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RESUMO 

 

Com o avanço da tecnologia nas últimas décadas e a ampliação do processo de 

globalização, é necessário um maior foco na melhoria contínua e na excelência dos 

processos das organizações. A Gestão do Conhecimento, ao promover maior 

envolvimento dos profissionais nos processos de construção de conhecimento, 

favorece comportamentos de adaptação e reduz a resistência a mudanças, tão 

necessárias em cenários de melhoria contínua. Ao ser implantada adequadamente, a 

GC pode trazer vantagem competitiva para as empresas e no setor elétrico é 

importante para garantir um serviço essencial bem prestado para a sociedade, porém 

pesquisas indicam que existem barreiras à implantação da gestão do conhecimento. 

O objetivo desse estudo foi identificar as principais barreiras à implantação da Gestão 

do Conhecimento nas empresas pertencentes à cadeia de suprimentos do setor 

elétrico do estado do Rio de Janeiro, na visão de seus gestores. Optou-se por utilizar 

uma pesquisa do tipo qualitativa com a realização de um estudo de caso em uma 

empresa entrante no setor elétrico. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e 

observação junto aos gestores da empresa pesquisada. As entrevistas foram 

transcritas e analisadas com o auxílio do software NVIVO 12 Plus. Os resultados 

encontrados indicam que as principais barreiras à implantação da gestão do 

conhecimento no setor elétrico são as barreiras organizacionais relativas a 

“comunicação ineficiente”, “falta de recompensa para compartilhar” e  “falta de 

incentivo da alta gerência”, seguidas da barreira humana “falta de interesse dos 

funcionários” e da barreira ambiental “aposentadoria e rotatividade do pessoal”. A 

contribuição prática desta pesquisa está na sugestão de implementação de ações que 

visem a eliminação ou pelo menos redução das barreiras, tais como: Estabelecimento 

de times organizacionais com a finalidade de criar conhecimento; Treinamentos 

frequentes, principalmente sobre conhecimentos específicos, com grupos de 

interesse; Programa de conscientização da importância da GC no longo prazo; 

Avaliação contínua do nível de aproveitamento do conhecimento acumulado da 

empresa, aplicando questionários e fortalecendo as auditorias internas. 

 

Palavras-chave: Barreiras, Gestão do Conhecimento, Setor Elétrico. 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

With the advance of technology in recent decades and the expansion of the 

globalization process, a greater focus on continuous improvement and excellence in 

the processes of organizations is needed. Knowledge Management, by promoting 

greater involvement of professionals in knowledge construction processes, favors 

adaptation behaviors and reduces resistance to change, so necessary in continuous 

improvement scenarios. The KM, when properly implemented, can bring competitive 

advantage to companies. The implementation of Knowledge Management in the 

electricity sector is important to ensure that an essential service is being well provided 

to society. Research shows that there are barriers to the implementation of Knowledge 

Management. The goal of this study is to identify the main barriers to the 

implementation of knowledge in companies that belongs to the supply chain of the 

electricity sector in Rio de Janeiro, in the view of its managers. It was decided to use 

a qualitative type of research applied to a case study in a company entering the 

electricity sector. Semi-structured interviews and observation were carried out with the 

managers of the researched company. The interviews were transcribed and analyzed 

with the support of NVIVO 12 Plus software. The results indicate that the main barriers 

to the implementation of knowledge management in the electricity sector are 

organizational barriers related to "inefficient communication", "lack of reward for 

sharing" and "lack of incentive from top management", followed by the human barrier 

"lack of interest from employees" and also the environmental barrier "retirement and 

staff turnover". The practical contribution of this research is in the suggestion of 

implementing actions aimed at eliminating or at least reducing barriers, such as: 

Establishment of organizational teams with the purpose of creating knowledge; 

Frequent training, mainly on specific knowledge, with interest groups; Program of 

awareness of the importance of GC in the long term; Continuous evaluation of the level 

of utilization of the accumulated knowledge of the company, applying questionnaires 

and strengthening internal audits. 

 

Keywords: Barriers, Knowledge Management, Electricity Sector. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. APRESENTAÇÃO INICIAL 
 

A respeito da gestão do conhecimento, pode-se dizer que ela não se 

originou de forma estruturada. Na década de 1980, alguns executivos e 

pesquisadores perceberam sua importância para os negócios e, então, 

começaram a surgir os primeiros artigos a respeito do tema (OLIVA, 2014). 

Conforme Sun e Scott (2005), boa parte das companhias procuram firmar 

alianças estratégicas sem deixar de reter competências essenciais. Nessas 

alianças, pelo compartilhamento de informações, podem ser gerados novos 

conhecimentos por meio de um processo de aprendizagem. 

Segundo Sangari, Hosnavi e Zahedi (2015), o conhecimento contribui, 

também na forma de um recurso estratégico intangível nas empresas. Os 

processos de gestão transformam o conhecimento pessoal em conhecimento 

corporativo, que pode ser amplamente compartilhado e aplicado. O 

compartilhamento e a criação são aspectos vitais da empresa e desempenham 

um papel importante na criação de valor (AKHAVAN; GHOJAVAND,  ABDALI, 

2012). 

De acordo com Azizi et al. (2016), o retrabalho e os prazos diminuem com 

a aplicação dos processos de gestão do conhecimento, o que permite maior 

agilidade às demandas do mercado. Essa reação mais rápida e ágil pode ter 

como consequência o aumento da vantagem competitiva. 

A vantagem competitiva também tem sua importância no setor elétrico. 

Conforme Ziviani e Ferreira (2017), as principais fronteiras tecnológicas do setor 

elétrico brasileiro estão relacionadas ao aumento da eficiência energética, à 

busca por fontes alternativas de energia e por seu armazenamento. A 

intensificação dos programas de Pesquisa & Desenvolvimento neste setor tem 

sido alvo de atenção da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que 

supervisiona e fiscaliza os recursos destinados a esses projetos.  

A atuação da GC, nesse contexto, está estritamente ligada ao processo 

de inovação. Rutten, Blaas-Franken e Martin (2016) apontam que o esforço da 
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inovação depende muito do conhecimento dos membros envolvidos. Os autores 

indicam que a coordenação, para melhor aproveitamento do conhecimento, se 

mostra essencial para o avanço do desenvolvimento do cenário de energia 

elétrica no Brasil. 

Existem diversos tipos de barreiras que dificultam a transferência do 

conhecimento dentro e entre as organizações; identificá-las permite que a 

organização desenvolva estratégias para superá-las. O estudo de Oliva (2014) 

sinaliza que os obstáculos estão concentrados, principalmente, em fatores 

humanos e organizacionais e são mais prejudiciais nas etapas de aquisição, 

avaliação e disseminação do conhecimento. O que não se vê da mesma forma 

nas etapas de definição de metas; identificação do conhecimento; 

desenvolvimento; utilização; e retenção do conhecimento. 

Outro ponto que não pode ser desconsiderado é que a gestão do 

conhecimento deve ser sustentada pelos pilares liderança, organização, 

tecnologia e aprendizagem, Norbert Jr, Bischoff e Willy (2018) afirmam que se 

eles não forem devidamente implementados ou mantidos, acabam se tornando 

barreiras para uma GC bem-sucedida. 

Neste contexto, verifica-se a importância de conhecer as barreiras 

existentes à implantação da GC nas empresas de energia elétrica, a fim de 

expandir a capacidade de inovação desse setor. Conforme Fabbe-Costes e 

Lancini (2009), uma empresa bem integrada pode influenciar de forma positiva 

o desenvolvimento da gestão do conhecimento. 

Quando uma empresa está entrando em um setor, iniciando seus 

trabalhos, é natural que procure as melhores práticas de mercado para que 

ingresse de forma competitiva e tenha retorno no prazo mais breve possível. 

Muito se faz através da gestão do conhecimento, que é fundamental desde o 

início do projeto. Neste trabalho, investigou-se quais são as principais barreiras 

à implantação da gestão do conhecimento no setor elétrico, com entrevistas em 

uma empresa iniciante no setor. 
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1.2. QUESTÃO PROBLEMA 

 

Quais são as principais barreiras à implantação da gestão do 

conhecimento em empresas de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro, na 

visão de seus gestores? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo Principal 

 

Identificar e descrever as principais barreiras na implantação da gestão 

do conhecimento em uma empresa de energia elétrica do estado do Rio de 

Janeiro segundo a visão de seus gestores. 

 

1.3.2. Objetivos Intermediários 

 

O alcance do objetivo principal exigirá a execução de etapas que 

permitam a melhor compreensão dos processos e ferramentas envolvidos na 

gestão do conhecimento, de forma geral e dentro da empresa que foi 

pesquisada.  

Deste modo, os objetivos intermediários são: 

a) Identificar as características-chave dos processos que integram a 

gestão do conhecimento; 

b) Identificar e descrever as principais barreiras na implantação da 

gestão do conhecimento nas organizações; 

c) Identificar e descrever as principais barreiras na implantação da 

gestão do conhecimento em empresas do setor elétrico; e 
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d) Propor ações para minimizar as barreiras à implantação da Gestão do 

Conhecimento. 

 

 

1.4. DELIMITAÇÃO 

 

1.4.1. Delimitação geográfica (ou geográfico-organizacional) 

 

Por acessibilidade, o presente estudo abordou uma empresa de energia 

elétrica que está localizada no estado do Rio de Janeiro. 

 

1.4.2. Delimitação temporal 

 

A pesquisa foi realizada, em grande parte, no primeiro semestre de 

2020. 

 

1.4.3. Delimitação teórica 

 

O estudo limitou-se em descrever as barreiras mais comuns para a 

implementação da GC em empresas de energia que atuam no setor elétrico, 

baseando-se em pesquisas científicas sobre o tema Gestão do Conhecimento. 

Uma dessas pesquisas teve grande relevância aqui ao servir como estrutura das 

entrevistas realizadas, o estudo de Oliva (2014), que sugeriu a classificação de 

possíveis barreiras em três dimensões: barreiras organizacionais, humanas e 

ambientais. Vale acrescentar que não foi explorado nesse estudo o 

compartilhamento de conhecimento entre empresas da cadeia de suprimentos. 
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1.5. RELEVÂNCIA 

 

1.5.1. Relevância organizacional/social 

 

Diversos países em desenvolvimento possuem recursos naturais em 

abundância; entretanto, uma parte considerável da população não tem acesso à 

eletricidade. Tal fato ocorre, muitas vezes, porque o fornecimento de energia 

demanda um sistema completo, capaz de abranger desde a fonte até o seu 

transporte final, o que requer um investimento significativo e consistente ao longo 

de décadas (RAFIQUE; GI MUN; ZHAO, 2017). 

Segundo Niu, Feng e Cheng (2018), como o setor elétrico desempenha 

uma importante base e força motriz na economia nacional, a escassez de 

energia pode ter sérios impactos no desenvolvimento saudável e ordenado da 

economia. 

Conforme o estudo de Silvestre et al. (2010), graças à modernização 

industrial, os recentes padrões brasileiros de consumo de energia podem ser 

comparados ao de países desenvolvidos como a Dinamarca e a Alemanha. 

A oferta de energia deve acompanhar essa alta demanda. De acordo com 

Liu e Tomsovic (2014), a operação confiável do sistema de energia exige um 

equilíbrio entre a geração e a demanda, o que é desafiador, pois ambas podem 

variar de forma rápida e inesperada.  

A gestão do conhecimento pode colaborar para tornar todo o sistema mais 

eficaz e, ainda, reduzir o tempo de um projeto ao, por exemplo, aumentar a 

qualidade de um produto e/ou evitar a repetição de erros (OCHIENG et al., 2018). 

O presente trabalho contribui para a discussão acerca da utilização da GC 

pelas empresas de energia elétrica do Rio de Janeiro, visto ser este um 

importante setor, o qual proporciona segurança, bem-estar, conforto e lazer para 

a sociedade, além de colaborar com o avanço das ciências e da tecnologia. 
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1.5.2 Relevância acadêmica 

 

A Knowledge Management (KM) – Gestão do Conhecimento (GC) – tem 

grande impacto sobre a inovação das organizações em toda a cadeia de 

suprimentos (SIMÃO; FRANCO, 2018). 

Muitos estudos sobre energia abordam a preocupação em manter as 

atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

sempre em evolução. Conforme dados do Anuário Estatístico de Energia Elétrica 

de 2018, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2018), a Região Sudeste – 

a qual será o foco deste estudo – é a que tem a maior participação no consumo 

de energia do país, representando praticamente 50% do total. 

Embora existam pesquisas sobre as barreiras à implantação da gestão do 

conhecimento, de maneira geral, pretende-se investigar o comportamento 

específico do setor elétrico e ampliar a compreensão do fenômeno ao trazer a 

opinião dos gestores e possíveis soluções. 

Nesse sentido, este estudo teve como escopo colaborar com a discussão 

do aprimoramento do fornecimento de energia, expondo as barreiras para a 

implementação da gestão do conhecimento nas empresas de energia do Rio de 

Janeiro. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Com a mudança constante dos mercados, a proliferação das novas 

tecnologias e o aumento da concorrência, os produtos tornam-se obsoletos 

rapidamente. Nonaka (1991) afirma que as empresas bem-sucedidas são 

aquelas que criam consistentemente novos conhecimentos, os disseminam por 

toda a organização e os incorporam velozmente em novas tecnologias e 

produtos. Essas atividades definem a companhia como "criadora de 

conhecimento". 

Nonaka (1991) aponta, ademais, que o processo de criação passa pela 

aprendizagem para obter conhecimento tácito, sua conversão para a forma 

explícita, combinação do conhecimento explícito armazenado e, em seguida, sua 

internalização - retorno ao tácito. 

A GC é a coordenação sistemática de pessoas, tecnologia, processos e 

estrutura organizacional, com o intuito de agregar valor através da reutilização 

do conhecimento e inovação. Este arranjo é obtido pela criação, partilha e 

aplicação de conhecimentos, bem como pela assimilação das lições aprendidas 

e da incorporação das melhores práticas na memória corporativa, a fim de 

promover a aprendizagem organizacional contínua (SINGH; KANT, 2008). 

Atualmente, de acordo com Oliva e Kotabe (2019), a GC tornou-se uma 

prática organizacional alinhada aos novos conceitos de organização ágil e com 

capacidades dinâmicas; é uma prática que visa adquirir, transformar, armazenar, 

usar e descartar conhecimento, se for o caso, de acordo com sua importância na 

geração de valor para a companhia. 

No presente ambiente de negócios , o domínio de conhecimento se tornou 

sinônimo de poder e o aprendizado veloz e eficiente se tornou uma estratégia 

relevante para o sucesso. Assim, o conhecimento está rapidamente se tornando 

mais relevante para as organizações do que recursos financeiros, posições de 
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mercado, tecnologia e outros ativos tangíveis (KULULANGA e McCAFFER, 

2001). 

 

2.1.1. Conhecimento tácito e explícito 

 

Conforme a definição de Okoroafor (2014), os aspectos tácitos do 

conhecimento são aqueles intuitivos e que não são adequadamente codificados. 

É um tipo de conhecimento que só pode ser transmitido através de instrução de 

quem o possui ou adquirido pela experiência pessoal. Já o conhecimento 

explícito pode ser codificado e facilmente transferido. 

De acordo com Armaghan e Renaud (2017), muitas organizações 

optaram por fragmentar as abordagens à GC e classificá-las como soft ou hard. 

A abordagem soft investiga principalmente o papel do conhecimento tácito e as 

dificuldades de compartilhá-lo. A abordagem hard concentrou-se no 

desenvolvimento de ferramentas para o armazenamento e distribuição de 

conhecimento explícito. 

Nesse sentido, Appel-Meulenbroek, Weggeman e Torkkeli (2018) 

defendem que o efeito do compartilhamento do conhecimento explícito costuma 

ser economia de tempo, enquanto o tácito leva à melhoria da qualidade da tarefa. 

 

2.1.2. Conversão do conhecimento 

 

Criar conhecimento é aprendizado gerador enquanto adquirir 

conhecimento é aprendizado adaptativo. Entretanto, a criação de novos 

conhecimentos não é atribuição exclusiva dos departamentos de pesquisa, mas 

também de todos os funcionários, unidades e departamentos de uma 

organização (KULULANGA; McCAFFER, 2001). 

Andriani et. al (2019) verificaramque quando uma organização está no 

estágio inicial de seu ciclo de vida, a estratégia de gestão do conhecimento se 

concentra nos seres humanos com conhecimento tácito e bom uso do 
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conhecimento explícito. No estágio de crescimento, é necessária uma 

transformação do conhecimento tácito em conhecimento explícito. Aqui entram 

os processos de conversão. 

Os processos de conversão, de Nonaka e Takeuchi (1997), englobam 

quatro etapas: socialização, externalização, combinação e internalização. Os 

autores explicam que o processo é uma espiral que vai da transformação de 

conhecimento tácito em conhecimento explícito e a subsequente 

retransformação do conhecimento explícito em conhecimento tácito. Os quatro 

principais modos de conversão de conhecimento se encontram na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Espiral do Conhecimento 

 

Fonte: Adaptado Nonaka e Takeuchi, 1997 
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2.1.3. Principais processos de Gestão do Conhecimento 

 
Dentro do campo da gestão do conhecimento é usual que processos, 

pessoas e tecnologia se unam para aumentar a eficácia organizacional. 

Armistead (1999) mostra os processos pelos quais o conhecimento é criado, 

capturado e codificado, compartilhado e transferido, incorporado e utilizado, 

medido e valorizado. 

 

Figura 2 - Processo de Criação do Conhecimento 

 

Fonte: Traduzido de Armistead (1999) 

De acordo com o mesmo autor, o processo de criação do conhecimento 

pode ser aplicado operacionalmente e atingir uma ampla gama de organizações, 

não apenas aquelas que possam ser classificadas como ricas em conhecimento. 

Porém, como indicado na Figura 2, este processo deve ser proposital, ou seja, 

deve haver um cliente para os resultados, além de requerer indivíduos 

inovadores, na maioria das vezes trabalhando em equipe. Novas ideias podem 

ser soluções para antigos problemas. 

Conforme Figura 2, acima, ao criar conhecimento, no ponto de partida 

temos os inovadores, as redes e as tecnologias, além dos clientes desse 

conhecimento e através das oportunidades, considerando certos níveis de 

credibilidade, aceitabilidade, número de ideias, entre outros, geramos soluções 

para problemas e novos conhecimentos.  
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Figura 3 – Processo de Transferência do Conhecimento 

 

Fonte: Traduzido de Armistead (1999) 

Continuando na linha de Armistead (1999), na Figura 2 pode-se encontrar 

o processo de transferência, que se assemelha ao da criação no sentido de que 

o input é fonte do conhecimento existente. Contudo, é dado destaque ao papel 

dos indivíduos que facilitam o acesso e o compartilhamento do conhecimento. 

Processos de transferência também são importantes no campo das melhores 

práticas, onde há uma estreita associação com processos de incorporação de 

conhecimento. 

