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Resumo1-  Diante  da  pressão  dos  mercados,  dos  clientes,  da 
comunidade  e  de  outros  grupos  de  interesse,  a  gestão  do 
conhecimento  e  da  inovação estabeleceu-se  como questão  de 
grande  relevância  para  as  empresas  nos  últimos  dez  anos. 
Dentro do campo de estudos e práticas que se criou ao redor 
desta  questão,  o  conceito  de  Comunidades  de  Prática  vem 
ganhando popularidade.  Comunidades de Prática são grupos 
relativamente  informais,  nos  quais  os  membros  partilham 
interesses e conhecimentos, interagem entre si e aprendem de 
uma forma produtiva  e  consistente.  Este  artigo  apresenta  a 
experiência de desenvolvimento e implantação do conceito na 
Elektro Eletricidade S. A. O projeto compreendeu as seguintes 
fases: investigação teórica, estudo múltiplo de casos, pesquisa 
interna,  criação  do  modelo  de  implantação,  implantação  em 
escala piloto e reflexão para a ampliação  da implantação.  O 
artigo traz ainda, ao final, reflexões sobre o projeto e condições 
para seu sucesso. 

Palavras-chave  - Comunidades  de  Prática,  gestão  do 
conhecimento, inovação em gestão

I. INTRODUÇÃO

Desde  ao  menos  a  primeira  metade  dos  anos  1990, 
mudanças  econômicas,  sociais  e  culturais  alteraram 
fortemente  o  ambiente  de  negócios.  Como  resposta,  as 
empresas  procuraram modernizar seus sistemas de gestão. 
Tais  iniciativas  compreenderam,  entre  outras:  adoção  de 
modelos  de  organização  mais  flexíveis,  revisão  de 
processos,  fomento  ao  trabalho  em  equipes  e  foco  na 
questão da gestão do conhecimento e da inovação.

O conceito de Comunidades de Prática (CdP), insere-se 
neste movimento. O objetivo deste trabalho é apresentar a 
experiência  de  desenvolvimento  do  conceito  de  CdP  na 
Elektro  Eletricidade  S.  A.,  uma  das  maiores  empresas 
distribuidoras de energia elétrica com atuação no Brasil. 

O artigo  está  organizado  em quatro  seções,  além desta 
breve  introdução:  na  seção  seguinte,  apresentamos  uma 
síntese  teórica  sobre  o  tema  e  propomos  um  modelo 
conceitual  de  CdP;  em seguida,  apresentamos  um estudo 
múltiplo de casos com empresas locais; na seção seguinte, 
apresentamos o caso Elektro Eletricidade S. A., descrevendo 
os  passos  de  implantação,  resultados  atingidos  e  lições 
aprendidas;  na  seção  final,  apresentamos  comentários  e 
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reflexões sobre o projeto. 

II. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

A. Mapeamento do Referencial no Campo
As  reflexões  e  desenvolvimentos  teóricos  sobre  CdP 

ocorreram a  partir  da  década  de  1990.  Etienne  Wenger  é 
considerado  o  principal  pesquisador  do  tema.  Entre  os 
artigos “fundadores” do tema, encontram-se trabalhos seus: 
Lave e Wenger (1991) e Wenger (1998; 2000). Dentro deste 
caráter de delimitação inicial do tema, é também notável o 
trabalho de Brown e Duguid (1991). 

A estes textos pioneiros, seguiram-se trabalhos destinados 
à disseminação e a tornar o conceito aplicável  à realidade 
das empresas (e.g. Storck e Hill, 2000; Wah, 2000; Dyer e 
Hatch, 2004) e reflexões analíticas de maior profundidade 
(e.g. Contu e Willmott, 2003; Lindkvist, 2005; Thompson, 
2005). Seguiram-se também artigos voltados para aspectos 
de tecnologia de informação associados à viabilização das 
CdP  (e.g.  Tremblay,  2004;  Hernández-Martí,  2005; 
Abdullah, 2005). No Brasil, foram realizados alguns estudos 
relacionados à gestão do conhecimento e aprendizagem em 
grupo  (Gropp,  2003;  Lizeo  e  Gonçalves,  2004;  Matos  e 
Ipiranga, 2004).

A literatura sobre CdP compreende ainda descrições  de 
casos de empresas,  tais como a indústria farmacêutica Eli 
Lilly  (Plaskoff,  2003),  a   organização  filantrópica  no 
tratamento  de  pacientes  com  câncer  MacMillan  Cancer 
Relief  (Donaldson  e  Mahler,  2005a;  2005b);  a  indústria 
automobilística Toyota (Dyer e Hatch, 2004); a empresa de 
consultoria IBM Global Services (Gongla e Rizutto, 2001); 
e  a  empresa  de  produtos  de  diagnóstico  médico  Medico 
(Swan et al., 2002).

B. Marcos Teóricos
Dois  desenvolvimentos  teóricos  são  particularmente 

importantes para a compreensão da dinâmica de formação e 
desenvolvimento  das  CdP:  a  abordagem  social  da 
aprendizagem e a aprendizagem situada.

