadas" (entrevista 8). 0 inicio 
das restrições financeiras, a perda da usina de Segredo para 
a Copei e o incremento no subsistema de Politica também con
tribuíram para o não-crescimento do Conhecimento Especializa
do, a partir da segunda metade da década de 70.

I
Para o estabelecimento do subsistema de Ideologia numa 

organização, Mintzberg (1983) sugere a existência de três es
tágios:
a) quando da criação da organização, pelos primeiros membros, 
em função da missão estabelecida;
b) ao longo do tempo, pelos episódios relevantes no cotidiano 
da organização, através do desenvolvimento de tradições, há
bitos, mitos;
c) pela identificação, dos ingressantes, com a ideologia 
existente.

Verificou-se que, na Eletrosul, a perspectiva de cresci
mento pessoal, em paralelo com crescimento da organização,
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atraiu os técnicos para ingressar na empresa. As condições de 
trabalho e de carreira eram vislumbradas como promissoras, 
criando sinergia e uma "atmosfera" de trabalho, crescimento e 
cooperação (entrevistas 1,2,8,9). A utilização de normas e 
procedimentos para recrutamento, seleção e treinamento con
tribuíram para o fortalecimento e disseminação de hábitos, 
pressupostos e crenças comuns. Pode-se, assim, concluir pela 
formação, crescimento e consolidação do subsistema de Ideolo
gia na empresa.

• A incorporação das empresas federais do Sul, como Ale
grete, Charqueadas, Sotelca, constituiu-se num "choque cul
tural" (entrevistas 1,4), pela necessária convivência entre 
funcionários de empresas com culturas diferentes. A incorpo
ração da Sotelca foi destacada como a mais problemática, pelo 
ftível técnico de seus empregados, considerado deficiente, e 
pela estrutura organizacional com um número excessivo de fun
cionários (entrevistas 1,4). "Teve que se fazer um acerto 
quando da incorporação à Eletrosul, pois queriam eliminar 
funções. A presença de pessoal catarinense na Diretoria aju
dou" (entrevista 3).

Na administração superior, dividiu-se, informalmente, os 
cargos de diretoria pelos três estados (RS, SC, PR), prática 
que permaneceu ao longo da história da empresa, revelando-se 
assim a influência dos governos estaduais sobre a organiza
ção, através do compromisso dos diretores com os governos es
taduais que os indicavam. Esta divisão levou a uma tendência 
de "encapsulamento" das diretorias, que exigiram autonomia 
nas decisões internas dentro da sua área de atuação, apesar 
do caráter colegiado da Direção da empresa. Vislumbrava-se o 
início de disputas internas a partir das influências dos go-
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vernos estaduais. As disputas alastraram-se no interior da 
organização, com a formação de "grupos", representando estes 
interesses. Verificou-se os indicios iniciais da atuação do 
subsistema de Politica, em função desta influência regional.

A segunda Presidência foi apontada como incrementadora 
de práticas politicas (entrevistas 2,3,8), tomando decisões 
técnicas em desacordo com os estudos e pareceres dos setores 
competentes, assim como nomeando assessores por motivação 
não-técnica. A decisão de candidatar-se a cargo eletivo, em 
1978, e o pedido de licença remunerada foram vistos como 
exemplo de uma Presidência valendo-se da política nas deci
sões empresariais, sinalizando a importância deste subsistema 
de Poder, na organização. Assim, o subsistema de Política in
crementou-se na segunda Presidência.

O rápido crescimento da organização exigiu a estrutura
ção de um sistema de regulamentos administrativos, burocráti
cos, visando a padronização de procedimentos. Os diversos ma
nuais e as normas de seleção e recrutamento foram confeccio
nados e considerados modelos (entrevistas 1,2,4,5,13). Exis
tia o respeito e cumprimento das suas prescrições. A hierar
quia era respeitada (entrevistas 1, 2) . Concluiu-se pela 
consolidação e manutenção do subsistema de Autoridade, no pe
ríodo.

0 decréscimo de influência do subsistema de Conhecimento 
Especializado, a partir de 1976, observado na figura 20, foi 
atribuído ao acréscimo de importância da Política na organi
zação, a partir da gestão Teimo Thompson Flores.

O Poder da Eletrosul, frente ao ambiente, aumentou:

I
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a) pelo crescimento e consolidação da empresa;
b) pela construção de vultosas obras, movimentando grande vo
lume de recursos, dando origem ao incremento econômico da re
gião;
c) pelo oferecimento e venda de energia em grande quantidade, 
insumo indispensável para o progresso do região.

Como conseqüência, passou a ocupar lugar de destaque e 
influência junto à população, comércio, indústrias e governos 
locais. Próximo ao fim da década, este crescimento ocorreu a 
uma taxa menor do que antes (figura 21), pelas restrições fi
nanceiras e pelos conflitos com a Copei.

68 Tempo 80
Fig. 21 - Poder Organizacional

Na coalizão externa, os "stakeholders" mais relevantes 
foram a Eletrobrás (acionista majoritário e com o poder de 
nomear o presidente e diretores), o Governo Federal, as con
cessionárias (pela divisão de atribuições e decisões a serem 
tomadas em conjunto) e governos estaduais (pela influência 
politica junto à esfera federal de decisões e pela indicação 
de diretores), conforme as entrevistas 1,2,4,8,9. Os sindica-



tos não influenciaram nas decisões organizacionais 
(entrevistas 1,5,6). Clientes e fornecedores não foram cita
dos (entrevistas 1,4,8,9,10).

CEÇE 
Gov. ROS \  ♦

Gov. SC

♦♦
CELESC Ambienta 

/♦
/

Gov. Federal

Eletrobrás

Gov.Paraná COPEL

Fig. 22- A organização, a CE, a Cl e os Subsistemas

A CE, no periodo, teve como membro de maior poder o Go
verno Federal, detentor das prerrogativas de determinar tari
fas, participar, intervir e influenciar nos recursos e na 
indicação da Presidência. Apesar de algumas divergências com 
os estados e de suas concessionárias, considerou-se que a CE 
agiu de forma conjunta..

A Cl teve como membro influente a tecnoestrutura, em es
pecial as áreas de Planejamento, Operação e Engenharia. Au
mentou a influência dos gerentes, em função da consolidação

de Poder
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do subsistema de Autoridade (entrevistas 2,4,5,8). A Presi
dência, com influência durante todo o período, utilizou-se da 
Autoridade e do Conhecimento Especializado (Ia. Presidência), 
e da Politica e Autoridade (2a. Presidência).

4.3.3 1980-1985: A Gestação da Crise
A APROSUL: A Reação doa gerentes

4.3.3.1 O Contexto Interno e o Conteúdo

Em 1980, o Mato Grosso do Sul foi incluído na área de 
atuação da Eletrosul. Neste ano, o Relatório da Diretoria, na 
seção de Recursos Humanos, relatava que "deu-se continuidade 
C...] à contenção de dispêndios no nível mínimo".

Contrastando com esta posição, o novo diretor de Cons
trução, anteriormente atuando na COPEL, anunciava obras para 
ampliar a capacidade instalada para 7.500 MW, sendo que, na 
época, era de 1.433 MW (entrevista 8). "Havia, na Diretoria, 
noção de que as restrições financeiras não permitiriam a obra 
de Ilha Grande. Entretanto, havia um sentimento de que se de
via começar a obra para criar o fato consumado" (entrevista 
5) .

O Relatório de Diretoria de 1981 colocava que, 
"atendendo às necessidades conjunturais do país, a Eletrosul 
teve de rever sua programação de obras, adequando-a aos re-
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cursos disponíveis e, por esta razão, teve de limitar seus 
empreendimentos àqueles mais prioritários e de execução mais 
acessível".

Começaram as restrições quanto à concessão de promoções 
de funcionários, movimentações, treinamento, viagens ao exte
rior, e também as leis salariais reduziram os níveis mais 
elevados de salário. Já se vislumbrava a necessidade de pos
tergar obras. "As atividades diminuíam e o quadro aumentava, 
especialmente no nível de apoio" (entrevista 13).

Com a postergação de obras, parcela de funcionários atu
ando nos canteiros de obras foi transferida para a sede. Ao 
aumento do quadro junto à sede, adicionou-se a diminuição de 
atividades, visto o adiamento das atividades de expansão, 
criando uma situação de subutilização de parte do quadro fun
cional. Este fato serviu para criar atritos e gerar um clima 
de ameaça às posições alcançadas por cada servidor, assim 
como questionou as expectativas anteriores de crescimento 
pessoal na organização (entrevista 13).

Às restrições financeiras, implicando a dificuldade de 
prosseguimento dos empreendimentos, somou-se o não- 
acatamento, pela Presidência, de algumas propostas da tecno- 
estrutura. Estas ocorrências foram vistas, internamente, como 
ameaças às posições e funções da tenoestrutura, criadas e de
finidas numa perspectiva do caráter empreendedor do início da 
organização. Este sentimento atingiu, em especial, aqueles 
setores diretamente relacionados às atividades de expansão da 
rede elétrica, como Construção, Engenharia e Planejamento. A 
rivalidade e a influência crescente das concessionárias esta
duais também apareciam como ameaça nesta época de recursos



I 124

escassos. "Havia a ameaça da Copei" (entrevista 8). "O Paraná 
era o que mais brigava contra a empresa" (entrevista 3).

Encabeçado por alguns gerentes ligados à tecnoestrutu- 
ra, organizou-se um movimento do corpo gerencial da empresa. 
Isto ocorreu em 1981, após o Seminário Nacional de Produção 
e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE), principal evento 
técnico-científico do Setor Elétrico Brasileiro, organizado 
pela Eletrosul, em Balneário Camboriú (SC). Nesta ocasião, 
foi fundada a APROSUL, Associação dos Profissionais da Ele
trosul. "A APROSUL começa em 1981, um pouco fechada, pois se 
restringia aos profissionais de nivel superior, em especial 
gerentes, para discutir assuntos da empresa e do setor, o que 
não era permitido pela estrutura vigente" (entrevista 6).

A entidade propunha-se a discutir os problemas do setor 
e da empresa, apresentar soluções e influir nas decisões or
ganizacionais. Os gerentes entendiam que não havia comprome
timento da Diretoria com os interesses da empresa (entrevista 
8). No início, a filiação foi restrita e a atuação divulga
da de forma tímida, por medo de represálias. Em 1983, a APRO
SUL mudava seu estatuto, abrindo seu quadro a todos os funci
onários. Esta mudança aconteceu devido à pressão dos demais 
funcionários, e à própria percepção dos integrantes iniciais, 
que viam a necessidade de fortalecer a entidade, através do 
crescimento do quadro de associados (entrevistas 6,8). "A 
filiação, restrita aos de nível superior, foi mal recebida 
pelos demais" (entrevista 6).

Alguns entrevistados afirmaram que, no seio deste movi
mento, se destacaram algumas lideranças utilizando a APROSUL 
em proveito próprio (visando galgar postos na estrutura da 
organização), e também para atrelamento a partidos políticos 
e/ou a movimentos sindicais (entrevistas 9, 14) . "A APROSUL
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era uma luta pelo poder" (entrevista 9) . "Havia uma vontade 
dos gerentes em assumir maiores prerrogativas, pois tudo vi
nha de cima para baixo" (entrevista 6).

Salienta-se que o período, início da década de 80, no 
plano político brasileiro, caracterizava-se pela distensão 
política, com amplo crescimento da importância dos partidos 
de oposição ao Governo Federal, assim como pela influência do 
movimento sindical combativo (ligado em especial à Central 
Única dos Trabalhadores - CUT) nas organizações estatais. O 
arrocho salarial contribuiu para a adesão maciça ao movimen
to (Skidmore, 1988).