Conforme Figura 3, o processo de transferência do conhecimento é 

operacionalizado através de agentes e clientes do conhecimento, com o uso de 

tecnologias, muitas vezes, e, tal qual a criação, também se dá através de 

oportunidades que surgem ou são criadas, envolvendo oportunidade, 

acessibilidade e confiabilidade em quem transmite. O produto deste processo é 

a melhoria do desempenho de quem recebe o conhecimento e possivelmente a 

geração de novos conhecimentos, visto que ao se combinar com o conhecimento 

já existente do cliente dessa transferência, pode gerar inovação. 
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Figura 4 - Processo de Incorporação do Conhecimento 

 

Fonte: Traduzido de Armistead (1999) 

Incorporar o conhecimento no contexto do processo organizacional e em 

seus produtos e serviços pode contribuir para as demandas de gestão em 

mercados turbulentos, onde novas soluções são necessárias em circunstâncias 

onde muitas vezes há incerteza sobre a natureza da solução e quais os meios 

para alcançá-la.  

Na Figura 3, Armistead (1999) mostra que as saídas ou resultados desse 

processo são alcançados se iniciando pela existência do conhecimento sendo 

absorvido por meio, principalmente, da aprendizagem, quando ele passa a 

integrar, a fazer parte do produto ou serviço da companhia. Este processo pode 

modificar o desempenho da empresa e transformar sua realidade. 

 

2.2. GESTÃO DO CONHECIMENTO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO 

SETOR ELÉTRICO 

 

A globalização acelerou a concorrência mundial, o que levou as empresas 

a focarem em suas competências essenciais e contratar, de fora, as atividades 

que não lhe são essenciais. Essa flexibilidade, que foi facilitada pela melhoria 

contínua da comunicação, permite que as organizações comercializem com 

parceiros em todo o mundo e ainda executem as suas atividades nos lugares 

mais rentáveis possíveis (MANDERS; CANIËLS; GHIJSEN, 2017). 



 
 

25 
 

Conforme Kataike et al. (2019) mostraram, estudos recentes indicam que 

as organizações já não operam como entidades independentes, mas sim como 

cadeias. A GCS surgiu para facilitar a cooperação entre as empresas de forma 

que possam alcançar os benefícios desejáveis da relação, tais como baixo custo 

de produção e o gerenciamento de sua clientela. Além disso, pertencer a cadeias 

de suprimentos bem-sucedidas aumenta o lucro, reduz os defeitos de qualidade 

e segurança e promove flexibilidade para lidar com as incertezas do mercado.  

Neste ambiente moderno, de acordo com Durst e Evangelista (2018), a 

GC deve ser uma prática integrada à logística, servindo como um recurso 

estratégico de apoio para alcançar a eficiência na gestão dos processos. Isto 

envolve um conjunto de capacidades organizacionais que podem habilitar as 

empresas a reconhecer, criar, transformar e distribuir conhecimento. Podemos 

ver a utilidade da GC na logística, por exemplo, ao constatar que a troca de 

conhecimento entre participantes das cadeias de suprimentos gera economia 

através da integração e colaboração entre os agentes que compartilham 

competências. 

 

2.2.1. Características da Cadeia de Suprimentos do setor elétrico 

 

A fim de contextualizar a atuação das empresas de energia elétrica, esse 

item se dedica a descrever a cadeia de suprimentos do setor elétrico. 

A base da cadeia de suprimentos, já estudada e bem desenvolvida, é 

também aplicada, em boa parte ao setor elétrico. Apesar da maioria dos clientes 

finais deste setor não terem liberdade de escolha, o foco dessa cadeia também 

é a sua satisfação, assim como em toda cadeia de suprimentos. Este setor 

corresponde a um sistema composto por um conjunto de atividades, que 

compreendem os segmentos de geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia. 
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Figura 5 - Cadeia de suprimentos de energia elétrica 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Sanderson (1999) mapeou a cadeia de suprimentos do setor elétrico, que 

definiu como “o processo de conversão de uma fonte primária de combustível 

em energia elétrica e a entrega dessa energia ao usuário final”. O autor explicou 

as etapas da cadeia, que aqui são descritas através das funções de cada 

participante, conforme segue. 

a) Fontes de energia: a captura/extração e refino de uma fonte de energia 

bruta seguida de refinamento e entrega para a geradora. 

b) Geradoras de energia: a conversão de uma fonte primária de 

combustível em energia elétrica através dos mais variados tipos de 

usinas, dependendo do combustível utilizado. 

c) Transmissoras de energia: envolve a transferência em massa de 

energia elétrica ao longo de fios de alta tensão para redes de 

distribuição. 

d) Distribuidoras de energia: envolve a transferência de energia elétrica 

de alta tensão, proveniente de pontos de acesso na rede de 

transmissão, através de uma rede de distribuição que reduz a tensão 

e que proporciona uma conexão com as instalações do cliente final. 

e) Comercializadores de energia: a compra em grande escala de energia 

elétrica dos geradores e sua venda aos consumidores finais. 

Como as mudanças acontecem de forma rápida, atualmente, a GC 

passou a fazer parte dos negócios e a implantação dessa gestão, que tem sido 

cada vez mais comum, é afetada por fatores conhecidos como barreiras. As 

barreiras são fatores que afetam o sucesso da implementação de GC nas 

empresas de maneira negativa. (SING; KANT, 2008) 

 

Fontes de energia Geradoras de 
energia

Transmissoras de 
energia

Distribuidoras de 
energia

Comercializadores 
de energia
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2.3. BARREIRAS À IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

Kululanga e Mccaffer (2001) afirmaram que uma completa falta de gestão 

do conhecimento em uma organização pode ser evidenciada por funcionários que 

executam tarefas organizacionais de forma rotineira, habitual e não contribuem 

para qualquer melhoria de seus processos de negócios organizacionais. Tais 

colaboradores carecem da capacidade cognitiva que os leve a criar, adquirir e 

compartilhar conhecimento. Da mesma forma, a organização pode não ter 

interesse em prover os recursos que suportam e otimizam a GC. A ausência de 

tais atributos tem atormentado muitas organizações, resultando na perpetuação 

de processos de negócios obsoletos.   

Diversos autores publicaram estudos sobre esta área de pesquisa, que foi 

chamado de barreiras à gestão do conhecimento. As primeiras identificadas, em 

um estudo alemão, foram tanto a falta de tempo para atuar na GC como a falta 

de conhecimento sobre as barreiras (SINGH; KANT, 2008). Muitas outras 

barreiras vieram em seguida e serão objeto de análise e algumas delas serão 

vistas aqui, neste trabalho, em mais detalhes. 

Marques et al. (2019) observaram que o compromisso do indivíduo para 

com a organização desempenha um papel fundamental na superação das 

dificuldades na gestão do conhecimento e, consequentemente, no processo de 

alcançar sua maturidade. O compromisso da organização com a GC influencia 

a transferência, a gestão e a motivação dos colaboradores em contribuir para as 

funções de desenvolvimento organizacional. Um colaborador comprometido com 

a companhia pode ser uma importante fonte de transmissão de ideias e 

aprendizado. 

Na visão de Norbert Jr., Bischoff e Willy (2018), a sobrevivência da 

organização depende da capacidade de lidar com demandas sociotécnicas cada 

vez mais complicadas, em um percurso de criar, inovar e compartilhar o 

conhecimento dentro de uma companhia. Estes autores, por meio de um 

levantamento de quinze benefícios da GC, identificaram, também, barreiras à 

gestão do conhecimento. Entre elas estão a falta de liderança, de tecnologia, de 

aprendizagem e a cultura da empresa. 
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Shokri-Ghasabeh e Chileshe (2014), em um estudo realizado na Austrália, 

buscaram identificar as barreiras para capturar as lições aprendidas na indústria 

da construção australiana. Nesta pesquisa, os autores identificaram as seguintes 

barreiras:  "falta de tempo dos funcionários", "falta de recursos" e "falta de 

diretrizes claras". O estudo concluiu que, apesar da maioria das empresas 

pesquisadas ter procedimentos formais para registrar as propostas 

apresentadas e seus resultados, apenas uma minoria realmente manteve a 

documentação das lições aprendidas para cada projeto. 

Okoroafor (2014), por sua vez, listou cinco barreiras especificamente 

influenciadoras da transferência tácita de conhecimento, que já eram objeto de 

estudo de pesquisas anteriores à dele. São elas: falta de confiança, de 

maturidade, de comunicação, forte concorrência e a cultura da companhia. Ao 

testá-las, comprovou que nem todas podem ser sustentadas por provas. 

Confiança e cultura foram as barreiras que puderam ser constatadas ao final do 

estudo em questão. 

Hong, Suh e Koo (2011) apontaram que os fatores culturais são inibidores 

intrínsecos da partilha de conhecimento. Entre eles estão a falta de confiança, 

as diferenças culturais e vocabulários diferentes, a falta de tempo e de 

capacidade de absorção dos destinatários e a crença de que o conhecimento é 

uma prerrogativa de grupos particulares. 

Principalmente em relação às barreiras ao compartilhamento de 

informações entre organizações, deve ser citado o estudo de Sun e Scott (2005), 

no qual apontam o medo de que uma divulgação descontrolada de informações 

poderia resultar na difusão de competências essenciais e prejudicar a posição 

vantajosa da empresa no mercado.  

Por último, Bloice e Burnett (2016) classificaram as barreiras à 

implementação da GC como individuais, organizacionais e tecnológicas. Para 

estes autores, as barreiras individuais incluem o medo da formalização; a 

incerteza que o indivíduo pode ter sobre o correto equilíbrio dos conhecimentos 

teóricos e dos conhecimentos práticos necessários à determinada função; e 

também o medo de que seu conhecimento prático seja menos confiável do que 

deveria ser. As barreiras organizacionais compreendem a falta de maturidade 
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operacional, a falta de planejamento estratégico e o foco na partilha de 

conhecimentos explícitos, em vez de tácitos. Para concluir, há as barreiras 

tecnológicas, que incluem até soluções exageradas, como sistemas 

demasiadamente complexos e trabalhosos, que não são úteis quando se tem um 

contexto de GC considerado muito leve, até suave. 

 

2.4. BARREIRAS À IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO NO 

SETOR ELÉTRICO 

 

O Brasil é o nono maior consumidor de energia do mundo e o terceiro 

maior do Hemisfério Ocidental. O consumo total de energia primária no Brasil 

aumentou quase um terço na última década devido ao crescimento econômico 

sustentado (BARROS; GIL-ALANA; WANKE, 2016). 

O Setor Elétrico Brasileiro (SEB) tem características únicas e inclui um 

sistema de energia hidrotérmica em larga escala com diversas usinas 

hidrelétricas e muitos proprietários. Os componentes centrais do Sistema 

Interligado Nacional (SIN) aceitam que a energia gerada em qualquer parte do 

Brasil seja consumida em regiões afastadas, considerando certas configurações 

técnicas. Essa interconexão resulta em um sistema complexo de larga escala, 

controlado por modelos computacionais robustos, utilizados para amparar o 

planejamento e a operação do SIN (FERREIRA; OLIVEIRA; SOUZA, 2015). 

A matriz elétrica brasileira é baseada em fontes renováveis de energia, 

diferente da matriz elétrica mundial. Essa característica da matriz brasileira 

implica menores custos de operação e menor emissão de gases de estufa. Em 

2017, 65,2% da energia elétrica gerada no país vieram de usinas hidrelétricas, 

seguida de 10,5% de gás natural, 8,2% de biomassa. Os 16,1% restantes 

dividem-se em petróleo, carvão, solar, eólica e nuclear (BRASIL, 2019). A 

energia renovável traz a implicação de ser uma fonte intermitente, principalmente 

por sua dificuldade de armazenamento, o que pode gerar instabilidade na oferta 

de energia. 
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A estabilidade do fornecimento de energia é vital para a sociedade atual. 

Considerando que não é possível garanti-la pelo fato  de que boa parte de suas 

fontes não possibilita armazenamento adequado, há, assim, um forte motivo 

para garantir que ao menos o serviço seja bastante confiável.  O serviço 

realizado pelas empresas de energia deve ser executado de forma eficaz e 

integrada, com a participação conjunta de equipes de operação, manutenção e 

reparo preparadas e competentes para que não haja falhas no fornecimento de 

eletricidade. 

Para manter o sistema todo funcionando, em harmonia e de forma coesa, 

é necessário o estabelecimento de requisitos e condições mínimas de 

implementação de controles, prevenção de riscos e avaliação de desempenho, 

por exemplo. O aprimoramento e a preservação desses controles podem ser 

obtidos através da GC. Tseng (2010) advertiu que não é possível para um 

sistema de medição de desempenho mensurar o desempenho corporativo ou 

analisar o padrão de criação de valor sem identificar as inter-relações entre 

situações, contextos e valores intangíveis, como conhecimento, competências e 

parcerias. 

Para garantir a continuidade dos serviços e a estabilidade do setor, como 

um todo, treinamentos, por exemplo, são meios usuais de transferência de 

conhecimento que costumam ter grande eficácia. Há diversos treinamentos 

específicos que se aplicam aos trabalhos executados pelos profissionais do setor 

elétrico, especialmente aqueles alocados em postos operacionais, de campo, 

como geralmente são denominados. O desenvolvimento de tais profissionais 

pode ser crucial para o bom andamento das atividades. 

A manutenção e o aprimoramento da eficiência com que recursos são 

aplicados, além do incentivo ao emprego otimizado da eletricidade, pela 

sociedade como um todo, devem ser objetivos estimulados pelo setor de energia. 

Barber, Munive‐Hernandez e Keane (2006) sugeriram que os indivíduos devem 

estar constantemente expandindo sua capacidade de criar e alcançar os 

resultados desejados do setor em que atuam através do estímulo de novas 

formas de pensar, prevalecendo as ambições coletivas e procurando 
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desenvolver um ambiente onde as pessoas são encorajadas a aprender umas 

com as outras. 

Até mesmo para aumentar a estabilidade e aprimorar o setor, a inovação 

pode ser uma aliada importante e por estes motivos, este é um grande foco da 

Aneel. A instituição chegou, até mesmo, a criar a Rede de Inovação do Setor 

Elétrico (RISE). Sua intenção é: 

promover a cultura da inovação, estimulando a pesquisa e 
desenvolvimento no setor elétrico brasileiro, criando novos 
equipamentos e aprimorando a prestação de serviços que contribuam 
para a segurança do fornecimento de energia elétrica, a modicidade 
tarifária, a diminuição do impacto ambiental do setor e da dependência 
tecnológica do país (ANEEL, 2019). 

 

Segundo Sheng et al. (2013), empresas que buscam manter a capacidade 

de transferência de conhecimento e internalizá-lo ficam mais próximas de 

alcançar um nível mais elevado de inovação. Compartilhar conhecimento facilita 

a inovação através da definição de problemas, geração e avaliação de 

alternativas. Du Plessis (2007) complementa, aqui, que a inovação é 

extremamente dependente da disponibilidade de conhecimento e, portanto, o 

alcance ou a abrangência que o conhecimento atinge, ou seja, o quanto ele é 

compartilhado, deve ser reconhecido e gerenciado para garantir e fomentar uma 

inovação bem-sucedida.  

Porém, não há uma fórmula pronta, totalmente eficaz para implantar a 

gestão do conhecimento em qualquer companhia. McDermott e O’Dell (2001), 

em sua pesquisa, encontraram exemplos onde ferramentas e processos, não 

descritos pelos autores, bem idealizados de gestão do conhecimento falharam. 

Ou porque os colaboradores entendiam que já estavam compartilhando 

adequadamente, ou que, como outros programas anteriores, isso também não 

iria em frente. Concluíram, então, que, por mais forte que seja o compromisso e 

a abordagem à gestão do conhecimento, a cultura da empresa fala mais alto e 

essa seria uma importante barreira a ser superada. 
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As barreiras à gestão do conhecimento podem atrapalhar também o 

potencial inovador das empresas. De acordo com Du Plessis (2007), a inovação 

tem se tornado cada vez mais complexa devido a mudanças nas necessidades 

dos clientes, à extensa pressão competitiva e às rápidas mudanças tecnológicas. 

Além dessas questões, a complexidade da inovação também tem sido 

aumentada pelo crescimento da quantidade de conhecimento disponível para as 

organizações. Adquirir conhecimentos e habilidades através da colaboração é 

considerada uma forma eficaz e eficiente de sucesso da inovação. E a gestão 

de tudo isso, sendo tratado como recurso organizacional, pode acrescentar 

maior diversidade aos projetos da companhia e gestão do desenvolvimento de 

novos negócios. 

No setor elétrico brasileiro não é diferente. A importância da inovação 

neste setor já foi reconhecida pelos órgãos governamentais e a gestão do 

conhecimento tem papel fundamental para o seu desenvolvimento, além do 

progresso das empresas participantes do setor, como organizações que são. 

Baseado na pesquisa de Oliva (2014), foi elaborado um quadro referencial 

que será utilizado como modelo para identificar as barreiras para a implantação 

da gestão do conhecimento nas empresas do setor elétrico (Quadro 1). O quadro 

a seguir aborda os obstáculos encontrados pelos gestores, de forma geral, nas 

seguintes dimensões: ambiental, organizacional e humana, levando em 

consideração os processos da gestão do conhecimento, citados anteriormente. 
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Quadro 1: Barreiras/Dimensões 

  

Fonte: Adaptado Oliva (2014) 

2.4.1. Barreiras Ambientais 

 

Conforme Bartczak (2002), questões de natureza econômica, política, 

social, educacional também podem ser barreiras à implantação da Gestão do 

Conhecimento. Representam o contexto no qual a organização se encontra e 

opera. São elementos fora dos limites da empresa. Além destas, que são de 

origem externa, há questões internas das companhias que podem influenciar a 
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adequada implementação da GC, que são tratadas aqui, como a falta de 

infraestrutura técnica e organizacional apropriada para a promoção do 

conhecimento (TIC e rede), a aposentadoria do pessoal e até a arquitetura dos 

escritórios, o espaço de trabalho, descritas abaixo. 

 

• Falta de infraestrutura técnica e organizacional apropriada para a 

promoção do conhecimento (TIC e rede) 

 

Para ter um programa de GC bem sucedido, Riege (2005) diz que é 

necessário fornecer uma infraestrutura apropriada e recursos 

suficientes para facilitar as práticas de compartilhamento dentro e entre 

áreas funcionais, mas os programas estão muitas vezes fadados ao 

fracasso antes mesmo de começarem, devido à ausência de 

infraestrutura básica e capacidade de compartilhamento. 

Singh e Kant (2008) complementam que o papel da tecnologia não 

pode ser esquecido. Falta de tecnologia e infraestrutura de TIC é uma 

das barreiras na implementação do GC. A TI provê uma plataforma 

mais forte para GC e aumenta seu impacto em uma organização, 

ajudando e desenvolvendo seu conhecimento sistematicamente e 

ativamente. As amplas variedades de tecnologia, como inteligência 

comercial, base de conhecimento, colaboração, portais, sistemas de 

gerenciamento de clientes, mineração de dados, fluxo de trabalho etc., 

dão suporte às atividades de GC e a seleção de tecnologia apropriada 

melhora o desempenho das empresas.  