O psicólogo russo L. S. Vigostski foi o primeiro autor a 
propor  que  os  processos  associados  à  aprendizagem  e  à 
cognição  são  socialmente  construídos.  Posteriormente,  a 
idéia de que a aprendizagem se constituiria pela interação 
concreta do indivíduo com o seu ambiente, e com os outros 
indivíduos  que  o  formam,  seria  também  intensamente 
explorada pelas abordagens construtivistas da educação e do 
aprendizado.  A aprendizagem deve  ser  também percebida 
como  fenômeno  cultural  e  político.  Dessa  forma, 



organizações e grupos podem ser vistos como sistemas de 
aprendizagem,  sendo  que  o  conhecimento  deve  ser 
entendido como ato de participação nesses sistemas, em um 
processo  de  negociação  e  renegociação  constante  de 
significado,  e  não  como  um  recurso  objetivo  a  ser 
transmitido, assimilado e internalizado pelos indivíduos.

O termo aprendizagem situada, por sua vez, é proposto 
por  Lave  e  Wenger  (1991)  como um conceito  transitório 
entre  visões  mais  centradas  nos  processos  cognitivos  de 
assimilação de informações e as abordagens que percebem a 
aprendizagem como apenas um dos aspectos da construção 
social da realidade. Para estes autores, a aprendizagem não é 
um tipo específico de atividade, mas um aspecto inerente a 
toda e qualquer atividade que é realizada.

C. Definição de CdP
Com base nestes  conceitos,  pode-se assumir  a  seguinte 

definição:  uma  CdP  é  um  sistema  de  atividades  e 
significados  socialmente  construídos  pela  interação  de 
indivíduos que estejam relacionados em termos de funções, 
percepções,  interesses  e  objetivos  comuns  ou 
complementares.

Em  complemento  a  esta  definição,  as  CdP  podem  ser 
caracterizadas  por  dois  traços  primeiro,  quanto  à 
participação, pelo envolvimento, em geral, voluntário, e pelo 
alto  nível  de  comprometimento,  gerado  em  função  do 
interesse  pessoal  dos  participantes  pelo  assunto  tratado;  e 
segundo,  pelo  tempo  de  duração,  que  é  determinado 
diretamente  pelo  interesse  dos  participantes  em manter  o 
esquema cooperativo de trabalho.

Para  as  organizações,  os  principais  benefícios 
relacionados  à  adoção  de  CdP  são  os  seguintes:  maior 
eficiência  e  maior  eficácia  na solução de problemas e na 
avaliação  de práticas  correntes;  fomento do conhecimento 
tácito  e  explícito,  com  impacto  sobre  a  aprendizagem 
organizacional  e a inovação; e fomento da interação entre 
indivíduos na organização, com impactos positivos sobre a 
comunicação,  o  processo  decisório  e  o  desempenho 
organizacional. 

Quanto a forma de implantação, as CdP podem surgir de 
forma  natural,  a  partir  do  intercâmbio  espontâneo  entre 
pessoas com interesses comuns, ou serem induzidas, a partir 
de um esforço ou patrocínio organizacional. 

D. Termos Relacionados 
Para  uma  melhor  compreensão  do  conceito  de  CdP  é 

preciso diferenciá-las dos conceitos de grupos de trabalho, 
de times de projeto e de redes informais. Grupos de trabalho 
têm como foco um tema específico, geralmente associado à 
obtenção  de  um  resultado  também  específico.  Times  de 
projeto  devem,  de  maneira  estruturada,  realizar 
determinadas  tarefas.  Redes  informais  são  mobilizadas 
conforme a necessidade ou interesse, e não têm associada a 
si qualquer objetivo específico. 

Por sua vez, as CdP têm como finalidade não a solução de 
um problema, realização de uma tarefa ou obtenção de um 
resultado  específico,  mas  o  desenvolvimento  de 
competências  específicas  em  seus  membros,  pelo 
intercâmbio  e  construção  de  conhecimentos.  O 
desenvolvimento  individual  dos  participantes  constitui  o 

elemento central que diferencia as outras três configurações 
das CdP.

E. Síntese Conceitual
A  partir  do  referencial  identificado,  elaboramos  um 

modelo conceitual, representado pela Figura 1. 

FIGURA 1: SÍNTESE CONCEITUAL

Este  modelo  conceitual  procura  sintetizar  conceitos 
identificados na literatura, diferenciando-os entre dimensões 
básicas – participação, identidade e reificação – e dimensões 
complementares  –  engajamento  mútuo,  repertório 
compartilhado,  empreendimento  conjunto,  alinhamento  e 
imaginação. 

