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Resumo 

A revisão de literatura realizada neste trabalho mostrou que atualmente, no Brasil na área de 

administração de empresas, a definição mais frequente encontrada de Organização Inovadora 

Sustentável é aquela que a conceitua como uma organização em aprendizagem que promove 

políticas de desenvolvimento sustentável. Deste modo trata-se de uma organização que 

promove o aprendizado em circuito duplo, o aprimoramento e descentralização de seus 

processos administrativos, a integração horizontal, o trabalho em equipe, a gestão de projetos 

que possui altos investimentos de P&D e um sistema de TI avançado, entre outras 

características. Além disso, ao promover políticas de desenvolvimento sustentável, inovará de 

um modo sustentável e desenvolverá, na medida do possível políticas sociais e de 

desenvolvimento econômico. No setor elétrico, significa implementar fontes de geração de 

energia elétrica renováveis, entre elas energia eólica. O objetivo deste trabalho foi estudar 

uma empresa do setor elétrico brasileiro que implementou esta forma organizacional. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, inovação sustentável, energia renovável e 

organizações. 

 

1. Introdução  

Desde a revolução industrial, o Homem vem aumentando sua dependência de energia, 

consequentemente aumentando seu consumo. Esta energia apresenta-se de diversas formas. A 

princípio era utilizada queima de lenha e carvão para obtenção de calor e vapor d’agua. 

Atualmente queima-se carvão e derivados de petróleo para a obtenção de diversas formas de 

energia e transporte, sendo os gases produto desta queima altamente prejudicial ao meio 

ambiente (HINRICHS; KLEINBACH, 2004). 

 Os problemas ocasionados à atmosfera (aquecimento global) pela queima de 

combustíveis
1
 ocorrem em uma época onde devido ao avanço da ciência, da tecnologia e a 

melhora da medicina e das condições de higiene das cidades, a população mundial passou a 

crescer rapidamente e apresentar uma maior capacidade de consumo de recursos materiais e 

energia (BLAINEY, 2010).  

 Como consequência de uma maior capacidade de consumo por parte das sociedades, 

em muitos casos houve também um grande desenvolvimento econômico o qual, além de 

demandar ainda mais energia, também apresentou uma maior capacidade de gerar impactos 

negativos ao meio ambiente. Isso ocorreu através do consumo de maiores volumes de 

recursos renováveis e não renováveis, gerando cada vez mais resíduos (detritos industriais, 

lixo domésticos) e degradando solos e fontes fluviais (CURI, 2010). 

 Há cerca de 50 anos, preocupações ambientais não eram absolutamente consideradas, 

porém após a publicação de “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson (1962) e sucessivas 

conferências internacionais como a de Estocolmo (1970), publicação do relatório “Os limites 

do Crescimento”, elaborado sob pedido do Clube de Roma (1972), da publicação do relatório 

                                                 
1
 Combustíveis aqui referem-se apenas a combustíveis foceis, excetuando-se combustíveis de origem renovável 

e combustíveis nucleares  



 

 

de Brundland (1987) e da Eco-92 no Rio de Janeiro (1992), as questões ambientais e sociais 

vem se tornando cada vez mais importantes. 

 O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu pela primeira vez em 1987, como 

resultado de diversos debates realizados pela ONU referentes a meio ambiente e 

desenvolvimento. Os frutos destes debates foram condensados em um documento chamado 

“Nosso Futuro Comum”, onde surgia pela primeira vez o termo de desenvolvimento 

sustentável, como: ”aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades” (WCED, 

1987, p.46). 

 Até então o termo desenvolvimento sustentável era designado apenas a nações e 

regiões. Em 2001 com a publicação de “Canibais de Garfo e Faca” por John Elkington, 

passou-se a adotar o conceito “Triple Botton Line” onde para que uma empresa seja 

sustentável, ela deve gerir de forma integrada, Pessoas, Meio Ambiente e Recursos 

Financeiros (BARBIERI, et al, 2007). 

Desde então o termo Sustentabilidade vem se desenvolvendo em todo o mundo, incluindo 

novas variáveis a serem consideradas por gestores corporativos, tornando a atividade de 

gestão ainda mais complexa, pois além dos gestores terem de se preocupar com questões já 

conhecidas como concorrência, volatilidade de mercado, relações com fornecedores, etc., 

estes ainda devem se atentar as questões relativas ao “Triple Botton Line 

 

 

2. Revisão bibliográfica 

 Será apresentado que um dos embriões do que chamamos hoje de Sustentabilidade, 

foram os primeiros movimentos ambientalistas. Através da mídia, estes movimentos 

desenvolveram a capacidade de influenciar a opinião pública, os governos e tornar explícitas 

questões como a perda da biodiversidade, expondo que tanto organizações governamentais 

como empresariais não consideram os interesses e as necessidades dos cidadãos em busca de 

uma maior sustentabilidade. 

 

2.1 Problemas ambientais 

 Os problemas ambientais são consequência de uma estrutura criada pela sociedade, 

onde as organizações perseguem seus próprios interesses, degradando o ambiente em que 

atuam, em busca de retornos financeiros imediatos.  

 Para que uma análise das relações entre “Organizações e Biosfera” seja feita 

corretamente, precisamos adotar uma abordagem ampla, multifacetada e interdisciplinar, 

fazendo-se necessária a integração de diversos fenômenos em diferentes níveis (individual, 

grupal, organizacional e global) (CLEGG; HARDY; NORD, 1999). 

 Devido ao nível de complexidade e incapacidade por parte das organizações na gestão 

das diferentes variáveis, no tocante ao consumo de recursos naturais escassos e reduzir 

impactos negativos ao meio ambiente, movimentos ambientalistas surgiram e se 

disseminaram contrapondo-se ao consumo abusivo de recursos por parte das organizações 

(CLEGG; HARDY; NORD, 1999). 

 Definiremos a seguir alguns dos movimentos ambientalistas, que se fizeram 

importantes na definição do contexto onde se desenvolveram os conceitos de responsabilidade 

ambiental. 

 



 

 

2.2 Ambientalismo 

 O ambientalismo constitui-se de um movimento social organizado que tem como 

objetivo a defesa do meio ambiente, demandando medidas para combater a poluição e para 

preservar a vida animal. 