A TIC permite coletar, definindo a adequada forma de armazenar, 

indexar e vincular dados e objetos digitais para apoiar as decisões de 

gerenciamento. É capaz de superar as barreiras do tempo e do espaço. 
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Também serve como um repositório no qual o conhecimento pode ser 

armazenado com segurança e recuperado com eficiência. 

 

• Aposentadoria do pessoal/Rotatividade alta de empregados 

 

Além da falta de investimento tecnológico estratégico, mostrada acima, 

constituir uma barreira à GC, uma tendência natural é que se perca 

conhecimento com a aposentadoria, ou seja, com muitos trabalhadores 

se aposentando ou uma alta rotatividade de mão de obra pode haver 

lacunas de conhecimento na organização.  

Liebowitz (2003) afirma que com a consequente rotatividade causada 

pelas aposentadorias e com as mudanças de comportamento no 

trabalho devido a uma força de trabalho jovem e móvel, as companhias 

têm que ter uma grande capacidade de capturar, compartilhar, aplicar 

e alavancar o conhecimento. 

Em outro estudo,  Liebowitz (2008) cita o exemplo dos EUA, onde, na 

década de 2000, o governo federal estava enfrentando alguns desafios 

na área estratégica de capital humano, com muitos empregados 

elegíveis para se aposentarem nos anos seguintes. Esta pode ser uma 

barreira à gestão do conhecimento caso não seja encontrada uma 

solução para identificar, adquirir e partilhar conhecimentos críticos 

antes que se perca. Isso ajudaria a fornecer um planejamento 

sucessório cuidadosamente preparado e atividades de 

desenvolvimento da força de trabalho para a organização, a fim de lidar 

com esses desafios de capital humano. 
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Sem incorporar essa gestão de capital humano na estratégia de capital 

da organização, a companhia pode se colocar em risco em um futuro 

próximo, no momento da saída do pessoal. 

Dattero, Galup e Quan (2007) reiteram o quão importante é saber que 

conhecimento é usado, por quem e para que tarefa. Além de ter 

medidas de risco organizacional relacionadas a funcionários críticos, 

alocação de recursos, risco de comunicação, redundância, interações 

de pessoal e desempenho. Isto porque fatores de risco são 

especialmente relevantes quando as organizações enfrentam 

potenciais perdas de conhecimento resultantes da inevitável 

aposentadoria ou saída dos colaboradores. 

 

• Arquitetura e o design dos escritórios 

 

A arquitetura e o design dos escritórios podem influenciar, tanto 

positiva, quanto negativamente, na GC, mais especificamente na parte 

do compartilhamento.  

De acordo com Kämpf-Dern e Konkol (2017), muitos gestores ainda 

consideram os escritórios apenas como um espaço para alojar os seus 

colaboradores, sem a consciência da dimensão estratégica e dos 

potenciais efeitos nos resultados empresariais dos ambientes de 

trabalho. O espaço de trabalho e suas dimensões permitem e apoiam 

os colaboradores e o seu trabalho, incluindo a sua gestão. 

Smollan e Morrisson (2019) também pesquisaram sobre a influência do 

design na comunicação e na cultura organizacional. Eles observaram 

que, apesar de alguns relatórios acadêmicos e profissionais afirmarem 

que os escritórios em plano aberto não são os mais desejados, os 
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participantes do estudo em questão apreciaram essa ideia. Segundo 

estes autores, o design do local pode influenciar na comunicação 

aberta, colegialidade, igualitarismo e inclusão. 

Um outro ponto de vista é de Shahmoradi et al (2017), o qual, em sua 

pesquisa, averiguou que mais de 70% de seus entrevistados indicaram 

possuir conhecimento profissional especializado, mas trabalham 

sozinhos, isolados, fisicamente, o que consideram como uma barreira. 

Esses problemas existem em diversas organizações. Criar espaços 

comuns de trabalho para incentivar o trabalho em equipe pode ser uma 

boa solução, segundo os autores. 

 

2.4.2. Barreiras Organizacionais 

 

As organizações também podem criar barreiras através de hierarquias 

rígidas, burocracia e procedimentos desatualizados. (LUGGER; KRAUS, 2001) 

A criação e o uso do conhecimento são considerados por Marques et. al (2019) 

um desafio. O conhecimento e a experiência estão espalhados por toda a 

companhia e, muitas vezes, são mantidos por pessoas ou unidades de trabalho. 

Há inúmeros relatos de organizações que têm de perder muito tempo, sem razão 

aparente, para localizar tais conhecimentos existentes em algum lugar da 

organização. Outra dificuldade para a aprendizagem é a dificuldade em 

desapegar-se do seu passado, ou seja, questionar os seus procedimentos e as 

suas crenças, rejeitando assim as novas práticas existentes. 

Além disso, a estrutura da organização e a divisão de seu trabalho e 

autoridade também podem influenciar o comportamento de compartilhamento de 

conhecimento dos indivíduos. Os fatores relacionados ao compartilhamento do 

conhecimento organizacional podem ser a cultura da empresa, o senso de 
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propósito comum, a coerência e o comprometimento das equipes bem como a 

existência de códigos, valores e objetivos. 

Se a companhia não estiver completamente engajada na ideia de 

implementar a GC, dificilmente este processo passará a fazer parte dela. 

 

 Falta de motivação/recompensa para compartilhar conhecimento 

 

Sem que as organizações integrem o conceito de motivação e 

recompensas para seus funcionários, os objetivos organizacionais, 

muito provavelmente, não poderão ser alcançados. A motivação pode 

ser fornecida através do reconhecimento, visibilidade e inclusão de 

desempenho em sistemas de avaliação e incentivos. Ela pode ser 

intrínseca, de natureza intangível ou extrínseca, que é quando o 

funcionário é reconhecido de forma tangível. Torna-se mais fácil 

conseguir o compartilhamento de conhecimento quando os 

colaboradores estão motivados. Falta de motivação e de sistema de 

recompensa é também uma barreira porque desencoraja as pessoas 

a criar, compartilhar e usar o conhecimento. Sem eles, Singh e Kant 

(2008) acham muito difícil alinhar as necessidades de GC e de 

negócios das organizações. 

Evangelou e Karacapilidis (2005) concluíram que o gerenciamento da 

motivação é uma vantagem competitiva importante e difícil de imitar. 

Eles também alegaram que a motivação é fundamental para todas as 

tarefas em que a formulação de metas é difícil. Argumentou-se que o 

encorajamento verbal dos profissionais do conhecimento para 

participar de um sistema de compartilhamento é importante, mas 

muitas vezes não é o bastante para motivá-los. Sistemas de 

recompensa baseados no uso de tecnologia, por exemplo, podem ser 
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úteis nesses casos. Essa categoria de abordagens está centrada nos 

aspectos sociais do processo de compartilhamento de conhecimento, 

muitas vezes desconsiderando ou considerando marginalmente os 

aspectos técnicos da questão. 

 

 Comunicação ineficiente 

 

De acordo com Schwartz (2007), o elemento contextual da 

comunicação, aqui representado pela organização, serve 

alternativamente como um filtro ou potencializador da comunicação 

organizacional. A centralidade do papel da organização na facilitação 

do compartilhamento do conhecimento deve ser bem estabelecida 

neste processo. 

Além disso, Choi, Lee e Yoo (2010) afirmam que a comunicação, 

como um elemento da qualidade do trabalho em equipe, pode 

estimular as associações entre os membros de um grupo. Isto tem um 

efeito positivo sobre a motivação de contribuir e aceitar o 

conhecimento entre os gestores, especificamente quando estão 

participando da gestão de vários projetos, porque leva à redução no 

tempo consumido e no custo. 

A ampla colaboração através da comunicação, ou seja, convívio 

presencial, e-mails, debates verbais e relações sociais entre os 

membros da equipe resultam na partilha de conhecimento. (AL 

SHATTI; BISCHOFF; WILLY, 2018)  

Para Michailova e Sidorova (2011), a comunicação serve como um 

meio de partilha de informação e, assim, cria condições para a 

aprendizagem organizacional. Antes disso, ela intermedeia o 
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processo de participação nas práticas de uma comunidade de 

trabalho, leva ao desenvolvimento de uma linguagem e uma 

identidade comum e de compreensões partilhadas. A comunicação 

deve ser estruturada de forma a permitir a uma organização alcançar 

um determinado objetivo. 

É responsabilidade da alta administração comunicar as metas e 

estratégias do programa de gestão do conhecimento que será 

implantado a todos os funcionários de forma transparente, para obter 

apoio. No entanto, é comum que esta comunicação e orientações de 

gestão sejam vagas ou pouco detalhadas, sem fornecer aos 

colaboradores uma informação clara e objetiva. (RIEGE, 2005) Isto 

pode impedir que fique claro aos colaboradores o que a organização 

espera deles quanto à GC. 

 

 Falta de Incentivo da alta gerência 

 

O conhecimento é um fator chave nas ações humanas. Os indivíduos 

adquirem o conhecimento, é fato, contudo, as organizações 

constroem a estrutura na qual os indivíduos são capazes de utilizar 

os seus conhecimentos de forma mais eficaz. O papel dos gestores 

na aquisição de conhecimento é bastante significativo (TAN; WONG, 

2015). 

Além dos gestores de nível médio, que já têm muita influência no 

processo, o estudo de Zwikael (2008) mostrou que o apoio da alta 

gerência é considerado como um dos fatores críticos de sucesso da 

gestão de um projeto. Ou seja, quanto maior o apoio da alta gerência, 

maior é o nível de sucesso do projeto. Porém, com tempo e recursos 

executivos limitados, muitos gestores não estão cientes, ou preferem 
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ignorar, o diferente impacto que vários processos de apoio têm no 

sucesso do projeto. Muitos gestores optam por se concentrar no 

desenvolvimento de procedimentos de gestão em vez de definir 

objetivos claros e realistas dos projetos, o que poderia ser mais 

vantajoso para a organização. 

Qualquer que seja o projeto a ser implantado em uma empresa, o 

comprometimento de sua alta gerência é fundamental. O incentivo 

dos responsáveis pelos rumos da companhia, seja através de 

recrutamento e retenção de pessoas certas ou mesmo definindo uma 

visão sobre que tipo de conhecimento deve ser desenvolvido é muito 

importante para o sucesso da GC. (SINGH; KANT, 2008) 

A criação e o compartilhamento eficazes de conhecimento exigem 

comprometimento e apoio de longo prazo. 

 

2.4.3. Barreiras Humanas 

 

Estas barreiras se encontram no que os indivíduos sabem, 

intrinsecamente, ou no que eles têm expertise em fazer. Ou seja, quais 

habilidades o indivíduo tem (DE LONG; FAHEY, 2000). São as pessoas e suas 

interações que criam conhecimento e promovem o fluxo de conhecimento. 

De acordo com Fearon, McLaughlin e Morris (2013), uma área de 

pesquisa ligada à auto-eficácia sugere que os funcionários, individualmente, se 

envolverão em objetivos relacionados com o trabalho, se acreditarem que os 

seus esforços ajudarão a atingir objetivos específicos da companhia. 

Os fatores relacionados às pessoas incluem atitudes e percepções em 

relação à adoção da GC, flexibilidade, experiência e treinamento, motivação, 
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familiaridade com o assunto, comprometimento, capacitação e capacidade de 

trabalho em equipe (RODRIGUEZ-GOMEZ; GALIRIN, 2013). 

 

 Ausência de compartilhamento de conhecimento como valor cultural 

individual 

 

Os efeitos da cultura organizacional na GC têm sido estudados de 

forma bastante ampla, mas nesta parte fala-se sobre a cultura 

individual. Esta é a dimensão encontrada nas barreiras humanas onde 

o funcionário não tem como hábito dividir o conhecimento.   

A capacidade que os colaboradores acreditam ter ou não de realizar 

algo, tem relação direta com a partilha do conhecimento, de acordo 

com Lekhawipat, Wei e Lin (2018). Os autores defendem a ideia de 

que o esforço e a capacidade de um funcionário sejam atribuições 

internas que servem como causas do comportamento positivo de 

compartilhamento de conhecimento. 

No estudo de Rodriguez-Gomez e Galirin (2013), os entrevistados 

concordaram que alguns elementos culturais intrínsecos são 

fundamentais, neste caso, como considerar o conhecimento como um 

ativo valioso; compreender os benefícios da GC; e ter confiança entre 

as partes interessadas. 

De acordo com Liang, Wu, Jiang e Klein (2012), é fundamental que 

cada membro da equipe seja capaz e queira fornecer as informações 

e conhecimentos relacionados ao trabalho para os outros membros 

da equipe. Quando um integrante não fornece suas opiniões, isso tem 

um efeito prejudicial sobre o desempenho da equipe, às vezes até 

desastroso.  Além disso, alguns membros podem assumir um papel 
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dominante na tomada de decisões para o resto da equipe, impedindo 

que outros partilhem e discutam os seus pontos de vista.  

 

 Falta de competência do Corpo Técnico 

 

O capital intelectual (CI) é um dos recursos da empresa. CI é o 

conjunto de ativos intangíveis e relações sociais que criam valor para 

a companhia e muitos estudos o consideram uma fonte de vantagem 

competitiva. A gestão interna do conhecimento está relacionada com 

a gestão do capital humano e estrutural da empresa, como um 

conjunto de valores, tradições e normas sociais dentro de uma 

organização, sobre os quais são construídos os processos e sistemas 

para gerir o conhecimento interno (JARDON, 2015). 

Em atenção à importância do capital intelectual da companhia, Bloice 

e Burnett (2016) levantaram, em sua pesquisa, que alguns 

colaboradores não acreditam que tenham algo a oferecer além de 

apenas fazer o seu trabalho. Outros também acreditam que o seu 

nível de experiência não é o adequado para compartilhar algum 

conhecimento ou que não tem formação específica para serem 

capazes de compartilhar. 

Usoro et al (2007) seguem a mesma linha de pensamento e 

consideram que a confiança baseada na competência existe quando 

um indivíduo acredita que o outro tem conhecimento e experiência, ou 

seja, domínio em relação a um assunto específico. Estes autores 

também observaram que quando um membro percebe que uma 

comunidade é de baixa competência, é pouco provável que tal 

percepção encoraje a partilha de conhecimentos. 
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A pesquisa de Levin, Cross e Abrams (2004) endossa essa questão 

ao mostrar que a transferência de conhecimento pode ser afetada, 

negativamente, se tiver o envolvimento de competências de 

comunicação deficientes, como, por exemplo, incapacidade de ouvir 

ou de prestar atenção. Por outro lado, semelhante à conclusão de 

outros autores já citados, a confiança baseada na competência 

permite que os que procuram conhecimento se sintam confiantes na 

experiência dos colaboradores que compartilham, impactando a 

percepção da utilidade do conhecimento recebido. 

 

 Falta de interesse dos funcionários 

 

Medo de críticas, falta de confiança, preconceito e falta de tempo são 

algumas barreiras à transferência causadas pelo indivíduo. 

(LUGGER; KRAUS, 2001) 

A exposição que vem com o compartilhamento nem sempre é bem 

quista pelos funcionários. Alguns se sentem inseguros ao se verem 

expostos e temem por serem criticados de uma maneira que podem 

se prejudicar na empresa.  

A frequência com que o conhecimento é compartilhado também é 

apresentada por Razmerita, Kirchner e Nielsen (2016) como uma 

consequência negativa da falta de tempo dos colaboradores. Se o 

tempo é curto ao ponto deles não conseguirem entregar um trabalho 

de qualidade, dificilmente dividirão esse tempo com outro colegas 

ajudando e ensinando o que sabem. 

A respeito da falta de confiança, pode acontecer a crença de que a 

outra parte não se comportará conforme esperado e tirará proveito da 
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situação. Estas também são conclusões de Razmerita, Kirchner e 

Nielsen (2016). 

Ainda no ponto confiança, ela é uma das responsáveis por manter as 

relações de troca entre os indivíduos, e por sua vez, estas relações 

beneficiam a GC. Os membros que raramente participam ativamente 

e partilham conhecimentos com outros, perdem relações de 

confiança. Os membros da equipe geralmente confiam naqueles que 

lhes oferecem ajuda ativamente. Assim, a confiança mútua possibilita 

a GC de forma eficiente (ZHANG; CHENG; WANG, 2015) 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

3.1. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

De acordo com Cervo, Bervian e da Silva (2007), o método é um conjunto 

de procedimentos, de forma ordenada, utilizados na investigação e na 

demonstração da verdade para atingir determinado fim ou resultado desejado.  

Para a realização desta pesquisa, a abordagem metodológica utilizada foi 

a pesquisa qualitativa, visto que a pesquisadora buscou sua abrangência e 

significado através das visões e perspectivas dos participantes envolvidos na 

consulta (CRESWELL, 2010; YIN, 2016). 

Conforme definição de Creswell (2010), a abordagem qualitativa é 

compreendida como uma forma de explorar e compreender a opinião ou o 

significado que certos indivíduos possuem sobre determinado problema ou 

situação.  Entre os principais procedimentos qualitativos citados pelo autor, 

encontra-se a coleta de dados abertos, a análise de textos e interpretação 

pessoal dos achados. Todos exigem do pesquisador muita atenção e 

capacidade de interpretação para concluir sua pesquisa. 

Para dar confiabilidade ao estudo, conforme orienta Yin (2016), todos os 

procedimentos utilizados serão descritos e documentados, afastando qualquer 

viés não justificado ou um possível desvio gerado no decorrer da pesquisa, 

facilitando, ao mesmo tempo, o entendimento e a crítica por parte de possíveis 

interessados no tema. 
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3.2. TIPO DE PESQUISA 

 

3.2.1. Quanto aos fins 

 

A pesquisa é descritiva porque trabalha com dados e fatos colhidos da 

própria realidade, buscando conhecer e descrever as diversas situações e 

relações que ocorrem em diversos aspectos sociais, políticos, econômicos e 

comportamentais, tanto isolados quanto em grupos mais complexos (CERVO; 

BERVIAN; DA SILVA, 2007). Nesse sentido, a pesquisa é explicativa, por tentar 

esclarecer os motivos de certo fato ou acontecimento e demonstrar suas causas 

(VERGARA, 2015). 

 

3.2.2. Quanto aos meios 
 

A pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica serão utilizadas neste 

trabalho. 

Segundo Gil (2016), a pesquisa documental é uma técnica de coleta de 

dados obtidos de maneira indireta, por meio de consulta a livros, jornais, artigos, 

filmes etc. e, no caso de pesquisa científica, qualquer objeto que possa contribuir 

para a investigação de um fenômeno.   

Pretende-se realizar, também, vasta pesquisa bibliográfica, que servirá de 

base teórica para o estudo, conforme orientam Martins e Theóphilo (2016), por 

ser um meio de formação científica que busca explicar e discutir um assunto com 

base em referências publicadas em periódicos, revistas, enciclopédias etc. 
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3.3. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
 

O estudo de caso foi adotado como estratégia metodológica; foram coletados 

dados sobre o problema com base na aplicação de entrevistas semiestruturadas. 

