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A campanha eleitoral ainda não começou propriamente, mas já existe uma empresa que vive o 
clima de eleições. A Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) decidiu inovar no procedimento 
de seleção de um executivo e abriu uma eleição interna para o recém-criado cargo de diretor 
comercial. Na última semana, seis candidatos passaram pelo crivo de 3,4 mil funcionários, que 
elegeram dois nomes para um segundo turno. Fotos: Tarcísio Mattos/Valor  
   
O executivo candidato Max Gomes diz que vencer será como coroar uma carreira de 31 anos na 
companhia  
 
"Agora é tudo de novo. Segundo turno é como zerar o placar", diz Carlos Alberto Martins, gerente 
da agência regional de Florianópolis. Ele e Max Bayer Gomes, funcionário do próprio 
departamento comercial, entram agora no processo mais difícil da disputa. Depois de concorrerem 
com mais outros quatro candidatos, Antenor Zimmermann, Dílson Oliveira Luiz, Paulo Borba 
Fernandes e Gilberto dos Passos Aguiar, e conseguir a maioria dos votos - Martins recebeu 1284 
votos e Max Bayer Gomes, 541 - os dois voltam ao corpo-a-corpo e tentam a vitória no dia 21 de 
junho. O escolhido assumirá o cargo no dia 27.  
 
A idéia de promover uma eleição interna para uma pasta importante decorre de um processo de 
aprofundamento da gestão participativa que já existe na empresa. Desde 1997, os trabalhadores 
se reúnem em congressos que discutem essa gestão e vêm colhendo sugestões. No ano passado, 
no entanto, eles deram um passo maior e conseguiram colocar em lei a proposta de eleição de um 
diretor.  
 
A lei 13.570-2005 permitiu à Celesc a criação de duas novas diretorias, que até então a empresa 
não possuía: a jurídica e a comercial. E estabeleceu que a diretoria jurídica teria seu ocupante 
eleito pelo próprio conselho de administração, mas o diretor comercial seria eleito diretamente 
pelos trabalhadores. Uma conquista que demandou trabalho e argumentação sindical, mas que 
chegou nos últimos dias à sua concretização. Antes dessa lei, os funcionários participavam com 
um assento no Conselho de Administração e na indicação de um dos três candidatos a cargos de 
direção, mas as chances de o candidato da massa ser eleito era pequena porque os votos eram 
restritos ao conselho.  
 
Arno Cugnier, representante dos funcionários no conselho de administração e um dos 
organizadores das eleições com outras nove pessoas, acredita que com esse processo a empresa 
ganhará transparência porque ele diminui a influência política nos altos cargos. Hoje, a cada 
quatro anos toda diretoria da estatal praticamente é trocada porque segue a mudança do governo 
estadual, acionista majoritário. O diretor comercial que será eleito terá um mandato de três anos, 
prazo que os demais membros da direção também têm, mas a diferença é que seu mandato será 
intercalado com o período das eleições. Ele não vai ser trocado no momento em que assume um 
novo governador, e possivelmente um novo presidente na Celesc, podendo portanto ser um elo 
entre uma gestão e outra.   
   
Se foi eleito como o novo diretor comercial, Carlos Alberto Martins, exercerá um mandato de três 
anos   
 
Max Gomes, um dos candidatos que estão no segundo turno, diz que vencer uma disputa como 
essa seria como coroar uma carreira já de 31 anos na Celesc. Na sua campanha tem batido na 
tecla de profissionalizar a gestão, o principal mote de criação da disputa.  
 
"Esperamos que esse novo diretor realmente não misture situações políticas com o cargo. Criamos 
a eleição para uma gestão mais independente e para ampliar o grau de profissionalização da 



empresa. Agora se houver interferência política, nada impede que os funcionários que o elegeram, 
o destituam", destaca Cugnier.  
 
Segundo o representante da categoria, a intenção dos funcionários é consolidar agora esse 
processo para no futuro dar outros passos nessa direção. Entre os projetos, está a conquista de 
uma vaga para um representante dos trabalhadores também no conselho fiscal da empresa.  
 
A eleição na Celesc envolveu situações muito parecidas às vividas em uma eleição tradicional para 
políticos. A votação foi secreta, por meio de cédulas de papel. Haverá segundo turno porque o 
candidato que venceu não conseguiu mais de 50% dos votos. Houve panfletagem, faixas, cabos 
eleitorais, campanhas nas agências regionais, um debate transmitido pela TV-AL (Assembléia 
Legislativa) e algumas regras sobre quem poderia se candidatar (ver tabela acima).  
 