 “Por ambientalismo, refiro-me a todas as formas de comportamento coletivo que tanto 

em seus discursos como em sua prática, visam corrigir formas destrutivas de relacionamento 

entre o homem e seu ambiente natural” (CASTELLS, 1999, p.143). 

 Após a 2
a
 Guerra mundial, o ambientalismo passou a ter apoio popular e se tornar um 

movimento social, surgindo em diferentes tempos, em diferentes partes do mundo, ganhando 

importância crescente principalmente entre as gerações mais jovens. 

 Embora o foco das diversas linhas de ambientalistas seja o mesmo, existem grandes 

diferenças entre suas linhas de atuação, podendo ser dividido em subgrupos como: 

preservação da vida selvagem, preservação ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, 

direitos dos animais, etc. 

 Existem três estruturas ambientalistas que apresentam como os valores ecológicos 

estão entrelaçados com os valores humanos, estas linhas são brevemente descritas a seguir 

(CLEGG; HARDY; NORD, 1999). 

 

 

2.3 Paradigma social dominante   

 O paradigma social dominante não é considerado realmente uma abordagem 

ambientalista, mas uma referência a qual é contraposta com outros pensamentos. 

 Desde a antiguidade, civilizações como a Mesopotâmia possuíam uma visão 

antropocêntrica do mundo, na qual acreditavam que o Homem deve “dominar a natureza” 

extraindo tudo que se faça necessário para seu proveito.  

 Na sociedade moderna, esta visão se adere ao pensamento econômico neoclássico, 

baseado em crescimento econômico e lucros. É adotada uma abordagem segundo a qual, caso 

algum recurso deixe de existir, certamente o progresso científico encontrará formas de 

solucionar este problema.  

 

 

2.4 Ambientalismo radical 

 Trata-se uma visão biocêntrica, onde a biosfera e a sociedade humana são 

consideradas segundo princípios ecológicos do holismo, equilíbrio da natureza, limites finitos 

e mudanças dinâmicas. Existem evidências que sugerem que sociedades antigas acreditavam 

que as forças da natureza eram divindades que deveriam ser adoradas e obedecidas, como 

consequência desta abordagem a existência humana só é possível mediante a integração da 

humanidade com o ambiente natural (CLEGG; HARDY; NORD, 1999). 

 Esta visão se opõe diretamente ao paradigma social dominante, uma vez que vai contra 

a estrutura industrial como é hoje. A proposta é um redesenho radical dos sistemas agrícolas e 

industriais de produção e de transporte, onde, ao invés de investimentos em tecnologias que 

promovem produção em larga escala e capital intensivo, deve-se realizar investimentos em 

tecnologias que reduzam a poluição, reduzindo a interferência humana no mundo natural. 

  

 

 



 

 

2.5 Ambientalismo renovado 

 Esta linha teve suas origens no século XIX, quando ambientalistas alertavam sobre os 

efeitos prejudiciais à saúde humana, causados pela degradação ambiental, propondo uma 

mudança de valores, do antropocentrismo, para valores biocêntricos (CLEGG; HARDY; 

NORD, 1999). 

 Utilizando-se da tecnologia como instrumental para um progresso científico e 

econômico, tem em vista a detecção de eventos ambientais que ponham a existência humana 

em risco. Esta abordagem é mais ampla e faz uso de conhecimentos técnicos, onde são 

definidos os limites dos sistemas naturais, bem como sua resiliência quanto à exploração de 

recursos renováveis. 

 

 

2.6 Difusão do movimento ambientalista 

 Segundo Castells (1999), cerca de 80% dos norte-americanos e mais de dois terços dos 

europeus se consideram ambientalistas, e impõem grande pressão sobre plataformas políticas 

de seus diversos países. 

 Como resposta à introdução de usos inadequados dos recursos ambientais por parte de 

organizações privadas e públicas, comunidades locais se organizavam para defender seus 

espaços, estabelecendo uma preocupação entre questões imediatas e questões mais amplas de 

degradação e poluição da Biosfera. 

 Na medida em que estes grupos se disseminavam e cresciam, cada vez mais pessoas 

passavam a se preocupar com questões ambientais, tornando este tema ainda mais relevante.  

 Entre os diversos movimentos existentes, é provável que o que mais popularizou as 

questões ambientais pelo mundo, sem uso de violência, seja o Green Peace (CASTELLS, 

1999). 

 O grande sucesso dos movimentos ambientalistas deveu-se a sua grande capacidade 

quanto à adaptação no uso de mídias tradicionais como radio TV e mais recentemente 

Internet. Estes movimentos são orquestrados de tal maneira, que muitos políticos, bem como 

grandes organizações alegam que é a mídia e não os ambientalistas é a responsável por 

questões relacionadas ao meio ambiente (CASTELLS, 1999). 

 Os movimentos ambientalistas ganham legitimidade da opinião pública por oferecer 

vantagens em relação às políticas internacionais, pois são capazes de encontrar solução para 

questões importantes “aqui e agora” sem a necessidade de mediadores (CASTELLS, 1999). 

 Estes movimentos adquiriram tamanha importância que até mesmo organizações 

petrolíferas que historicamente se opunham aos movimentos ambientalistas, aderiram ao 

conceito de preservação do meio ambiente e redução das emissões de GEE 

 

 

3. Metodologia  

Esta pesquisa é resultado de uma inquietação dos pesquisadores em relação a um tema em 

estágio inicial de investigação, que justifica a escolha por uma pesquisa de caráter 

exploratório onde “as as técnicas de pesquisa qualitativa são mais apropriadas em situações 

que requerem estudo exploratório”, Parasunaman (1991, p.251). O autor afirma ainda, que 

“Seus resultados não se caracterizam por estabelecer uma conclusão final sobre o problema, 

mas por possibilitar o levantamento de idéias e aprofundar o entendimento sobre este 

problema”, Parasunaman (1991, p.251). 

Yin (1994) argumenta que os estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são 

generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos. Nesse sentido, o 

estudo de caso, da mesma forma como o experimento, não representa uma “amostragem”, e o 



 

 

que se pretende é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar 

freqüências (generalização estatística). 

 

4. Resultados e Análise  

Os estudiosos da teoria organizacional apresentam uma visão onde as organizações 

são vistas como tão importantes, que podem ser consideradas como os pilares da sociedade 

moderna, ainda mais em se tratando de empresas geradoras de energia elétrica, as quais são as 

bases de toda a malha industrial. 