Nesta época, na Eletrosul, "o Sindicato era o de Tuba
rão, que negociava por todos. O de Florianópolis era muito 
ligado à Celesc. Poucos eram sindicalizados na Eletrosul. O 
movimento era muito fraco, não existia o Departamento Inter- 
sindical de Estudos e Estatística (DIEESE), órgão de apoio ao 
movimento sindical. As pessoas esperavam que as coisas acon
tecessem" (entrevista 6).

Novamente, em 1982, o Relatório da Diretoria ressaltava: 
"os investimentos em obras tiveram de ser acentuadamente so
brestados por limitações de recursos, dentro da difícil fase 
conjuntural que ora se abate sobre o Brasil e o mundo". Neste 
mesmo documento relatava-se que "as áreas de estudos e plane
jamentos realizaram amplos e importantes trabalhos tratando, 
[,..]da evolução dos sistemas elétricos próprios". Em con
traste, citava um número significativo de obras planejadas 
para expansão do sistema nos próximos anos.

Em 1983, a Direção da empresa destacava, em seu relató
rio, que "a estrutura de financiamento demonstrou uma cres
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cente participacão de recursos de terceiros, decorrente da 
baixa geração de recursos operacionais".

Sobre "as perspectivas de expansão do sistema elétrico 
da Eletrosul [...] para o período 1984 a 1994 foi previsto um 
aumento de 4.090 MW na potência instalada da empresa", citava 
o Relatório de Diretoria de 1984. Neste ano, a capacidade 
instalada total era de 3.222 MW. Verificava-se, assim, que a 
Administração da empresa, apesar de ciente das dificuldades 
que se apresentavam, planejava uma expansão de 150% (em capa
cidade instalada) do sistema elétrico.

4.3.3.2 O Processo: A Dinâmica do Periodo

Para o período 1980-1985, ilustrou-se, na figura 23 
abaixo, a variação relativa dos subsistemas de poder, quanto 
à influência nos resultados organizacionais, baseando-se no 
relatado no item 4.3.3.1 anterior (Contexto Interno e Conteú
do) .
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Fig. 23 - os Subsistemas de Poder 
(variação relativa)

0 primeiro período considerado (1968-1980) caracterizou- 
se pela preponderância do Conhecimento Especializado e pelo 
caráter empreendedor da organização. A tecnoestrutura teve 
influência preponderante e o poder do Conhecimento Especiali
zado foi fundamental nas decisões organizacionais. As restri
ções financeiras e a diminuição da autonomia, próximo ao fim 
da década de 70, não se refletiram sensivelmente na empresa. 
A Política ficou restrita a algumas ações e não se disseminou 
no interior da Eletrosul. O interesse dos funcionários pela 
empresa, e o respeito às suas normas foi ponderável, refle
tindo a influência da Ideologia e Autoridade. O decréscimo 
no crescimento da empresa não foi sensível, mesmo no final do 
período, e a existência de oportunidades internas manteve um 
clima de coesão e interesse na organização. Externamente, a
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rivalidade com as concessionárias estaduais, tendo em vista a 
relativa abundância de recursos, não se refletiu em conflitos 
mais sérios.

A década de 80 trouxe um panorama diferente. O agrava
mento da crise econômica do Estado se refletiu na organiza
ção, pela paralisação dos empreendimentos, restrições salari
ais, piores condições de trabalho e baixa perspectiva de pro
gresso na carreira. Os membros da tecnoestrutura e os geren
tes perceberam a mudança do ambiente externo e as atitudes da 
Direção de não acatar as decisões técnicas. Reagindo a esta 
ameaça, os gerentes organizaram-se na APROSUL. "Sentia-se uma 
perda da autonomia da empresa, as condições se deteriorando. 
O sindicato era fraco. A APROSUL surge como uma tentativa de 
defender a empresa e seus interesses, por parte dos emprega
dos. Enxergávamos a Diretoria da empresa representando inte
resses contrários, em acordo com o ambiente externo. Os Dire
tores de Engenharia vinham do Paraná, logo defendiam mais a 
Copei" (entrevista 9). Estes fatos, e o crescimento da APRO
SUL, entidade não legitimada pela estrutura formal, abrindo 
os seus quadros aos funcionários em geral, caracterizaram a 
disseminação, estabelecimento e influência crescente da Polí
tica na organização. Esta foi a característica marcante deste 
período.

No próximo período (1985-1990), verificou-se a prepon
derância do subsistema de Política sobre os demais, o que 
ainda não acontecia neste período, com o Conhecimento Especi
alizado prevalecendo, embora, relativamente ao passado, em 
decréscimo.

Interessante notar, entretanto, que a perda de influên
cia da tecnoestrutura teve como contrapartida um esforço au
mentado, dos técnicos da área de Planejamento e Operação, na
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pesquisa, no aperfeiçoamento e melhoria dos instrumentos de 
análise e decisão utilizados em sua rotina. As restrições fi
nanceiras exigiram uma restruturação de procedimentos e cri
térios visando a adequação à esta nova situação (entrevista
10) .

A Ideologia, igualmente, perdeu influência pelo início 
da deterioração das condições de carreira e de trabalho na 
empresa. "Os desentendimentos internos agravavam-se. A briga 
por espaço aumentou. Havia o problema das obras paradas ou 
acabadas e o pessoal sem muito o que fazer e gerando pressão 
para continuar em Florianópolis. A partir de 83, aumenta o 
absenteísmo, doenças, alcoolismo e a procura de outras ativi
dades remuneradas externas" (entrevista 13).

0 subsistema de autoridade tentou aumentar os controles, 
para atender às restrições financeiras. "Não havia na empresa 
percepção das questões financeiras, achava-se que o dinheiro 
caía do céu. Só muito mais tarde, com o incremento das res
trições financeiras, é que houve a percepção" (entrevista 9). 
Entretanto, dos dados utilizados, não houve nenhum indicador 
de variação ná influência do subsistema de Autoridade, neste 
período.

O Poder da Eletrosul, frente ao ambiente, comportou-se 
na forma da figura 24, abaixo.



130

80 Tempo 85
F±g. 24 - Poder organizacional

A taxa de crescimento do Poder da organização, frente ao 
ambiente, foi menor, se comparada à taxa de crescimento do 
periodo anterior (1968-1980), mostrada na figura 21. Isto 
ocorreu em função da paralisação de grande parte dos investi
mentos, e pelo acréscimo de influência da Copei e dos gover
nos estaduais, na obtenção dos recursos escassos, em detri
mento da Eletrosul, restringindo sua atuação. "A Eletrobrás 
tomava decisões a favor das estaduais, contra a Eletrosul" 
(entrevista 8).

A figura 25 abaixo, mostrando a CE (com os 
"stakeholders" relevantes), a Cl (membros influentes) e os 
respectivos subsistemas de poder utilizados, ilustra o rela
cionamento da Eletrosul com o ambiente, no período 1980- 
1985.
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Flg. 2 5  -  A  organização, a CE, a Cl e os Subsistemas 
de Poder

Na coalizão externa, ocorreu um aumento da influência 
das concessionárias estaduais e dos governos estaduais, re
fletindo uma maior disputa por recursos escassos. O aumento 
de influência dos governos estaduais deu-se, também, em fun
ção da abertura política, e do avanço das forças de oposição 
aos governos militares (Skidmore, 1988; Medeiros,1993). Hou
ve, pois, uma divisão de poder na coalizão externa. Surgiu um 
novo "stakeholder", a APR.OSUL, com influência crescente.

Na coalizão interna, os gerentes ampliaram seu poder, 
através da sua união e da ação política, perdendo influência 
os setores da tecnoestrutura ligados à Construção, Engenharia 
e Planejamento, por exemplo, pela postergação das obras. Os 
setores ligados às Finanças tentaram, aparentemente sem su-
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cesso, ampliar sua influência, via controle burocrático, em 
conseqüência das dificuldades financeiras.

4.3.4 1985-1990: 0 Acirramento da Crise
“ As Presidências de Wilmar Dallanhol,
Paulo Melro e Fernando Bastos

I
4.3.4.1 O Contexto Interno e o Conteúdo

Apesar de não ter sido adicionado um MW sequer na potên
cia instalada do sistema elétrico nos anos anteriores, em 
1985 o Relatório da Diretoria planejava, para o período 1986- 
1995, um acréscimo de 5.126 MW. Assinalava, ainda, que o qua
dro efetivo de funcionários havia sido acrescido de apenas 5 
pessoas, passsando de 4.417 para 4.422, no ano. Além disso, 
"diversas iniciativas de Desenvolvimento Gerencial geraram um 
documento/diagnóstico, que contempla um elenco de sugestões 
no campo político, econômico, técnico e administrativo- 
gerencial para subsidiar as ações da Diretoria".

O advento da "Nova República" criou um quadro inteira
mente novo nas estatais federais do setor, e na Eletrosul em 
particular. Como o Governo Federal tinha sua sustentação po
lítica na chamada Aliança Democrática, formada pelo Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e Partido da Fren
te Liberal (PFL), houve uma divisão de "áreas de influência" 
entre estes partidos, no que diz respeito aos postos de co-
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mando das organizações estatais (Skidmore, 1988; Gouvêa,
1994). A indicação do comando da Eletrosul coube ao PFL, e 
em especial ao seu dirigente político em Santa Catarina, e 
também integrante da direção nacional do partido, o senador 
Jorge Konder Bornhausen (entrevista 14) . "Aureliano Chaves 
(ministro das Minas e Energia) e Bornhausen é quem respalda
vam o Dallanhol (presidente da Eletrosul), que tinha como 
missão instrumentalizar a empresa, na formação do PFL em San
ta Catarina e Paraná" (entrevista 6) . "Para a Eletrosul foi 
indicada também uma administração chefiada por um político 
que era, simultaneamente, presidente local de um partido po
lítico" (Souza, 1995).

Ao presidente escolhido, também presidente do PFL em 
Santa Catarina, o seu Partido atribui a missão de organizar o 
PFL na área de atuação da Eletrosul, utilizando a posição ob
tida (entrevistas 6,8; Souza, 1995). "A gestão da empresa 
passou a se guiar, como era de se esperar, por critérios po
li tico-partidários" (Souza, 1995).

A utilização politico-partidária da empresa constituiu- 
se em fator extremamente importante para sua politização in
terna, atuando como um "catalisador" para a expansão do sub
sistema de Política no interior da organização. "Foi um divi
sor de águas, pelo uso político. Usou-se móveis da empresa no 
Diretório do PFL. Começou o empreguismo. Isto desestimulou os 
demais empregados".

Parcela .ponderável dos funcionários aderiu a esta nova 
realidade, procurando pautar suas carreiras pela dinâmica 
partidária, em detrimento da postura anterior de valorização 
dos méritos funcionais. "A nomeação de um político ostensiva
mente vinculado a um partido político para dirigir a empresa 
quebrou um acordo tácito existente [...] de não introduzir

i
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politica partidária dentro da empresa. Por essa razão, inten- 
sificaram-se as atividades sindicais e a contestação aos atos 
administrativos da direção" (Souza, 1995). "As pessoas passa
ram a abrir as gavetas e mostrar o que tinham sobre as irre
gularidades e assumir atitudes criticas" (entrevista 6 ).

O advento da denominada "Nova República", marcando o fim 
do Regime Militar, permitiu o crescimento e a organização do 
movimento sindical mais combativo (Central Única dos Traba
lhadores - CUT), assim como dos partidos de oposição ao go
verno, localizados mais à esquerda no espectro politico 
(Partido dos Trabalhadores - PT -, Partido Comunista do Bra
sil - PC do B -, entre outros) (Skidmore, 1988; Pedro e Flo
res, 1994).