Além das dimensões básicas e complementares, tem-se no 
modelo  dois  outros  grupos  de  elementos.  Primeiro,  um 
grupo de elementos que poderiam ser entendidos tanto como 
partes  constitutivas,  ou manifestações  mais  concretas,  das 
dimensões básicas e das dimensões complementares, quanto 
como elos  de ligação  entre  as  mesmas.  Na figura  1,  eles 
estão representados na órbita das dimensões básicas com as 
quais teriam, à primeira vista, maior afinidade lógica. Mas 
isso  não  significa  que  os  mesmos  sejam  manifestações 
exclusivas  da  dimensão  que circundam.  Eles,  na  verdade, 
transitariam por todo o “espaço vazio” que separa as duas 
dimensões  do  modelo.  Tal  espaço  seria  aquilo  que  na 
prática,  concretamente  constituiria  uma  CdP.  O  segundo 
grupo  de  componentes  é  constituído  pelos  resultados 
organizacionais associados à existência de CdP. Na Figura 
1, eles são representados sobre a linha externa que une as 
cinco dimensões complementares do modelo.

Segue-se  a  descrição  de  cada  um  dos  elementos  do 
modelo. Associados a cada dimensão básica, estão aqueles 
elementos  constitutivos  que  a  elas  estariam  mais 
freqüentemente ligados:
o Participação  : refere-se  às  formas  pelas  quais  os 

indivíduos  passam  a  fazer  parte  de  uma  dada  CdP, 
podendo  variar  de  uma  condição  de  participação 
periférica até uma condição de participação plena.
→ Plataformas:  são  os  meios  de  interação  social 

síncronos (presença simultânea dos participantes), 
assíncronos  (intermediação  da  interação  dos 
participantes  em momentos  distintos),  presenciais 
(participantes fisicamente presentes em um mesmo 
local) ou remotos (intermediação da interação dos 
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participantes  em locais distintos),  e  todas  as suas 
possíveis  combinações  (Fox,  2000;  Donaldson  e 
Mahler,  2005a,  2005b;  Koh  e  Kim,  2003;  Breu, 
2002). 

→ Papéis  e  posições:  referem-se  às  diferenças  de 
comportamento  e  contribuição  dos  membros 
(Schommer,  2005;  Wenger,  2000;  Lave  e 
Wenger,1991).

→ Relações  sociais:  relaciona-se  ao  impacto  dos 
relacionamentos  no  desenvolvimento  das  CdP, 
marcos por traços como confiança, reconhecimento 
e  satisfação  (Gongla  e  Rizutto,  2001;  Wenger, 
2000).

→ Autoridade:  refere-se  à  formação  de  diferentes 
relações  de  autoridade  no  contexto  das  CdP 
(Plaskoff, 2003). 

→ Formalização  e  controle:  relaciona-se  à  natureza 
orgânica e informal das CdP e à baixa efetividade 
em termos de interferência institucional  (Wenger, 
1998). 

o Identidade  :  relaciona-se  à  atribuição  partilhada  de 
traços  diferenciadores  para  um determinado grupo  de 
indivíduos  que  passa  a  se  perceber  como  uma  CdP 
específica.
→ Missão e valores: refere-se à definição da razão de 

ser,  princípios  e  valores,  objetivos  e  medidas  de 
sucesso da CdP (Plaskoff, 2003).

→ Diversidade:  relaciona-se  ao  nível  de 
homogeneidade ou heterogeneidade dos membros, 
que  se  reflete  no  grau  de  sobreposição  ou 
complementaridade  das  competências  (Wenger, 
1998).

→ Política e poder: refere-se à influência da CoP na 
organização e a eventuais pólos de resistência ao 
conhecimento criado na CdP (Driver, 2002; Swan 
et al., 2002).

→ Redes  interorganizacionais:  relaciona-se  à 
expansão dos limites das CdP além das fronteiras 
da firma, atraindo membros externos à organização 
(Dyer e Hatch, 2004; Donaldson e Mahler, 2005a; 
Swan et al., 2002; Wenger, 2000).

→ Fronteiras:  refere-se  à  interação  com outras  CdP 
por meio de intermediários  e  objetos de conexão 
versus  a  tendência  de  fechamento  da  CdP em si 
mesma (Kimble e  Hildreth,  2005; Wenger,  1998; 
Donaldson e Mahler, 2005a; Wenger, 2000).

o Reificação  :  relaciona-se  ao  desenvolvimento  de 
elementos  concretos  ou  simbólicos  que  permitam  a 
ocorrência  dos  processos  de  participação  e  de 
construção de identidade.
→ Códigos  de  conduta:  relaciona-se  às  regras 

explícitas de interação (Plaskoff, 2003).
→ Métodos  de  trabalho:  refere-se  à  divisão  de 

trabalho  e  aos  fluxos  de  atividades  (WENGER, 
1998).

→ Suporte  tecnológico:  relaciona-se  ao 
armazenamento de informações e aos mecanismos 
de busca (Schwen e Hara, 2003).

→ Produtos:  compreendem  documentos,  processos, 
histórias   e  outros  artefatos  que  resultam  do 
conhecimento partilhado na CdP (Wenger, 1998).