 

 

5 Evolução da Formas organizacionais 

 Alguns filósofos consideram as organizações como “moinhos de produção” onde a 

estrutura industrial mantém as estruturas sociais e políticas, expandindo a produção e a 

exploração ecológica, deixando pouco espaço para novas teorias como ambientalismo 

(CLEGG; HARDY; NORD, 1999). 

 Entre as décadas de 60 e 70, teóricos das teorias organizacionais passaram a 

reconhecer a importância do ambiente de atuação de uma empresa. Através de trabalhos como 

de “textura causal” dos ambientes organizacionais, foi possível verificar as ligações causais 

entre uma organização e seu meio.  Verificou-se que quaisquer mudanças no ambiente 

influenciam no comportamento da organização em questão (EMERY; TRIST, 1965 apud 

CLEGG; HARDY; NORD, 1999). 

 Organizações analisadas sob a ótica dos sistemas abertos não possuem uma fronteira 

rígida e definida que as separe do ambiente em que atuam, gerando uma relação de 

interferência mútua entre a empresa e seu meio de atuação. Dentro desta dinâmica, as  

organizações mais poderosas apresentam a capacidade de impor sua visão do mundo a outras 

organizações, porém por mais poderosa que uma organização seja, esta ainda é dependente 

dos sistemas social, econômico, cultural, político, etc., tendo de submeter-se a eles 

(TSOUKA; KNUDSEN, 2003). 

 Na interação entre a organização e seu meio, se faz vital para que a organização 

sobreviva, que esta atenda às expectativas e necessidades de seu ambiente (social, econômico, 

cultural, político, etc.) a fim de obter recursos e legitimidade para continuar operando ao 

longo do tempo, deste modo as organizações terão necessariamente de se adaptar às demandas 

ambientais e sociais impostas pela sociedade (CLEGG; HARDY; NORD, 1999). 

 Uma maneira de atender a estas demandas sociais exigidas, é que a organização  

adeque suas próprias ações para com funcionários e comunidades influenciadas por suas 

atividades, segundo preceitos de ética, moral e responsabilidade social. 

  

 

5.1 A evolução do conceito de responsabilidade social empresarial (RSE) 

 Os norte americanos estão entre os primeiros a se preocuparem com as questões de 

ética e de moral dentro da empresa, sendo nos Estados Unidos publicado o primeiro livro da 

era moderna a tratar deste assunto, Responsibilities of the Businessman de Howard Bowen, 

1953, o qual criou um marco teórico nas questões de responsabilidade social, por ser o 

primeiro estudo a analisar o tema em profundidade (SANTOS, 2006). 

 Durante o início do século XX, com o desenvolvimento do modelo da grande empresa 

com participação de acionistas, este debate torna-se mais estruturado, passando questões 

referentes à responsabilidade social a serem mais disseminadas, apesar de enfrentar algumas 

resistência para serem incorporadas nas organizações. Em 1962, Milton Friedman afirmava 

que a principal função de uma empresa é a de gerar lucros, e qualquer outra atividade que a 



 

 

empresa desenvolva, que consuma seus recursos, era condenado por ele (FRIEDMAN, 1962). 

 O modelo de Friedman se baseava sobre o controle dos custos de agência, o qual 

limitava a responsabilidade dos gestores, de modo a considerar unicamente retornos 

financeiros aos acionistas (McGEE, 1998). 

 Apesar das críticas, durante as década de 70 e 80, a literatura sobre Responsabilidade 

Social Empresarial (RSE) se expande e este conceito se amplia, passando a ser considerado 

em âmbito gerencial. Autores como Frederick (1987), Carroll (1991) e Freeman (1994) 

afirmam que as responsabilidades de uma empresa vão além do simples fato de gerar lucros, 

apresentando a importância social dos atores, que direta ou indiretamente são afetados pela 

empresa, surgindo novas teorias na área de gestão. 

 

 

5.2 A teoria das partes interessadas (TPI) 

 Este conceito surgiu pela primeira vez na literatura e uma nota do Stanford Research 

Institute em 1963, ampliando a noção de stockholder (os acionistas) aos demais atores que 

proporcionam a existência da empresa.  

 Segundo Matos (2005) a Teoria das Partes Interessadas, pode ser compreendida como: 

 A empresa passa a assumir então a responsabilidade para com diversos grupos, os 

quais são denominados “stakeholders”, sendo: acionistas, assalariados, consumidores, 

fornecedores, detentores dos capitais da sociedade, clientes. 

 Este conceito passou a se disseminar entre os anos de 1970 e 1980, como instrumental 

gerencial da Corporate Social Responsiveness (ACQUIER; AGGERI, 2008).  

 Segundo Freeman (1984), o stakeholder é definido como qualquer grupo cujo 

comportamento coletivo pode afetar de modo direto o futuro da organização, mas que não está 

sob seu controle direto, formalizando desta forma o “stakeholder model”. 

 Devido à introdução dos conceitos de Responsabilidade Social Empresarial, a empresa 

passa a ser responsável por seus relacionamentos internos (funcionários) e externos (stake 

holder), reconhecendo as necessidades dos todos os atores envolvidos.  

 A TPI se baseia sobre a idéia de que as organizações não são unicamente submetidas a 

obrigações de retornos financeiros e atendimento a exigências legais, para Freeman (1994) a 

função da TPI é apresentar uma nova opção para as empresas, onde embora esta esteja 

submetida às exigências de altos retornos financeiros, ainda é possível um retorno satisfatório, 

fazendo uso de elementos éticos e respeitando aos demais envolvidos nas atividades da 

empresa. 

 Diferentemente de Friedman, que alegava que a finalidade principal de uma empresa é 

gerar lucros, Edward Freeman alega que a finalidade principal de uma empresa é garantir sua 

perenidade e depois a lucratividade, sendo esta alcançada através de relações de respeito à 

comunidade e sociedade civil (FREEMAN, 2009). 