0 corpo gerencial articulou-se e apresentou documento à 
nova Direção da Eletrosul (Eletrosul, Manifesto dos Gerentes, 
1985). Afirmavam, nos pontos colocados no documento, que pro
curavam interpretar "a opinião dominante no quadro dos empre
gados" e visavam "subsidiar a formulação de mudanças que a 
situação exige e as circunstâncias favorecem". Apresentaram 
um diagnóstico da empresa, atribuindo as dificuldades enfren
tadas âs restrições financeiras e ao arranjo institucional 
do setor. 0 arranjo institucional facilitava a intromissão 
das concessionárias estaduais em questões de atribuição da 
Eletrosul. Afirmavam que "o relacionamento da Eletrosul com a 
comunidade e os órgãos dirigentes de sua área de atuação tem 
sido deficiente. Esta constatação baseia-se no flagrante des
conhecimento da importância da empresa pela comunidade, nas 
reações à implantação de novos empreendimentos e até na pro
posição da própria extinção da Eletrosul". Apresentavam 24 
sugestões prioritárias, visando retomar os empreendimentos 
em termos de expansão do sistema elétrico, adequando as ques
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tões financeiras, melhorando a articulação com a comunidade, 
o governo e as concessionárias estaduais. Propunham, como me- 
didas internas, um processo de planejamento estratégico com 
ampla participação, modificações da estrutura organizacional 
e da política de recursos humanos.

Esta articulação visava garantir uma parcela de influên
cia nas decisões organizacionais ao còrpo gerencial, neste 
contexto de politização da empresa. A APROSUL e o sindicato 
não participaram deste movimento. O episódio indicou um en
fraquecimento da Associação como força representativa de to
dos os funcionários, abrindo a possibilidade de sua futura 
substituição pelo sindicato. Sinalizou, também, um retorno ao 
movimento original dos gerentes, restrito aos detentores des
tes cargos. Procuraram caracterizar-se como isentos de in
fluências partidárias, preocupados essencialmente com as 
questões da organização (Eletrosul, Manifesto dos Gerentes, 
1985). Apesar disso, "a APROSUL ganha força com a gestão 
Dallanhol, que era muito polêmica, contribuindo com denúncias 
documentadas, contra a Diretoria, das irregularidades, e por 
movimentos coletivos de pressão" (entrevista 6).

Assim sendo, a gestão de Vilmar Dallanhol, de 02/05/1985 
a 23/04/1987, caracterizou-se pela intensa politização da or
ganização, por denúncias de má gestão, uso abusivo dos recur
sos da empresa, desvio fraudulento de recursos, empreguismo, 
desrespeito ao corpo de funcionários e às normas da empresa 
(entrevistas 6,8,13,14; Souza, 1995).

A APROSUL intensificou suas ações contra a direção da 
empresa, inclusive com um dossiê de denúncias enviado à Ele- 
trobrás (entrevista 6).

Em 1986, todo o corpo gerencial encaminhou solicitação 
para que o Presidente e mais dois diretores se exonerassem.
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Este clima de desestabilização administrativa repercutiu na 
Eletrobrás que, após breves contatos com diversos niveis fun
cionais da empresa, realizou a chamada "intervenção branca", 
substituindo os dois diretores, mas mantendo o Presidente 
no posto. A manutenção do presidente foi atribuida a suas li
gações politico-partidárias. Não sendo atendido, na íntegra, 
o pedido dos gerentes, e visando diminuir as tensões no inte
rior da organização, foram propostos estudos para reformula
ção da estrutura organizacional, novo plano de cargos e salá
rios e um processo de planejamento estratégico, (entrevista 
6; Souza, 1995).

Em 1986, foram modificados os critérios de garantia de 
suprimento utilizados para os estudos de planejamento da ex
pansão e da operação do sistema. "No caso brasileiro, [...] 
representa um relaxamento em relação ao critério determinis- 
tico anteriormente empregado"(Fortunato et al., 1990). De 
acordo com a entrevista 10, representou, igualmente, uma 
adaptação, pelos técnicos do setor, dos critérios à nova rea
lidade imposta pelas restrições financeiras, permitindo um 
maior aproveitamento do sistema existente, assim como a pos
tergação de obras e/ou a necessidade de menores acréscimos de 
energia quando da expansão. Também manteve-se, com o GCPS, a 
decisão de indicar, segundo os critérios técnicos, a necessi
dade de expansão do setor (entrevista 10). ,

O Relatório de Diretoria de 1986 destacava as restri
ções governameptais ao acréscimo do quadro de pessoal, ci
tando a criação do Programa de Incentivo à Aposentadoria, que 
motivou 4 5 funcionários. Além disso, foi instituido o adicio
nal de periculosidade, que beneficiou 1.94 3 empregados. Afir
mava-se que os baixos Índices de ausência e de doenças ocu- 
pacíonais colocavam a empresa na vanguarda em relação às de
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mais. Recorde-se, entretanto, a entrevista 13, em contraposi
ção, afirmando o crescimento destes Índices (absenteísmo e 
doenças), a partir de 1983.

Foi criado, em 1986, o Conselho de Administração, orgão 
colegiado de funções deliberativas, que passou a dividir as 
tarefas de direção com a Diretoria Executiva. Cabia ao Conse
lho eleger e destituir os diretores, definindo-lhes suas fun
ções, dentro do acordo com a Eletrobrás e os funcionários da 
empresa, visando diminuir o poder do presidente (Eletrosul, 
Relatório de Diretoria, 1993). Não ocorreram nas entrevistas 
referências de que este Conselho tenha, no período considera
do, influenciado efetivamente as ações organizacionais.

Em 1987, agravaram-se os problemas financeiros intra- 
setoriais. O Relatório da Diretoria deste ano afirmava: "a 
Eletrosul deixou de receber cerca de 26% das faturas de ener
gia que venceram no ano. o não-recebimento dessas faturas, 
que incluem parcelas relativas ao repasse de energia de Itai- 
pu, gerou, em contrapartida, um débito da Eletrosul, junto 
àquela empresa."

Neste ano, mudava a Presidência da Eletrosul. O escolhi
do, Paulo Affonso de Freitas Melro, técnico do setor, assumiu 
o cargo em função de indicação do ministro das Minas e Ener
gia (um dos lideres do PFL nacional), de quem havia sido con
temporâneo na Escola de Engenharia de Itajubá. O ministro das 
Minas e Energia encontrava-se, na época, no partido, em fac
ção interna diversa do lider catarinense Jorge Konder Bor- 
nhausen. Interpretou-se a indicação, do presidente da empre
sa, como parte de uma disputa partidária, com desdobramen
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tos na próxima eleição presidencial (entrevista 12; Souza, 
1995).

0 Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia 
Elétrica de Florianópolis (SINERGIA) assumiu a liderança na 
atuação sindical junto à empresa, e reagiu à politização pa
trocinada pelo PFL, promovendo uma politização através da CUT 
e do PT. Nas palavras de funcionários da empresa, "um partido 
político entrou pela porta da frente e outro pela porta dos 
fundos" (Souza, 1995).

Em comparação com a anterior Presidência, houve uma cer
ta diminuição dos atritos internos, motivada pela própria 
personalidade do presidente, conhecedor dos problemas do se
tor e de "fácil trato e comunicação" (Souza, 1995). Deve-se 
considerar ainda um natural refluxo após a saída de Wilmar 
Dallanhol. O presidente, entretanto, foi considerado indeci
so e sem liderança. Souza (1995) apontou estas característi
cas como fatores importantes para sua não-recondução à Presi
dência em 1989 , "após uma greve selvagem mal negociada, que 
deixou seqüelas no relacionamento interno entre empregados e 
gerentes".

Assim, a politização interna continuou, com a ação do 
Sindicato e com a absorção por parcela dos dirigentes e fun
cionários de valores ligados à política partidária. Incremen
tou-se a desesperança, individual e coletiva, quanto às pos
sibilidades de retomada da situação da década de 70.

Neste período, o Sindicato aumentou sua influência, em 
função dos descontentamentos gerados pelo arrocho salarial 
(tabela 8, entrevista 6), substituindo a APROSUL como entida
de representativa das insatisfações do conjunto do corpo fun
cional. Parcela significativa dos líderes da APROSUL engaja
ram-se nas atividades sindicais (Pedro e Flores, 1994), o que
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reforçou as atividades do Sindicato e enfraqueceu as da APRO- 
SUL (já abalada com o afastamento dos gerentes). "0 Sindicato 
não se envolveu neste caso do Dallanhol. Após este fato, mu
dou a orientação do Sindicato, envolvendo-se em outras ques
tões além das salariais" (entrevista 6).

Em 1988, uma segunda greve no ano, de 37 dias, criou uma 
situação de divisão entre o corpo funcional e os gerentes, 
que ficaram a favor da manutenção do funcionamento do sistema 
elétrico, frustrando a estratégia dos grevistas de interrup
ção do fornecimento de energia. Os gerentes constituíram o 
chamado, pelos sindicalistas, "Comando Delta", encarregado de 
manter o funcionamento precário da empresa. Neste instante, 
destacavam-se três facções distintas em conflito, a Presidên
cia e Diretoria, os gerentes e os grevistas (entrevistas
6,8,14).

Os problemas financeiros continuaram em 1988, apesar do 
decreto-lei 2.432/88, que penalizava os débitos em atraso e 
visava diminuir a inadimplência no interior do setor. 0 Rela
tório de Diretoria de 1988, correspondente aos 20 anos da 
organização, destacava que "a Eletrosul capacitou-se a pra
ticar um efetivo planejamento empresarial, cujo processo foi 
iniciado a partir da criação do Comitê de Planejamento Empre
sarial [...] ainda no ano de 1988, foi concluido o Plano Em
presarial Básico, marco de referência para as ações de plane
jamento em todos os niveis e em todas as áreas".

Em 1989, era indicado para a Presidência um politico ca
tarinense do PFL, não ligado ao setor, Fernando José Caldeira 
Bastos. Novamente, nesta indicação, ocorreu um embate entre o 
lider politico do PFL em Santa Catarina e o ministro das Mi-
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nas e Energia, vencendo o segundo. Neste embate já pesava a 
sucessão presidencial, na qual o ministro viria a ser o can
didato do PFL, e o ex-governador Jorge Konder Bornhausen 
apoiaria o candidato do Partido Liberal (entrevista 11).

O presidente da Eletrosul, político com apoio junto à 
Presidência da República, veio com a missão de serenar os 
ânimos no interior da organização, em especial os movimentos 
grevistas. Esta missão visava, entre outras coisas, evitar 
desgaste político para a transição no poder federal. Por ou
tro lado, aos sindicalistas, ligados á CUT e ao PT, também 
interessava uma melhoria de imagem, junto a certos setores da 
opinião pública, preocupados com a possibilidade de turbulên
cias políticas na candidatura do PT à Presidência (entrevista
11 ) •

Estabeleceu-se, assim, um clima de coexistência pacífica 
entre as forças antes em conflito (Presidência, Sindicato, e 
os gerentes). Estes últimos, entretanto, queixavam-se desta
coexistência com o sindicato, que desrespeitava, em diversas

i

ocasiões, as normas da empresa, e atentava contra a autorida
de e hierarquia, representadas pelos gerentes (Souza, 1995).