São descritas a seguir as dimensões complementares  do 
modelo:
o Engajamento  mútuo  :  refere-se  à  interação  e 

complementaridade  das  diversas  competências 
individuais disponibilizadas na CdP.

o Repertório  compartilhado  :  compreende  os  símbolos, 
rotinas,  palavras,  ações,  conceitos,  artefatos,  maneiras 
de agir, gestos desenvolvidos ou incorporados pela CdP 
ao longo da sua trajetória.

o Empreendimento conjunto  : relaciona-se ao processo de 
negociação  e  investimento  contínuo  feito  pelos 
indivíduos na CdP.

o Alinhamento  : refere-se à adequação entre as demandas 
da CdP e as competências individuais disponíveis.

o Imaginação  :  relaciona-se  à  atribuição  de  significados 
além do que é observável de forma objetiva.

É  relevante  observar  que  o  propósito  do  modelo  é 
sintetizar  as  idéias  e  os  conceitos  veiculados  na literatura 
existente de uma forma coerente e útil para o projeto. Deve-
se  aceitar,  no  entanto,  que  tal  corpo  teórico  apresenta 
ambigüidades  e  sobreposições  e  que  estas  podem  ser 
minimizadas, porém não eliminadas.

III. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO

A. Objetivo e Abordagem Metodológica
O objetivo da pesquisa de campo, de caráter exploratório, 

foi ampliar o conhecimento sobre a forma com que CdP se 
formam  e  operam,  de  forma  a  fornecer  subsídios  para  o 
desenvolvimento  e  aplicação  do  conceito  na  Elektro 
Eletricidade  S.  A.  Buscou-se  investigar  os  seguintes 
aspectos:  a existência de um modelo formal  de gestão  do 
conhecimento e relações entre este modelo e as CdP; temas 
específicos trabalhado pelas CdP; o padrão de envolvimento 
da organização com o modelo de CdP; a forma como são 
definidos os temas para as CdP; os elementos de sustentação 
das CdP; o papel da tecnologia na viabilização das CdP; a 
relação entre os temas discutidos nas CdP e a estratégia da 
organização.

A investigação de campo ocorreu por meio de entrevistas 
não-estruturadas  ou  semi-estruturadas  com  representantes 
das  organizações.  As  entrevistas  duraram  cerca  de  60 
minutos cada e foram realizadas com gestores responsáveis 
pelas  áreas  de  gestão  do  conhecimento  ou  profissionais 
diretamente  responsáveis  pelas  próprias  CdP.  No caso  da 
IBM e da Xerox, as entrevistas foram realizadas por e-mail, 
pois  os  entrevistados  não  trabalham no  Brasil.  Buscou-se 
identificar  os  aspectos  de  interesse  para  a  realização  do 
levantamento  de  melhores  práticas  em  CdP  e  as  formas 
observáveis  pelas  quais  as  dimensões  de  participação, 
identidade e reificação manifestavam-se. 

As  organizações  foram  identificadas  a  partir  de  três 
fontes: indicações bibliográficas (IBM e Xerox); indicações 
de  consultores  especializados  em gestão  do conhecimento 



(Promon  e  Siemens);  e  indicações  da  própria  equipe  de 
pesquisa (Laboratórios Fleury e Fundap).

B. Análise da Pesquisa de Campo: Participação,  
Identidade e Reificação

Apresentamos, a seguir, uma análise de alguns resultados 
da  pesquisa  de  campo,  demonstrando  a  diversidade  das 
implantações  do  conceito  de  CdP.  Embora  a  pesquisa 
abrangesse  um amplo  espectro  de  questões  (mencionadas 
anteriormente),  iremos  nos  restringir  às  dimensões 
participação, identidade e reificação, elementos centrais do 
modelo conceitual.

A principal característica que se pode perceber no caso da 
Promon foi  a  ênfase  dada  à  integração  existente  entre  as 
CdP,  o  modelo  de  gestão  de  conhecimento  adotado  pela 
empresa  e  os  seus  principais  processos  de  negócio.  O 
trabalho realizado nas CdP seria parte integrante do trabalho 
de caráter mais “cotidiano”, ou seja, integra a execução de 
tarefas  mais  rotineiras  no  negócio  de  consultoria  técnica. 
Isto demonstra um alto grau de intervenção da organização 
formal  nas  CdP,  contrariando  afirmações  encontradas  na 
literatura no que diz respeito à dimensão participação. Esse 
distanciamento  em  relação  à  teoria  também  ocorre  em 
relação à questão da identidade, entendida como atribuição 
conjunta de atributos diferenciadores para um determinado 
grupo de indivíduos que passa a se perceber como uma CdP 
específica.  Não se  poderia  observar  este  delineamento  de 
identidade própria nas CdP uma vez que mesmas refletiriam 
a mesma estrutura de processos da empresa. Por outro lado, 
pode-se contra-argumentar  que a  Promon é uma firma de 
consultoria, centrada no desenvolvimento e provimento de 
soluções  técnicas  intensivas  em  conhecimento,  com  uma 
estrutura de gestão que reflete a natureza do negócio em que 
atua  -  que  tornariam  seu  alto  grau  de  interferência,  ou 
mesmo  simbiose  com  as  CdP,  algo  perfeitamente 
compreensível e mesmo esperado. 