 

Esta teoria apresenta uma visão sistêmica das relações que a empresa 

mantém com o que a rodeia. Uma empresa que assume 

responsabilidades sociais reconhece, por um lado, as necessidades e 

prioridades dos intervenientes da sociedade; por outro, avalia as 

conseqüências das suas ações no plano social, com o objetivo de 

melhorar o bem-estar da população em geral, ao mesmo tempo que 

protege os interesses da sua organização e dos seus acionistas. 

(MATOS, 2005) 



 

 

 

5.3 Evolução da RSE no âmbito do desenvolvimento sustentável 

 A definição de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) vem evoluindo desde seu 

surgimento, moldando-se a um conceito cada vez mais pragmático, buscando sempre adequar-

se às demandas impostas pelo conceito de Desenvolvimento Sustentável (LAPRISE, 2005). 

 Em 1983, a Assembléia Geral das Nações Unidas cobrava à Comissão Mundial sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento propostas de novas estratégias na área do meio 

ambiente para que se pudesse garantir um desenvolvimento capaz de preservar o planeta.  Em 

1987 foi publicado o Relatório Brundtland, onde eram apresentadas as bases do 

desenvolvimento sustentável, através de políticas e comportamentos necessários para 

possibilitar um desenvolvimento não simplesmente econômico, mas considerando práticas 

ambientais e sociais. O termo de “desenvolvimento sustentável” nasceu deste relatório, bem 

como a definição: “o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer as suas próprias 

necessidades” (WCED, 1987, p.46).  

 É importante notar que não existe uma definição única sobre o que é RSE, um mesmo 

autor pode utilizar diferentes definições sobre este tema, com fronteiras pouco definidas 

(CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO, 2008). A RSE pode ser vista 

como uma característica onde as empresas contribuem, voluntariamente, para melhorar a 

sociedade, proteger o meio ambiente, e considerar os stakeholders em suas tomadas de 

decisão conforme as propostas de Desenvolvimento Sustentável. Existe um amplo espectro de 

definições sobre RSE, diferentes escritores apresentam diferentes definições, contudo todas 

apresentam em comum a preocupação da empresa com stakeholders, ética e conceitos de 

Desenvolvimento Sustentável. 

  A seguir é apresentada a visão do World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) 

 

 As organizações buscam na RSE aderirem-se aos movimentos de DS, uma vez o estes 

movimentos são o foco de atenção de governos e população. Sendo assim as organizações 

buscam adquirir legitimidade, em um ambiente onde o desenvolvimento socioeconômico 

deixa de ser visto simplesmente de maneira quantitativa, como o aumento de produção, 

passando a adotar uma visão qualitativa, como aumento de bem-estar humano (MOURA; 

LEAL, 2007). 

 Segundo Peter Drucker (2001, p.108) a RSE aparenta ser a melhor maneira de se 

adequar ao movimento de Desenvolvimento Sustentável, onde: “Na sociedade do futuro, o 

maior desafio que uma empresa de envergadura deverá enfrentar, particularmente a 

multinacional, será provavelmente a sua legitimidade social, seus valores, missão e visão”. 

 Pode-se concluir que os conceitos de RSE continuarão a evoluir voltados ao bem estar 

comum oferecendo um desenvolvimento holístico das sociedades, possibilitando uma 

evolução tanto no aspecto individual como no aspecto organizacional (CONGRESSO 

NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO, 2008). Contudo para que uma organização 

se mantenha em uma posição vantajosa no mercado, apenas os aspectos referentes a RSE não 

O desejo contínuo das organizações de se comportar de forma ética e contribuir 

para o desenvolvimento econômico, melhorando também a qualidade de vida 

da forca de trabalho e das suas famílias como também das comunidades e da 

sociedade como um todo (HOLME; WATTS, 2000). 



 

 

se fazem suficientes, devendo a organização assumir outras características, como a capacidade 

de inovação. 

 

 6.0 A organização inovadora 

 A importância do processo de inovação dentro do ambiente organizacional se tornou 

bastante conhecida desde a publicação do livro “Capitalismo Socialismo e Democracia” 

escrito pelo economista austríaco Joseph Shumpeter. Em sua publicação, ele apresenta que o 

sistema econômico tende ao equilíbrio e toda vez que uma inovação surge, esta apresenta a 

capacidade de alterar este equilíbrio criando a oportunidade para que empresas tenham um 

ganho econômico real sobre as demais empresas do mercado. A este fenômeno, ele chamou 

de “Destruição Criativa”, segundo a idéia de que soluções tecnológicas constantemente serão 

substituídas por outras soluções mais novas.  

 Deste modo, as empresas deverão constantemente estar inovando, pois uma nova 

tecnologia inventada, ou um novo processo desenvolvido poderá oferecer-lhe uma posição de 

vantagem de mercado. Contudo há que se observar que esta vantagem é apenas temporária, 

pois outras empresas criarão outras tecnologias que fatalmente disputarão o mesmo mercado 

(SHUMPETER, 1942). 

 Atualmente organizações pelo mundo, sejam públicas ou privadas, estão cientes de 

que o gerenciamento de inovações tecnológicas deve ser vistos como estratégicos, pois 

permite criar valor, desenvolver competitividade, atrair e manter as mentes mais criativas 

(DOGSON; GANN; SALTER, 2008). 

 Segundo Kline e Rosenberg (1986), em sua publicação - An overview of Innovation 

(1986), uma empresa inovadora deve considerar a inovação como uma série de mudanças em 

todo o sistema, não apenas em equipamentos e processos, mas no ambiente de mercado, linha 

de produção e conhecimentos, sendo que o processo de inovação é controlado por dois 

conjuntos de forças: 

Forças de mercado – Mudanças no poder aquisitivo das pessoas, preços relativos, 

oportunidades de negócios para processos específicos de inovação; 

Progresso de fronteiras tecnológicas e científicas – Abrem a possibilidade de oferecer 

novos produtos e/ou melhorar a performance de produtos já existentes ou ainda produzir 

produtos a preços mais baixos. 