Episódio relevante foi a incorporação, ao quadro efetivo 
da empresa, de um número aproximado de 1.300 novos funcioná
rios, que eram empregados de empresas de prestação de servi
ços à Eletrosul. Através de situações de fato, geraram direi
tos trabalhistas, levando à sua incorporação. Aumentou o qua
dro funcional da Eletrosul, de 4.412 (em 1988) para 5.769 (em 
1989), sem justificativa no incremento de atividades e fun
ções (Eletrosul, Boletim Estatístico, 1993; entrevistas
11,13).

0 sindicato, que inicialmente se mostrava contrário a 
esta efetivação, a apoiou, a seguir. Interpretou-se esta mu-
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dança como uma estratégia de ampliar a base sindical 
(entrevistas 8,13). iO Relatório de 1989 destacava que "o último Plano Dece
nal de Geração, elaborado em 1989, indicava um crescimento 
médio anual de 5,8% no consumo total de energia, de 1990 até 
2000, enquanto no ano anterior, elaborado em 1988, previa um 
aumento médio anual de 7,8% no mesmo periodo".

4.3.4.2 O Processo: A Dinâmica do Periodo

Para 1985-1990, o Sistema de Poder, através da variação 
de influência de seus subsistemas, nos resultados organizaci
onais, comportou-se da forma mostrada na figura 26, abaixo.

P

Fig. 26 - Os Subsistemas de Poder 
(variação relativa)
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Este período caracterizou-se pela maior intensidade da 
politização interna. A indicação de um presidente supostamen
te encarregado de utilizar a empresa para fins partidários, 
tornou-se um "catalisador" para a preponderância do subsiste
ma de Política na empresa.

A APROSUL conseguiu arregimentar apoio entre os emprega
dos, alegando a defesa da empresa frente a esta interferência 
indevida. Os gerentes, utilizando-se da sua posição funcio
nal, procuraram, sem se aliar ao sindicato, garantir a manu
tenção das posições e influência até então vigentes. A Dire
toria entrou em confronto com estas duas forças.

0 subsistema de Conhecimento Especializado perdeu, subs
tancialmente, influência em função da politização e da não- 
consideração, pela Administração Superior, da experiência e 
dos conhecimento dos gerentes e técnicos de carreira nas de
cisões organizacionais. As restrições financeiras, que conti
nuaram a vigorar, agravaram o quadro de crise e confronto. "O 
auge da crise (1986) foi um episódio insólito: a quase tota
lidade dos gerentes da Eletrosul (executivos de Io. e 2o. ní
veis) assinaram uma exortação ao presidente para que ele re
nunciasse, pois suas ordens não seriam mais aceitas" (Souza,
1995).

A Autoridade também perdeu influência, pela quebra de 
hierarquia, decorrência da politização. "Houve uma crise ad
ministrativa generalizada" (Souza, 1995).

A Ideologia tornava-se mais fraca pela disputa interna, 
pelo clima de confronto estabelecido. O aumento de doenças, 
absenteísmos, e a procura de novas alternativas profissionais 
fora da organização, indicavam o clima reinante e a falta de 
motivação no ambiente de trabalho (entrevista 13) . A divisão 
entre APROSUL e gerentes também diminuiu a coesão interna.
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0 relacionamento da Eletrosul com o ambiente, expresso 
através do "stakeholders" influentes da CE, dos membros des
tacados da Cl, e dos respectivos subsistemas de poder utili
zados, apresentou-se na forma da figura 27, a seguir.

F±g. 27 - A organizaç&o, a CE, A Cl e os Subsistemas 
de Poder

Na CE, destacaram-se as influências do SINERGIA e do 
Partido da Frente Liberal, sendo que a APROSUL teve sua in
fluência substituída pelo sindicato, a partir do final da 
gestão Wilmar Dallanhol (entrevista 6,8).

Na Cl, os gerentes procuraram manter sua articulação e 
influência, com a tecnoestrutura perdendo poder.

0 confronto da Presidência com a APROSUL e os gerentes 
chegou ao auge com as denúncias de irregularidades e desman
dos na condução da empresa. A Eletrobrás foi obrigada a in
tervir na empresa, diminuindo, em parte, o poder da Presidên
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cia, e criando um Conselho de Administração para ampliar o 
Colegiado Deliberativo da Organização.

Na segunda Presidência do período (Paulo Melro), os ge
rentes foram mais prestigiados pela administração, afastando- 
se de um confronto direto. O Sindicato continuou suas ativi-

Idades reivindicatórias, atritando-se com a Presidência, man
tendo a politização interna e conduzindo greves. 0 nível de 
confronto, apesar disso, não foi tão intenso quanto o da ges
tão anterior. Não existiu, entretanto, em nenhuma das partes 
envolvidas, liderança e propostas para romper com a crise da 
empresa.

A situação financeira continuava crítica, sem investi
mentos e com endividamento crescente, resultando num contin
gente de funcionários sem atividades, em virtude da paralisa
ção das obras e da inexistência de alternativas para o redi- 
recionamento da função da empresa.

As propostas do PRS e da Revise não encontraram ações 
afirmativas no Governo Federal. A tentativa interna de Plane
jamento Estratégico também não conduziu a um reposicionamento 
organizacional (Souza, 1995, entrevistas 6, 12).

Pelo acima exposto, verificou-se, nesta gestão (Paulo 
Melro), a continuação da preponderância da Política sobre o 
Conhecimento Especializado, com o declínio da Autoridade e da 
Ideologia. Este declínio ocorreu a taxas menores, comparati
vamente, à gestão antecedente (figura 26).

0 último presidente do período (Fernando Bastos) assumiu 
numa época em que já se articulava a sucessão no Governo Fe
deral. Ao PFL e ao Sindicato não interessavam o agravamento 
do conflito por meio de greves, pelos prejuízos políticos. Os
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questionamentos sobre o papel e funções do Estado, tendo em 
vista a crise financeira do Brasil e os planos econômicos 
frustrados (Cruzado, Bresser), trouxeram para discussão, na 
imprensa, nos meios politicos e acadêmicos, propostas de pri
vatização das empresa estatais, e de desregulamentação dos 
setores atendidos por estas empresas. Neste contexto, Presi
dência, Sindicato e Gerentes estabeleceram uma "coexistência 
pacifica" (entrevista 11; Souza, 1995) .

A Política cresceu em função da politização interna pré- 
existente, agravando-se com a politização resultante da in
terferência externa. Esta interferência externa aconteceu ao 
final do governo do presidente Oosê Sarney, de profunda cri
se econômica e conflitos partidários. 0 Conhecimento Especia
lizado continuou perdendo influência, assim como Autoridade e 
Ideologia, especialmente pela situação de paralisação da em
presa e dificuldade no encontro de alternativas para a orga
nização (figura 26).

A CE encontrava-se dividida pela crescente ação do Sin
dicato, e pela presença e ação de um partido político na or
ganização (figura 27).

A figura 28, a seguir, mostra a variação do Poder da 
Eletrosul, frente ao ambiente, ocorrida no período 1985-1990:
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Poder da

Fig. 28 - Poder Organizacional

A organização perdeu Poder, frente ao ambiente, pelo 
agravamento da situação financeira, impedindo as atividades 
organizacionais externas, e pelo desgaste interno, resultado 
da politização. 0 desgaste interno colaborou para que não se 
viabilizasse o reposicionamento organizacional, visando a 
melhoria da situação existente. Vislumbrava-se um quadro de 
autofagia. Cresciam os questionamentos sobre a manutenção da 
organização (Souza, 1995; entrevista 15).

4.3.5 1990-1993: A Intervenção do Governo 

4.3.5.1 Contexto Interno e Conteúdo

Com a eleição de novo presidente da República, Fernando 
Collor de Mello, e com a implementação da politica federal 
de redução do tamanho do Estado, através da privatização, 
para a Eletrosul foi indicado como presidente, o engenheiro 
eletricista Amilcar Gazaniga. Este já havia atuado, profissi-
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onalmente, na CELESC, na área de Distribuição de Energia e, 
politicamente, junto ao Partido Democrático Social (PDS). 
Candidato a governador de Santa Catarina em 1986, teve a mis
são "de dividir votos com o candidato do PFL", quando da rup
tura da chamada "União por Santa Catarina", tradicional ali
ança ente PDS e PFL (entrevista 15). Porém, nesta indicação 
para a Eletrosul, obteve o apoio das forças políticas do PFL 
e do PDS em Santa Catarina, unidos na sustentação ao governo 
Collor. sua missão na Eletrosul foi mostrar, no periodo de 6 
meses, a possibilidade de sanear financeiramente a empresa, 
impedindo a sua extinção pura e simples (entrevista 15; Souza 
1995) .

Para isto, a partir de indicações de parente, funcioná
rio de carreira da organização, montou, anteriormente à pos
se, um Grupo de Trabalho para diagnosticar e propor medidas 
para a execução da missão.

0 diagnóstico apontou essencialmente, como causas dos 
problemas da empresa, a má gestão, o corporativismo, decisões 
errôneas na condução da expansão do sistema elétrico, entre 
outras. Atribuiu a crise empresarial às causas endógenas, 
função da má administração, corporativismo e negligência, não 
creditando grande peso às causas exógenas, entre elas as res
trições financeiras (entrevista 15).

Em 1990, foi implementado o chamado Programa de Gestão 
1990-1993. Visava "acelerar o ajustamento da empresa aos no
vos requisitos de modernização, eficiência e eficácia que de
vem ser atendidos na atual fase do desenvolvimento do país. 
Os principais resultados obtidos foram: Restruturação Organi
zacional, Adequação da força de trabalho, Adequação da Infra- 
Estrutura Administrativa e Adequação do Orçamento" 
(Eletrosul, Relatório de Diretoria, 1990).
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Em 1991, "a empresa superou a determinação contida no 
decreto 17/91, de 01/02/1991, para reduzir suas despesas de 
custeio em 10% ,em relação ao ano anterior. A economia obtida 
nas rubricas de Pessoal, Serviços de Terceiros, e outros dis
pêndios atinge o percentual de 19%" (Eletrosul, Relatório de 
Diretoria, 1991).

O Relatório da Diretoria de 1992 relatava que, dentro do 
Programa de Gestão 1990-1993, o "especial destaque para os 
Programas de Incentivo à Demissão Voluntária resultou na di
minuição de 738 pessoas, correspondentes a 16%, no quadro to
tal de pessoal, o qual atingiu 3.915 em 31/12/1992, comparado 
com 4.653 no inicio do ano."

Em 1993, o quadro de pessoal foi reduzido em aproximada
mente 2.000 funcionários (Eletrosul, Boletim Estatístico,
1993).

Todo este processo de restruturação encontrou resistên
cia no corpo funcional. Em março de 1990, os gerentes já ha
viam encaminhado documento ao futuro ministro Ozires Silva, 
da Infra-estrutura, responsável pelo Setor Elétrico, expres
sando suas preocupações com o futuro da empresa (Eletrosul, 
Manifesto dos Gerentes, 1990).

O sindicato entrou em rota de colisão com o presidente, 
que tinha forte apoio político junto aos governos federal e 
estadual. Em meados de 1990, uma greve com agressividades de 
ambos os lados culminou com a demissão de dirigentes sindi
cais (entrevista 15).

Conforme Souza (1995), "a nova Diretoria modificou os 
critérios e o estilo de administração, procurando reduzir es
truturas e baixar custos como orientação básica. Como premis
sa, todos os gerentes de Io e 2o escalões foram substituídos, 
independente de quaisquer considerações de mérito, experiên
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cia ou especialização- Não há um critério claro na escolha 
dos substitutos, exceto, talvez, a lealdade às politicas neo- 
liberais da nova administração".