O caso da  IBM apresenta  similaridades  com o caso  da 
Promon.  Como  a  intervenção  da  organização  teria  sido 
também fundamental  para o desenvolvimento das  CdP na 
IBM, as questões relacionadas às dimensões de identidade e 
participação  estão  também  presentes.  As  diferenças, 
contudo, seriam o grau de intensidade e o momento do ciclo 
de vida da CdP em que essas intervenções teriam ocorrido. 
Na IBM, muitas CdP parecem ter se formado ou dissolvido 
sem participação direta da empresa. Em alguns outros casos 
a  empresa,  movida  por  necessidades  associadas  aos 
negócios,  selecionou  e  estimulou  seus  profissionais  a 
criarem certas CdP.

No Xerox, houve estímulo, porém não indução direta, à 
participação dos indivíduos nas CdP. Dessa forma, a forma 
de desenvolvimento manteve-se próxima daquelas indicadas 
pela literatura,  com o distanciamento das relações  formais 
de  autoridade  da  hierarquia  da  organização.  Observou-se 
também,  na  empresa,  que  a  reificação  se  deu  pela 
implementação  da  infra-estrutura  global  de  tecnologia  de 
informação, que proveu suporte ao funcionamento das CdP.

O  caso  dos  Laboratórios  Fleury ilustra  de  maneira 
explícita a questão da participação espontânea em CdP e os 
riscos da intervenção organizacional.  As CdP surgiram de 
maneira  espontânea,  como  grupos  de  profissionais  de 

diferentes áreas ou especialidades trabalhando em torno do 
conceito  de  laudos  integrados.  Ao  se  constatar  os  bons 
resultados  conseguidos  por  estes  grupos,  eles  foram 
integrados à organização. Esta integração, contudo, não foi 
bem  sucedida  em  todos  os  casos.  O  ocorrido  chama  a 
atenção para o delicado equilíbrio entre organização formal 
e CdP.

Na  Fundap,  o  surgimento  das  CdP  relacionou-se  ao 
interesse  de  inscritos  em  cursos  à  distância.  Tais 
profissionais utilizavam recursos didáticos, tais como fóruns 
eletrônicos  de  discussão  (que  constituíram  um  elemento 
inicial de reificação). Evidencia-se, neste caso, o elemento 
de  espontaneidade  da  dimensão  participação  descrito  no 
modelo de síntese conceitual.

Dois  pontos  são  fundamentais  para  uma  análise  da 
experiência da  Siemens. O primeiro refere-se à questão da 
participação  e  da  identidade  nas  comunidades  formadas, 
visto  o  profundo grau  de  intervenção  da  organização  nas 
mesmas. A empresa as cria e suporta integralmente, como 
um  desdobramento  necessário  do  modelo  de  gestão  do 
conhecimento  adotado.  A  participação,  no  entanto,  é 
voluntária. O segundo ponto refere-se à intensidade com que 
se observa elemento associado à dimensão de reificação, ou 
seja, o alto grau de estruturação das regras de interação, dos 
métodos de trabalho, dos produtos esperados e da integração 
destes elementos com a plataforma tecnológica de interação 
utilizada.

IV. IMPLEMENTAÇÃO NA ELEKTRO ELETRICIDADE S. A.
A partir da pesquisa bibliográfica, a qual gerou o modelo 

conceitual,  e  da  pesquisa  de  campo,  a  qual   gerou 
referências  para  implantação,  criamos  um  plano  de 
implantação do conceito de CdP na Elektro Eletricidade S. 
A. Este plano foi desdobrado nas seguintes fases, descritas a 
seguir:  pesquisa  interna,  desenvolvimento  do  modelo  de 
implantação, implantação em escala piloto e avaliação dos 
resultados. Apresentamos a seguir, além dos tópicos acima, 
também os próximos passos, que visam melhorar o modelo 
e ampliar a implantação.

A. Pesquisa Interna
A  pesquisa  interna  teve  dois  objetivos:  primeiro, 

identificar indivíduos, já articulados em redes informais de 
comunicação, que poderiam vir a se tornar núcleos iniciais 
de futuras CdP; e, segundo, identificar temas que pudessem 
despertar interesse dos funcionários, que é fundamental para 
o desenvolvimento e manutenção de CdP produtivas. 

A  pesquisa  foi  realizada  em  duas  etapas:  na  primeira 
etapa,  fez-se  uma  rodada  de  entrevistas  semi-estruturadas 
com parte da gerência executiva da Elektro Eletricidade S. 
A.; e, na segunda etapa, ampliou-se a amostra, incluindo a 
gerência  média  e  supervisores,  que  responderam  a  um 
questionário.  Os  temas  abordados  foram  os  seguintes: 
existência  de  redes  informais,  freqüência  de  consulta  às 
redes,  meios  mais  comuns  de  comunicação,  problemas 
associados  às  interações  sociais,  temas  para  as  CdP,  e 
assuntos de troca de informações.