Outra similaridade a uma eleição comum, como revela uma fonte da empresa, foram os pedidos e 
possíveis promessas de campanha. Um funcionário chegou a entregar um papel para um dos 
candidatos em que dizia que só votaria nele, se lhe prometesse um novo posicionamento na 
empresa.  
 
Mas houve diferenças grandes em relação às eleições para o legislativo. Não houve idade mínima 
para a candidatura. Houve preferência por tempo mínimo de trabalhos para a empresa: 10 anos. 
O voto não era obrigatório (no primeiro turno 82% do total de 4.158 funcionários votaram). 
Segundo os organizadores, também houve um "alto nível" de discussões, com os candidatos 
focados nas propostas e não no ataque. Até pela saia justa que isso poderia criar, afinal, um deles 
será diretor de um departamento.  
 
A eleição foi levada a sério com os candidatos obtendo licença da empresa para durante 20 dias 
realizarem a campanha, custeada por eles mesmos. Visitaram regionais em todo o Estado porque 
elas também votavam em urnas móveis, enviaram mala direta por malotes, e-mails e ocuparam 
os murais da empresa. Agora, como manda o figurino, começa a fase de negociação das 
coligações para o segundo turno.  
 
O cargo de diretor comercial atraiu candidatos das mais variadas áreas da empresa. Chamou a 
atenção pela sua importância estratégica. A diretoria comercial foi criada em um momento 
importante do setor elétrico, em que há uma debandada de clientes de grande porte para o 
mercado livre de energia, deixando de comprar exclusivamente de estatais como a Celesc, como 
acontecia até então. Outros fatores também pesaram: oportunidade de uma nova carreira e de 
um bom salário. O diretor vai ter uma remuneração de R$ 18 mil, em alguns casos, abrindo a 
chance de o salário do candidato ser 40% maior.  
 
Para especialistas em recursos humanos, a principal vantagem de uma eleição desse tipo é a 
legitimidade desse escolhido quando ele passar a ocupar o cargo de diretor. O processo 
democrático pelo voto é incontestável, e cria um bom clima interno, porque ele foi o eleito pela 
maioria.  
 
Patrícia Molino, sócia da KPMG, diz que por outro lado, há uma perda temporária de foco, por 
conta do processo de eleição. Algumas pessoas saem da sua atividade a fim e se concentram na 
disputa. Dessa forma, o foco da empresa fica voltado para a situação interna e menos para o 
exterior, onde estão os clientes.  
 
O processo na Celesc é tido como raro pelos especialistas de RH. Em geral, eles citam que já 
ocorreram eleições para situações momentâneas como chefes de projetos, mas dificilmente é 
visto no mercado uma eleição para uma pasta estratégica, de diretoria comercial como acontece 
na estatal. O professor de administração da FEA-USP, Lindolfo Galvão Albuquerque, lembra, no 
entanto, que no passado, algumas estatais paulistas chegaram a implantar processos parecidos 
por conta de problemas de descontinuidade administrativa com as mudanças de governo, mas 



esse processo caiu em desuso a partir das privatizações. "Agora este tema volta a ser discutido 
porque afinal a descontinuidade continua e hoje há o aumento do número de indicações para os 
cargos de confiança em empresas públicas, com a nomeação não ficando mais somente no 
primeiro escalão".  
 
Albuquerque destaca que o processo pode ser positivo e constituir um avanço no processo de 
gestão da estatal se na escolha houver de fato uma garantia de que o funcionário eleito tem 
experiência e competência para ocupar o cargo. "Mas será que o mais competente será 
escolhido?", questiona.  
 
Na opinião do professor, a eleição não blinda o cargo de uma influência política. Ele diz que a 
variável política não tem como ser excluída de um processo desse tipo. "Não existe eleição sem 
política. A diferença é que esse será um cargo eleito por política interna e não por uma política de 
fora para dentro".  
 
Nesse ponto, Patrícia também concorda com o professor e exemplifica. "Nas campanhas para 
eleições, geralmente são feitos compromissos e pode haver votos em troca de promessas, com o 
diretor eleito podendo no futuro sacrificar interesses de todos em prol do atendimento do pedido 
de um ou de outro". 
 

 
 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 jun. 2006, Eu & Carreira, p. D6 