 

 Um progresso tecnológico ou científico desenvolvido por uma empresa pode colocá-la 

em posição de vantagem de mercado em relação às demais concorrentes, podendo ainda 

oferecer-lhe uma oportunidade de monopólio de mercado. Contudo, mesmo esta posição de 

monopólio, se não for acompanhada de uma resposta positiva do mercado e uma análise 

financeira bem elaborada, poderá ser superada pela criação de outras tecnologias semelhantes 

ou mais viáveis economicamente. Estas tecnologias fatalmente disputarão o mesmo mercado, 

quebrando o monopólio, ou tirando sua empresa dos negócios. Um bom exemplo é o caso do 

Concorde, onde uma tecnologia considerada “perfeita”, muito superior a de seu concorrente, 

possibilitava o monopólio de vôos supersônicos em aviação civil, porém seu custo de 

operação o tornava inviável, e seus vôos tiveram de ser descontinuados, perdendo o mercado 

para seu concorrente, a Boeing (KLINE; ROSENBER, 1986). 

 Uma empresa que adota uma política interna de inovação apresenta grandes vantagens 

em relação a outras que não adotam esta política (IBGE, 2010) deixando claro que a inovação 

é um instrumento provedor de vantagem competitiva. Contudo no contexto atual, clientes e 

consumidores vêm demandando de forma crescente aspectos relacionados a RSE e meio 

ambiente, sendo assim, quesitos relacionados a sustentabilidade se fazem cada vez mais 

necessários nas organizações. 



 

 

 

 

 

7.0 A organização sustentável  

 Para que uma organização possa se apresentar como sustentável, esta deve incorporar 

conceitos de desenvolvimento sustentável dentro de suas políticas de modo concreto, 

adotando estratégias de negócios e atividades que atendam suas necessidades e a de seus 

stakeholders, enquanto protege e aumenta os recursos humanos e naturais, traçando 

estratégias claras quanto às suas responsabilidades. A empresa deve estar ciente que a 

capacidade da terra não pode ser ultrapassada sem que ocorram catástrofes ambientais como 

aquecimento global, degradação da camada de ozônio e poluição de fontes fluviais 

(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

 O modelo de desenvolvimento sustentável mais difundido atualmente é o chamado 

“Triple Botton Line”, o qual se constituiu de três pilares: social, ambiental e econômico, 

oferecendo às organizações uma nova visão sobre o significado de igualdade social, justiça 

ambiental e ética empresarial (ELKINGTON, 2001). 

 Dimensão econômica – Tradicionalmente análises econômicas são baseadas na 

contabilidade das empresas, a qual afirma que a organização deve ser lucrativa apenas do 

ponto de vista financeiro. Como a contabilidade é uma ciência que foi desenvolvida para 

tratar da riqueza financeira das entidades, esta não é suficiente quando analisamos o modelo 

de desenvolvimento sustentável, por não considerar custos sociais e ambientais. Deste modo a 

contabilidade evoluiu para a contabilidade ambiental, a qual deve ser utilizada em uma análise 

de desenvolvimento sustentável (ELKINGTON, 2001). 

 Além de sua função primeira, de prover informações às empresas nos registros de 

gastos e investimentos, a contabilidade ambiental tem como objetivo orientar o empresário, a 

uma tomada de decisão consciente, considerando que os recursos naturais são finitos, e alguns 

danos causados ao meio ambiente são irreversíveis (POLETO; MOROZINI, 2008). 

 Dimensão social - Considera que o capital humano não se restringe apenas à saúde, e 

educação dos funcionários da empresa, mas também à criação de riquezas e atitudes como 

fidelidade, honestidade e dependência, onde através da ética, cria uma relação de confiança 

entre a organização, seus stakeholders e parceiros, ajudando a reduzir os custo de transação 

entre os atores envolvidos (ELKINGTON, 2001). 

 Nesse contexto, quando nos referimos à ética, nos referimos à ética empresarial 

aplicada, a qual busca respostas aos problemas de ordem moral na esfera organizacional, 

analisando normas morais e suas aplicações (BARBIERI; CAJAZEIRA 2009); 

 Dimensão ambiental – Diz respeito à riqueza natural, onde o valor de uma floresta não 

é calculado pelo valor da madeira contida nas árvores, mas através de uma avaliação mais 

abrangente, contabilizando toda a riqueza natural, do ecossistema, como fixação o CO2, fauna 

e flora existentes (ELKINGTON, 2001). 

 Em uma empresa sustentável, questões ambientais são tratadas de forma estratégica, 

buscando situações vantajosas em seu negócio atual e futuro, aproveitando oportunidades de 

mercado existentes, ou que ainda poderão vir a surgir (BARBIERI, et al, 2007) e ainda 

considera a existência dos problemas sociais decorrentes da ultrapassagem da capacidade do 

planeta, como: pobreza extrema espalhada pelo mundo, assentamentos urbanos sem uma 

infraestrutura mínima, violência urbana, tráfego de drogas, epidemias globalizadas 

(BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009). 

  



 

 

8.0 A organização inovadora sustentável 

 Para que as empresas se mantenham no mercado, defendendo seu posicionamento, e 

explorando oportunidades, se faz necessário que esta se utilize das oportunidades oferecidas 

pelo processo de inovação, e adote políticas de gestão sustentável e Responsabilidade Social 

Empresarial (RSE) de maneira a atender um mercado cada vez mais complexo e exigente. 

Porém ao falarmos de Organização Inovadora Sustentável, a simples implementação dos 

processos de RSE, sustentabilidade e inovação não são suficientes. 

 Enquanto no passado as empresas procuravam manter boas relações apenas com seus 

investidores, atualmente vivemos uma realidade onde as empresas precisam manter boas 

relações ainda com grupos ambientalistas, diferentes grupos étnicos, ou ainda subculturas que 

vivem onde a empresa atua, o que representa um ambiente muito mais difícil de gerir do que 

os gestores costumavam tratar no passado (TSOUKAS; KNUDSEN, 2003). 

 Como resposta a estas novas demandas surgiu o conceito de Organização Inovadora 

Sustentável, a qual adota uma perspectiva sociotécnica, onde a inovação técnica deve trazer 

uma inovação social com redesenho de formas gerenciais, onde uma invenção somente será 

considerada uma inovação quando for assimilada pelo sistema social da organização 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2006).  

 Desta forma, o processo de inovação passa a considerar o que será produzido, com que 

recursos, para que tipo de cliente, envolvendo ainda os processos de distribuição do bem ou 

do serviço, considerando as necessidades do ambienta natural e da sociedade. 

 Segundo este conceito as inovações ajudam a frear o processo de degradação 

ambiental e social o qual nos encontramos, de modo a reduzir o consumo de recursos naturais, 

a emissão de elementos poluentes e ainda implementar programas de combate a desigualdades 

sociais (BARBIERI, 2007). 

