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 – Capital Humano, Gestão da Mudança,

Gestão do Conhecimento, Sistema Comercial.f�e a g h�i
 -  Este trabalho apresenta um caminho para a

abordagem das transformações necessárias ao Capital
Humano devido à modernização de Sistemas Comerciais
suportados por um software integrador. Para isto faz uso
de ingredientes da Gestão do Conhecimento e da Gestão
da Mudança, e desenvolve os assuntos no âmbito do
Projeto ÍCARO que visa a modernização do Sistema
Comercial da Companhia Energética de Pernambuco -
CELPE.
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A modernização de Sistemas Comerciais , assim como de
sistemas de gestão em geral, não é apenas uma questão
tecnológica em si, mas também da preparação do Capital
Humano envolvido direta ou indiretamente com essa
modernização. Neste sentido, para que se possa
maximizar os benefícios decorrentes do uso do
instrumento tecnológico adotado, é necessário
desenvolver a capacidade das pessoas de aprender a
capturar, criar, desenvolver, gerir, disseminar e aplicar de
forma produtiva o conhecimento que pode ser
proporcionado  por este novo ambiente.

Entretanto, a questão não é apenas de aparelhamento
intelectual, mas também de mudar a cultura
organizacional e de lidar com as alterações emocionais
que são desencadeadas por processos de grandes
transformações, onde aspectos como a resistência às
mudanças, o comprometimento, a motivação, os valores e
crenças, a redistribuição de poder, as perdas e os ganhos
não materiais, o risco, a expectativa, a ansiedade, o
estresse etc., passam a constituir o pano de fundo de todas
as atividades.Devido a isto, torna-se necessário adotar e
implementar uma estratégia que possa abordar
adequadamente a complexidade dessa realidade.
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O objetivo deste trabalho é apresentar questões relativas
às transformações que são necessárias ao Capital Humano
frente à modernização dos Sistemas Comerciais e
referenciá-las na experiência CELPE, no âmbito do
Projeto ÍCARO.
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A modernização do Sistema Comercial da CELPE vem
ocorrendo através do Projeto ÍCARO (Informações dos

Clientes, Ampliadas, Revistas e Organizadas) que tem
entre as suas atribuições a implantação do Sistema de
Informação do Cliente (SIC), que é um software
integrador e permite o gerenciamento de todos os
processos comerciais que têm relação direta com o
cliente.

Este Projeto teve início em setembro de 2001 e deverá
estar concluído no primeiro semestre de 2003. Até lá,
espera-se ter preparado algo em torno de 1200 pessoas
que estarão envolvidas diretamente ou serão afetadas em
suas atividades pela nova filosofia de gestão que o
Projeto traz consigo.

� k �}y'� n�o'��n�����l �
A estratégia é utilizar, simultânea e adequadamente,
ingredientes da Gestão do Conhecimento e da Gestão da
Mudança para elevar o Capital Humano a um estado de
consciência e desenvolvimento compatível com a
modernização do Sistema Comercial da Celpe.

Observa-se que os ingredientes são escolhidos e
utilizados de acordo com as necessidades para que o
resultado esperado seja alcançado. Portanto, é necessário
esclarecer qual o papel dessas duas áreas da Gestão e o
que entende-se como Capital Humano.
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O Capital, de forma geral, pode ser entendido como algo
que tem  o seu valor aumentado ou diminuído em função
de quanto e como investe-se nele. Neste sentido, o
conceito de Capital Humano considera as pessoas não
como um recurso a ser consumido e depois reposto, mas
como um bem cujo valor aumenta na medida em que
recebe investimentos.

O Capital Humano reúne o conhecimento, a experiência,
a capacidade de criar e inovar, as competências e as
habilidades dos empregados, como também inclui
valores, a ética e a cultura da organização. Ele cresce,
pelo menos, de duas maneiras: quando a organização usa
melhor o conhecimento que as pessoas possuem e quando
um maior número de pessoas sabe mais sobre algum
assunto que é útil à organização.

Portanto, no âmbito do Projeto ÍCARO, o Capital
Humano deve ser preparado no sentido de maximizar o
aproveitamento das oportunidades proporcionadas pelo
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novo ambiente tecnológico. Entretanto, para isto é
necessário não apenas uma instrumentalização
intelectual, mas também uma preparação emocional e
uma mudança cultural.
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A Gestão do Conhecimento pode ser vista como um
processo contínuo, integrado e consciente de geração,
explicitação, apropriação e uso produtivo do
conhecimento, visando maximização de vantagens
competitivas e a busca da excelência empresarial.