Em 1993, a Eletrosul assinava um convênio com a Celesc, 
para a participação desta na conclusão da obra da Hidroelé
trica de Itá. A Eletrosul já havia gasto US$ 258 milhões, em 
projetos de engenharia, estudos preliminares, obras de infra- 
estrutura e acesso, relocações, indenizações e administração. 
(Eletrosul, Relatório de Diretoria,1993).

Neste mesmo ano, com o desgaste do governo Collor e a 
aproximação do governo Itamar Franco com a CUT e o PT, houve 
a facilitação do retorno, aos quadros do serviço estatal, dos 
punidos no governo anterior, incluindo os afastados pela ad
ministração da Eletrosul. 0 presidente sentiu-se despresti
giado, e foi substituído, tendo o novo presidente, Cláudio 
Ávila da Silva, o apoio das mesmas forças locais do anterior 
(entrevista 15).

Em 1994, a dívida da empresa, referente a empréstimos e 
financiamento a longo prazo era de US$ 785 milhões. Os valo
res a vencer em 1995 e 1996 mostraram-se superiores à folha 
de pagamento anual (Eletrosul, Demonstrações Contábeis,
1994).

Em 25/04/1995, os ministros de Minas e Energia e do Pla
nejamento anunciaram a venda de todas as empresas do grupo 
Eletrobrás, incluindo a Eletrosul. O presidente da Eletrobrás 
e o da Eletrosul declararam à imprensa não terem sidos previ
amente comunicados do fato (Folha de S.Paulo, 1995).
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4.3.5.2 O Processo: A Dinâmica do Período

Este período caracterizou-se pela imposição do subsiste
ma de Autoridade (em função da intervenção da CE) e pelo de
créscimo da influência dos demais subsistemas. Em conseqüên
cia, os subsistemas de Poder, no periodo 1990-1993, mostraram 
a variação ilustrada na figura 29, a seguir, em relação à 
respectiva influência nos resultados organizacionais.

F±g. 2 9  -  Os Subsistemas de Poder 
(variação relativa)

A permanência da crise financeira, com a estagnação das 
atividades de expansão do sistema elétrico, a politização in
terna e a não-implementação de alternativas para a organiza
ção constituíram o quadro existente na posse do presidente 
Amílcar Gazaniga. Indicado pela união das forças de apoio ao 
Governo Federal, em Santa Catarina e nos demais estados de
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atuação da empresa, assumiu com plenos poderes para, em 06 
meses, viabilizar a organização ou extingui-la (entrevista 
15; Souza, 1995).

Das suas análises preliminares, o presidente concluiu 
pela necessidade de impor o predomínio da hierarquia e auto
ridade na empresa, diminuindo ou eliminando a politização (em 
especial a do Sindicato). "Os problemas da Eletrosul eram 
mais de boteco de esquina do que de uma empresa estatal" 
(entrevista 15).

A redução do quadro em 2.000 funcionários, a implantação 
de controle de ponto eletrônico, o enfrentamento de greve, a 
demissão de líderes sindicais, a substituição de gerentes, 
dentro do contexto do governo Collor de reformas urgentes e 
profundas, modificaram o quadro do poder na organização. A 
Autoridade efetivamente se impôs, numa postura de interven
ção. A politização interna diminuiu, em conseqüência do clima 
de repressão instaurado. E o sindicato perdeu sensivelmente 
sua influência, pelo medo de demissões e pelo decréscimo do 
quadro.

Souza (1995), considerando o estilo autoritário da admi
nistração, concluiu que "o objetivo (da Presidência) foi 
atingido, mas os processos se deterioraram (participação, mo
tivação)". O subsistema de Ideologia, relacionado à coesão 
interna, diminuiu sensivelmente.

Não há indicações de que o Conhecimento Especializado 
tenha sido prestigiado nesta Administração. A crise financei
ra não permitiu a reativação das atividades da empresa, e o 
"enxugamento" do quadro funcional, desligando considerável 
contingente de técnicos experientes, que acompanharam a em
presa desde seu início, levou ao decréscimo do poder do Co
nhecimento Especializado.
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0 Poder da Eletrosul, no período considerado, frente ao 
ambiente, comportou-se da formà mostrada na figura 30, a se
guir.

O poder da organização diminuiu, pela manutenção da cri
se financeira. A intervenção reduziu a autonomia da Eletro
sul, que ficou dependente das decisões da CE. Esta CE, repre
sentada essencialmente pelo Governo Federal, não retomou os

iinvestimentos, mantendo a paralisia da empresa, assim como 
manifestou interesse na liquidação da Eletrosul e de outras 
empresas do setor (Amaral Filho, 1996).

Poder
Organização

-----------------------
90 T e m p o  9 3

F±g. 30 - Poder Organizacional

A CE e a Cl, com seus membros influentes, e os respecti
vos subsistemas de poder utilizados, na Eletrosul, mostraram 
a seguinte configuração, conforme a figura 31, a seguir.
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AMBIENTE

Governo 
Federal

Fig. 31 - A organização, a CE, a Cl e os subsistemas 
de Poder

Na Cl, predominou, com hegemonia, a Presidência, apoiada 
na Autoridade. Os demais componentes da Cl e os demais sub
sistemas de Poder não se constituíram em obstáculos às deci
sões do Presidente e de sua Autoridade.

Na CE, preponderou o Governo Federal, que indicou o pre
sidente da empresa como seu representante plenipotenciário. 
Mesmos as forças políticas locais, neste período, não detive
ram poder suficiente para contrariar a política imposta pelo 
presidente da República.
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4.4 Análise Consolidada; 1968-1993

Consolidando-se, de forma conjunta e seqüêncial, as aná
lises do item 4.3 (As Mudanças na Eletrosul), e unificando- 
se as figuras 20 a 28, pode-se montar o quadro 4, abaixo.

P E R Í O D O
I 68-80 I 80-85 X 85-90 X 90-93 I

IConhecinento 1 X X X X
IEspecializado I Aumenta I Diminui I Diminui X Diminui X
I I X X X X
IAutoridade I Aumenta I Diminui I Diminui I Aumenta I
I I X X X X
IPolitica I Aumenta X Aumenta X Aumenta I Diminui I
I I X X X I
XXdeoloqia I Aumenta X Diminui I Diminui X Diminui I
I I X X X X
XSubsistema I Conhecimento XConheoimentol Politiaa I Autoridade X
XPzedominante I I X X X
I I X I I X
XPoder Org. I Aumenta X Diminui X Diminui X Diminui X
I I X X X I
XStakeholders I Oo t. Fed. X Gov. Fed. X Gov. Fed. X Gov. Fed. X
IRelevantes I Cone. Est. I Cone. Est. I Cone. Est. I I
I I Eletzobzás X Aprosul X Sindicato X X
I X I I PFL X X
I I X X Eletzobzás X X
I I I X X X
I I X X X X
I CE I Dominada X Dividida X Dividida X Dominada I
I I X X X X
I I X I X X
I I X X X X
ICX- Membros X Tecnoest. X Tecnoest. X Gerentes X Presidênaial
I Influentes I Presidência X PzesidênciaX Presidência! X
I I X Gerentes X I I
X X-- Sotelca X X X X
IEvantos Ilni.politizaçáoX- Restziçfiesl-IntezfezênciaX'•Intervenção!
Xlaportantea I-- Restrições Xfinanceiras Xpolitica ext. X-- Rest fin. X
I Ifinanceiras X- Apzosul I-' Restr.fin. X X

Quadro 4 - Consolidação da análise 1968-1993
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Observando-se o quadro anterior, pode-se verificar que:
a) as quatro primeiras linhas indicam que cada um dos subsis
temas de Poder modifica sua influência, relativamente aos re
sultados organizacionais, ao longo dos intervalos de tempo 
considerados. Assim, por exemplo, a Autoridade aumenta sua 
influência no periodo 1968-1980, diminui nos períodos 1980- 
1985 e 1985-1990, e novamente aumenta no periodo 1990-1993;
b) a linha seguinte mostra duas mudanças no subsistema de Po
der com maior influência interna (predominante). A primeira 
ocorre no periodo 1985-1990, devido a substituição do Conhe
cimento Especializado pela Politica. A segunda acontece no 
periodo 1990-1993, pela troca da Política pela Autoridade;
c) o Poder da Eletrosul, ■ frente ao ambiente, aumenta no pri
meiro período (1968-1980). Após, diminui em todos os outros 
intervalos considerados;
d) nos períodos analisados, diferentes "stakeholders" rele
vantes influem, ponderavelmente, na CE. O Governo Federal, 
principal acionista e responsável pela nomeação da Presidên
cia da empresa, está presente todo o tempo;
e) o Governo Federal domina a CE nos períodos 1968-1980 e 
1990-1993. Nos demais períodos, esta CE encontra-se dividida;
f) na Cl, os membros com relevante influência variam nos in
tervalos de tempo analisados. A Presidência exerce poder em 
todo o período 1968-1993;
g) as interferências externas, na Eletrosul, assumem formas e 
intensidades diversas, ao longo do tempo. As restrições fi
nanceiras iniciam ao final da década de 80, e atuam até 1993. 
As interferências políticas atuam significativamente a partir 
de 1985, somando-se às restrições financeiras.
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CAPÍTULO V
Interpretação Teórica e 

Fatores Intervenientes na 
Mudança do Sistema de

Poder



5.1. Introdução:
157

Mostra-se, neste capitulo, que a utilização conjunta da 
análise consolidada do período 1968-1993 (quadro 4) e do re
ferencial teórico do Capítulo III permite:
a) descrever e analisar, na integra, a dinâmica do sistema de 
Poder na Eletrosul, no período 1968-1993;
b) determinar os fatores intervenientes na variação dos sub
sistemas de Poder e, em particular, a substituição do Conhe
cimento Especializado pela Política (85-90), e este último 
pela Autoridade (90-93);
c) associar as modificações, da CE e da Cl, quanto à sua com
posição e influência na organização, com a mudança do sistema 
de Poder, ao longo do período pesquisado;
d) relacionar a regulação do Governo Federal com o sistema de 
Poder, e com o poder organizacional.

5.2 Interpretação Teórica

Verifica-se (quadro 4) que, nos doi« primeiro» período« 
(68-80 e 80-85), o subsistema de Conhecimento Especializado 
predomina internamente. No terceiro periodo (80-85), predomi
na a Política, e no quarto e último (90-93), predomina a Au
toridade.

» No primeiro período (68-80), entretanto, este predomí
nio do Conhecimento Especializado não é ameaçado pelo cresci
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mento dos outros subsistemas, como ocorre no segundo período 
(80-85).

Neste intervalo de tempç, a empresa pode exercitar sua 
autonomia, quanto às suas ações externas e internas, em fun
ção das seguintes condições:
a) a abundância de recursos para os empreendimentos;
b) a ausência de competição, dado o caráter monopolistico do 
setor;
c) o apoio do Governo Federal, interessado na expansão do 
sistema elétrico.

Lioukas et al. (1993), no seu estudo sbre as empresas 
estatais da Grécia (incluindo as organizaçoes do setor elé
trico grego), relacionam, entre outros, como fatores determi
nantes do poder organizacional:
a) existência dos recursos necessários às atividades da em
presa;
b) características ambientais, como a ausência de competição;
c) aspectos politicos, como o interesse governamental no des
envolvimento das atividades a cargo da empresa.

Logo, ocorre a coincidência do observado neste estudo, 
relativo ao poder da Eletrosul, com as conclusões do trabalho 
de Lioukas et al. (1993) em relação às empresas estatais 
gregas.

