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A prorrogação das concessões de energia elétrica ganha contornos cada vez
mais relevantes com a proximidade de 2015, quando volume expressivo de
outorgas chega ao seu término. A solução, antes de ser econômica ou jurídi-
ca, passa pela vontade política do Governo Federal em definir qual é o mode-
lo que deseja fazer prevalecer. Para tanto, vale a pena mergulhar na história
política da energia brasileira para analisar uma situação semelhante.

Ao criar o Código de Águas em 1934, o presidente Getúlio Vargas havia pro-
duzido a federalização dos sistemas elétricos brasileiros, até então não inter-
ligados e heterogêneos. As outorgas eram primordialmente municipais e tra-
ziam em suas competências uma riqueza de percepções aliada a frágil organi-
cidade técnica que, em última análise, justificaram a federalização.Em para-
lelo, Vargas queria industrializar o país e criou a Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN)em 1941e a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) no ano seguin-
te, fato que ingressava o Brasil no então seleto grupo de países com indústria
de base e, por conseguinte, dos grandes consumidores de energia.

Mas o país participava da Segunda Grande Guerra e passava por um im-
portante racionamento energético em 1942. Neste cenário, foi publicado
ato que criava uma disposição transitória entre a realidade contratualista
municipal e o sistema federalista. Getúlio, no auge dos poderes conferidos
pelo Estado Novo e pressionado pelos fatos, decidiu pela manutenção dos
“inquilinos” das outorgas municipais, conferindo novos prazos para o ven-
cimento dos contratos e evitando disputas jurídicas complexas e pulveriza-
das. Houve uma opção pragmática por industrializar o país, na qual a segu-
rança energética é um pressuposto, em detrimento de eventuais vanta-
gens, consideradas secundárias e relativas, de uma troca de titularidade
das empresas.

A decisão pela segurança energética foi a contragosto de boa parte da
opinião pública da época, que enxergava a federalização das concessões co-
mo uma oportunidade para baratear as tarifas, principalmente da então ca-
nadense Light, que tinha outorgas do eixo Rio - São Paulo. A revista “O
Cruzeiro” chegou a publicar charges com o Estado, representado por uma
espécie de charrete denominada “Renovação do Contracto”, atropelando
os consumidores.

A presidente Dilma, que tem demonstrado apreço ao legado republicano,
pode se inspirar na rica experiência de Getúlio para centrar esforços em com-
bater a desindustrialização que o Brasil tem percebido no início do século
XXI. Em que pese a fatura de energia elétrica brasileira estar cara, há externa-
lidades ambientais e tributárias que precisam ter prioridade de equaciona-
mento. Em um esforço análogo ao que a presidente realizou, quando minis-
tra de Minas e Energia, para tornar o fornecimento seguro após o raciona-
mento de 2001, Getúlio ensina que, considerando o volume de outorgas vin-
cendas em todos os segmentos da cadeia produtiva e o prazo para equaciona-
mento, a prorrogação assume características de segurança nacional. ■

Presidente do Conselho de Administração Maria Alexandra Mascarenhas Vasconcellos
Diretor-Presidente José Mascarenhas
Diretores Executivos Alexandre Freeland, Paulo Fraga e Ricardo Galuppo

Diretor de Redação Joaquim Castanheira
Diretor Adjunto Costábile Nicoletta
Diretor Adjunto (RJ) Ramiro Alves
Diretor de Arte Pena Placeres

Editores Executivos Arnaldo Comin,
Gabriel de Sales, Jiane Carvalho, Thaís Costa
redacao@brasileconomico.com.br

Central de Assinantes e Venda de Assinaturas Marcia Farsura
(Gerente), Felipe Santiago da Silva (Supervisor de Vendas), Con-

ceição Alves (Supervisão)

São Paulo e demais localidades 0800 021 0118
Rio de Janeiro (Capital) (21) 3878-9100
De segunda a sexta-feira - das 6h30 às 18h30
Sábados, domingos e feriados - das 7h às 14h
www.brasileconomico.com.br/assine
assinatura@brasileconomico.com.br

Central de Atendimento ao Jornaleiro (11) 3320-2112

Sucursal RJ - Rua Joaquim Palhares, 40 - Torre Sul – 7º andar –
Cidade Nova – CEP 20260-080 – Rio de Janeiro (RJ)
Fones (21) 2222-8701 e (21) 2222-8707

Condições especiais para pacotes e projetos corporativos
assinaturascorporativas@brasileconomico.com.br
Fone (11) 3320-2015
(circulação de segunda a sexta, exceto nos feriados nacionais)

Impressão
Editora O Dia S.A. (RJ)
Diário Serv Gráfica & Logística (SP)
FCâmara Gráfica e Editora Ltda. (DF/GO)

BRASIL ECONÔMICO é uma publicação da Empresa Jornalística
Econômico S.A.