Por meio da pesquisa, chegamos aos seguintes resultados: 



primeiro  foram identificadas  algumas  redes  que  poderiam 
funcionar  como  núcleos  iniciais  para  CdP;  segundo, 
concluímos que as interações mais freqüentes ocorrem para 
a  solução de problemas,  geralmente  de caráter  técnico  ou 
funcional;  terceiro,  detectamos  uma  percepção  positiva 
quanto à possibilidade de compartilhamento de informação 
relevante;  quarto,  identificamos  quatro  temas  gerais  para 
futuras  CdP  –  melhores  práticas  técnicas,  planejamento, 
gestão, gestão de pessoas, e setor elétrico e regulação. 

B. Desenvolvimento do Modelo de Implantação
O modelo de implantação de CdP na Elektro Eletricidade 

S. A. foi desenvolvido a partir do conhecimento das etapas 
anteriores, compreendendo, portanto, tanto o estado da arte 
do tema quanto as características da empresa. 

Um workshop  especifico  definiu  que  as  CdP deveriam 
também  funcionar  como  vetores  de  promoção  de 
determinados  traços  culturais  e  de  certas  competências, 
almejando os seguintes objetivos: fomentar a comunicação 
entre  os  níveis  hierárquicos  e  entre  as  áreas  funcionais, 
induzir  a  descentralização  do  processo  de  tomada  de 
decisão, promover a autonomia dos profissionais, fomentar a 
confiança  e  a  cooperação  e  induzir  a  aquisição  de  novas 
competências  (capacidade  de  realizar  diagnósticos, 
planejamento e solução estruturada de problemas). 

De forma a garantir o sucesso da implementação, foram 
também estabelecidas  algumas  condições,  a  partir  de  um 
trabalho paralelo de diagnóstico da cultura da empresa. Em 
primeiro lugar, definiu-se que as CdP seriam fomentadas e 
apoiadas pela organização, porém o caráter de voluntariado 
seria mantido. Em segundo lugar, decidiu-se criar definições 
operacionais  básicas  para  o  funcionamento  das  CdP,  com 
instruções simples e claras quanto à participação, dinâmica 
de  funcionamento,  resultados  esperados  e  busca  de 
autonomia operacional. Em terceiro lugar, procurou-se criar 
condições para dar visibilidade aos esforços realizados e aos 
resultados obtidos pelas  CdP.  Em quarto lugar,  buscou-se 
garantir  que a  iniciativa  fosse integrada  a  outros  esforços 
similares da empresa, de maneira que pudesse ser percebida 
como uma ferramenta eficaz e eficiente para a realização do 
trabalho,  a  ser  aplicada  a  questões  reais  da  organização, 
materializando suas realizações em soluções que pudessem 
ser aplicadas.

A partir destas condições e premissas, a implantação das 
CdP foi estruturada com base nos seguintes elementos:

Quanto aos temas,  com base em informações de etapas 
anteriores  e  conhecimento  da  empresa,  foram  definidas 
cinco  CdP  de  formato  induzido  (top-down):  (1)  trabalho, 
estresse  e  produtividade;  (2)  excelência  operacional;  (3) 
estratégia  e  gestão  de  relacionamentos;  e  (4)  melhores 
práticas  técnicas.  Para  cada  uma  delas  foi  definido  um 
objetivo  de  trabalho.  Foram  também  criadas  duas  CdP 
espontâneas (bottom-up): (5) segurança na linha viva; e (6) 
setor elétrico e regulação. Deve-se observar que o objetivo 
para a fase de pilotagem era que ao menos três das seis CdP 
operassem, de forma que se pudesse gerar aprendizado sobre 
catalisadores e barreiras para o funcionamento.

Quanto à  participação,  optou-se por duas possibilidades 
de formato. No caso do formato induzido, partiu-se de temas 

pré-definidos  e,  para  cada  CdP,  foram  indicados  um 
facilitador e um especialista (quando o tema tratado era de 
natureza técnica). Estes profissionais deveriam convidar os 
demais  participantes.  No  caso  do  formato  espontâneo, 
voluntário  poderiam  se  apresentar  como  facilitadores  e 
especialistas,  indicando  o  tema  a  ser  tratado  e  outros 
participantes.  Estabeleceu-se  com  condição  que  as  CdP 
contemplassem grupos multifuncionais de diferentes níveis 
hierárquicos.

Quanto  ao  funcionamento,  foi  criada  uma  “cartilha  do 
facilitador”,  realizada  sessões  de  preparação  para  os 
facilitadores  e  estabelecido  um  sistema  de  tutoria,  a 
funcionar até que a CdP atingisse efetivamente condições de 
operar com autonomia.

C. Implantação em Escala Piloto
A operação em escala piloto ocorreu por um período de 

aproximadamente  três  meses,  ao  longo  dos  quais  foram 
cumpridas as etapas de formação, treinamento e realização 
de  reuniões  das  CdP.  Entre  as  seis  CdP  previstas,  três 
entraram efetivamente em operação.