Hrebiniak e Joyce (1985), no estudo do relacionamento
i

entre o ambiente e a organização, examinam, de forma separa
da, o grau de determinismo ambiental e a capacidade de esco
lha estratégica, conforme a figura 31, a seguir.
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Grau da deteralnioao »biental 
Fig. 31 - orau d« deteralniuao x  Capaoidada da euoolha estratégica

Utilizando-se destas considerações de Hrebiniak e Joyce 
(1985), pode-se posicionar a Eletrosul no quadrante I da fi
gura 31 (escolha estratégica). Neste primeiro período, a em
presa possui destacada capacidade de decisão sobre os resul
tados organizacionais, seja internamente, quanto á estrutura 
e gerência, seja externamente, no que se refere aos empreedi- 
mentos no sistema elétrico. 0 Governo Federal, predominante 
na CE, permite o desempenho da organização.

A Eletrosul exerce sua capacidade de escolha estratégi
ca, visando atingir seus objetivos de planejar e construir 
grandes obras de geração e transmissão de energia, através da 
contratação de quadros com capacidade e competência para a 
execução de tarefas de elevada complexidade e especialização.
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Esta complexidade das tarefas conduz à utilização de quadros 
detentores de formação elitizada, que estruturam a empresa, 
imprimindo a sua marca.

Assim, destaca-se, como membro importante da Cl, a tec- 
noestrutura, em especial setores como a Engenharia, Planeja
mento, Operação e Construção.

A tecnoestrutura apóia-se no seu conhecimento para in
fluir nas ações organizacionais, tornando o Conhecimento Es
pecializado o subsistema de Poder preponderante na empresa.

Constata-se que a consolidação da Eletrosul, através de 
uma estrutura burocrática exemplar, reforça o subsistema de 
Autoridade e facilita o crescimento da empresa, coincidindo 
com o sugerido por Mintzberg (1982, 1983), para organizações 
deste tipo de estrutura e atividade.

Este crescimento, aliado à abundância de recursos, e à 
não-interferência da CE, em nível sensível, na empresa, con
duz à uma razoável autonomia organizacional. Esta autonomia 
permite o oferecimento de boas condições de trabalho e a 
perspectiva de carreira, mantendo um nível apropriado de coe
são interna, dando origem a um subsistema de Ideologia.

A divisão interna das diretorias, por áreas de influên
cia estadual, com a incorporação da Sotelca, assim como as 
ações políticas do segundo presidente, não são suficientes 
para retirar da tecnoestrutura, apoiada no Conhecimento Espe
cializado, o poder nas decisões organizacionais. A existência 
de recursos para as ações da empresa e a possibilidade de ex
pansão da organização permitem o entendimento interno entre 
as partes envolvidas.

Os anos finais do período (1968-1980) caracterizam-se 
pela crise financeira do Estado, refletindo-se nas decisões
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expressas no II PND, sinalizando ao setor a continuação do 
caráter expansionists do sistema elétrico. Esta expansão 
ocorre à custa do endividamento externo das empresas e da 
restrição das tarifas para o combate à inflação. A Eletrosul 
perde autonomia, pelo endividamento e pelo decréscimo da re
ceita própria.

A tecnoestrutura e a Diretoria já vislumbram as dificul
dades do futuro, mas apostam na possibilidade de resolver as 
dificuldades, propondo planos de expansão acelerada. Os tra
balhos de Medeiros (1993) e Almeida (1993), interpretando a 
visão dos técnicos do setor, no inicio da crise financeira 
(fins da década de 70), e as estratégias por eles propostas 
para o futuro, coincidem com o constatado na Eletrosul. veri
fica-se que parcela ponderável destes técnicos acreditam na 
manutenção, e até no incremento, dos empreendimentos em 
obras. A sinalização de crescimento do setor expressa no II 
PND, e a própria situação interna do pais, no regime militar, 
dificultando a manifestação de idéias alternativas, podem 
justificar esta visão do ambiente.

0 inicio da escassez de recursos faz aumentar as dispu
tas com as concessiçnárias estaduais. A perda da usina de Se
gredo, para a Copei, revela a fragilidade da empresa no inte
rior do setor.

A dificuldade de obtenção de recursos financeiros, ne
cessários para a continuidade das obras, se examinada à luz 
do trabalho de Pfeffer e Salancik (1978), mostrado na figura 
32, seguinte, constitui-se numa modificação das condições 
iniciais do ambiente externo.
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MODIFICAÇÕES NO AMBIENTE EXTERNO
U

Distribuição de Poder 
na Organização

u
Seleção e Remoção de 

t Executivos
u

AÇÕES E ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS

Fig.32 - Relação entre mudanças ambientais e o poder 
(Fonte: Pfeffer e SalancJJc,1978)

Entretanto, esta modificação do ambiente externo, tradu- 
zindo-se na diminuição dos recursos alocados à Eletrosul, não 
é suficiente, ainda, para modificar substancialmente a dis
tribuição de poder na organização. Porém, já sinaliza para um 
decréscimo do poder do Conhecimento Especializado e da tecno- 
estrutura, pela postergação dos empreendimentos.

,A restritividade e a duração da regulação não são rele
vantes, ainda, para criar mudanças substanciais na organiza
ção. As observações de Cook et al. (1983) aplicam-se a esta 
situação:

"A tese central é que o tipo e o nivel de resposta orga
nizacional dependerá do grau de intensidade da regulação 
[... ] na extensão do possível, mudanças na equipe pro
fissional serão evitadas. Estas mudanças podem se tornar 
necessárias se for requerido maior conhecimento especia
lizado para lidar com a regulação, e a regulação em si 
exija que se exerça maior controle sobre o comportamento 
profissional."
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» O segundo período (1980-1905) tem como característica 
o decréscimo da influência do Conhecimento Especializado, 
ainda predominante r e o crescimento acelerado da Política.

Neste período, ocorre a deterioração das condições fi
nanceiras, postergando obras e subutilizando os quadros en
volvidos com a expansão do sistema. A "abertura política", 
aliada ao incremento da crise financeira, levam á inquietação 
social e ao enfraquecimento do poder militar do Governo Fede
ral. Os partidos políticos e os governos estaduais ampliam 
sua influência.

Na Eletrosul, restringem-se salários, benefícios, trei
namentos, entre outros. A organização está sujeita a um ambi
ente que a tolhe, política e financeiramente, diminuindo sua 
autonomia. A capacidade de decisão, seja internamente ou ex
ternamente, 6 reduzida.

Analisando-se esta situação, pelo proposto por Hrebiniak 
e Joyce (1985), pode-se afirmar que a organização se desloca 
em direção a um novo posicionamento, no quadrante II da figu
ra 32, abaixo, pelo aumento da restrição ambiental.

Crau d« datara lnl<a o abldital 
Ftg. 32 - Crau d* datara lnl«B o x  Capanldado da «aoolha M t n U g l o a

i
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A interferência externa, neste instante, já é de inten
sidade razoável, criando incerteza sobre os rumos da organi
zação. Esta incerteza leva os gerentes a reagir. Organizam- 
se, visando manter sua influência interna e fundam a APROSUL. 
Utilizando-se do trabalho de Cook et a1. (1983), pode-se 
afirmar que a restritividade (relacionada com o grau de res
trição sobre a organização), o grau de incerteza (sobre os 
rumos da empresa) e a duração da regulação levam a uma reação 
interna, com repercussões no equilíbrio da Cl e do Sistema de 
Poder.

A tecnoestrutura e o Conhecimento Especializado perdem 
influência, pela diminuição dos empreendimentos, eliminando 
parcela ponderável do seu campo de atuação.

A APROSUL, visando ampliar seu poder, abre seus quadros, 
tornando-se uma entidade com características sindicais, com 
grupos instrumentalizando-a, para benefício próprio ou parti
dário, da mesma forma que a Presidência faz em relação à Ele- 
trosul.

Estes fatos levam o subsistema de Política a crescer de 
forma mais acelerada. Este subsistema é, segundo Mintzberg 
(1983), identificado pelo "comportamento de indivíduos ou
grupos que se caracteriza por ser informal, ostensivamentei
paroquial, tipicamente divisivo, e acima de tudo, ilegítimo".

O clima organizacional deteriora-se, haja vista as res
trições das vantagens funcionais, e a diminuição de ativida
des a realizar. A paralisação de obras, com a concentração de 
funcionários ociosos na sede (Florianópolis), leva ao cresci
mento dos atritos internos, piorando as condições de traba
lho, aumentando o absenteísmo e as doenças. Motiva, também, 
a procura, por muitos funcionários, de novas atividades remu
neradas externas, diminuindo a coesão interna (Ideologia).



A politização e o desrespeito às instâncias técnicas, 
pela Presidência, diminui o poder do subsistema de Autorida
de. A paralisação de atividades faz a empresa perder influên
cia no ambiente, por não mais controlar o fluxo de recursos 
associados aos grandes empreendimentos, um dos indicadores do 
poder organizacional proposto por Epstein (1974).

Torna-se interessante notar que a reação dos gerentes e 
da tecnoestrutura à crise causada pela interferência do ambi
ente na empresa ocorre através do subsistema de Política, e 
não através do subsistema de Conhecimento Especializado, fon
te de poder utilizada até então. Ao incremento da Política 
pela CE e pela Presidência, responde-se, internamente, com 
Política. Este comportamento pode estar relacionado ao con
texto nacional, de descrédito das chamadas "soluções tecno- 
cráticas" aos problemas do pais.

Nas organizações estatais, na época (inicio da década de 
80), cresciam e consolidavam-se associações de funcionários 
com características sindicais, agindo politicamente. Recorde- 
se o caso da Associação dos Professores da Universidade Fede
ral de Santa Catarina (APUFSC), conduzindo greves e interfe- 
rindo nas eleições de reitor, diretores de centro e chefes de 
departamento. Havia, assim, um clima propício à utilização da 
Política nas empresas estatais.

As tentativas de utilizar o Conhecimento Especializado 
aparecem, somente, nas reações do conjunto do setor, como o 
PRS e Revise.

» 0 teroeiro período (1985-1990) traz ia preponderância 
do subsistema de Política como o subsistema de Poder com mai
or influência na organização, em substituição ao Conhecimento

165
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Especializado (que predominou nos periodos 1968-1980 e 1980- 
1985).

A Nova República não equaciona a solução das questões 
financeiras. Ganha força o questionamento sobre modelo esta
tal do setor. O loteamento politico das estatais, conseqüên
cia do novo arranjo de forças, no âmbito nacional, premia o 
PFL com a Eletrosul.

A interferência da CE, neste período, é também política, 
diminuindo ainda mais a autonomia da empresa. O presidente

I(Vilmar Dallanhol) é acusado de instrumentalização política 
da empresa. A reação dos funcionários é imediata. Entretanto, 
é dividida: gerentes e APROSUL mantêm-se em caminhos indepen
dentes.

O sindicato SINERGIA vem substituir a APROSUL, haja vis
ta a emergência das questões salariais (tabela 7) e o cresci
mento do movimento sindical ligado á CUT.

O período caracteriza-se pelo enfraquecimento acelerado 
do Poder Organizacional, conseqüência do desgaste frente à 
opinião pública, e pela má situação financeira.

A politização atinge seu extremo, com á divisão da em-
i

presa em Presidência de um lado, e funcionários de outro.
As denúncias de irregularidades na gestão da empresa fa

zem a CE, através da Eletrobrás, intervir, afastando dois di
retores e mantendo o presidente, que entretanto fica com sua 
autoridade diminuída. Estabelece-se um certo "empate" no con
fronto. Este empate ("guerra fria") paralisa a Eletrosul, 
pela ausência de um comando definido.