 Uma Organização Inovadora Sustentável não deve ser avaliada segundo critérios de 

inovações puramente técnicos como descritos nos procedimentos propostos pelo Manual de 

Oslo, pois esta metodologia não é capaz de captar as características necessárias a uma 

Organização Inovadora Sustentável: autonomia, intencionalidade e pró atividade. 

 Autonomia – Diz respeito à capacidade de uma empresa em se manter inovadora para 

acompanhar as mudanças de mercado, ou para atender demandas legais; 

 Intencionalidade – Refere-se às inovações técnicas, provindas do conhecimento 

adquirido pelos funcionários durante suas atividades cotidianas (Learning by doing) 

resultando em um aprendizado espontâneo, o qual proporciona o surgimento de novos 

produtos, novos processos internos, melhora no ambiente de trabalho, comunicação com 

clientes mais efetivas e outros; 

 Pró atividade – Apresenta que o aprendizado espontâneo deve necessariamente ser 

aplicado de forma contínua e planejada.  

 Uma Organização Inovadora Sustentável considera o processo de aprendizagem em 

um nível mais profundo, adotando um aprendizado em circuito duplo, isso significa dizer que 

o aprendizado dos funcionários não se limita a aspectos técnicos, os conhecimentos 

adquiridos são capazes de alterar os próprios valores inerentes aos funcionários da 

organização, causando mudanças profundas  em diversos aspectos da empresa, tornando 

propicio um ambiente de inovação e a facilidade de comunicação entre os membros 

(BARBIERI, 2007). 

A Organização Inovadora Sustentável, além de inovar conforme preceito sociotécnicos, deve 

criar políticas e traçar suas estratégias visando o “Triple Botton Line” de forma clara com a 

consciência de que a capacidade da terra não pode ser ultrapassada sem que ocorram 

catástrofes ambientais como aquecimento global, degradação da camada e ozônio e poluição 

de fontes fluviais. Deve ainda considerar a existência dos problemas sociais decorrentes da 

ultrapassagem da capacidade do planeta, como: pobreza extrema espalhada pelo mundo, 



 

 

assentamentos urbanos sem uma infraestrutura mínima, violência urbana, tráfego de drogas, 

epidemias globalizadas (BARBIERI, 2009). Este tipo de organização deve tratar situações 

externas, porém deve também prestar cuidados às suas estruturas, políticas e procedimentos 

internos. 

 Em uma empresa sustentável, o líder não impõe suas ordens conforme suas crenças, 

experiências e conhecimentos técnicos, mas adota toda uma integração entre os diversos 

níveis hierárquicos criando uma tendência natural de auto organização, como resultado de 

integração, coragem e compromissos, sendo mais importante o ser do que um conjunto de 

habilidades técnicas (BARBIERI, 2007). 

 Uma Organização Inovadora Sustentável reúne todos os aspectos referentes a 

processos de inovação, responsabilidades sociais, ambientais e demais aspecto que se fazem 

necessário para a integração de todos os fatores de forma coerente (BRUNO, 2008) 

 No futuro as organizações que desejem se manter competitivas, certamente terão de se 

adaptar a uma nova forma onde sejam mais ágeis e criativas, de modo a se adaptar a 

solicitações de mercado. Estruturas mecânicas hierarquizadas, não estão aptas para este novo 

desafio (TSOUKAS; KNUDSEN, 2003).  

 As Organizações Inovadoras Sustentáveis pretendem ser as mais aptas 

simultaneamente em obter ganhos financeiros superiores que suas concorrentes e contribuir 

para uma melhora na qualidade de vida das pessoas, minimizando ou até mesmo revertendo 

problemas causados ao ambiente natural e contribuindo para uma sociedade mais justa e 

igualitária (BARBIERI, et al, 2007). 

 Neste trabalho, adotaremos as seguintes definições de organizações inovadora 

sustentável e de desenvolvimento sustentável: 

 “A organização inovadora sustentável é a que introduz novidades que atendam às 

múltiplas dimensões da sustentabilidade em bases sistemáticas e colhem resultados esperados 

para ela, para a sociedade e para o meio ambiente” (BARBIERI, et al, 2007, p. 88). 

 Sendo que a seguinte definição de desenvolvimento sustentável foi disseminada pela 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) 

em 1992, quando foi definido que o direito das pessoas e dos povos deve ser exercido de 

modo que sejam atendidas equitativamente as necessidades das gerações presentes e futuras 

(Princípio 3). 

 “Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem as suas próprias 

necessidades” (WCED, 1987, p.46). 

 Estas afirmações enfatizam o conceito de desenvolvimento como um direito de todos, 

reforçando o que já havia sido apresentado pela Assembléia Geral da ONU. 

 Com os movimentos pelo desenvolvimento sustentável, as questões referentes às 

responsabilidades passaram a adquirir novas abordagens. Adotando as dimensões social e 

ambiental, como parte da responsabilidade social das organizações, cria-se uma ponte com o 

conceito de Organização Sustentável, a qual procura simultaneamente ser eficiente 

economicamente, respeitar a capacidade de suporte do meio ambiente e agir como 

instrumento de justiça social (inclusão social, proteção às minorias, equilíbrio entre gêneros, 

etc.) (BARBIERI, 2007). 

 Segundo a Comissão da Comunidade Européia (2002, p.5) a “responsabilidade social 

das empresas é um conceito onde preocupações sociais e ambientais passam a ser integrados 

em suas operações e em seus negócios e nas interações com demais stakeholders.” A NBR 

16001:2004 define a responsabilidade social como a “relação ética e transparente da 

organização com todas as suas partes interessadas, visando o desenvolvimento sustentável“ 

(ABNT, 2004, p.5). Para o instituto Ethos, responsabilidade social empresarial é definida 

como: 



 

 

 
Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação 

ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona 

e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 

gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais (IEERS, 2005, p.5). 

 

 Indo além dos simples conceitos de responsabilidade social, a Organização Inovadora 

Sustentável se coloca como uma organização em aprendizagem (“learning organization”) a 

qual procura desenvolver suas atividades pautadas nos princípios da responsabilidade social 

empresarial, inovando segundo o conceito sociotécnico sobre bases sistêmicas. Vale salientar 

que uma Organização Inovadora Sustentável adota um aprendizado em circuito duplo, desta 

forma se torna mais ágil a apta a mudanças em um ambiente dinâmico.  