Neste processo, a tecnologia tem tido um papel
importante, especialmente no armazenamento e
disseminação da informação que é matéria prima para a
geração de conhecimentos. Um software integrador,
como o SIC, é um disponibilizador de oportunidadess
para o aumento do conhecimento, entretanto, é necessário
que as pessoas estejam preparadas para isto, como disse o
filósofo chinês Confúcio: “A oportunidade favorece a
mente preparada”.

Os ingredientes da Gestão do Conhecimento serão usados
no Projeto ÍCARO, em princípio:

�  para dar consciência  aos envolvidos da
condição de Trabalhadores do Conhecimento;

�  como motivador da Equipe de Projeto e dos
usuários;

�  para criar contexto e dar referências;
�  para propiciar domínio do ciclo de produção de

conhecimento;
�  para que a condição de Trabalhador do

Conhecimento seja aproveitada;
�  para potencializar o aproveitamento das

oportunidades disponibilizadas  pelo software
integrador;

�  como instrumentalizador intelectual.
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Neste trabalho, a Gestão da Mudança, embora alguns
prefiram o termo gerenciamento, é entendido como  a
parte da administração que lida com o comportamento
humano diante de projetos que têm um grande impacto
transformacional nas organizações.

Nesta categoria de projeto se encaixa o Projeto ÍCARO, e
através dos ingredientes da Gestão da Mudança os
seguintes pontos, entre outros, serão abordados: os
modelos mentais, valores e crenças, a resistência às
mudanças, os motivadores, o comprometimento, os
padrões de comportamento, as ansiedades e expectativas,
a redistribuição de poder e as questões territoriais, o
balanço de perdas e ganhos, o senso de urgência e a
pressão do tempo.
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O Processo de Transformação é aqui entendido como um
sistema de esforços que objetiva levar o Capital Humano
de uma situação/estado inicial para uma situação/estado
final desejado, atuando prioritariamente nos planos
cultural, emocional e intelectual, e de forma articulada
com a atuação no plano dos elementos estruturais que
vem sendo conduzida competentemente em outra
instância pela equipe do Projeto ÍCARO.

Para que essas transformações venham acontecer, é
necessário despertar nas pessoas um Senso de Urgência
que as impulsione a todo o momento para frente, criar
uma Visão que as estimule e oriente no sentido da
situação futura desejada, e disponibilizar a Ferramenta (o
software integrador) que torne possível realizar essas
transformações.

Entre os principais itens que serão tratados nesse
Processo, destacam-se:

a) a explicitação da Situação Atual;
b) a construção de Visões Compartilhadas;
c) a mudança de Modelos Mentais;
d) a instalação de Novas Competências;
e) a exigência de Alinhamento.
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O levantamento da situação atual é necessário para que se
tenha um quadro inicial de referência, pois este quadro
contraposto à situação final que se deseja alcançar,
proporcionará uma primeira estimativa do esforço que
deve ser empreendido.
No âmbito do Projeto ÍCARO, esse levantamento vem
sendo conduzido através da análise de documentos,
visitas às áreas e entrevistas com os envolvidos, tendo
sido já identificados os seguintes pontos para serem
trabalhados:

a) o posicionamento diante do Tempo;
b) o posicionamento diante do Desconhecido;
c) a Comunicação insuficiente;
d) a existência de uma Visão motivadora na equipe;
e) a ampliação da base de Conhecimentos;
f) o domínio do ciclo de produção de

conhecimentos;
g) o aumento da eficiência;
h) a redistribuição de Poder e Território;
i) a maior integração da Equipe de Projeto;
j) a existência de janelas de oportunidade.
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Uma Visão é um estado futuro que se deseja alcançar.
Entretanto, a função da Visão no Processo de
Transformação não é apenas ser um ponto de referência,
mas também ser um motivador que imprima movimento,
eleve o dinamismo. Deve ser impregnada de um futuro de
esperança e oportunidades para que motive, podendo ter
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componentes que sinalizem, inclusive, para a
transcedência do Projeto.

Para isto é necessário que a Visão esteja diretamente
vinculada às pessoas que se deseja mudar,
conseqüentemente deve-se construir visões      específicas
de acordo com as realidades particulares de cada
grupo/área e de forma que haja um alinhamento entre
todas.

Nas entrevistas realizadas ficou claro que a equipe de
projeto já possui uma visão compartilhada que atende aos
requisitos de uma visão estimulante e que está alinhada
com a Visão do Projeto.