Ao  longo  do  período,  foram  realizadas  reuniões  de 
acompanhamento e avaliação da evolução, nas quais eram 
discutidos os avanços realizados, as dificuldades enfrentadas 
e medidas de suporte ou correção de rota.

D. Avaliação dos Resultados
Durante  a  fase  de  implantação  piloto,  foi  criado  um 

questionário  de  avaliação,  respondido  pelos  próprios 
participantes. A pesquisa foi realizada com as três CdP que 
entraram  em operação,  revelando  os  seguintes  resultados: 
primeiro, houve alto nível de consenso sobre a importância 
da iniciativa e  sua contribuição  para a  empresa;  segundo, 
houve também alto nível  de consenso sobre a  capacidade 
das  CdP  de  promover  o  desenvolvimento  individual; 
terceiro, surgiram como pontos de atenção a dificuldade em 
estabelecer  a  freqüência  ideal  de  interações,  de  forma  a 
equilibrar continuidade dos trabalhos e disponibilidade dos 
membros,  e  a  dificuldade  em  fazer  com  que  os  temas 
evoluam de forma constante e bem estruturada. 

De  forma  geral,  os  participantes  afirmaram  estarem 
motivados  para  dar  continuidade  ao  trabalho  das  CdP.  O 
quadro  1  mostra  registra  declarações  dos  participantes, 
oriundas da parte aberta do questionário de avaliação.

Entre  as  possíveis  melhorias  a  serem  incorporadas  ao 
modelo,  os participantes  apontam a necessidade  de tornar 
mais  freqüentes  as  reuniões  das  comunidades,  de maneira 
que  o  conhecimento  possa  ser  mais  aprofundado. 
Identificou-se  também  a  necessidade  de  solicitar  que  os 
gestores  das  áreas  funcionem  como  patrocinadores  das 
comunidades, incentivando suas equipes a participarem das 
comunidades, aumentando a legitimidade das CAPs.

Chegamos à seguinte conclusão sobre a implantação em 
escala piloto. Primeiro cada piloto apresentou experiências 
ricas,  porém distintas entre si;  segundo, não foi  registrada 
em  nenhum  dos  três  casos  uma  grande  força  motriz 
relacionadas a negócios para a constituição das CdP, como 
verificamos em outras empresas; terceiro, verificamos que o 
nível de realização foi fortemente dependente da orientação 
e  motivação  pessoal  dos  participantes,  especialmente  do 



facilitador ou do especialista; quarto, notamos que o nível de 
maturidade  –  considerado  em  termos  de  capacidade  de 
iniciativa,  preparação  para  trabalho em equipe,  orientação 
para  resultados,   autonomia  e  prontidão para  mudanças  – 
ainda  é  insuficiente.  Este  último  ponto  é  de  especial 
interesse, tendo em vista a meta de disseminação do modelo.

De forma geral,  o  modelo utilizado na implantação  foi 
considerado adequado. Entretanto, em função da experiência 
acumulada,  algumas  modificações  deverão  ser  avaliadas. 
Destacamos as principais a seguir: primeiro, fomentar maior 
disciplina na condução dos trabalhos das CdP, com agendas 
pré-definidas  e  maior  rigor  na  realização  das  interações; 
segundo, prover transparências às realizações, por meio da 
utilização  da  plataforma  tecnológica  (WebAula);  terceiro, 
identificar,  estimular  e  apoiar  grupos  da  base  que 
apresentem condições  favoráveis para o trabalho em CdP, 
em termos de suporte da liderança e motivação intrínseca; 
quarto,  garantir  o  suporte  do consultor interno  na fase de 
consolidação das CdP.

QUADRO 1 – AVALIAÇÕES DOS PARTICIPANTES DAS CDP

Declarações –  Compartilhamento de Experiências
“As distância se encurtam. O conhecimento é 

trocado. A visão é ampliada”.
“Compartilhamento de experiências vividas, em 

realidades diferentes daquela que vivenciamos no dia-
a-dia”.

 “A troca de conhecimentos e experiências de 
diversas áreas são de extrema importância para a busca 
de melhorias para a Elektro Eletricidade S. A.”.

“Trabalho em equipe multi-funcional onde as 
opiniões de todos são relevantes para o 
desenvolvimento do tema”.

Declarações –  Aprendizado
“Aprendi que é muito importante para o profissional 

desenvolver competências extras e que nem sempre 
fazem parte das competências exigidas para o cargo”.

“Oportunidade de realização de novas atividades”. 
“Indico esta comunidade a todos os assistentes 

técnicos da empresa, pois quando iniciamos estas 
reuniões cada um fazia os mesmos serviços, porém de 
um jeito diferente, após o primeiro encontro, alinhamos 
alguns processos e trocamos documentos e informações 
para facilitar o nosso dia a dia”.