Uma vez apresentado os conceitos fundamentais de uma Organização Inovadora Sustentável, 

apresentaremos a seguir a nossa metodologia.  

 

9 APRESENTAÇÃO EMPRESA 

Em 1954 o presidente da República, Getúlio Vargas propôs a criação da Centrais 

Elétricas Brasileiras - Eletrobrás, com a intenção de sanar problemas no suprimento de 

energia elétrica que ocorriam em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte, porem devido à grande oposição, o projeto somente foi aprovado pelo congresso 

nacional em Abril de 1961, quando o presidente Jânio Quadros assinou a Lei 3.890-A, a qual 

concedia a autorização para seu estabelecimento. Cerca de um ano depois, em 11 de Junho de 

1962 a Eletrobrás passou a existir oficialmente. 

Atualmente a Eletrobrás atua como uma holding a qual controla 13 subsidiárias: 

Eletrobrás Chesf, Eletrobrás Furnas, Eletrobrás Eletrosul, Eletrobrás Eletronorte, Eletrobrás 

CGTEE, Eletrobrás Eletronuclear, Eletrobrás Distribuição Acre, Eletrobrás Amazonas 

Energia, Eletrobrás Distribuição Roraima, Eletrobrás Distribuição Rondônia, Eletrobrás 

Distribuição Piauí e Eletrobrás Distribuição Alagoas, Eletropar, e o maior centro de pesquisas 

no setor elétrico do hemisfério Sul. A Eletrobrás ainda é proprietária de metade do capital da 

Binacional Itaipu, atuando como representante do governo brasileiro nesta hidroelétrica. 

 

 

9.1 A empresa 

Por uma questão de sigilo, o funcionário responsável pela autorização da pesquisa 

dentro da empresa, exigiu que não fosse mencionado o nome da mesma, e nem dados 

específicos que permitam sua identificação. Respeitando sua solicitação, este trabalho 

denominará a empresa por empresa “Alfa Eletricidade” e no caso de projetos específicos 

realizados pela empresa, estes serão apresentados de forma que a empresa não seja revelada, 

porém mesmo com este empecilho, este trabalho procura apresentar as informações de uma 

maneira que  ainda assim contribua com o trabalho de pesquisa e geração do conhecimentos. 

 

 

9.2 Alfa Eletricidade 

Trata-se de uma grande empresa pertencente ao sistema Eletrobrás, sendo uma 

empresa de geração e distribuição de energia elétrica, de capital misto, com a maior 

participação do governo. Suas ações estão disponíveis no mercado, divididas em: ações 

ordinárias, com direito a voto, e ações preferenciais, sem direito a voto.  



 

 

Atualmente a Alfa Eletricidade esta entre as proprietárias de algumas das maiores 

usinas hidroelétricas do mundo, sendo a responsável pela produção de cerca de 10% de toda a 

produção energética do Brasil. 

Segundo seu site, a empresa apresenta grande preocupação com questões 

socioambientais, no próprio estatuto social apresentado em seu site, é mencionado em um dos 

parágrafos que a empresa procura “desenvolver suas ativadas procurando conservar o meio 

ambiente”.  

Pode-se notar que a empresa toma ações relativas a responsabilidade socioambiental e 

assuntos relacionados à inovação, em todas suas atividades, apresentando diversas 

informações sobre estes temas na internet. Como forma de melhor adequar suas atividades 

socioambientais à sua atividade fim, energia elétrica, a Alfa Eletricidade divide  suas ações 

em seis grandes frentes de gestão, geridas por políticas específicas. 

 

  

9.3 Evolução dos projetos de pesquisa e desenvolvimento mais inovação (P&D+I) 

Uma vez submetidos os projetos na plataforma, uma equipe interna irá fazer uma 

primeira avaliação da viabilidade destes projetos e o contato com seus idealizadores, 

objetivando sanar dúvidas e desenhar um esboço da proposta de trabalho. Esta atividade é 

realizada pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento mais Inovação (P&D+I). 

Uma vez aceito, a segunda fase é submeter este projeto a um comitê formado por 

representante das diversas diretorias, os quais poderão fazer uma análise mais profunda do 

projeto, por apresentar uma visão mais ampla e abrangente. 

Em uma terceira fase, os projetos são enviados aos departamentos envolvidos na 

elaboração do projeto. Uma vez que o projeto é iniciado, este é informado à ANEEL, a qual 

exigira relatórios periódicos sobre seu andamento. 

A periodicidade a qual a ANEEL recebe os relatórios sobre o andamento dos projetos 

depende da data de início destes, e via de regra, para projetos que tiveram início a mais de 

dois anos, devem ser enviados relatórios a cada quatro meses. Projetos que tiveram início a 

menos de dois anos, devem ser informados apenas uma vez ao ano. 

Projetos de origem interna e externa seguem basicamente o mesmo fluxo, respeitando 

a mesma regularidade no envio dos relatórios de evolução. 

Como resultado final do processo de inovação, a empresa tem se demonstrado 

eficiente quanto a resultados apresentados pelo P&D+I.  

Nos projetos já concluídos, já foram investidos cerca de R$ 41 milhões entre os anos 

de 2001 e 2008. 

Até 2010 a empresa já havia solicitado dez cartas de patente, sendo três internacionais. 

No final de 2011, haviam 44 projetos em andamento, 16 em contratação e 13 em concepção, 

para submissão à ANEEL, considerando todas as diferentes áreas da empresa. 

Nos últimos 11 anos, a empresa investiu R$ 112 milhões em P&D, tendo apoiado um 

total de 178 projetos, 112 deles já concluídos 

 

10 Evolução 

Devido à conjunção de diversos fatores consequentes da falta de possibilidade de 

construção de novas grandes usinas hidroelétricas, maior dificuldade de aprovação de 

projetos, por parte dos órgãos ambientais e uma demanda crescente por energias “limpas”, a 

Alfa Eletricidade, passou a se estruturar para oferecer projetos de parques eólicos. 

Como resultado, atualmente participa junto às empresas parceiras na construção de mais de 15 

parques eólicos na região Nordeste. 