Essa técnica permite, por meio dos discursos dos entrevistados, o acesso a 

dados da realidade de caráter subjetivo (MARTINS; THEÓPHILO, 2016). Esta 

estratégia permite uma investigação empírica do problema dentro do seu 

contexto real, buscando apreender a totalidade de uma situação. 

 

3.4. UNIDADE DE ANÁLISE 

 

A unidade de análise é uma empresa do setor elétrico do estado do Rio 

de Janeiro, a Gás Natural do Açu (GNA). 

A Gás Natural do Açu (GNA) é uma joint venture entre a Prumo Logística, 

BP e Siemens, relativamente nova no mercado, foi criada no ano de 2017 e está 

prestes a operar o maior parque termelétrico a gás natural da América Latina, 

localizado no Porto do Açu (RJ), um dos principais complexos portuários do 

Brasil. A UTE GNA I, sua primeira usina termelétrica, tem capacidade instalada 

de 1,3 GW e vai operar com seu próprio terminal GNL com capacidade de 

regaseificação de até 21 milhões de metros cúbicos por dia. O que significa que 

a empresa se posiciona na cadeia de suprimentos do setor elétrico como 

geradora de energia. 

A GNA surgiu no Grupo Prumo, um grupo econômico multinegócios, que 

existe há mais de dez anos e é responsável pelo desenvolvimento estratégico 

do Porto do Açu. A empresa já nasceu com sistemas e processos bem definidos, 

herdados da Prumo e adaptados ao seu negócio. Desta forma, desde o seu 

primeiro dia de vida como pessoa jurídica, a GNA já atuou de maneira bastante 

avançada, em termos de processos e normativos, o que a diferencia de outras 

empresas, por não ter nascido “do zero”. 
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Com a escolha desta empresa, houve a intenção de identificar as barreiras 

à implantação da gestão do conhecimento em empresas que se encontram 

ingressando, atualmente, no setor elétrico brasileiro, mais especificamente, no 

estado do Rio de Janeiro. 

 

3.5. SELEÇÃO DOS SUJEITOS 
 

A empresa escolhida para esta pesquisa foi selecionada com base em 

critérios de acessibilidade e de posição de entrada no setor elétrico, ou seja, está 

no setor há três anos, além de contar com profissionais experientes neste setor. 

A pesquisadora teve boa receptividade na empresa pesquisada, o que 

facilitou o desenvolvimento do estudo, além de ser uma organização que 

começará a atuar na geração de energia sustentável, que tem se mostrado um 

tema relevante para a comunidade mundial. 

Foram entrevistados gestores das áreas de sistema de gestão integrada, 

recursos humanos, compras, administrativo, tecnologia da informação, 

regulatório, financeiro, contabilidade, manutenção, operação e gestão de 

contratos. Houve um total de 9 entrevistados, conforme apresentado no Quadro 

3. 

A seleção dos indivíduos para entrevista seguiu o critério de maior 

contribuição ao pesquisador no sentido de compreensão do problema e da 

questão de pesquisa (CRESWELL, 2010).  
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Quadro 2 - Entrevistados 

 

Fonte: Adaptado Oliva (2014) 

 

3.6. COLETA DE EVIDÊNCIAS 
 

A coleta de dados ocorreu pela triangulação, com a utilização de múltiplas 

fontes de evidência. Essa técnica possibilita que linhas convergentes de 

investigação sejam desenvolvidas e suas descobertas validadas, dando origem 

a um resultado mais convincente e robusto (MARTINS; THEÓPHILO, 2016). 

Nesta linha, foi aplicada a coleta de dados em documentos, junto à 

observação direta, a fim de completar as conclusões obtidas por meio das 

evidências de entrevistas semiestruturadas (YIN, 2015). 

O roteiro das entrevistas foi estruturado com base nas barreiras 

ambientais, organizacionais e humanas descritas no Quadro 1, levantadas por 

meio da revisão bibliográfica realizada pela autora. 

As entrevistas foram realizadas à distância, por meio do aplicativo Zoom, 

ferramenta virtual de teleconferências, que se popularizou ainda mais durante o 

período de pandemia que todo o planeta se encontrava no momento desta etapa. 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas.  
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Ao todo foram realizadas nove entrevistas semiestruturadas com gestores 

de uma empresa que está ingressando no setor elétrico. Foi possível ter a 

experiência de explorar justamente este momento de entrada, onde a companhia 

já tem bastante experiência na fase de projetos e está prestes a iniciar a 

operação, onde toda a estrutura necessária para organizar o negócio está sendo 

formada. Há muita expectativa quanto ao futuro quando uma organização está 

nesta fase e a vontade que uma empresa jovem tem de acertar, de criar soluções 

aos desafios já existentes no setor para que ingresse em uma posição de 

destaque, permite que seja possível identificar exatamente quais são os 

obstáculos mais comuns quando se implanta um sistema de gestão. 

 

3.7. TRATAMENTO E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS 
 

Baseado na transcrição das entrevistas, combinado à revisão da literatura 

acadêmica disponível e observação direta, foi realizada a análise do material 

coletado com a intenção de identificar padrões que indiquem possíveis barreiras 

à GC. Para auxiliar neste processo e chegar a uma conclusão, foi utilizado o 

NVIVO 12 Plus, software de análise de dados qualitativos. 

 

4. RESULTADO E SUA ANÁLISE 

A etapa de análise e interpretação dos dados foi realizada conforme 

recomendado por Creswell (2007), em um processo de organização e leitura dos 

dados, seguida de codificação, descrição das pessoas ou fatos e, por último, a 

interpretação, propriamente dita, expressa no entendimento individual do 

investigador. 

As nove entrevistas semiestruturadas realizadas estão relacionadas no 

Anexo A e foram feitas durante a pandemia do novo coronavírus de 2020. 
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Os resultados gerados por meio das questões abordadas foram tratados 

no software NVivo 12 Plus, conforme estrutura proposta no software de nós e 

referências. Em relação aos nós, foram categorizados três grupos baseados nas 

três dimensões de barreiras identificadas no levantamento bibliográfico e foi 

incluído um nó sobre a pandemia de Covid-19, a qual a pesquisadora decidiu 

investigar se também seria uma barreira. Durante o processo de análise dos 

dados foi realizada a codificação de 135 fragmentos de entrevistas (códigos) 

nestes 4 nós, através de codificação manual, conforme tabela a seguir: 

Tabela 1 - Codificação NVIVO 

 

Fonte: NVivo 12 Plus 

A seguir, é possível conhecer, brevemente, o perfil da companhia pesquisada, 

a Gás Natural do Açu. 

 
 

4.1. GÁS NATURAL DO AÇU 
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A Gás Natural do Açu, GNA, possui um escritório no bairro do Flamengo, 

na cidade do Rio de Janeiro e seu parque termelétrico está em construção no 

Porto do Açu, localizado no município de São João da Barra, estado do Rio de 

Janeiro. 

A empresa foi fundada em 2017 e sua primeira termelétrica, a UTE GNA 

I, com capacidade instalada de 1,3GW entrará em operação em 2021 e sua 

segunda termelétrica, a UTE GNA II, com capacidade de 1,65GW, entrará em 

operação em 2024. As duas usinas juntas se tornarão o maior complexo de 

geração de energia a gás natural da América Latina.  

A GNA possui uma área de Sistema de Gestão Integrado com 

profissionais especializados, o que pode significar que a empresa deu um passo 

importante na implantação da Gestão do Conhecimento. O interesse que 

demonstrou com o estabelecimento dessa área, ao facilitar o acesso às 

informações estratégicas e promover maior eficiência aos fluxos e processos, 

confere maior credibilidade à companhia no quesito engajamento, além de criar 

condições facilitadoras para a implementação da GC. 

 

4.2. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
 

Todos os entrevistados têm no mínimo, nível superior completo e cargos 

de especialista ou gerente, atualmente. Buscou-se ter profissionais com 

experiência consolidada em suas áreas de atuação. 

Os participantes deram sua visão geral dos assuntos abordados, tanto em 

relação ao que acontece na GNA, quanto em relação à percepção de mercado 

de cada um e experiências anteriores, o que foi enriquecedor para esta pesquisa. 
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Utilizando o software NVIVO 12 Plus, foi gerada a nuvem de palavras da 

Figura 7 considerando 40 palavras com mais de seis letras mencionadas mais 

frequentemente, contemplando todas as entrevistas realizadas. 

Figura 6 - Nuvem de Palavras 

 

Fonte: NVivo 12 Plus 

Através das entrevistas foi possível observar o modo de se comportar dos 

entrevistados, que de maneira geral pode-se dizer que apresentaram uma 

conduta positiva e interessada em relação ao tema. 

 

4.3. EXPLORANDO AS BARREIRAS 
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4.3.1. Barreira Ambiental - Falta de infraestrutura técnica e 
organizacional apropriada para a promoção do conhecimento (TIC e 
rede) 

 

Ao responder sobre a infraestrutura técnica e organizacional das 

empresas pesquisadas, os participantes da pesquisa afirmaram que possuem 

tecnologia mínima para armazenar informações e conhecimento, porém, foi 

possível observar que este ponto ainda não é uma prioridade dentro das 

empresas. 

O entrevistado E1G mencionou que a empresa possui um Sistema de 

Gestão Integrado que surgiu para atender a um requisito dos financiadores do 

projeto da primeira usina termelétrica da companhia, relacionado à área de 

sustentabilidade. Atualmente, a documentação técnica é guardada por uma 

empresa terceirizada, sem o acesso direto ou interferência da empresa 

pesquisada. 

Foi recorrente durante as entrevistas a menção à ausência de frequência 

na atualização do SGI ou incerteza sobre este ponto. Alguns relataram que a 

alimentação do sistema acontece de acordo com a solicitação dos financiadores 

ou quando há algum evento que os obrigue a comunicar algo relevante, que não 

há uma rotina definida. 

Além do SGI, os entrevistados também informaram que a empresa faz 

uso de uma rede social corporativa, que além do papel de trocar notícias rápidas, 

também é utilizada para fazer avaliação de desempenho, metas e similares. 

Outros entrevistados da empresa também citaram a rede social como um meio 

de troca rápida de informações e um aplicativo de troca de mensagens. 

Entrevistado E5G: 

“...nós temos uma rede que contempla, de certa forma ela é travada de 

acesso para determinadas áreas, compartilhamento dessas 

informações são feitas dentro de um determinado critério de abertura 

para quem pode acessar ou não essas informações, temos também a 
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disponibilidade de documentos na nuvem, então a gente pode fazer 

esse compartilhamento de informação através da nuvem, através do 

OneDrive, muita parte da comunicação da companhia hoje devido ao 

Covid tem sido feita através do Teams, que é um software da Microsoft 

que também compartilha documentos, então além dessas outras que 

eu falei o Teams pode ser um veículo de compartilhamento da 

informação não só da informação, arquivo, mas também da troca de 

informações via vídeo, via chat, e outros itens, né?” 

Como resultado das entrevistas, foi observado que apesar de não ter 

software específico para a GC, a estrutura tecnológica básica existe, como rede 

corporativa, sistema de gestão integrado e redes sociais, porém, ainda não é 

utilizada de forma planejada e estruturada. Cada gestor julga o que fazer com as 

ferramentas e vários não apresentaram certeza sobre a rotina de atualização. 

Entrevistado E4G: 

“A gente obviamente alimenta o sistema conforme as pessoas vão 

pedindo, mas de uma forma passiva, não de uma forma ativa.” 

Entrevistado E7G: 

“No caso de documentação, instruções, procedimentos, formulários, a 

empresa tem o sistema chamado de Greendocs, Greendocs é um 

sistema controlado pela equipe de sustentabilidade, hoje, acredito que 

é o (nome de colaborador) que está liderando toda a parametrização 

do Greendocs, é por lá que você faz o controle dessa documentação, 

atualizações, aprovações, emissões de formulário e arquivamento de 

documentos específicos...” 

Entrevistado E8G: 

“...agora esse sistema ele está sendo, eu acho que mensalmente feito 

uma avaliação, porque a gente está recebendo muitos documentos da 

equipe de implantação da empresa, que são documentos referentes à 

construção e a parte de implantação das usinas, né, então acho que 

mensalmente essa documentação é enviada...” 
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4.3.2. Barreira Ambiental – Aposentadoria e rotatividade do pessoal 
 

O setor elétrico brasileiro já tem mais de um século, é natural que muitos 

profissionais se aposentem todos os anos, além da rotatividade normal de todo 

setor, então se perde muito conhecimento nestes processos. É um dos objetivos 

de uma boa GC que haja um plano de retenção do conhecimento para que a 

empresa não sofra essa ausência. 

Dattero, Galup e Quan (2007) lembraram o quão importante é saber que 

tipo de conhecimento é usado, por quem e para que tarefa, ou seja, é preciso ter 

isso mapeado e retido como recurso interno da companhia, não apenas na 

mente dos seus membros. 

Infelizmente, não foi detectado nenhum plano de retenção estruturado na 

empresa entrevistada. Alguns entrevistados esclareceram que procuram 

promover um handover sempre que possível, quando a saída do colaborador é 

algo conhecido previamente. O entrevistado E3G mencionou que tenta forçar um 

job rotation dentro de suas equipes para que todos saibam executar as tarefas e 

conheçam o trabalho como um todo, mas é uma ação promovida por conta 

própria, não por orientação formal da companhia. 

Da mesma forma, o entrevistado E7G também mencionou que procura 

estruturar os controles de seus processos de maneira que todas as atividades 

fiquem registradas e deixem evidências. E o participante E8G afirmou que os 

gestores, por serem mais experientes, geralmente já se preparam para uma 

possível sucessão ou ausência deles próprios, até para que possam ter uma vida 

social ou mesmo tirar férias sem maiores problemas. 
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De modo geral, os participantes da pesquisa afirmaram desconhecer que 

exista um plano de retenção em suas empresas e entendem que este é um 

desafio que atualmente vivem e estão expostos. 

Entrevistado E1G: 

“Olha, que eu saiba, eu não conheço, que eu saiba isso não tem 

estruturado.” 

Entrevistado E2G: 

“ ...existe, do ponto de vista da tecnologia, o backup da 

informação, né? Que é gerado naquele usuário, naquele login 

etc, para que se mantenha acessível para a companhia algum 

tempo depois do funcionário ser desligado.” 

Entrevistado E5G: 

“Eu não tenho conhecimento se existe um procedimento já estruturado 

para que na ausência de uma pessoa, seja por desligamento ou por 

aposentadoria, vá ser feito um determinado handover, seguindo alguns 

parâmetros instituídos, isso realmente foge do meu conhecimento, mas 

aproveitando o gancho, acho que deveria sim existir, porque é uma 

ferramenta essencial para que as informações não saiam da 

companhia e se percam.” 

Entrevistado E7G: 

“Assim, formalmente, dentro da empresa, eu não tenho conhecimento 

de um plano que tenha esse objetivo...” 

 

4.3.3. Barreira Ambiental – Arquitetura e design dos escritórios 
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Os escritórios das três organizações pesquisadas são no estilo “espaço 

aberto”. Todos em amplos salões, com baias baixas e coordenadores e gerentes 

se sentando junto aos demais colaboradores, separados, geralmente, por uma 

mesa de tamanho diferente e nada mais. 

Alguns participantes ressaltaram como o design dos escritórios têm 

mudado, no mercado como um todo, nas últimas décadas. Era muito comum ver 

equipes separadas por salas ou baias altas, gerentes afastados de suas equipes, 

com salas individuais. Isto já não é mais prática comum nas empresas mais 

atentas às necessárias mudanças corporativas e tem grande impacto no quesito 

compartilhamento, por conta da maior facilidade de comunicação interna e 

interação que proporciona. 

Entrevistado E2G: 

“Vai acompanhando as mudanças de cultura organizacional, assim, se 

você vê como eram os escritórios nos anos 50, 60, com aqueles, 

aquelas barreiras todas de departamento, cada diretor com uma sala 

única, de preferência com vista para o mar e tudo, havia um senso de 

hierarquia muito forte.” 

Entrevistado E6G: 

“...já é uma tendência de mercado principalmente nos últimos 10, 15 

anos, o chamado open space.” 

Os participantes da GNA relataram que os diretores da companhia ficam 

todos juntos, em uma sala à parte, separados das equipes. Ainda não se sabe 

se este é um ponto que também vai mudar no mundo, por envolver uma questão 

estratégica e de sigilo, deixar diretores em salas separadas das equipes. Porém, 

pode ser entendido como um dificultador de comunicação, por não ser tão 

simples o acesso, em alguns casos, além de poder se tornar um obstáculo na 

criação de um senso de equidade social e oportunidade para aprendizagem. 

Entrevistado E3G: 
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“Você senta e nessas baias, você senta um de frente para o outro e 

você tem pessoas ao seu lado e pessoas na sua frente, então assim, 

a informação flui fácil, não tem barreiras para você conversar com as 

pessoas na sua frente, pessoas do lado e até mesmo com seu gestor, 

porque está todo mundo sentado perto, com exceção dos diretores que 

ficam em uma sala.” 

 

 

 

4.3.4. Barreira Organizacional – Falta de motivação/recompensa para 
compartilhar conhecimento 

 

Uma recompensa real, como bônus financeiro ou prêmio de destaque, por 

exemplo, podem ser diferenciais relevantes quando se fala em compartilhar 

conhecimento. No entanto, pode-se observar nesta pesquisa que não é usual, 

atualmente, no mercado, esse tipo de gratificação. 

Os participantes, unanimemente, informaram que o único tipo de 

recompensa que lembram existir em sua empresa e, no mercado, em geral, é o 

reconhecimento verbal, ora dos pares, gestores, ora da área de recursos 

humanos. 

Na GNA os participantes relataram ter um programa formal de 

compartilhamento, onde as pessoas que tem algum conhecimento que se 

destaque promovem um encontro, uma espécie de palestra onde se manifestam 

sobre o tema que dominam aos demais colegas interessados. Este programa 

traz certa visibilidade a quem participa, devido ao seu alcance de divulgação 

interna. 
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O participante E4G, que tem grande experiência no setor elétrico, afirmou 

que nunca viu, em empresa alguma onde trabalhou, uma recompensa para 

compartilhar conhecimento que não fosse “psicológica”. 

Não, nunca vi isso, tá, nem na GNA e nem em lugar nenhum, é o que 

existe na verdade é uma recompensa, vamos dizer assim, é 

psicológica, da pessoa estar expondo uma coisa que ela sabe e ela 

passar a ser reconhecida pelos pares, eventualmente, de outras áreas 

da empresa, como conhecedora daquele assunto. 

Entrevistado E8G: 

“Pelas empresas, pelas quais eu passei, não via nenhum tipo de 

incentivo direcionado para esse tipo de ação.” 

Entrevistado E5G: 

“Olha, eu acredito que não haja nenhuma recompensa, mas existe sim 

dentro da GNA um espírito de compartilhamento de informação, 

disseminação.” 