Redação, Administração e Publicidade
Avenida das Nações Unidas, 11.633 - 8º andar,
CEP 04578-901, Brooklin, São Paulo (SP),
Fone (11) 3320-2000 - Fax (11) 3320-2158

Muitos executivos, ainda enraizados na cultura organizacional que imperava
no passado recente, se preocupam em buscar formas de controlar de forma
obsessiva seus “subordinados”, saber a todo o momento onde se encon-
tram, o que estão fazendo e se de fato estão cumprindo suas obrigações. Isso
quando não os obrigam a apresentar frequentes relatórios de atividades, me-
nos com o objetivo de acompanhar e mensurar os resultados do trabalho que
vigiar os passos dos funcionários.

São aqueles executivos que passam boa parte de seu tempo perguntando
por sicrano ou beltrano, questionando se eles estão de fato fazendo suas ativi-
dades e antecipando cobranças. Ou seja, aquele “chefe” que não deixa nin-
guém respirar, parece controlar quantas vezes o profissional se ausenta para
tomar um cafezinho, fumar ou ir ao toalete ou está sempre de olho na tela
dos computadores do pessoal. Obviamente, esse executivo, que mais se as-
semelha a um capataz, está em extinção.

A cultura da organização não é imutável e se adapta aos novos tempos. Ho-
je, por exemplo, as melhores empresas valorizam a capacidade de iniciativa,
a liberdade, a independência e autonomia das pessoas, mas tudo isso com a
contrapartida da responsabilidade. Ou seja, os próprios profissionais devem
conhecer seus deveres e não precisam de capataz para ameaçá-los com o chi-
cote. Para isso, as organizações precisam expor com absoluta clareza suas
metas e seus objetivos, as expectativas de desempenho dos profissionais e as
prioridades corporativas. Da mesma forma, a comunicação dos executivos
com seus liderados deve ser também objetiva, clara e transparente, de forma
a evitar incertezas e transmitir segurança.

A cada dia cresce o número de empresas que adotam jornadas flexíveis,
concedem liberdade aos profissionais para organizar sua agenda de compro-
missos, permitem que eles trabalhem em casa ou em outro local. Os líderes
passaram a controlar processos, e não mais as pessoas.

Mas liberdade e autonomia não significam falta de controle. A empresa de-
ve estabelecer regras básicas de comportamento, a começar pelo código de
ética e de conduta, para balizar a atuação de seus profissionais. É extrema-
mente importante também que, apesar da liberdade e autonomia concedi-
das aos profissionais, a organização estabeleça mecanismos eficientes para
promover a sinergia e a integração das equipes. Reuniões periódicas com to-
da equipe na sede da empresa são uma das soluções para buscar essa integra-
ção e evitar que os profissionais que trabalham fora se distanciem da identi-
dade e da cultura da organização. Essas reuniões têm, ainda, o objetivo de
incentivar o intercâmbio de ideias e conhecimentos, fator imprescindível pa-
ra alavancar a criatividade e a inovação.

Em outras palavras, os profissionais devem ter autonomia, mas não po-
dem ficar inteiramente soltos. Cabe às lideranças estabelecer as estratégias,
explicitar o foco do negócio, motivar os liderados e incentivar o bom relacio-
namento interpessoal e, sobretudo, a integração das equipes. ■
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PONTO FINAL

O Diário Oficial da União publicou na sexta-feira resolução da Agência Nacional

de Saúde Suplementar (ANS) que assegura aos demitidos e aposentados

a manutenção do plano de saúde empresarial, com cobertura idêntica à vigente

durante o contrato de trabalho. Para ter direito ao beneficio o ex-empregado

deve ter sido demitido sem justa causa e ter contribuído no pagamento do

plano de saúde. A resolução entra em vigor em 90 dias. O direito ao benefício

é assegurado aos contratados a partir de 2 de janeiro de 1999.
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