O próximo passo é construir visões com estas
características para outras áreas da Empresa.
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O modelo mental é a forma como as pessoas concebem o
mundo, é a forma percebida de funcionamento das coisas.
Entretanto, é preciso ter consciência que os modelos
mentais são apenas modelos e não a forma como na
verdade o mundo funciona. Portanto, se os modelos
mentais predominantes não são adequados para atender às
novas realidades, eles devem ser mudados.

Atuar nos modelos mentais é um dos caminhos mais
eficazes para imprimir transformações nas organizações.

No Projeto ÍCARO fica evidente a necessidade de
atuação nos modelos mentais, haja vista a mudança
significativa na forma de trabalhar, se organizar, pensar e
agir que o ambiente integrado através do SIC vem exigir.
 Como exemplo pode-se citar a mudança para o trabalho
orientado para processos e a redefinição das fontes de
poder.
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O motivo da implantação de um software integrador,
neste caso o SIC, não é pelo aparato tecnológico em si,
mas por aquilo que ele é capaz de viabilizar. Entretanto,
para que se possa retirar o máximo proveito desse novo
ambiente, é necessário a instalação de novas
competências no Capital Humano.
Estas competências podem ser gerais atingindo a todos os
envolvidos e/ou específicas dependendo da
instância/área/nível de atuação da pessoa na organização
e/ou no âmbito do Projeto.

Algumas das competências que vêm sendo desenvolvidas
em níveis de intensidade e instâncias diferentes são: a
receptividade a mudanças, o autodesenvolvimento, a
comunicação, a negociação, pensar e agir sistemicamente,
alinhamento com o processo, orientação para resultados,
a gestão, a visão de negócios, satisfazer o cliente, o
gerenciamento do tempo.
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O alinhamento é aqui entendido como uma convergência
que pode ser de lideranças, de visões, de ações, etc., no
sentido de manter coerência e direcionamento com
relação aos esforços empreendidos e aos atos praticados,
é um feito que deve ser perseguido e monitorado
permanentemente durante todo o processo de
transformação.

No Projeto ÍCARO, o alinhamento vem sendo construído
e, quando necessário, corrigido continuamente nas várias
instâncias organizacionais e com relação a variáveis de
naturezas diversas.
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O sucesso da transformação está em grande parte
relacionado ao “Fazer Acontecer”, que é aqui entendido
como “saber conduzir a execução das ações que se
propõem a transformar” o Capital Humano. É onde fica
evidente a transformação de esforço em resultado efetivo,
é onde ocorre a produção de transformações nas pessoas
(efeito desejado).

Entretanto, para que se obtenha sucesso nessa fase, dois
aspectos, pelo menos, são fundamentais: o Conteúdo do
que é disponibilizado e a Forma como isto é realizado.

Pode-se pensar no Conteúdo como algo que tem uma
amplitude maior que a informação, é o que permite
agregar valor à informação.

Produzir Conteúdo significa criar uma condição que
permita agregar mais valor à informação. Para isto é
necessário que haja, não apenas, um grau de compreensão
significativo sobre o Conteúdo em si, mas também
competência para construí-lo de maneira que seja o mais
adequado para levar as pessoas a se transformarem.

A Forma diz respeito à maneira como os assuntos, as
idéias, as informações, as proposições, as discussões, as
investigações etc., são apresentadas, conduzidas,
enfatizadas, contextualizadas etc., para que tenham o
significado, o sentido etc., percebidos e valorizados pelas
pessoas e grupos. É a maneira como as coisas são
apresentadas para que possam ser percebidas pelas
pessoas.

Com isto procura-se alavancar/ampliar a capacidade de
percepção das pessoas.

Essa conjugação de Conteúdo e Forma, se bem
conduzida, potencializa nas pessoas a construção de
contexto (o reconhecimento de significados) e a aquisição
de saberes essenciais para uma autonomia produtiva no
novo ambiente tecnológico. Além disso, leva à descoberta
de respostas humanas compensatórias diante das
mudanças requeridas pelo ambiente tecnológico.
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Outro aspecto que se deve ressaltar é a credibilidade e o
respeito que os articuladores, mediadores, animadores,
multiplicadores e instrutores desse processo devem ter
perante as pessoas da organização. Uma mesma questão
apresentada por pessoas com credibilidades distintas tem
interpretações e valores diferentes.

No Projeto ÍCARO, o “fazer acontecer” relacionado às
ações de transformação do capital Humano está presente
na realização de cursos, palestras, reuniões e eventos de
treinamento e capacitação em geral, de forma que a
emergência sistêmica dessas ações seja os efeitos
desejados.