 

4.3.5. Barreira Organizacional – Comunicação Ineficiente 
 

 

Como a empresa comunica suas estratégias em relação à gestão do 

conhecimento? Esta foi a pergunta central utilizada durante as entrevistas semi-

estruturadas e ficou evidente que este é um item que não é devidamente 

explorado pelas empresas. Ao avaliarmos os processos de GC explicitados na 

seção 2.1.3, podemos observar, comparado ao resultado das entrevistas, que 

não temos as etapas dos processos bem claras e definidas na empresa 

pesquisada, bem como nas companhias do setor em que os participantes já 

atuaram. 
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O entrevistado E4G relatou o seguinte em relação à clareza sobre os 

objetivos da companhia sobre a GC: 

“Acho que não está claro o suficiente não, pelo menos para mim não, 

pode ser que esteja claro para mais gente, mas talvez possa ser 

melhorado.” 

As organizações não deixam explícito para todos os colaboradores o que 

se espera deles em relação à criação, compartilhamento e 

armazenamento/retenção do conhecimento. Existe essa preocupação, em 

partes, quando o funcionário ingressa na companhia, em sua chegada, mas não 

há manutenção da comunicação. 

Marques et al. (2019) observaram que o compromisso da organização 

com a GC influencia a transferência, a gestão e a motivação dos colaboradores 

em contribuir para as funções de desenvolvimento organizacional. 

O entrevistado E2G informa que a empresa faz esse tipo de abordagem, 

mas reconhece que pode melhorar, que é necessário pensar em formas de 

manter essa cultura viva na mente das pessoas: 

“Talvez a gente tenha espaço de melhoria nesse sentido, acho que a 

gente faz essa abordagem muito claramente quando o colaborador 

começa sua jornada na GNA... acredito que seja realmente uma 

mensagem cada vez mais a se passar, acho que a gente tem passado 

bastante mas com o viés da política de segurança da informação, então 

assim: proteja os seus dados.” 

O participante E7G acredita que este é um desafio a ser enfrentado, pois 

não percebe comunicação efetiva, com orientação para os colaboradores de 

como lidar com o conhecimento produzido dentro da empresa. 

“Eu acho que é um desafio, sendo sincero para você eu não percebo 

que há uma comunicação efetiva nesse sentido que você está falando, 

uma comunicação efetiva, orientação para os colaboradores de como 
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trabalhar no sentido de divulgar, manter, preservar o conhecimento 

produzido dentro da empresa.” 

Acredita-se, também, que isso depende do gestor. O entrevistado E1G 

disse que “quando acontece (a comunicação sobre a necessidade de cuidar da 

GC) é por uma iniciativa do gestor, mas não como programa coorporativo 

estimulado pela companhia”. 

Os entrevistados reconheceram que há oportunidade de melhoria nesta 

área, ou seja, deixar claro aos funcionários o que se espera deles em relação à 

GC. Talvez isto se deva ao fato de que as próprias empresas não saibam bem o 

que esperar deles. 

 

4.3.6. Barreira Organizacional – Falta de incentivo da alta gerência  
 

Alguns gestores optam por se concentrar no desenvolvimento dos 

negócios, tecnicamente falando, sem pensar na GC como uma oportunidade de 

ganhar vantagem competitiva. Tomam este caminho, aparentemente, sem ser 

por uma questão de opção, mas sim por não ter visão dos benefícios que podem 

obter com um sistema de gestão do conhecimento bem implantado. 

Assim como dito no item anterior, há quem entenda que este item não 

funcione, na prática, como uma diretriz organizacional, mas algo que acontece 

ou não, dependendo do perfil de cada diretor. 

Barber, Munive‐Hernandez e Keane (2006) sugeriram que as 

organizações procurem desenvolver um ambiente onde as pessoas são 

encorajadas a aprender umas com as outras. 

O entrevistado E3G acredita que a questão do compartilhamento está 

bem latente na mente da alta gerência, mas o lado de repositório de informações 

não é tão ativo ou participativo. Ele entende que a diretoria e a presidência 
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sabem que tem bastante conhecimento dentro de casa e apoiam que isto seja 

cada vez mais incrementado, mas não parecem ter o mesmo zelo com a guarda 

ou retenção. 

A percepção do entrevistado E5G é de que há a preocupação da alta 

gerência na GC, mas a rotina pesada de trabalho não deixa que sejam 

extremamente participativos. 

Entrevistado E5G: 

“o que eu posso dizer é que sim, existe isso muito bem disseminado 

dentro da companhia, mas acaba que devido a rotina de implantação 

de projetos, muitas vezes as pessoas não conseguem participar...” 

Na opinião do entrevistado E1G, esta é uma questão que varia de um 

diretor para outro. 

“Eu vejo que não são todos que estão na mesma página, eu vejo que 

alguns estão mais relacionados a questões práticas ali do dia a dia, 

outros também estão muito ligados a isso por força de requisitos de 

órgãos financiadores, mas é, eu vejo que está dividido. Assim, na 

minha cabeça, na minha percepção, não são todos que estão nessa 

pegada e que veem essa importância de ter as coisas escritas não.” 

O participante E9G acredita que a pandemia ajudou, nesse sentido, a alta 

gerência a pensar um pouco mais na GC: 

“acho que a diretoria inclusive por conta, por ser uma empresa nova e 

por conta de passar por uma pandemia, né, por uma crise como essa, 

começou a pensar muito em diversas frentes dessa questão.” 

 

4.3.7. Barreira Humana – Ausência de compartilhamento de 
conhecimento como valor cultural individual 
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Através da cultura para compartilhar, é possível preparar a si e aos 

colegas para que estejam aptos a resolver problemas e conceder respostas 

satisfatórias. O hábito de dividir sabedoria traz visibilidade para quem o faz e 

competitividade para empresa onde atua, porém, alguns indivíduos não têm este 

hábito como valor cultural. 

Hong, Suh e Koo (2011) apontaram que os fatores culturais são inibidores 

intrínsecos da partilha de conhecimento, bem como a crença de que o 

conhecimento é uma prerrogativa de grupos particulares. As entrevistas 

mostraram que, de fato, a cultura individual pode impedir que algumas pessoas 

multipliquem e expandam o que sabem, mas não é o que tem se visto nas últimas 

décadas no ambiente corporativo. 

O entrevistado E2G afirmou que a GNA leva em consideração o perfil 

colaborativo do funcionário desde antes dele ingressar o corpo técnico da 

empresa, no processo de seleção, o que permite gerar um ambiente de trabalho 

colaborativo.  

“a gente acha tão importante ter o conhecimento técnico para a função 

como ter o perfil, digamos assim, um pouquinho do DNA GNA, que a 

gente acha importante, né, porque quando é uma cultura colaborativa 

como a GNA, até para o bem do colaborador, porque se você não tem 

um perfil colaborativo e acaba caindo em uma cultura colaborativa, 

você vai sempre se sentir ali, meio desconfortável na posição.” 

Em linha com este relato, o participante E4G informou que percebe a 

cultura para compartilhar muito forte na equipe atual da empresa, no entanto, ele 

próprio acha que o compartilhamento deve ser feito se for agregar valor, não 

deve ser banalizado. 

O participante E3G comentou que, atualmente, o fluxo de informações é 

muito rápido, no mundo, na vida, e cada vez mais quem compartilha é mais bem 

visto, diferente das décadas de 1980 e 90, onde isso não era tão comum. Ele 

entende que os gestores não se sentem mais ameaçados se um subordinado 

souber mais do que eles sobre algum assunto, que as novas gerações já estão 

nascendo assim, com esta cultura forte dentro de si. 
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“Acho que a mentalidade das empresas está mudando, acho que é 

muito mais assim: quem compartilha mais, quem divulga mais, é 

melhor visto dentro da organização, eu acho que esse é um ponto 

muito diferente da década de 80, 90, onde você detinha a informação 

e você não compartilhava justamente porque você tinha medo da 

pessoa do seu lado saber mais.” 

O entrevistado E8G, que tem 24 anos de experiência na área de geração 

de energia, declarou que no início de sua carreira era muito difícil adquirir 

conhecimento com outras pessoas do meio, porque a mentalidade das pessoas 

era diferente, não havia o hábito de compartilhar, segundo ele. 

O participante E9G considera o brasileiro muito colaborativo e que 

compartilha de maneira imperceptível: 

“Eu acho que isso acontece sim, acontece muito, mas de uma maneira 

muito informal, no sentido de um ajudar o outro, a gente é muito 

colaborativo, tanto na GNA, quanto o brasileiro em geral, assim, a 

gente é muito colaborativo nos nossos feitos, então eu acho que isso 

acontece de maneira até imperceptível, a gente faz sem estar 

pensando no que a gente está fazendo.” 

 

4.3.8. Barreira Humana – Falta de competência do corpo técnico 
 

Flexibilidade, resiliência, espírito empreendedor e até didática são 

algumas das competências requeridas para uma boa GC acontecer. É 

necessário que os profissionais tenham um pouco de cada característica dessas, 

além de conhecimento específico, credibilidade e poder de influência para que 

um sistema de gestão seja implantado plenamente e com sucesso. 

O entrevistado E4G mencionou que é necessário um longo período para 

a formação de um profissional que possa atuar satisfatoriamente no setor elétrico 

e que o conhecimento é bem específico e cada empresa tem seus próprios 
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segredos. Ele percebe que quando se fala em competência é mais fácil ensinar 

quando o seu público é composto de pessoas da mesma área, que tem base, 

formação ou experiência similares. 

De maneira geral, numa visão de mercado, o participante E2G acha que 

ainda há bastante profissionais que não tem a didática suficiente para o 

compartilhamento, não estão totalmente preparados para a GC, mas considera 

que isto não acontece na GNA. Ele vê que a equipe técnica tem capacidade de 

transmitir e de engajar as pessoas a fazerem o mesmo: 

“Eu acho que na GNA a gente tem o privilégio de ter uma equipe 

técnica sensacional e que tem essa capacidade, sabe, assim, de 

chegar e de criar o fórum de transmitir esse conhecimento, de 

engajar alguém para, de engajar as pessoas para que esse 

conhecimento seja compartilhado, eu acho que nesse aspecto nós 

somos muito privilegiados.” 

Por outro lado, falando da recepção do conhecimento, numa perspectiva 

geral, o entrevistado E6G acredita que o volume de informações que temos hoje 

pode impedir que todo o conteúdo que recebemos seja consumido 

adequadamente, e talvez seja um misto de excesso de informação com falta de 

competência para interpretar: 

“a quantidade de coisas que são recebidas, as informações às vezes 

não são bem digeridas, acho que aí por exemplo é tanta informação 

que as pessoas, a pessoa tem tanta facilidade de buscar, pesquisar, 

só que as vezes as pessoas não conseguem ter a interpretação.” 

 

 

 

4.3.9. Barreira Humana – Falta de interesse dos funcionários  
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Em muitos casos, os indivíduos se portam como executores de tarefas, e 

por medo ou incerteza, não partilham suas técnicas, processos e conceitos. Isso 

faz com que guardem para si a sabedoria adquirida ao resolver um problema e 

ao enfrentar os contratempos e as dificuldades organizacionais, aprisionando o 

conhecimento que dominam. 

Isso corrobora o que foi afirmado por Kululanga e Mccaffer (2001), que 

funcionários que executam tarefas de forma rotineira, habitual e não contribuem 

com melhorias de seus processos favorecem a questão de uma má gestão do 

conhecimento em uma organização.  

O entrevistado E4G acha que algumas pessoas deixam de compartilhar 

pensando que isso pode trazer algum benefício futuro, mas na empresa onde 

atua ele entende que isto não ocorre. Acredita que de forma geral, os 

funcionários não têm medo de crítica ou insegurança e o que pode faltar é 

organização das ideias, é pensar e estruturar seus pensamentos de forma lógica 

e coerente.  

No caso do armazenamento de dados relevantes e informações, o 

entrevistado E3G julga que os funcionários o fazem mais por uma obrigação de 

processo, por prevenir uma auditoria, do que por acreditar que esta ação vai 

agregar algo, de fato. Ou seja, se não houvesse a obrigação, alguns não fariam. 

O participante E9G também entende que a questão do armazenamento é 

feita por obrigação, de maneira geral: 

“Eu acho que existe interesse no momento que você precisa daquela 

informação, então você fala ‘Ah, nossa, queria eu ter guardado daquela 

maneira corretamente, porque agora eu preciso disso e tenho que 

achar no meio dos meus emails aqui, não, assim, eu acho que as 

pessoas fazem é por obrigação e depois agradecem a questão da 

obrigação, porque, de fato, fica tudo muito mais fácil.” 

O entrevistado E1G citou o tempo como um desafio para todos. Ele 

entende que o interesse do indivíduo em compartilhar pode ser conflitado pela 



 
 

69 
 

falta de tempo e que também há influência do gestor sobre o colaborador ter 

mais ou menos liberdade para partilhar. Complementou que ainda existe quem 

não divida a informação por achar que teria alguma vantagem com isso:  

“Muitas vezes a pessoa, até para se sentir importante, guarda aquilo 

para que ela seja acionada, né, e de certa forma precise de ser, de 

estar ali, é uma forma de reforçar sua importância dentro da 

companhia.” 

Entrevistado E6G: 

“de dividir acho que cada vez mais as pessoas, como que eu posso 

falar, acho que as pessoas têm ainda um receio, as pessoas tem medo 

de ser substituídas, então no momento que as pessoas entenderem: 

olha eu consigo passar meu conhecimento para outro, eu consigo fazer 

coisas que podem agregar mais valores, então sim, mas isso vê que 

também é o tempo que ajuda a pessoa a entender isso, então não 

discordo quando uma pessoa faz isso por insegurança, muito pelo 

contrario, é mais pela questão de medo, então depois ela aprende, 

‘olha isso aqui eu posso ser mais tranquila, eu posso passar sem 

problema nenhum.’.” 

 

 

4.4. OS IMPACTOS DA COVID-19 
 

Durante a execução desta pesquisa, nos deparamos com a pandemia do 

novo coronavírus, que alterou a dinâmica de trabalho de boa parte das 

empresas.  

No momento em que toda a sociedade está aflita e inquieta, tentando se 

adaptar e aprender a lidar com a COVID-19 de forma cuidadosa e segura, a 

Gestão do Conhecimento pode ser afetada se não for bem pensada pelas 
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companhias, mas também pode ser um aliado importante no desenvolvimento 

de alternativas e soluções.  

O desafio de se implantar a GC neste cenário pode ser ainda maior do 

que em um cenário convencional, como estávamos acostumados. Sendo assim, 

durante as entrevistas os participantes foram questionados se esta crise foi ou 

ainda é um dificultador neste assunto, visto que não temos vacinas disponíveis 

e a maior parte dos colaboradores se encontra no regime de teletrabalho. 

As respostas foram diversas.  

O entrevistado E4G não considerou a pandemia um obstáculo, pelo 

contrário, ele entende que a tecnologia permitiu que barreiras culturais fossem 

quebradas. Disse que no início havia a insegurança de que nem tudo funcionaria 

bem, mas que com o tempo constatou que apesar do distanciamento social, tudo 

está funcionando bem. 

Já o entrevistado E5G considerou a crise do novo coronavírus uma 

barreira à GC. Ele entende que o relacionamento humano físico, presencial, 

ainda é um fator muito forte na resolução de problemas. Que as reuniões à 

distância não têm a mesma qualidade da presencial, o que podemos entender 

que dificulta a comunicação, afetando o compartilhamento de conhecimento, por 

exemplo. 

O entrevistado E3G afirmou que a troca de informações com os gestores 

aumentou durante o distanciamento social e o entrevistado E6G acha que o 

modelo de trabalho que a pandemia impôs abriu até um leque maior de 

possibilidades e agora podemos ter funcionários no mundo inteiro, aumentando 

a interação de maneira geral. 

Além de perceber que o volume de reuniões aumentou no teletrabalho, o 

que prejudica o tempo disponível para a GC, o entrevistado E1G declarou que a 

proximidade física facilita o compartilhamento de conhecimento, inclusive a 

didática também seria comprometida pelo distanciamento. 
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Em uma linha de raciocínio similar, o entrevistado E6G acredita que o 

distanciamento exige mais das próprias pessoas ao buscarem a troca de 

conhecimento: 

“Antes você tinha que colocar em uma sala , uma quantidade de 

pessoas, o que teria mais facilidade de aprender com o toque, olhando, 

hoje a pessoa tem que ter uma disciplina, de ter uma autonomia de 

estudar e buscar conhecimento, então, assim, a responsabilidade não 

é da empresa, a responsabilidade é das pessoas.” 

O participante E9G acredita que a facilidade do acesso físico às pessoas, 

no dia a dia, era algo valioso, que tínhamos antes da pandemia e que facilitava 

a troca de conhecimento, e se perdeu: 

“Na GNA existia muito isso de um ir na mesa do outro, de um resolver 

um assunto, dar uma ajuda no cafezinho, na copa, no corredor, então 

isso se perde muito.” 

4.5. Interpretação dos resultados 
 

Começando pelas barreiras ambientais, foi possível constatar que há 

muitos sistemas e ferramentas que não necessariamente são específicos de GC, 

mas que podem auxiliar neste propósito de uma forma muito eficaz e estão 

disponíveis no mercado. A infraestrutura técnica e organizacional não se 

mostrou um obstáculo para a implantação da GC, em geral ela existe e está 

implementada, mas não parece ser utilizada plenamente. 

Encontra-se na aposentadoria ou rotatividade do pessoal uma forte 

barreira, visto que não foi detectada uma estratégia robusta e bem definida para 

que o conhecimento não “vá embora” junto com o colaborador que deixa a 

companhia. 

A arquitetura e o design dos escritórios é um ponto que demonstrou estar 

sendo bem resolvido, na atualidade. Diversos entrevistados afirmaram que além 

da empresa pesquisada, também veem que o conceito aberto, chamado open 

office, é uma realidade na maior parte das grandes empresas. Alguns 
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entrevistados comentaram que já viram algumas empresas utilizarem o conceito 

de escritório sem posições fixas, o que poderia facilitar ainda mais a troca entre 

os funcionários. 

Em relação às barreiras organizacionais, observou-se que não é prática 

recorrente de mercado recompensar os funcionários que compartilham o 

conhecimento, o que pode ser percebido como uma barreira à GC, uma vez que 

a literatura indica que esta seria uma eficiente forma das organizações 

motivarem seu corpo técnico. 

A comunicação, ou melhor, a falta dela, foi um ponto frequente nas 

entrevistas. Os participantes revelaram que este seria, realmente, um desafio 

atual. Muitos demonstraram surpresa ao serem questionados sobre este 

assunto, principalmente através de suas expressões faciais e períodos de pausa, 

levando a pesquisadora a inferir que, de fato, as companhias não costumam 

reforçar com os colaboradores o que se espera deles em relação à GC. 

A falta de incentivo da alta gerência se mostrou como uma barreira à 

criação e retenção do conhecimento, o que não pode ser afirmado em relação 

ao compartilhamento, que ganhou destaque nos resultados dessa pesquisa. 

Quanto às barreiras humanas, a única que se confirmou com presença 

relevante foi a falta de interesse dos funcionários, seja através do medo, da 

insegurança ou até do desconhecimento da importância do tema. A falta de 

cultura para compartilhar e a falta de competência do corpo técnico foram pontos 

que não apareceram de forma significativa. 