Historicamente, por se tratar de uma empresa pública, a Alfa Eletricidade sofre 

pressão de diversas exigências legais, entre elas a Lei 8666/93 a qual obriga todas as empresas 



 

 

públicas a somente realizarem compras através de processo de licitação, autorizando a compra 

apenas dos produtos de menor preço. 

Segundo esta lei, a empresa necessariamente precisa elaborar editais de compra de 

equipamentos, apresentar ao mercado, oferecer um tempo para o recebimento das propostas 

dos fornecedores e analisar tais respostas. 

Caso as empresas respondentes atendam as especificações técnicas, estas irão para a fase final 

do processo. 

Na fase final, a Alfa Eletricidade deverá necessariamente considerar apenas a compra 

dos equipamentos da empresa que oferecer o menor preço. 

Embora este processo apresente um beneficio econômico, traz também graves inconvenientes 

para a Alfa Eletricidade, pois esta poderá comprar apenas os produtos que vencerem a 

licitação, e muitas vezes, estes não são os mais adequados para a implementação necessária ao 

projeto. 

O segundo grave problema é a morosidade consequente de todo o processo. A empresa 

perde tempo de reposta no mercado, ao considerar todo o ciclo da licitação, o que certamente 

reduz muito sua competitividade.  

Visando contornar estes problemas a Alfa Eletricidade lançou mão de uma figura 

jurídica chamada Sociedade de Propósito Especifico (SPE), a qual lhe oferece diversas 

vantagens contornando as limitações impostas pela Lei 8666/93. 

  

10.1 Sociedade de propósito especifico (SPE) 

O governo desempenha o papel de organizar a sociedade, incentivando seu 

crescimento e desenvolvimento. Para tal, faz uso de diversos instrumentos, como política 

tributária, alteração nas taxas de juros e até mesmo interagindo no mercado através da criação 

de empresas, as empresas estatais. 

Historicamente, por se tratar de empresas do governo, estas apresentam algumas 

características que a diferem das empresas privadas, como: agir como indutores de 

desenvolvimentos em mercados específicos, recebendo apoio do governo de diversas 

maneiras, rentabilidade incerta, longos prazos de retorno de investimento (SOARES; 

ROSALINO, 2008).  

De outro lado, existem as empresas privadas que apresentam características muitas 

vezes antagônicas como: flexibilidade, alta capacidade de inovação, foco na rentabilidade, 

colaboradores bem preparados e flexíveis. 

Para que o governo cumpra seu papel como indutor no desenvolvimento, ao mesmo 

tempo em que empresas privadas possam aproveitar de novas oportunidades de mercado, 

surgiu o conceito de Parceria Publico Privada (PPP), onde através de algumas categorias 

como Consorcio Societário (CS), Sociedade de Propósitos Específicos (SPE) ou Parcerias 

para Desenvolvimento Econômico (PDE) seja possível a participação conjunta de recursos 

organizacionais públicos e privados, a fim de atingir objetivos comuns (SOARES; 

ROSALINO, 2008). 

Este conceito de trabalho em parceira surgiu na década de 1980, como uma alternativa 

para a diminuição das atividades desenvolvidas pelo estado, passando uma parte destas 

atividades para o setor privado. 

A primeira prática nesse sentido, executada com sucesso, foi a adoção de um dos 

mecanismos da PPP, o qual possibilitou a concepção das usinas hidroelétricas de Itá, 

Machadinho, Serra de Mesa e Porto Primavera, entre outros empreendimentos no setor 

rodoviário e petrolífero (CARVALHO, 2007). 

No ano de 2004 esta parceria se regulamentou pela Lei 11.079/2004 com a criação da 

Sociedade de Propósito Específico (SPE) como uma modalidade da PPP, a qual define 



 

 

normas gerais para licitação e contratação de parcerias no âmbito da administração pública, 

sendo necessário apenas seguir algumas exigências impostas pela lei (CARVALHO, 2007). 

Os elementos que definem a existência de uma Sociedade de Propósito Específico são 

o contrato ou o estatuto social firmado entre as partes, e a inscrição no registro púbico de 

empresas mercantis (junta comercial). Uma vez legalmente instituída, a SPE passa a adquirir 

personalidade jurídica própria, passando a responder por suas obrigações em relação ao objeto 

pela qual foi criado, em outras palavras, uma Sociedade de Propósito Específico, é uma figura 

jurídica, expressa na forma de uma empresa formada por acionistas diversos, entre eles o 

governo, que existe apenas para desenvolver uma atividade específica. A criação deste tipo de 

empresa pode oferecer diversas facilidades para empresas (SOARES; ROSALINO, 2008). 

 

 

10.2 Sociedade de propósito específico como fonte de vantagem competitiva 

A Alfa Eletricidade considerou as SPE em seu planejamento estratégico como uma 

importante ferramenta que a possibilitasse crescer de forma competitiva no mercado de 

geração de energia elétrica. 

Segundo esta estratégia, através da SPE a Alfa Eletricidade entra como sócia em 

grandes empreendimentos de geração eólica, para conseguir competitividade na participação 

dos leilões de energia realizados pela ANEEL/CCEE. Trata-se de uma ferramenta 

interessante, pois divide os riscos do projeto, ao mesmo tempo em que oferece tempo para que 

seus colaboradores desenvolvam “know-how” para desenvolver projetos nesta nova área de 

atuação para a empresa. 

Existe ainda a vantagem complementar de oferecer agilidade no processo de compra 

durante a implantação dos projetos, uma vez que os empreendimentos desenvolvidos sob o 

âmbito da SPE não estão sujeito a Lei 8666/93 que rege o processo de compra por licitações 

para empresas públicas (CARVALHO, 2007). 

Em um futuro próximo, provavelmente a empresa não precisará mais das parcerias de 

SPE para participar dos leilões de energia, uma vez que seu pessoal interno apresentará 

conhecimento técnico para desenvolver seus próprios projetos. 

Este fato vai de encontro com o proposto por Teece (2000), pois mesmo que a empresa 

não apresente o conhecimento necessário para competir no mercado, encontrou uma forma 

rápida de contornar este problema e se colocar no mercado, mesmo sem este conhecimento 

específico, conseguindo definir seu espaço, dentro de um mercado competitivo. 
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