As ações da tecnoestrutura, trabalhando em conjunto com 
o resto do setor elétrico, no PRS e Revise, através de pro
postas técnicas, não produzem resultados. Os critérios técni
cos para a expansão do sistema são modificados, para adaptar-

166
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se á situação de crise, tornando-se menos conservativos. Esta 
adaptação está em conformidade com as conclusões de Cook et 
al.(1983), no estudo referente à resposta organizacional de 
hospitais, dada a duração e restritividade da regulação.

Os dois últimos presidentes deste período (Paulo Melro e!Fernando Bastos) procuram exercer suas atividades mantendo 
uma "coexistência pacifica" com os gerentes e com o Sindi
cato, respectivamente. Pode-se chamar esta "coexistência pa
cifica" de politica do "feijão com arroz", na qual as grandes 
questões, como as restrições financeiras, a politização e a 
redefinição dos objetivos e estratégias da empresa, não são 
efetivamente equacionadas.

A regulação, pela CE, através das restrições financeiras 
e da política, leva a uma reação da Cl, que transforma a em
presa numa "arena política". Para Mintzberg (1983), a "arena 
politica" ocorre quando a organização torna-se um local de 
confronto de forças, cada uma lutando, através do subsistema 
de Política, para atingir seus objetivos particulares.

Na Eletrosul, nenhum dos lados em confronto (Gerentes, 
Sindicato, Presidência) consegue preponderar, paralisando a 
empresa. i

Esta situação conduz à diminuição da capacidade de de
cisão da organização, tanto no que se refere aos aspectos in
ternos, quanto à ação externa. Examinando-se à questão, à luz 
de Hrebiniak e Joyce (1985), pode-se posicionar a Eletrosul 
no quadrante IV (seleção natural) da figura 33, a seguir, 
haja vista o aumento do grau de determinismo ambiental 
(interferências externas) e a diminuição da capacidade de es
colha estratégica.
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Capaoidada d« «soolha 
estratégia«

Orou d« datara int SB o ablintal 
Flg. 33 - Orau d« detor*lnie»o X Capaoidada d* «seoXha ontratégtoa

Mintzberg (1983), analisando a configuração de "arena 
política", coloca que, "nos casos em que o conflito ê genera
lizado e permanente, mesmo com intensidade moderada, a orga
nização precisa de algum meio artificial de manutenção, para 
continuar existindo". No caso da Eletrosul, a continuação de 
suas atividades deve-se ao fato de ser uma' empresa estatal 
com o monopólio das atividades a seu encargo. Caso contrário 
(propriedade privada e competição), pode-se aventar a possi
bilidade da sua extinção, dadas as condições existentes.

» O último periodo considerado (1990-1993) tem como mar
cante característica o predomínio do poder da Autoridade, em 
substituição à Política, como subsistema de | poder com maior 
influência nos resultados organizacionais.

A empresa encontra-se numa situação de crise constante, 
sem solução. É o panorama existente no início do governo Co-
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llor. O setor elétrico é incluido no programa de privatiza
ções (Amaral Filho,1996).

Este governo, com determinação e vontade política, indi
ca um presidente para a Eletrosul, com sustentação nas forças 
partidárias governistas dos estados atendidos pela empresa. A 
CE, representada e dominada pelo Governo Federal, intervém na 
empresa. Com esta postura intervencionista, baseada na Auto
ridade, enfrenta o sindicato, impondo suas determinações e 
realizando algumas ações radicais na organização. Tem-se, 
nesta situação, o que Mintzberg (1983) denomina de Instrumen
to, isto é, uma configuração de poder na qual a CE impõe sua 
vontade sobre a organização através do uso do subsistema de 
Autoridade, o grande influenciador interno é a Presidência da 
Eletrosul.

A influência da Política diminui, pela repressão inter
na, atingindo as atividades sindicais.

O poder do Conhecimento Especializado continua em declí
nio, pela ausência de investimentos e paralisação das obras.

A Ideologia perde forçaf pelo medo dos funcionários 
quanto ao futuro individual e da empresa.

É de se ressaltar, entretanto, que não se verifica uma 
definição clara, até o fim do período estudado, de um repo
sicionamento empresarial, em termos de objetivos e estratégi
as, para o futuro da Eletrosul. Esta indefinição estende-se 
ao âmbito do setor elétrico.

Sugere-se, valendo-se de Mintzberg (1991), que os baixos 
níveis de influência da Política e da Ideologia, associados à 
total predominância da Autoridade, contribuem, internamente, 
para a indefinição quanto aos necessários novos rumos da em
presa. O subsistema de Política, por seu caráter não- 
legitimo, informal, permite o debate e o surgimento de indi-
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viduos, grupos, e propostas inovadoras, nâo sujeitas ao pro
cesso formal de formulação e implementação de mudanças. O 
subsistema de Ideologia, por sua característica de reforçar o 
"espírito de corpo", incentiva a união interna na busca de 
soluções frente a uma ameaça comum. A presença destes dois 
subsistemas, sem influência ponderável frente à Autoridade, 
impede a realização de mudanças significativas na empresa.

O posicionamento da Eletrosul, valendo-se de Hrebiniak e 
Joyce (1985), é mostrado na figura 34.

Capaoldada da aaoolha 
sstratdgioa

Grau da dattnlnl«« ablmtal 
Flg. 34 - Crau da ditcntiU.no X Capaoldada da aaoolha oatratdgloa

A melhoria nas condições internas da empresa, com o 
alivio dos conflitos, e de alguns aspectos ecônomico- 
financeiros, leva a um aumento na "margem de manobra" interna 
de decisões. No ambiente externo, não ocorre a diminuição das 
restrições financeiras, mantendo-se o grau de determinismo 
ambiental. Logo, o posicionamento ainda é no quadrante de se
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leção natural, sendo a manutenção da empresa função do cará
ter estatal da propriedade, e do monopólio das atividades.

5.3 Fatores Intervenientes na Mudança 
do Sistema de Poder

t

Pode-se, em conseqüência do exposto anteriormente, iden
tificar os fatores intervenientes na modificação do Sistema 
de Poder na Eletrosul, no periodo 1968-1993, e categorizá-los 
em:
a) exógenos;
b) endógenos.

A figura 35, a seguir, esquematiza esta categorizaçâo.
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Fator«s 
Intervenientes

Endógenos
(H ta tir io o i)

► Sistema de Poder
e Cl

( antas da s u b s titu iç ã o  do 

«ubAiatoaa prapondaranta)

Exógenos

Jonc. Federais
Setoriais -- ► Cone. Estaduais

Fluxo Financeiro

Fig. 35 - Fatores intervenientes na mudança
do sistema de Poder

i
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» Os fatores exógenos podem ser divididos em contextuais 
e setoriais.

Os contextuais estão relacionados às decisões econômicas 
e politicas nacionais, refletindo-se na emprèsa, e interfe
rindo nas suas atividades (regulação, na definição de Mi- 
tnick,1980).

A regulação do Governo Federal, no período considerado 
(1968-1993), efetiva-se de três maneiras:
a) pela restrição tarifária e pelo endividamento externo para 
possibilitar a expansão do sistema;
b) pela orientação expressa no II PND de manutenção do cres
cimento econômico, levando ao acréscimo acelerado dos inves
timentos, substituição de energéticos e subsidio às indústri
as eletrointensivas;
c) pela indicação e nomeação de presidentes e diretores com
prometidos com interesses externos (dos partidos, das con
cessionárias estaduais, e dos governos federal e estaduais) 
em detrimento dos objetivos da organização.

A duração e a restritividade da regulação, em especial 
as restrições financeiras, tiveram importância decisiva nas 
dificuldades da Eletrosul. As interferências politicas servi
ram de acelerador do processo de politização interna.

Os fatores setoriais referem-se ao arranjo institucional 
do setor, com concessionárias federais e estaduais, possuindo 
atribuições conflituosas, não esclarecidas, ;e um sistema de 
fluxo financeiro interno que permite as inadimplências, ge
rando atritos entre as partes e influindo nas restrições fi
nanceiras.

» Os fatores endógenos, ligados à história da organiza
ção, referem-se ao equilíbrio do Sistema de Poder e da Cl,
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existentes no período anterior â substituição do subsistema 
predominante.

As interferências da CE levam a modificações no equilí
brio inicial do Sistema de Poder e, em duas ocasiões, à troca 
do subsistema de Poder com maior influência nos resultados 
organizacionais. A fcl, utilizando o Sistema de Poder, atua no 
sentido de reagir às interferências externas e manter o equi
líbrio interno existente.

No período 1980-1985, anterior à primeira mudança, do 
Conhecimento Especializado pela Política (1985-1990), prepon
deram na Cl a tecnoestrutura, os gerentes, e a Presidência, e 
no Sistema de Poder o Conhecimento Especializado.

A preponderância da tecnoestrutura e do Conhecimento Es
pecializado origina-se da estratégia empreendedora e dos ob
jetivos previstos, quando da criação da Eletrosul, e da 
abundância de recursos e autonomia de gestão, que conduz a um 
corpo técnico capaz de realizar as tarefas complexas e espe
cializadas, necessárias aos empreendimentos de expansão do 
sistema elétrico.

A coesão interna (Ideologia), o conjunto de normas e a 
estrutura hierárquica adequada (Autoridade) contribuem para 
um bom desempenho das ações organizacionais.

A interferência governamental, nas formas indicadas an
teriormente, atuando de maneira conjunta, leva a uma reação 
da tecnoestrutura e dos gerentes através da politização in
terna (APROSUL, Manifesto dos Gerentes em 1985, por exemplo). 
Esta reação, em intensidade e forma, origina-se e é orienta
da por estes membros da Cl, baseada nos seus anseios (manter 
o Poder na organização) e na sua visão do ambiente externo 
(Souza 1995; entrevistas 1, 6, 8, 9,14). Entretanto, tal rea
ção não consegue reverter o quadro de dificuldades da empre-



sa. As divisões internas (Presidência, gerentes, APROSUL, e 
mais tarde o Sindicato), o encapsulamento das diretorias e a 
não-integração com a sociedade contribuem para este fracasso 
(Souza, 1995; entrevistas 1,3,4,6,8,9,14).

A politização interna, somada à manutenção das dificul
dades financeiras, com a falta de proposição e implementação 
de alternativas para a organização, resultam no decréscimo do 
Poder Organizacional. Este decréscimo é acompanhado pela per
da da autonomia, face à duração e restritividade da regula
ção.

Em conseqüência, na primeira mudança do subsistema de 
Poder preponderante (Conhecimento-Política, 1985-1990), a re
ação da CZ leva ao predomínio da Politica e à decadência do 
Conhecimento Especializado e da tecnoestrutura. A Ideologia, 
e até a Autoridade, não são suficientes para equilibrar os 
efeitos desagregadores da Política, eventualmente conduzindo 
as propostas alternativas para a empresa. Este fracasso, so
mado à manutenção das interferências externas, influindo nos 
resultados organizacionais e diminuindo o Poder Organizacio
nal, realimenta a intensidade dos fatores intervenientes, le
vando ao incremento das dificuldades.

Na segunda mudança (Politica-Autoridade, 1990-1993), as 
divisões da Cl (Gerentes, SINERGIA e Presidência) e a inexis
tência de um subsistema de Ideologia com influência ponderá
vel, em comparação com o de Política, também não permitem, 
internamente, uma reação eficiente frente à intervenção do 
governo. O subsistema de Conhecimento Especializado está em 
decadência, haja vista a paralisação das atividades da empre
sa. A reação política da Cl (greves, manifestações, por exem
plo) é esmagada pela Presidência apoiada na Autoridade. Não
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ocorre um redirecionamento da empresa, realimantando a ação 
dos fatores intervenientes sobre a organização.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A identificação e a categorização dos fatores 
intervenientes na mudança do sistema de Poder, assim como o 
conhecimento do relacionamento entre estes fatores e o 
Sistema de Poder, conforme estudado, permitem esquematizar a 
dinâmica do Sistema de Poder, na Eletrosul, no periodo 1968- 
1993, na figura 36 abaixo.