 

 

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

5.1. Conclusão 
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Esta pesquisa teve o objetivo de identificar as principais barreiras à 

implantação da gestão do conhecimento no setor elétrico. 

A gestão do conhecimento foi sintetizada aqui em três partes, são elas: 

criação, compartilhamento e retenção do conhecimento. Como resultado da 

pesquisa, destacamos que a retenção se mostrou como a parte mais frágil dessa 

segmentação, atualmente.  

Boa parte dos entrevistados mencionou, de alguma forma, que no 

passado, a mentalidade das pessoas em relação ao compartilhamento de 

conhecimento era algo mais limitado e acreditava-se que se perderia espaço 

profissional ao dividir o que se sabe. 

Nas entrevistas realizadas foi quase unânime que os profissionais de hoje 

têm um viés de compartilhamento de informações e de conhecimento muito forte, 

até por conta da expansão do acesso à internet e às redes sociais nas últimas 

décadas, que já trazem esse conceito de partilhar informação e conhecimento a 

todo tempo. Assim, profissionais mais jovens são formados e amadurecem com 

este perfil, em sua maioria. 

A criação do conhecimento foi algo identificado sutilmente, apenas 

através do compartilhamento. Ou seja, não foram destacadas ações que se 

mostrassem voltadas especificamente à criação, esta apareceu como 

consequência das ações de compartilhamento, como resultado deste processo.  

Para a implantação plena da GC, é relevante que haja a preocupação de 

todos os colaboradores, mas, principalmente, da alta gerência, quanto à guarda 

e retenção do conhecimento nas companhias. Ficou evidente que este não é um 

ponto forte na gestão. Inclusive muitos participantes comentaram que não viram 

a retenção acontecer de forma estruturada em nenhuma companhia do setor 

onde já tenham trabalhado. O pouco que se vê a respeito dessa parte da gestão 

é uma retenção praticamente intrínseca do conhecimento que acontece através 

do compartilhamento informal, o que seria demasiadamente frágil. 
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O grande risco de perda de informações é outro ponto que surge na 

pesquisa realizada pela falta do interesse dos colaboradores em fazer a devida 

guarda de dados e documentos de suas rotinas, bem como de problemas 

ocorridos e já solucionados ou não.  

Através do levantamento bibliográfico somado às entrevistas realizadas, 

observou-se que as barreiras ambientais, organizacionais e humanas 

pesquisadas neste trabalho estão sempre presentes, em algum nível. Porém, 

algumas delas se manifestaram com mais frequência. 

Resumindo os achados da pesquisa, o agrupamento referenciado na 

Tabela 2 consolida as barreiras que mais se destacaram nessa pesquisa, a 

serem consideradas no setor elétrico, principalmente por parte dos novos 

entrantes no setor: 

Tabela 2 - Barreiras Identificadas 

Barreiras Ambientais 
 

Aposentadoria e rotatividade do pessoal 

   

Barreiras Organizacionais  

Falta de motivação/recompensa para 
compartilhar conhecimento 

 
Comunicação Ineficiente 

 
Falta de incentivo da alta gerência  

   
Barreiras Humanas 

 
Falta de interesse dos funcionários  

Fonte: Elaborado pela autora 

A partir dessas conclusões, foram criadas 5 proposições: 

1) Quanto maior for o nível de prevenção da companhia em relação à 

retenção de conhecimento, menor é a probabilidade de perder sua 

memória ou seu capital intelectual na saída de um colaborador; 

2) Quanto melhor for a recompensa dada aos colaboradores para o 

engajamento na GC, maior é a adesão ao programa; 

3) Quanto melhor e mais frequente for a comunicação da organização em 

relação ao que se espera dos colaboradores sobre a GC, maior é a 
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participação e o envolvimento deles e, consequentemente, os 

resultados positivos; 

4) Quanto menor for o incentivo da alta gerência, menor a chance de se 

implantar uma GC de sucesso; e 

5) Quanto maior o medo de perder a sua importância dentro da 

companhia, menor o interesse em colaborar com a disseminação do 

conhecimento. 

A sintonia em boa parte das respostas dos entrevistados em relação ao 

engajamento no assunto e a busca por resultados favoráveis foram 

características marcantes observadas entre os membros da pesquisa. 

A incorporação e utilização de novas ferramentas tecnológicas, como as 

redes sociais internas, visando a incorporação de processos de 

compartilhamento de conhecimento e informação, é uma realidade nas 

empresas, atualmente. Já sobre o armazenamento de conhecimento, a 

tecnologia da informação ainda é pouco explorada, apresentando certo 

descompasso, quando comparada ao seu uso para o compartilhamento. 

A acessibilidade à informação é facilitada pelo uso de Sistemas de Gestão 

Integrada, redes corporativas e até mesmo as redes sociais, já citadas, 

democratizando o alcance de boa parte dos colaboradores a dados, manuais e 

procedimentos que podem inspirar a criação do conhecimento e ao mesmo 

tempo reduzir falhas. 

Os participantes apresentaram interesse em colocar em prática os pontos 

considerados por eles obstáculos e demonstraram vontade de mudar sua visão 

de gestão. 

Os resultados aqui encontrados estão alinhados com a teoria levantada. 

Houve uma divergência, que pode ser considerada uma atualização, em relação 

ao hábito, à cultura individual de compartilhar conhecimento, que praticamente 

todos os entrevistados acreditam ter mudado, de forma positiva, nas duas 

últimas décadas e não foi abordada frequentemente na bibliografia estudada.  
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5.2. Recomendações 
 

Para inserção mais inovadora e plena da gestão do conhecimento, a 

atenção das empresas do setor elétrico deve evoluir para uma postura mais 

proativa em relação ao armazenamento de informações, com status mais de 

repositório de memórias do que de um simples arquivo de normas e 

procedimentos, oferecendo ações frequentes e continuadas e não somente 

pontuais e passivas. Favoreceria a redução de custos e tempo na resolução de 

problemas, além de propiciar a transformação de dados em informação útil, que 

pode auxiliar no desenvolvimento das pessoas e de ações. 

Na mesma linha de raciocínio, um plano de retenção de conhecimento se 

faz necessário para quem se preocupa em manter ou aumentar sua vantagem 

competitiva. As empresas poderiam focalizar seu processo de retenção em um 

departamento ou profissional específico. Este ficaria encarregado de identificar 

e salvar as melhores práticas e lições aprendidas entre todos os colaboradores 

que atuam em diferentes áreas de negócios, e, também, viabilizar a integração 

desses funcionários a fim de propiciar a disseminação de conhecimento tácito. 

Um sistema de pontuação, premiação e recompensas a colaboradores 

que decidam contribuir para a alavancagem da criação de conhecimento 

também poderia ser uma alternativa para a maior ênfase a esta parte da GC. 

Esse tipo de ação pode ter resultados relevantes ao influenciar, positivamente, 

a inovação da organização e, consequentemente, do setor. 

 

5.3. Contribuições 
 

 Existe admiração por parte dos entrevistados quanto à atenção das 

empresas ao compartilhamento do conhecimento, embora o mesmo só tenha 

sido identificado nesta pesquisa dentro das empresas, ou seja, sem ultrapassar 
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as fronteiras do CNPJ. A partilha fora dos muros, mesmo que seja dentro da 

cadeia de suprimentos do setor, ainda não costuma acontecer, de acordo com 

os relatos dos participantes. 

O gerenciamento do conhecimento entre empresas do setor ainda está no 

campo imaterial, porém, ações coordenadas poderiam trazer benefícios a todos 

com a utilização mais acertada dos recursos disponíveis. 

 Dessa forma, esta pesquisa contribui com gestores do setor elétrico ao 

proporcionar-lhes uma visão objetiva de quais barreiras podem impedir a 

implantação plena da GC, o que gera impacto na estratégia de criação de valor 

da empresa. Este estudo constata, ainda, como os três segmentos da GC não 

ocorrem necessariamente de forma concomitante entre si. Na maior parte dos 

casos, o processo de criação tem pouco foco, mas ainda existe, de maneira 

discreta em algumas companhias. O processo de compartilhamento está em alta 

no mercado (até influenciado, em grande parte, pela internet, com as redes 

sociais e plataformas de cursos online) e, portanto, tem se desenvolvido bem 

dentro das organizações. Por último, a retenção do conhecimento e 

armazenamento de memórias e experiência, se mostrou muito modesto, com 

alguma intenção teórica por trás, mas bem pouco aplicado, na prática. 

Outro ponto importante é sobre o valor que a GC agrega ao negócio. Nota-

se a importância do setor elétrico, como um todo, entender o que as empresas 

participantes da cadeia vivenciam para que, a partir dessa constatação, elas 

possam conduzir ações que impulsionem a vantagem competitiva. Além disso, 

os resultados deste trabalho poderão ser utilizados por gestores como 

orientadores para o aumento de criação de valor em suas respectivas áreas, 

desde que se encaixem em um contexto minimamente próximo ao da empresa 

aqui apresentada. 

A contribuição teórica desta pesquisa foi corroborada por estudos 

anteriores quanto às barreiras mais comuns, de forma geral, à implantação da 

GC e foram levantadas 5 proposições. Estas contribuições podem impulsionar, 

assim, a elaboração de novas pesquisas, inclusive quantitativas, que se 
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aprofundem no tema e incitem a aplicação efetiva de práticas que eliminem as 

barreiras, podendo criar até um framework que ajude o setor elétrico a lidar com 

estas questões.  

A Covid-19 como barreira à implantação da Gestão do Conhecimento 

também é uma das contribuições teóricas que este trabalho traz. Através das 

entrevistas realizadas, foi possível concluir que o distanciamento social 

compulsório, determinado pela pandemia do novo coronavírus, é um dificultador 

na implantação e continuidade da GC se não for devidamente observado. 

A contribuição prática está na redução de perdas que podem ocorrer, até 

mesmo sem que sejam materialmente percebidas, em um primeiro momento, 

quando não se implementa a gestão do conhecimento de modo pleno. A 

pesquisa serve também de subsídios para a imposição de desafios que exigem 

um processo mais robusto de GC, resultando em maior vantagem competitiva e 

solidez no mercado de energia. Os benefícios que mais dados sobre o assunto 

trazem para a rotina das empresas podem ser traduzidos em ações que visem a 

eliminação ou pelo menos redução das barreiras, o que pode ser alcançado, 

entre outras medidas, através de: 

  

 Estabelecimento de times organizacionais com a finalidade de criar 
conhecimento; 

 Treinamentos frequentes, principalmente sobre conhecimentos 
específicos, com grupos de interesse;  

 Programa de conscientização da importância da GC no longo 
prazo; 

  Avaliação contínua do nível de aproveitamento do conhecimento 
acumulado da empresa, aplicando questionários e fortalecendo as 
auditorias internas. 
 

5.4. Considerações Finais e Limitações 
 

A gestão do conhecimento tem potencial para ser implementada 

integralmente no setor elétrico e são diversas as possibilidades de formatação 

de programas especializados eficientes. Com o avanço do tema na parte de 



 
 

79 
 

compartilhamento e, modestamente, na parte de criação, o setor elétrico pode 

se tornar referência se investir em armazenamento de conhecimento e 

informação. Isto se dá porque seu produto final tem grande alcance e a 

visibilidade desse setor é enorme, por sua importância e grande dependência da 

sociedade como um todo.  

Bem como outros métodos de pesquisa, este apresentou, igualmente, 

limitações que precisam ser levadas em consideração na análise dos resultados.  

A identificação das barreiras à implantação da gestão do conhecimento 

limitou-se a gestores que atuam em apenas uma empresa do setor elétrico, 

embora tenham sido realizadas entrevistas com os mais diversos gestores 

disponíveis, todos com grande experiência em suas áreas e atuantes no 

mercado de energia.  

Vale destacar que foi realizado contato com outras três empresas do setor 

elétrico do estado do Rio de Janeiro a fim de que participassem dessa pesquisa, 

porém, nenhuma delas disponibilizou seus colaboradores a tempo da conclusão 

deste estudo. Acredita-se que a crise do novo coronavírus, que atingiu o mundo 

exatamente no momento deste convite e deixou as companhias em uma situação 

completamente nova e radicalmente transformadas em suas estruturas e rotinas 

de trabalho, tenha comprometido o tempo e a acessibilidade dos membros 

destas empresas. 

Outra possível limitação a ser considerada se refere ao fato de que apesar 

do estudo de caso único permitir uma grande exploração das variáveis 

analisadas, este método não possibilita que se extrapole os resultados a uma 

população maior. Por último, a companhia pesquisada neste estudo é muito 

engajada em termos de compartilhamento, gerando podendo gerar resultados 

excessivamente positivos. 

A partir das limitações do estudo, foi identificada a possibilidade de uma 

pesquisa futura com análises aprofundadas de outras organizações que podem 

não ter conseguido implantar a gestão do conhecimento plenamente, buscando 
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as barreiras mais críticas para estas companhias. Outra recomendação pode ser 

uma pesquisa que investigue os obstáculos à implantação da GC no mercado 

externo, com diferentes nacionalidades, trazendo uma visão de mundo sobre o 

tema. 

Por último, outra sugestão é uma possível análise de como a espiral do 

conhecimento pode ser afetada pelas barreiras aqui identificadas. 
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ANEXO A – Roteiro das entrevistas 
 
 

[Apresentação] 

Gostaríamos de ouvi-lo sobre aspectos relacionados à Gestão do 

Conhecimento, tanto na empresa onde o(a) senhor(a) atua, quanto em relação 

à sua percepção do setor elétrico, considerando sua vasta experiência. A 

intenção é tentar identificar as principais barreiras à GC nas empresas de energia 

elétrica, conhecendo seu ponto de vista sobre o assunto. Essa entrevista é 

aberta, portanto o Sr(a). poderá respondê-la sem se preocupar com o formato 

da resposta. A entrevista será gravada, com sua permissão.   

 

[Entrevista] 

1) Vocês usam algum tipo de sistema de gestão da integrada ou alguma 

ferramenta virtual que ofereça o armazenamento e a troca, o 

compartilhamento de informações? Com que nível de frequência ele é 

atualizado? Existe uma rotina? 

2) Como é a disposição do mobiliário do escritório da companhia? Da sua 

mesa você consegue ouvir as pessoas sem se levantar e ir até elas? Você 

fica próximo de seu líder e de seus liderados? 

3) Há na empresa algum plano de retenção do conhecimento? Como vocês 

fazem, na prática, para não deixar o conhecimento ir embora junto com o 

colaborador que se aposenta ou é desligado? Como foi a sua experiência 

em relação a este ponto em outras companhias do setor? 

4) Quando alguém compartilha informações ou o conhecimento, oferece um 

treinamento para os colegas, por exemplo, ele é recompensado de 
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alguma maneira? Existe algum projeto estruturado para motivar os 

colaboradores a compartilharem? Como foi a sua experiência em relação 

a este ponto em outras companhias do setor? 

5) Como a empresa comunica as estratégias dela, os objetivos em relação 

à gestão do conhecimento? Você acha que está claro para todos os 

colaboradores o que se espera deles em relação à guarda e ao 

compartilhamento do conhecimento na organização? Com que frequência 

existe essa preocupação? O que você acha q pode ser considerado um 

desafio nessa questão? 

6) Como é a participação da alta gerência no processo de gestão do 

conhecimento? Eles têm tempo e recursos suficientes pra apoiar a GC? 

7) No dia a dia, você acha que os colaboradores têm o hábito de dividir o 

seu conhecimento com os demais?  

8) Você sente que algumas pessoas parecem mais resistentes a 

compartilhar o conhecimento? Você percebe falta de interesse dos 

funcionários em relação à GC, de maneira geral, tanto dentro da empresa 

onde você trabalha quanto em outras companhias do setor? Por que? 

9) Você considera que o corpo técnico tem competência suficiente para 

compartilhar o conhecimento? Por outro lado, o público confia e tem 

capacidade de ouvir e acompanhar o conhecimento que é transmitido? 

10) Como vocês lidam com as interações dentro da cadeia do setor elétrico? 

Existe uma frequência de encontros ou trocas com outras empresas? 

11) Você acha que o novo coronavírus foi um dificultador na questão da GC? 

O distanciamento que a covid-19 impôs foi ou ainda é um obstáculo? 
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ANEXO B – Transcrição das entrevistas 
 

 
Gravação: entrevista_1_ Duração: [00:48:43] 
Legenda Descrição 
(- comentário aqui) Comentários do transcritor, exemplo (- risos) 
[00:00:00] Marcação do tempo onde inicia uma fala 
(inint) [00:00:00] Trecho não compreendido com clareza 
Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, concordância 
Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 
Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da fala 
da outra pessoa 
Orador A Não identificado 
Orador B Não identificado 
 
 
Início da Transcrição [00:00:03] 
 
Orador A: Então, a gente está aqui com (inint) [00:00:05], ele trabalha na GNA, 
ele é responsável pelo sistema de gestão da informação, né? 
Orador B: Sistema de gestão integrado, né 
 
Orador A: É, integrado, perdão (- risos) e aí é a gente queria saber primeiro de 
você , porque a gente está falando aqui das barreiras a gestão do conhecimento, 
né, então como a gente já tinha conversado quando eu te convidei, o título da 
minha pesquisa é as barreiras, a gestão do conhecimento, a implantação da 
gestão do conhecimento nas empresas de energia elétrica do Rio de Janeiro, 
assim de uma forma resumida, né, porque bem grande o título, e a idéia é 
justamente a gente conversar sobre isso para saber quais são os obstáculos que 
a gente encontra no dia a dia para implantar a gestão do conhecimento nas 
empresas, então, você trabalha na GNA, né, tem quanto tempo mais ou menos 
que você está na GNA? 
  
Orador B: Eu entrei na GNA em agosto de 2018, então vão fazer dois anos aí, 
quase dois anos 
Orador A: Entendi, e você sempre esteve nessa área que você está hoje, né? 
 