Nestes eventos, até a conclusão do Projeto, serão
abordados temas como: as transformações atuais,
realidade e percepção, modelos mentais, os paradigmas,
posturas frente às mudanças, o tempo moderno,
conhecimento e informação, a Teoria Geral dos Sistemas,
inteligência, comunicação etc., tudo isto alinhado com as
visões e dentro de uma lógica transformadora.

Grande parte do Conteúdo e da Forma que vem sendo
utilizada, já foi testada anteriormente em diversos
momentos/eventos dentro e fora da Celpe, tendo
demonstrado eficácia e efetividade no ato de levar as
pessoas a se transformarem através da tomada de
consciência, da reflexão e do aumento da capacidade de
aprendizagem, entre outros aspectos.
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Considerando que o Projeto ÍCARO encontra-se em
andamento e será concluído no primeiro semestre de
2003, é natural que ainda muitas observações e fatos
importantes venham a ser evidenciados e possam então
adquirir o status de conclusão.

Por isto, é preferível apresentar aqui constatações
realizadas até o momento e que ,portanto, são passíveis
de revisões ao término no Projeto.

A atuação do Gerente do Projeto tem-se mostrado
indispensável para manter a motivação, a orientação e a
integridade emocional da equipe do Projeto nos
momentos mais críticos.

Atuar intensamente na Equipe do Projeto para torná-la
co-autora, competente e motivada, na transformação do
Capital Humano, é uma forma bastante eficaz de ampliar
consideravelmente os esforços impregnados de
inteligência no fazer acontecer.

O conteúdo aqui apresentado é aplicável, no todo ou em
parte, com as devidas adequações, para tratar questões
relativas ao Capital Humano diante de transformações
organizacionais de grandes proporções, e em especial
aquelas originadas pela implantação de um software
integrador que requer uma nova filosofia de gestão.

Dado que as mudanças organizacionais de grande
impacto têm-se tornado cada vez mais freqüentes, é
aconselhável que as empresas desenvolvam competência
interna para conceber, desenvolver e conduzir processos
de transformação.

Encontrar os motivadores certos e procurar minimizar
perdas e maximizar ganhos é fundamental para ampliar a
verdadeira adesão das pessoas ao Projeto.

Administrar expectativas e ansiedades ao longo de todo o
processo é sem dúvida um fator crítico de sucesso.

� k o�y�*y�o���m��'l ����w'l w���l p���o���*l �����

[1] Buarque, L. F.  Capacitação Profissional Orientada
para o Trato dos Aspectos Empresariais Multi e
Interdisciplinares. XIII SNPTEE. Florianópolis, SC.
1995.

[2] Buarque, L. F. Tempo, Conhecimento e
Autodesenvolvimento: Ingredientes para a
Competitividade. XVI SNPTEE. Campinas, SP.
2001.

[3] Buarque, L. F.  Desenvolvimento Profissional num
Ambiente de Mudanças. XVI SNPTEE. Campinas,
SP. 2001.

[4] Buarque, L. F.  Tecnologia  Sim, mas... o Objetivo é
o Homem.  Artigo na Gazeta Mercantil ( Caderno
Nordeste ).  17/02/1999.

[5] Conner, D. R. Gerenciando na Velocidade da
Mudança. Livraria e Editora Infobook  S.A. Rio de
Janeiro, RJ. 1995.

[6] Davenport, T. H.; Prusak L. Conhecimento
Empresarial. Editora Campus Ltda. Rio de Janeiro,
RJ. 1998.

[7] Demo, P. Conhecimento Moderno. Editora Vozes
Ltda. Petrópolis, RJ. 1997.

[8] Drucker, P. F. Sociedade Pós-Capitalista. Livraria
Pioneira editora. São Paulo, SP. 1993.

[9] Drucker, P. F. Desafios Gerenciais Para o Século
XXI. Editora Pioneira. São Paulo, SP. 1999.

[10] IBERDROLA  América  –  Revista Interna. Ano 1,
nº 1. agosto/2001.

[11] Projeto de Empresa. Publicação interna CELPE.
Recife, PE. 2001

[12] Projeto ÍCARO – Documentos diversos. CELPE.
Recife, PE. 2001/2002.

[13] Rechtschaffen, S. Timeshifting: Reorientando o
Tempo. Editora Rocco Ltda. Rio de Janeiro, RJ.
1997.

[14] Schreiber. J. L. S. A Arte do Tempo. Cultura
Editores Associados. São Paulo, SP. 1996.