7ig.36 - Dinâmica do Sistema d« Podar

i
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Em conseqüência, conclui-se que:

a) a mudança do Sistema de Poder na Eletrosul, no período 
1968-1993, é o resultado de um processo, no qual intervêm 
fatores exógenos e endógenos. Os fatores exógenos relacionam- 
se particularmente com a regulação do Governo Federal, em 
especial as restrições financeiras e as interferências 
políticas. Os endógenos estão ligados à história da 
organização e ao arranjo inicial da Cl e do sistema de poder.

b) a mudança do Sistema de Poder efetiva-se através da 
variação relativa da influência dos subsistemas de poder, 
quanto aos resultados organizacionais. Assim, o processo de 
mudança do poder interno é caracterizado pela modificação da 
influência, ao longo do tempo, das parcelas constituintes do 
Sistema de Poder (subsistemas de poder).

I
c) a mudança do Sistema de Poder pode ser observada pela 
modificação do subsistema com maior influência, e ocorre:

cl) de forma contínua (incremental) , nois períodos 1968- 
1980 e 1980-1985 , com relação ao aumentor e após 
decréscimo do Conhecimento Especializado; 
c2) ao "saltos" (quantum leaps), na substituição do 
Conhecimento Especializado pela Política (1985-1990), e 
deste pela Autoridade (1990-1993) .

Num primeiro instante, as interferências externas provocam 
uma mudança no poder interno que não é suficiente para 
modificar substancialmente o arranjo inicial do poder 
(mudança incremental).
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d) o "salto" + modificação do poder, está relacionado com a 
maior intensidade da regulação, comparativamente à 
interferência existente durante o período de mudança 
incremental (1968-1985) , haja vista:

dl) o somatório das restrições financeiras com a 
instrumentalização político-partiddria, na substituição 
do Conhecimento Especializado pela Política; 
d2) a intervenção do governo, num momento de intensa 
crise, face às dificuldades financeiras e interferências 
políticas, quando a Autoridade substitui a Política. 

Tem-se, então, num segundo instante, a regulação com 
intensidade suficiente para modificar substancialmente o 
poder na organização. Além disso, o equilíbrio inicial da Cl 
e dos subsistemas de poder já se encontra, nesta ocasião, um 
pouco mudado.

e) o equilíbrio da Cl e do Sistema de Poder, anteriormente ao 
"salto", influi na reação da Cl à regulação. A forma (através 
da Politica) e a intensidade da resposta da Cl são 
diretamente relacionadas com este arranjo, conforme 
constatado nos dois episódios acontecidos na empresa (1985- 
1990 e 1990-1993) .

f) a reação da Cl, quando da ocorrência do salto, 
realimentando os fatores intervenientes, aumenta as 
dificuldades da empresa. O uso da Politica (1985-1990) e a 
intervenção da CE, com a utilização da Autoridade (1990- 
1993), não conseguem equacionar a solução para a crise da 
empresa, e conseqüentemente enfraquecem a Eletrosul frente ao 
ambiente, levando ao aumento da ação dos fatores 
intervenientes.
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g) a realimentaç&o ocorre através do decréscimo do poder 
organizacional. A situação de crise interna diminui os 
resultados organizacionais, tornando a Eletrosul menos 
influente no ambiente, e mais exposta â ação da regulação da 
CE.

Os resultados obtidos, acima colocados, permitem 
descrever e analisar o processo de mudança do Sistema de 
Poder na Eletrosul, no periodo 1968-1993, relacionando a 
regulação com o Sistema de Poder, e este com o Poder exercido 
externamente.

Estes resultados podem ser estendidos à análise das 
demais organizações do setor elétrico, neste momento de 
transição, com a discussão e definição de questões como a 
privatização (total ou parcial) das concessionárias estaduais 
e federais, alianças estratégicas do setor público com a 
iniciativa privada, e a determinação do futuro orgão 
regulador.

Ao governo interessa planejar e operar a regulação que 
exercerá sobre o setor, incentivando e garantindo o 
equilíbrio entre oferta e demanda de energia, dentro do 
projeto de desenvolvimento do país.

À organização interessa estruturar-se e posicionar-se 
adequadamente no novo arranjo institucional, no qual, além da 
regulação do governo, interferirá, por exemplo, a competição 
das outras empresas.

Os estudos existentes relacionados ao assunto baseiam-se 
em experiências vivenciadas por técnicos do setor, 
preocupando-se, em especial, com os aspectos econômico- 
financeiros. A abrangência destes trabalhos é, portanto, 
limitada.
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A teoria obtida, através do entendimento do processo 
estudado, permite a identificação dos fatores intervenientes, 
e o relacionamento destes na dinâmica do sistema de Poder. A 
aplicação e/ou adaptação, em outros casos, dos resultados 
encontrados nesta investigação certamente contribuirá no 
atendimento das necessidades do setor elétrico brasileiro.

Atualmente, o debate sobre o novo arranjo institucional 
é sobre o QUANTO de interferência estatal "versus" o QUANTO 
da livre ação do mercado e da competição devem existir no 
setor. As posições divergentes (estatizantes e neoliberais), 
concordam com a necessidade de um certo grau de regulação 
estatal, necessitando-se, em consequência, determinar-se o 
consenso em torno deste grau. Neste sentido sugere-se, como 
seguimento deste trabalho, responder-se à pergunta QUANTO 
cada um dos fatores intervenientes influiu na mudança do 
sistema de poder, assim como QUANTO cada um dos subsistemas 
foi afetado e QUANTO foram modificados os resultados 
organizacionais. Os resultados obtidos nesta pesquisa, 
portanto, servem de ponto de partida para este futuro estudo.

A análise do comportamento organizacional, em seu 
relacionamento com o ambiente externo, é de grande interesse 
para a Teoria das Organizações.

A abordagem através do poder permite considerar o 
comportamento organizacional como relacionado a um processo 
de ações e reações, em que cada um dos participantes, 
organização e meio ambiente, influencia e é influenciado. A 
trajetória, ao longo do tempo, destas ações e reações conduz 
ao conhecimento do padrão de comportamento organizacionalé
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O trabalho de Pfeffer e Salancik (1978) sugere a 
existência de uma ligação entre modificações do ambiente 
externo e o desequilíbrio da distribuição de poder no 
interior da organização. Uma modificação ambiental pode ser, 
por exemplo, a interferência dos "stakeholders" da CE nas 
atividades da empresa (regulação). A utilização do trabalho 
citado possibilita relacionar o processo de ações e reações 
organização-ambiente, com um processo interno de 
características semelhantes (ações e reações), que também 
pode ser abordado pelo Poder.

Entretanto, as idéias de Pfeffer e salancik (1978) não 
descrevem totalmente a dinâmica do poder interno. Aplicam-se, 
de forma adequada, nas modificações do poder necessárias 
para a resposta organizacional ao ambiente, sob uma ótica 
funcional. Mas não levam em conta, por exemplo, motivações 
políticas que podem influenciar a mudança do poder interno. 
São, também, de aplicação problemática na presença de 
modificações múltiplas do ambiente, sendo mais apropriadas a 
uma única forma de regulação.

Mintzberg (1983) sugere a existência de um Sistema de 
Poder interno, constituído de quatro subsistemas. Estes 
subsistemas descrevem satisfatoriamente as formas de 
influência interna nas ações organizacionais. A variação 
relativa dos subsistemas permite a descrição e análise da 
dinâmica do poder interno.

A utilização conjunta dos trabalhos de Pfeffer e 
Salancik (1978) e Mintzberg (1983), não presente na 
literatura, constitui-se numa das contribuições desta tese 
(figura 37).
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Pfeffer e Salancik
(1978)
A

Aabient«
Mintzberg 

(1983)

Fig.37 - A utilização conjunta dos modelos de poder

A realização de uma investigação da mudança do sistema 
de Poder, num período de 25 anos, constitui-se numa tarefa 
complexa, haja vista a quantidade de dados relacionados, 
qualitativos e quantitativos, de natureza diversa, assim como 
o envolvimento de fatores e aspectos dos mais variados 
(políticos, sociais, econômicos, organizacionais, entre 
outros). A ausência de estudos anteriores, facilitadores na 
proposição de hipóteses, e servindo como ponto de partida, é 
uma dificuldade adicional.

Por estes motivos, utiliza-se uma metodologia de 
pesquisa qualitativa, baseada na teoria embasada, com estudo 
de caso. O procedimento de Pettigrew (1987) serve como guia 
para a operacionalizaçâo da pesquisa. Saliente-se a ênfase 
deste procedimento na sua integração entre história e 
contexto, fundamental na análise da dinâmica do poder.

O procedimento metodológico de Pettigrew (1987), e a 
conjugação das idéias de Pfeffer e Salancik (1978) e

i
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Mintzberg (1983), amplamente utilizados nesta tese, trouxeram 
como resultado uma identificação precisa dos diversos fatores 
e aspectos envolvidos na mudança pesquisada. O uso integrado, 
desta metodologia e do referencial teórico sobre poder 
(figura 38), não existente na bibliografia, é outra 
contribuição deste trabalho.

REFERENCIAL TEORICO

Relacionamento 
JWbiente-Organizaç&o 
Pfeffer e SalanciX

/'tfistema de PoderX 
K  Interno ) 

t zb erg_^"^

Teoria Embasada 
(  Pet ti.gr ew 
Xjlistôria e contexto.

METODOLOGIA.

E S Q U I S A

FXG.38 - Integração da metodologia e do referencial 
teórico

Desta forma, é possível identificar a conjugação das 
restrições financeiras com as influências políticas da CE, 
como interveniente na primeira mudança relevante do poder na 
Eletrosul (Conhecimento por Política, 1985-1990). 
Identificou-se, igualmente, as condições iniciais do Sistema 
de Poder (Conhecimento Especializado predominando) 
influenciando nesta mudança. Destaque-se que a bibliografia a
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respeito da regulação do governo, sobre o setor elétrico 
brasileiro, normalmente trata de forma separada as 
interferências externas, assim como não identifica os fatores 
endógenos como intervenientes no processo.

Finalizando, traz-se a afirmação de Mintzberg (1983): "a 
boa teoria descritiva, nas mãos certas, ô uma ferramenta 
prescritiva, talvez a mais poderosa que temos". Esta é a 
expectativa do autor quanto a este trabalho.
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Anexo 1 

Relação doa entrevistados (ordem alfabética), e oargo ocupa do na Bletrosul (ou relacionado), no periodo de interesse:

Adilson S. Mello, Chefe de Departamento
Alfredo Benavides, Assessor da Presidência
Alfredo Nuernberg, Secretario Geral da Presidência
Amilcar Gazaniga, Presidente
Araif José, Chefe de Departamento
César de Barros Pinto, Chefe de Departamento
Edvaldo Alves de Santana, Economista
Edilberto Costa, Diretor Financeiro
Fernando José Caldeira Bastos, Presidente
Fernando Marcondes de Mattos, Diretor Financeiro
Marciano Morozowski Filho, Chefe de Divisão
Mauro Gabriel Passos, Presidente APROSUL e SINERGIA
Paulo Affonso de Freitas Melro, Presidente
Paulo Roberto Cavalcanti de Souza, Chefe de Departamento
Plínio de Azambuja Bueno, Diretor Administrativo
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