Orador B: Olha na verdade não, né, na verdade eu comecei minha carreira 
trabalhando em sistema de gestão, em uma empresa de transporte ferroviário, e 
aí por estar envolvido na, com sistema de gestão de meio ambiente, saúde e 
segurança eu me especializei na área de segurança e cheguei a estudar um 
tempo no exterior e tal, voltei e aí trabalhei alguns anos na área de segurança 
do trabalho, segurança e meio ambiente,  mas sempre com uma interface aí de 
sistema de gestão, né, e na área de segurança essa parte de gestão do 
conhecimento, mais lições aprendidas aí, principalmente de ocorrências muito 
importantes, não só ocorrências, mas desvios mais críticos também, então na 
verdade agora eu estou meio que voltando ao início da, ao que eu trabalhava lá 
no início 
Orador A: De onde tudo começou (- risos) 
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Orador B: De onde tudo começou (- risos) é verdade Orador A: Entendi 
Orador B: E aí sempre muito próximo, né, sempre muito próximo desse universo 
de sistema de gestão, né 
Orador A: Uhum, entendi. E aí na GNA especificamente, e vocês usam algum 
tipo de sistema de gestão, alguma coisa especifica nessa área 
Orador B: Na GNA a gente na verdade toda demanda de sistema de gestão , e 
aí falando de sistema de gestão integrado, né, na GNA surgiu por uma questão 
a princípio até  dos financiadores, dos requisitos aí que a gente tinha junto aos 
financiadores do projeto, mas também a empresa entendia que isso era algo 
importante assim, para o negócio. Então a gente começou trabalhando aí 
desenvolvendo o sistema de gestão integrada a princípio com foco em 
sustentabilidade, mas que de certa forma permitiu  que a gente abordasse outros 
temas dentro da companhia, então hoje a gente tem um sistema, um GED que 
a gente fala, que é um Gerenciador Eletrônico de Documentos, que nesse 
momento que a gente vive ele é responsável por armazenar e disponibilizar para 
os colaboradores as normativas da empresa, né, que são políticas, normas e 
dentro da nossa estrutura a documentação e agora a gente está partindo para 
uma segunda etapa que é preparar o sistema para receber  também os 
documentos técnicos de projeto, além desses normativos e desses documentos 
técnicos de projetos, existem outras iniciativas centralizadas é no GED, que são 
os contratos que a gente gerencia né, tanto das empresas (inint) [00:04:21], 
todos aqueles contratos dos nossos fornecedores, a gente tem, está iniciando 
também o processo de desenvolvimento de projetos, então novas iniciativas que 
a gente estuda aí junto a consultorias, a mercado também a gente vai começar 
a trabalhar dentro desse ambiente de GED, né, existem outras questões também 
de, aí mais do dia a dia , do sistema de gestão que é a parte de não 
conformidade, e também tem um aprendizado importante, né, e o tópico de 
gestão de mudança que é algo que a gente vai começar, está preparando aí, 
configurando o módulo para utilizar também. Então assim, de certa forma dentro 
do sistema de gestão a gente tem essa plataforma, que é um apoio para gestão, 
no meu entendimento um apoio para gestão do conhecimento e a gente também 
têm uma outra plataforma dentro do sistema de gestão, que aí é uma mais 
especifica para atendimento a requisitos legais, é que de fato ela é mais um 
suporte para que a gente, para que a empresa esteja em conformidade com 
todos os requisitos, e acaba que ali também a gente tem uma quantidade de 
dados  que podem ser trabalhados e surgir ali informações importantes 
Orador A: Ah bacana, então vocês guardam também, armazenam também 
informações dos projetos e tudo mais dentro desse sistema, né? 
Orador B: É, por enquanto não, mas a idéia é que isso aconteça a partir do 
momento que a gente receber toda a documentação técnica de projeto. 
Atualmente a documentação de projeto, né as plantas, toda a documentação 
técnica manual, operacional para aqueles que já estão, o terminal, por exemplo, 
que já está mais um pouco avançado, essa documentação fica no GED de uma 
empresa é contratada pela GNA que é a Worley que é responsável pela, é pela 
fiscalização da obra, não é tão simples assim, mas é uma coisa que a gente 
chama de Worley 
Orador A: Um GED terceiro, né? 
 



 
 

91 
 

Orador B: É um GED terceiro, mas que já era previsto e em algum momento vai 
acontecer essa transição para GNA, mas hoje essa documentação técnica de 
obra ela fica no GED da empresa Worley é que faz toda a questão de 
gerenciamento das obras  
Orador A: Entendo e esse GED terceiro imagino que deve ter uma rotina de 
atualização, digamos assim, e o GED de vocês assim, tem uma rotina, como é 
que funciona? 
Orador B: Então a plataforma especificamente do terceiro a rotina que existe é 
praticamente o fluxo do documento, né, então o projeto que a gente recebe do 
terceiro e que passa por uma revisão, é da Worley, da GNA, e aí ele tem todo 
um workflow interno ali em que a gente aprova ou não um determinado projeto, 
em relação ao GED nosso, nosso é ótimo né, (- risos) da GNA 
Orador A: É de vocês, (- risos) 
 
Orador B: Não deixa de ser, né, ele existe também esse workflow como 
background de sistema, então os documentos são aprovados por ele, é todo 
processo de não conformidade tem a parte de notificação e atualização do 
sistema propriamente dito é algo que eu diria que constante, né, a gente ta aí 
com um ano, quase um ano de sistema implantado, então a gente ainda vê 
melhorias constantes, né, e além das melhorias são módulos também que vão 
entrando, então a gente recentemente colocou o módulo de não conformidade, 
então todo histórico da nossa auditoria está lá, então ele recebe essa atualização 
é como é a principio ainda porque ele ainda está novo, né, ele é uma criancinha 
ainda dentro do nosso sistema, e a gente ainda está em processo de adaptação. 
Então eu vejo mais nesse sentido é atualização da plataforma propriamente dita 
Orador A: Entendi, entendi. A rotina ela é, ela acontece mais conforme os 
documentos vão surgindo, vocês vão guardando, né? 
Orador B: Exatamente, aí vai guardando e é uma aprovação, é uma revisão de 
um documento, é e isso faz parte do workflow, não sei se essa atualização que 
você tinha perguntado. Mas isso faz parte do workflow é já previsto em alguns 
módulos, né 
Orador A: E quando vocês escolheram essa ferramenta, vocês chegaram a fazer 
algum tipo de pesquisa assim no mercado do setor elétrico, assim com empresas 
da cadeia do setor elétrico, se elas usavam alguma coisa parecida, ou foi uma 
decisão mesmo só da GNA? A decisão sempre foi da GNA, né, mas digo até 
decidir 
Orador B: Não, especificamente do setor elétrico não, o que a gente fez na época 
foi tentar conversar com empresas que tinham os sistemas que estavam em 
concorrência é implantados né, especificamente o greendocs, a uma das sócias 
da GNA que é a Prumo, na verdade nem a Prumo, uma empresa irmã a (inint) 
[00:10:14] ela tinha o greendocs então eu fui lá avaliei o sistema, é naturalmente 
esse processo é feito, foi feito em conjunto com a área de TI, mas não houve 
sendo objetivo na sua resposta, não houve nenhuma consulta a empresas de 
setor elétrico 
Orador A: Tá, e aí por último nesse tópico,  vocês tem alguma ferramenta virtual 
assim que ofereça  possibilidade de você trocar informação assim, de você 
mostrar, é dar alguma noticia, mostrar alguma coisa que você sabe ao mesmo 
tempo também receber essa informação? 
Orador B: Sim, recentemente a gente inaugurou aí o Hub GNA, ela é uma rede, 
uma espécie de rede social coorporativa e que tem feito muito bem esse papel 
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assim de  muitas vezes notícias rápidas, é esse tipo de atualização tem 
acontecido muito bem, de uma forma muito rápida, e com a pandemia um outro 
dispositivo que foi implantado também, é o próprio Whatsapp da GNA , né que é 
uma forma de divulgar também esse tipo de informação assim, mas em termo 
de plataforma assim mais bem estruturada eu diria o Hub GNA, que é hoje o que 
está centralizando não só essas comunicações, mas como avaliação de 
desempenho, é metas enfim 
Orador A: Ahãm, tá certo. Eu tenho agora perguntas que são bem gerais assim 
e não necessariamente da sua área, então é só para eu saber se você tem uma 
noção assim no geral na empresa é esse caso especificamente sobre 
aposentadoria do pessoal, rotatividade dos empregados, porque o setor elétrico 
ele é bem antigo, mais de um século e aí obviamente tem gente de todas as 
idades, né, pessoas que já estão se aposentando e pessoas que ainda não estão 
perto da aposentadoria, mas naturalmente saem da empresa e outras entram, 
ne, e aí eu queria saber assim, se você sabe se existe um plano estruturado 
mesmo de retenção de conhecimento no caso da pessoa de aposentar ou sair 
da empresa, então assim, se você sabe que alguém da equipe vai se desligar, 
ou vai ser desligado, ou vai se aposentar, existe algum plano assim estruturado 
para reter o conhecimento daquela pessoa? 
Orador B: Olha, que eu saiba, eu não conheço, que eu saiba isso não tem 
estruturado, é não sei também se é pelo momento atual da empresa, né que a 
gente vive, no sentido de inicio de operação, né, mas é isso, é muito importante 
porque mesmo no momento atual a gente percebe que as pessoas que estão 
trabalhando hoje GNA, especificamente na parte de operação, manutenção, são 
pessoas que tem o conhecimento de outras  termoelétricas, outras unidades 
Orador A: Tem um conhecimento muito específico, né? 
 
Orador B: É muito específico, então é, eu acho que esse é um desafio, primeiro 
tentar é compartilhar esse conhecimento de quem está chegando com toda essa 
carga, todo esse histórico e segundo para uma eventual alteração, né, eu não, 
ainda não vi nada nesse sentido, e é interessante essa pergunta você as 
pessoas da operação que tem o conhecimento muitas vezes não vêem a 
necessidade de ter isso registrado, porque é um negócio que todo mundo 
conhece, todo mundo já faz, é um conhecimento comum de quem está no meio, 
né e aí, mas é uma percepção minha né, pode ser que até é eventualmente isso 
vá ser formalizado de alguma forma, mas é objetivamente que eu saiba não tem 
nenhum tipo de plano nesse sentido não, prevendo saída de pessoas mais 
experientes, aposentadoria, ou até saindo da empresa por outros desafios, né 
Orador A: É verdade, (- risos) e sobre, agora falando de uma forma prática, assim 
quando vocês estavam lá no escritório, né, que agora vocês estão em home 
office, mas lá no escritório, como é que era assim a disposição do mobiliário, o 
designer do escritório, você conseguia escutar as pessoas a sua volta, assim, 
até onde você consegue, você conseguia escutar e trocar com as pessoas, isso 
era fácil? São baias, são salas fechadas, como é que funciona lá? 
Orador B: É lá, lá são baias, normalmente os corpos gerenciais ele fica em salas, 
mas também não são salas é por gerente, é o grupo de gerentes que fica na 
sala, mas é uma disposição assim aberta, né, então são as baias né, o que 
permite um acesso bem bacana assim, e rápido, né para troca de informações, 
muitas vezes você recebe até informação sem querer receber informação (- 
risos) é tem os, tem essas questões, mas de forma geral para troca de 



 
 

93 
 

informação para agilidade na comunicação funcionam muito bem, porque são 
baias e aí você precisou você vê se a pessoa está lá, já chama já resolve, então 
à disposição lá 
Orador A: E as baias são altas, né, ou são baias baixas? 
 
Orador B: Não, são baias baixas assim, é para algumas na verdade não tem nem 
separação entre baias, a separação ali é só o corredor onde o pessoal passa, 
mas entre as baias ali é só uma meia parede assim muito baixa, só tampa ali a 
altura do computador Orador A: É de vidro ou é fechada? 
Orador B: Não é é eu acho que ali é só um maderitezinho que tem, mas não é 
para dividir todas não, entendeu? A gente senta em dupla um de frente para o 
outro e para separar a outra dupla tem uma meia parede assim 
Orador A: Entendi, e aí você falou que o corpo gerencial fica em salas fechadas, 
então o acesso que você tem a aos gerentes e diretores tem que ser através 
dessas salas, né, você teria que ir até eles 
Orador B: É, teria que ir até eles, a não ser que eles saiam para ir resolver 
qualquer coisa Orador A: Pegar no caminho (- risos) 
Orador B: Pegar no laço ali (- risos) Orador A: Entendo (- risos) 
Orador B: Mas assim, é são salas, mas com portas abertas, então uma 
característica da GNA é que o corpo gerencial é bastante acessível, né, muito 
próximo ali 
Orador A: Ahãm, entendi, está certo. É sobre a questão assim de quando alguém 
resolve compartilhar algum conhecimento, oferecer algum treinamento, é fazer 
qualquer coisa de modo que ele consiga dividir o que ele sabe, então assim, se 
você tem a ideia de formar uma turma para poder ensinar alguma coisa que você 
sabe, alguma coisa do tipo, na GNA assim você sabe se existe algum tipo de 
recompensa clara para quem faz esse tipo de ação assim, pode ser monetária, 
ou pode ser algum outro tipo de recompensa, existe algum plano mesmo para 
motivar os colaboradores a dividirem o conhecimento? 
Orador B: Olha existe uma iniciativa da GNA que que agora eu não sei se eu 
estou por dentro do negócio, posso estar confundindo com a da (inint) [00:18:49], 
mas existe uma iniciativa é de na verdade de divulgar mais para os 
colaboradores o negócio GNA, o que está sendo desenvolvido o hub de gás, 
explicar (inint) [00:19:05] o, é um programa que estimula esse tipo 
compartilhamento de informações, ne, porque muitas vezes ali no dia a  dia  você  
está  na  sua  rotina  e  não   sabe  ao  certo  o   que   (inint)  [00:19:20] vai fazer, 
como é que funciona todo o processo da termo elétrica e muitas vezes até aquilo 
que você faz, o quanto você contribui, né, então existe esse programa, eu já 
  
participei de alguns, assim, sempre achei fantástico, eu não sei dizer se existe 
uma recompensa é formal assim para para quem da companhia para quem faz 
esse tipo de iniciativa, mas dos que eu participei com certeza, é as pessoas que 
participam ficam muito gratas né, por aquele conhecimento e você é sempre 
muito bem recebido por, pelos colaboradores, agora se tem um plano de 
recompensa ou reconhecimento, né não saberei dizer, que eu saiba não tem 
Orador A: Tá, ta certo, e aí nesse mesmo tópico, você sabe se tem é alguma 
meta relacionada nessa questão de guardar informação no caso dos projetos, e 
aí eu já estou querendo dizer assim, a gente falou de compartilhar, de dividir, e 
a questão de guardar, sabe, de manter consigo, de preservar aquela informação 
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ali, existe alguma meta em relação a isso, a empresa fala alguma coisa sobre é, 
sobre o que espera dos colaboradores em relação a isso? 
Orador B: Olha metas é coorporativa assim, não especificamente, é sobre esse 
tema, mas uma vez, não sei se também pelo momento da empresa, né, talvez 
estejam, não sei se pelo momento isso não seja definido como uma mata 
coorporativa, é especificamente nas áreas o que eu já percebi é que existe 
alguma preocupação mas que depende muito do gestor, né, no sentido de ter os 
processos descritos, de ter a forma como as coisas são feitas armazenadas e 
guardadas, mas nesse sentido aí muitas vezes de preparar para uma operação 
né, muitas vezes a gente precisa estar preparado para uma operação, vamos 
definir passo a passo, vamos estabelecer é esse tipo de situação, 
especificamente de projeto a gente terminou recentemente aí é a linha de 
transmissão é a gente teve uma, uma, eu sei foi feita uma análise aí de lições 
aprendidas, né desse projeto, mas não é algo que eu percebi que foi divulgado, 
assim, né, talvez para quem está diretamente envolvido sim, mas no meu caso 
especificamente que sou da diretoria de operação e manutenção é não não 
chegou até mim essa informação, então acho que não tem isso muito estruturado 
não, em termos de meta, não, não tem, não que eu tenha vista, é existe 
iniciativas dependendo do gestor e dependendo de como o gestor é vê aquele 
item como importante, né, e meu diretor por exemplo ele tem, é talvez por ter 
trabalhado muito com sistema de gestão, ele tem uma preocupação grande 
nesse sentido, de terem as coisas documentadas, registradas, né, a gente até 
teve uma ocorrência recente nesse sentido da TCRU, ele falou olha a gente 
precisa ter isso registrado e quais são os parâmetros que eventualmente vai para 
TCRU precise sair enfim, coisas desse sentido, é perceptível nele essa 
preocupação e ele estabeleceu comigo de ter os procedimentos escritos e 
principalmente do terminal que iniciaria primeiro e por ser algo que requer uma 
mão de obra muito especifica, então é eu vejo isso hoje ainda mais com uma, 
com uma quando acontece por uma iniciativa do gestor, mas não como programa 
coorporativo é estimulado pela companhia, né 
Orador A: Entendi, então assim em relação à companhia mesmo é você acha 
que então está claro para todo mundo o que se espera das pessoas em relação 
a isso, em relação à guarda e compartilhamento do conhecimento, existe essa 
preocupação? 
Orador B: Olha, existe algum, eu acho que existe mais no cuidado  da divulgação 
das informações e estratégicas da companhia, então existe esse cuidado para 
evitar esse tipo de divulgação, mais do que necessariamente é uma questão, 
olha é importante porque é para continuidade do negócio, você precisa ter isso 
bem estruturado porque se alguém precisar amanhã , tem aonde consultar, eu 
acho que isso é mais 
Orador A: Mais nesse sentido 
 
Orador B: Mais nesse sentido e mais de acordo com gestor, eu acho que Orador 
A: Entendi 
Orador B: É mais parte do perfil do gestor 
 
Orador A: Então você até um pouco também no próximo tópico, que a gente fala 
justamente sobre o apoio da diretoria, então assim você já tinha dito que no caso 
do seu diretor ele já tem esse viés, né, assim de registrar e de deixar guardado, 
foi mais ou menos isso que você falou, né? 
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Orador B: Exato, ele já tem essa característica com ele assim de saber a 
importância disso, de saber a importância do sistema gestão, de terem as coisas 
escritas, as pessoas treinadas, sabendo o que precisa fazer, e então ele é um 
grande patrocinador nesse sentido 
Orador A: Entendi, você acha que no geral assim, da diretoria como um todo e 
presidência, você acha que é todo mundo nessa mesma vibe assim está todo 
mundo engajado nessa questão, ou alguns estão mais ligados na área técnica, 
até por conta das funções deles, como é que você vê isso 
Orador B: Eu vejo que que não são todos que estão na mesma página, que eu 
vejo que alguns estão mais relacionados a questões práticas ali do dia a dia, 
outros também estão muito ligados isso por força de, é requisitos de órgãos 
financiadores, mas é eu vejo que está dividido, assim na minha cabeça, na minha 
percepção, que não são todos que estão na, que estão nessa pegada e que 
vêem essa importância é de ter as coisas escritas não 
Orador A: Entendi 
 
Orador B: A evidência disso é que as áreas que foram pouco envolvidas no 
sistema de gestão ainda têm poucos documentos escritos, é processos 
formalizados 
Orador A: Quem não foi obrigado a fazer ainda não tomou a injeção de ânimo (- 
risos) 
 