E. Próximos Passos
Em decorrência do processo de avaliação, foram definidas 

medidas específicas para cada CdP. Entre as CdP induzidas, 
definiu-se pela descontinuidade de uma delas, entendendo-
se  que  o  objetivo  poderia  ser  mais  bem  tratado  por 
especialistas ou por um grupo de trabalho; pela substituição 
de uma segunda,  cujo tema foi  considerado ainda  vago e 
deveria  ser  mais  especificado;  e  pela  consolidação  das 
demais. Novas CdP induzidas deverão ser definidas a partir 
do próximo ciclo de planejamento estratégico,  garantindo-
se,  assim,  o  alinhamento  com  os  grandes  focos  da 
organização.

Entre  as  CdP espontâneas,  a  orientação  geral  é  para  a 

consolidação  e  multiplicação  das  experiências.  Para  isso, 
prevê-se  a  disseminação  das  experiências  piloto  e  o 
recebimento de propostas. As propostas aprovadas receberão 
apoio  similar  ao  recebido  pelas  CdP  implementadas  em 
escala piloto. 

V. CONCLUSÃO

Este artigo teve como objetivo registrar a experiência de 
implantação de CdP na Elektro Eletricidade S. A. Para isso, 
descrevemos  as  várias  etapas  do  projeto,  deste  a 
investigação  teórica  até  as  pesquisas  de  campo  interna  e 
externa. Mostramos o modelo conceitual adotado e modelo 
de implantação, descrevendo, em seguida, a experiência de 
implantação em escala piloto.

Ao  longo  do  projeto  foi  realizada  a  capacitação  dos 
integrantes da equipe de trabalho, de modo a garantir  que 
todo o conhecimento gerado fosse transferido para aqueles 
que  se  tornariam  os  responsáveis  pela  continuidade  do 
trabalho na empresa.

Com  base  nessa  transferência  e  nos  resultados 
apresentados pelo processo de medição e a avaliação geral 
do piloto, pode-se afirmar que as CdP têm um bom potencial 
para  expandir  e  aprofundar  seu  papel  no  processo  de 
mudança  de  comportamentos,  traços  culturais  e  forma  de 
coordenação do trabalho na empresa. 

O  ponto  central  de  todo  o  esforço  até  aqui  realizado 
consiste não apenas nos resultados mensuráveis obtidos com 
o  projeto  ou  com as  contribuições  tangíveis  que  as  CdP 
venham a produzir para a Elektro Eletricidade S. A., mas 
também  no  aumento  da  consciência,  conhecimento  e 
capacidade de análise de cada um de seus participantes. Este 
incremento nas competências de cada profissional envolvido 
com  os  processos  aqui  relatados,  apesar  da  sua  difícil 
mensuração,  certamente  produzirá  efeitos  concretos  e 
consistentes na sua capacidade de trabalho e de realização. 

Após as ações  do piloto de comunidades foi  realizados 
um ciclo de 46 palestras em toda a organização,  com um 
público de 863 colaboradores  e novas comunidades foram 
criadas.  Hoje  temos  16  comunidades  atuante  sendo  09 
comunidades  técnicas  e  07  comunidades  com  enfoque 
administrativo (Qualidade de vida, infraestrutura, etc.).

Os  indicadores  de  acompanhamento  criados  foram: 
Relatório  trimestral  e  indicadores  quantitativos  (gerados 
pelo LMS). No  relatório trimestral medimos se o objetivo e 
a  forma  de  atuação  da  comunidade  tem  sido  percorrido 
assim  como número  de  participantes  e  se  o  facilitador  e 
moderador tem atuado de forma estruturada.

Cabe  observar  que  ainda  que  esforços  organizacionais 
possam  estimular  as  interações  da  rede  de  atores  que 
constituem as CdP, se seus  componentes  não tiverem um 
motivador genuíno, um componente interno de mobilização, 
dificilmente ela poderá produzir resultados organizacionais 
consistentes. Portanto, o esforço de desenvolvimento de CdP 
deve ser realizado com base tanto na definição de objetivos 
e focos organizacionais, como na identificação de temas que 
possam atrair o interesse dos participantes. 

As CdP devem ser vistas como um projeto de médio e 



longo  prazo,  que  depende  de  um  processo  de 
amadurecimento  dos  componentes  e  da  organização.  Em 
organizações  nas  quais  o  modelo  de  base  ainda  é  o 
funcional-hierárquico,  as  CdP  pode  não  constituir  uma 
solução  orgânica,  ou  seja,  seus  princípios  e  formas  de 
operação  irão  se  chocar  com  os  princípios  e  formas  de 
operação da empresa. Portanto, o atendimento de impactos e 
resultados  dependerá  de  criar  e  manter  as  condições 
adequadas para que o novo esquema se desenvolva. Como 
em  muitos  outros  processos  de  transformação 
organizacional,  a  criação  de  tais  condições  dependerá  do 
suporte e do apoio ativo do topo da hierarquia, condição que 
exigirá visão de longo prazo e sofisticação na percepção da 
realidade organizacional.
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