Orador B: É ainda não fez, salvo algumas exceções, quem não foi obrigado a 
fazer não fez (- risos) resumiu bem 
Orador A: (- risos) e sobre a questão mesmo sobre a cultura de, para 
compartilhar, sabe assim no dia a dia você acha que o pessoal em geral é mais 
focado assim em fazer as coisas acontecerem, fazer a roda andar ou eles tem o 
hábito mesmo de dividir o tempo, para parar, para poder compartilhar o 
conhecimento o conhecimento, poder criar, toda questão de criar, compartilhar 
e armazenar o conhecimento você consegue ter essa percepção assim, assim 
no geral o pessoal tem esse hábito mesmo, essa cultura de compartilhar ou se 
as coisas do dia a dia acaba atropelando 
Orador B: Olha eu acho, a minha percepção é que a gente não tem muito 
problema em compartilhar não, desde que solicitado, demandado enfim, assim 
eu tive problema de parar para conversar com alguém para explicar determinado 
assunto e a pessoa sempre muito solicita independente do cargo, muitas óbvio 
que dependendo do cargo é mais difícil parar para conversar, mas não por uma, 
não por não querer compartilhar, mas por outras demandas, então eu vejo que 
o compartilhamento, isso funciona bem, mas eu vejo que não é estruturado, né 
então compartilha-se bem mas não tem aquela preocupação muitas vezes de ter 
o registro daquilo que precisa ser registrado, da forma que tem que ser registrado 
Orador A: Mais informal, né Orador B: É mais informal 
Orador A: Entendi, e aí você até tinha falado, que o pessoal da operação, por 
exemplo, 
  
você percebe que eles não têm muita percepção que é interessante formalizar o 
conhecimento deles, né, de que fica mais uma coisa ali no campo (inint) 
[00:29:02], né 
Orador B: É assim, eu percebo que a gente, por exemplo, está preparando um 
série de documentos e para gerir porque é um modelo novo para muitos, né, em 
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que a gente não necessariamente opera, né. A gente, na verdade existe essa 
preocupação de como vai ser dos procedimentos, mas é eu sinto que é um pouco 
isso, a parte técnica é não, não vejo assim muito movimento no sentido de ter 
isso registrado, talvez até por não ser uma responsabilidade nossa executar 
Orador A: Entendo, não existe muito o hábito da parte deles de  dividir o 
conhecimento, isso está mais em alguns grupos específicos, né? 
Orador B: Exato, e pelo modelo que a gente definiu é. Eu acho que isso acaba 
sendo um obstáculo também, e a gente definiu um modelo em que a gente não 
executa, a gente contrata uma empresa para executar, então de certa forma o 
que a gente precisa ter muito bem definido é o que a gente vai monitorar a 
performance dessa empresa, quais parâmetros, então acho que isso acaba 
também contribuindo para que muitas vezes o técnico ali do dia a dia não 
apareça, né, o conhecimento que precisa ser guardado nesse cenário talvez seja 
outro 
Orador A: E como vocês contratam como você disse alguém para executar então 
existe também esse risco dessa empresa na hora que acabar o contrato dela ir 
embora e levar com ela o, boa parte do que ela não decidir por ela mesma 
guardar ali para vocês, né 
Orador B: É, são contratos de muitos anos, né, é, mas de fato assim não só levar, 
mas é muito do que está vindo para operação são essas empresas que estão 
trazendo, empresas especialistas no assunto também, então quando a gente 
fala, por exemplo, do terminal, a estratégia de terceirizar, foi para trazer uma 
empresa que conheça daquele assunto, então muito do operacional realmente 
espera-se que venha da empresa e aí de fato a gente tem que ter uma forma de 
absorver é esse conhecimento na medida ali que for importante para gente, né, 
a partir da estratégia da empresa, se a gente está falando de um contrato de 
vinte anos, é a precisa medir isso, né, talvez a estratégia daqui um tempo seja 
primarizar e a gente mesmo executar, então eu acho que é algo que à medida 
que o tempo for passando e a gente for ganhando maturidade da operação, isso 
talvez fique mais evidente, mas o nosso processo tem essa característica, né, 
não é a gente que vai executar, então no terminal nós vamos ter três pessoas 
GNA, na térmica um pouco mais, mas a execução propriamente dita não é 
nossa, né? 
Orador A: Entendi, e aí sobre essa, essa questão que a gente estava falando até 
do pessoal da área de energia ser muito especializada, né, e aí tem um lado 
técnico muito forte normalmente então eles acabam não se preocupando tanto 
com essa questão do compartilhamento, mas você acha que para as pessoas 
que tem mais hábito de compartilhar, sabe, você acha que o pessoal tem é 
habilidade, tem didática para partilhar mesmo conhecimento ou é uma coisa mais 
ensaiada digamos assim (- risos) 
Orador B: Não, tem na minha opinião tem sim, e é não só didática como bastante 
paciência, até (- risos) eu diria, quando é possível, né, óbvio que o tempo às 
vezes é um desafio, mas tem didática, tem até muita paciência para explicar 
assim 
Orador A: E por outro lado assim, o pessoal do público, sabe quando vocês 
oferecem essa possibilidade de treinar as pessoas, de falar sobre alguma coisa 
específica, e transmitir mesmo, você acha que o pessoal é engajado, a demanda 
é grande como que é quando vocês lançam alguma coisa nova nesse sentido? 
Orador B: Olha a GNA, ela tem uma participação muito bacana assim na minha 
avaliação, é o próprio programa que eu comentei com você de por dentro do 
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negócio, é normalmente são turmas assim, não ficam lotados, lotados, mas são 
turmas cheias, a gente fez recentemente um treinamento de, por exemplo, né, 
que está mais na minha área, de auditor líder, em que a gente mandou um email 
para empresa algo voluntário, não era obrigado a participar, e foram duas 
turmas, uma turma no Rio e uma turma em Campos, então assim de uma forma 
geral eu acho que a receptividade é boa para essas iniciativas assim de 
compartilhamento de informação, de conhecimento 
Orador A: E esse público que costuma se inscrever vocês fazem algum tipo de 
peneira, assim, algum tipo de triagem para saber se as pessoas estão de acordo 
com aquilo que vai ser demonstrado, ou é um público mais geral assim, você 
acha que todo mundo que está nas turmas tem o mesmo nível de conhecimento, 
consegue absorver bem tudo que está senso transmitido? 
Orador B: É, não é feito nenhum tipo de de peneira, ou de pré seleção, mas de 
fato não são todos que estão no mesmo nível, né, é então até porque é por não 
ter essa restrição de cargo, de conhecimento de área, dependendo do tema o 
seu dia a dia está muito mais próximo do que o de outra pessoa, então o 
conhecimento ali, o nível, o conhecimento do pessoal para aquele tema varia, 
não estão todos no mesmo patamar não, e não é feito essa, essa preparação, 
né, o que particularmente para o objetivo proposto, dentro do negócio e outras 
iniciativas é válido, assim porque quem já tem conhecimento acaba contribuindo 
mais e participando da, desse compartilhamento e quem não tem, tem a 
possibilidade de absorver ainda mais, não só quem está falando, né 
Orador A: E aí, voltando ao pessoal, mas ainda dentro desse tema pessoal 
operacional que você falou, todo mundo tem, todo mundo que trabalha na GNA 
isso inclui terceiros, né, todo mundo tem acesso a essas trocas, essas turmas, 
esses treinamentos, ou tem alguém que não tem acesso, que não tem email de 
repente, fica de fora 
Orador B: É especificamente por dentro do negócio é mais próprio, né, é mais o 
pessoal próprio, é então assim, terceiros não tem acesso a esse tipo de iniciativa, 
tem outros tipos de iniciativa que aí são aplicados a terceiros, e aí depende se é 
terceiros que estão com a gente o tempo todo, varia muito, né, de uma forma 
geral as pessoas têm acesso, todos têm, ainda mais hoje em dia, né, acessa 
notebook, computador, inclusive estagiários, né é já tinha antes e hoje com essa 
nova ordem aí, esse novo normal, essa nova forma de trabalho e eu diria que as 
pessoas têm acesso sim, o desafio é conseguir é tirar o maior proveito dessa, 
desse novo tipo de abordagem, né, mas de uma forma geral eu diria que as 
pessoas têm acesso para o que elas precisam para trabalhar e para compartilhar 
conhecimento e receber 
Orador A: E aí praticamente por último, é por penúltimo digamos assim (- risos) 
a gente queria saber sobre a questão humana mesmo, assim de possíveis 
barreiras humanas que possam acontecer em relação ao conhecimento, se você 
sente que algumas pessoas parecem ser mais resistentes a compartilhar 
conhecimento, ou se tem de repente medo de crítica, falta de confiança, ou medo 
de se expor, ou alguma coisa desse tipo? 
Orador B: Olha eu acho, sempre tem, né? É algo que inevitavelmente cada um 
tem a sua característica, tem o seu histórico e então isso acaba acontecendo, 
mas de uma forma geral eu sinto, tô vendendo muito peixe da GNA, né, mas eu 
sinto a GNA como um lugar assim de muito, um clima bom para esse tipo de 
iniciativa, bom trabalho de uma forma geral, obviamente isso também 
dependendo do gestor você tem mais ou menos é liberdade ou é até 
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tranqüilidade para fazer isso, mas eu entendo que o clima é bom para se fazer 
isso. Agora, de fato tem pessoas que tem um pouco mais de dificuldade para 
  
passar, para emitir informação, é muitas vezes e a pessoa até para se sentir 
importante, né guarda aquilo para que ela seja acionada, né, e de certa forma 
precise de ser, de estar ali, né, é uma forma de reforçar sua importância dentro 
da companhia. Existe mas eu acho que é minoria assim, os mais experientes 
tem uma postura muito contrária, né 
Orador A: De doação, né? 
 
Orador B: De doação, é o que eu sinto assim, com muito respeito, muita 
paciência 
 
Orador A: E com relação ao tempo assim, com a gestão do tempo, você acha 
que as pessoas dividem numa boa e conseguem fazer essa parte do da gestão 
do conhecimento ou você acha que muita gente ainda falta de tempo e deixando 
a desejar? 
Orador B: Eu acho que o tempo é o desafio, né, a questão do tempo é o desafio 
para tudo (- risos), é na verdade. No atual momento é eu vejo que tem sido mais 
difícil fazer isso, né , esse período de pandemia é o sentimento é que o volume 
de trabalho aumentou e eu tenho sentido pouca oportunidade para 
compartilhamento, e o que muitas vezes acontecem naturalmente no dia a dia 
quando você está próximo, ah me tira uma dúvida aqui, ali e às vezes até a 
didática de explicar, você está ali no quadro de uma forma muito mais lúdica e 
tal é esse no caso do, tipo como a gente está trabalhando agora muito home 
office,  de é de vídeo conferência isso é mais difícil, eu percebo que a gente não 
está tendo muito tempo para isso não, a não ser quando é estritamente 
necessário por alguma demanda especifica 
Orador A: Era até sobre isso que eu ia falar agora realmente, com esse novo 
normal aí se você acha que isso foi um dificultador na questão da gestão do 
conhecimento. Você já disse que sim, né, você acha que tem pouca 
oportunidade para compartilhar, né que quando está mais próximo é mais fácil 
Orador B: É, na minha visão é ficou mais difícil esse compartilhamento, muitas 
vezes porque o volume de reuniões aumentou muito, né, como a gente ganha 
aquele tempo muitas vezes de deslocamento de uma sala para outra, ta tudo ali 
muito próximo de uma reunião com outra, a gente está acabando não tendo 
muito tempo para isso, e eu digo isso até por uma, por uma questão própria com 
quem eu trabalho eu estou sentindo falta de parar, de poder alinhar alguns 
pontos e ter essa troca de conhecimento mesmo, então eu sinto que isso 
prejudicou, mas que é uma forma de, de uma readaptação agora, né, agora o 
que no início era algo temporário, agora ainda existe incerteza, né, muitas 
empresas vão agir dessa forma daqui para frente pelo menos com algum 
percentual, então acho que é uma readaptação a essa nova metodologia de 
trabalho 
Orador A: Entendo 
 
Orador B: Que particularmente eu não estava acostumado, estou sentindo um 
pouco assim 
Orador A: É, acho que a maioria de nós, né(- risos) Orador B: (- risos) É 
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Orador A: E aí é uma pergunta, não sei se você vai saber me responder que aí 
é mais específico, sobre as interações dentro da cadeia do setor elétrico, vocês 
costumam interagir muito com as outras empresas da cadeia, né, vocês estão 
na parte de geração, então eu imagino interação com as transmissoras, né, até 
por questões legais e distribuidoras por outra ponta também, é você acha que 
existe uma freqüência legal de encontro com essas outras empresas, ou você 
não está por dentro desse tipo de coisa? 
Orador B: É nesse eu não estou muito envolvido, é não sei se, eu sei que a gente 
teve interface com é não empresas da cadeia, mas é empresas que 
eventualmente com o mesmo perfil nossa para boas práticas, trocas de 
experiências, isso aconteceu principalmente processos de licenciamento e 
processos regulatórios, né, então isso acontece bastante e até pela experiência 
das pessoas que vieram, e aí tem todo o histórico por onde elas passaram e tem 
facilidade para esse tipo de comunicação, então é muitas vezes para demandas 
especificas isso aconteceu, agora de uma forma periódica, freqüente não saberia 
dizer se acontece e se acontece se é satisfatório ou não 
Orador A: Entendi, Ah está ótimo, você acha que tem mais algum ponto 
interessante que você queira falar, algum fato que a gente não comentou? 
Orador B: Não, só acho que quando você, fazendo uma reflexão aqui né, de 
quando a gente conversou sobre, sobre esse bate papo nosso, né, aí eu comecei 
a refletir um pouco de como que a gente trabalha assim na empresa, né. Que 
muitas vezes a gente faz umas coisas assim no instinto porque acha que isso 
vai ser importante, e outras coisas não porque vai por uma diretriz, mas de uma 
forma geral eu acho que a gente é pensando na GNA a gente tem um desafio aí, 
que é essa mudança é de construção para operação, é a gente vê todo o trabalho 
de comissionamento e de data book, isso tudo óbvio que é importante, precisa, 
mas eu fiquei refletindo se a gente de fato está fazendo tudo que precisa para 
que esse conhecimento seja transferido, né, para quem de direto, né e a GNA e 
quem vai executar, né, a operadora, então acho que é um tópico bastante 
interessante e que muitas vezes a gente só percebe quando é quando não 
acontece, né ,às vezes a pessoa não está e você depende de alguém, não é 
possível que só fulano que tem, não é possível que aquilo, e a gente vê as falhas, 
né, as oportunidades de melhoria 
Orador A: E até falando em falhas, até que também em relação a quando você 
encontra uma falha, por exemplo, até porque o setor elétrico ele pode impactar 
muita gente, né quando você tem uma falha mesmo de operação, alguma coisa 
do tipo e no caso vocês que estão começando a operação agora, em relação 
aos projetos, porque vocês podem ter outros projetos similares, e aí quando você 
deixa de registrar as falhas você pode perder uma super oportunidade de 
redução de tempo, no próximo projeto ou quando aquele problema acontecer de 
novo, né, dinheiro, recursos de forma geral, é eu acho que é bem importante 
assim você registrar as falhas principalmente para que você consiga fazer melhor 
da próxima vez, você já tem aonde recorrer, saber como eu resolvi isso da outra 
vez, né 
Orador B: É exatamente, ninguém quer errar, mas se o erro aconteceu, se a 
falha aconteceu, o que a gente tem a fazer é a gente aprender o máximo possível 
para que ele não volte a acontecer ou que outras similares não aconteçam, e de 
fato isso é algo muito relevante, muito relevante e é o que você falou, uma falha 
de fornecimento o impacto é muito forte, né, muito forte 
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Orador A: É, a relevância do setor é muito grande na sociedade, então é 
complicado, ne Orador B: Verdade 
Orador A: Tá certo 
 
Orador B: De uma forma geral é só dizer que acho que você foi muito assertiva 
no tema e sucesso aí nessa empreitada e conte comigo para o que precisar 
Orador A: Ah que bom, obrigada Fim da Transcrição [00:48:46] 
 

Gravação: entrevista_2_ Duração: [00:51:50] 
Legenda Descrição 
(- comentário aqui) Comentários do transcritor, exemplo (- risos) 
[00:00:00] Marcação do tempo onde inicia uma fala 
(inint) [00:00:00] Trecho não compreendido com clareza 
Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, concordância 
Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 
Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade 
da fala da outra pessoa 
Orador A Não identificado 
Orador B Não identificado 
 
 
Início da Transcrição [00:00:02] 
 
Orador A: A gente está aqui com (inint) [00:00:04] que é o gerente de 
Recursos Humanos 
da GNA, obrigada boa tarde para você Orador B: Agradeço o convite 
Amanda 
Orador A: Obrigada. A gente vai falar dobre gestão do conhecimento, 
conforme a gente já conversou já um pouco, e a idéia é identificar as 
barreiras da gestão do conhecimento nas empresas do setor elétrico do 
Rio de Janeiro, a gente tem aqui é uma idéia de falar de barreiras 
humanas, organizacionais, é barreiras ambientais, então é as perguntas 
vão gerar mais ou menos em torno de disso, ta bem? 
Orador B: Tá bom 
 
Orador A: É a gente vai começar falando sobre a questão prática mesmo, 
de infraestrutura, em relação à GNA, né, de infraestrutura organizacional 
e técnica, e a gente sabe que o setor elétrico ele tem algumas 
especificidades, né, e ele é muito relevante socialmente, então qualquer 
falha de operação, qualquer coisa assim, mesmo 
  
que a GNA agora que esteja começando a entrar em operação, mas em 
relação aos projetos e tudo mais, isso pode ser muito impactante para 
sociedade como um todo, né? Então assim a gente queria saber falando 
sobre infraestrutura mesmo técnica e organizacional, sobre o sistema de 
gestão que vocês usam, se vocês usam algum sistema de gestão 
integrada, alguma ferramenta que as pessoas possam compartilhar 
conhecimento, armazenar conhecimento, vocês têm algum tipo de 
sistema assim? 
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Orador B: Então Amanda como você sabe a gente tem um sistema de 
gestão integrada exatamente que é o nosso é que é o nosso grande 
repositório digamos assim dos normativos da companhia como um todo, 
é, ele funciona, ele é acessível através do, de uma plataforma que é o 
Indox, essa plataforma torna acessível tanto os normativos, os normativos 
eles ficam divididos em algumas categorias, você pode ter políticas, você 
pode ter normas, você pode ter procedimentos, de acordo com a 
abrangência e a complexidade do assunto que você está tratando naquele 
momento, e você pode também ter planos e programas então, por 
exemplo, assim, não é uma, uma caixinha fechada digamos assim, ela 
pode se adaptar um pouco aquilo que você necessita é , mas ela é de fato 
assim nosso sistema de gestão da informação o nosso SGI, o IMS como 
é muito falado as formas operacionistas (inint) [00:02:46] ele é 
essencialmente é utilizado para isso, é uma ferramenta muito importante 
para isso 
Orador A: Tá ótimo, e em relação a compartilhamento mesmo, de 
informações, vocês tem algum tipo de ferramenta, alguma rede social, 
alguma coisa do tipo? 
Orador B: Sim, temos uma rede social, no qual trabalhamos, ela é 
integrada ao nosso, ao nosso, ao nosso sistema, a gente comprou um 
pacote só praticamente quando a gente adquiriu a nossa, a nossa, o 
nosso sistema de folha, a gente quis dar uma forma de tentar é ter as 
informações de gestão do desempenho, de folha de pagamento e de rede 
social, quando possível tudo dentro do mesmo lugar, tudo acessado 
dentro da mesma plataforma, então foi isso que a gente fez, a gente 
contratou um fornecedor que ele conseguiria prover a módulos, diferentes 
módulos consoantes essas essas especificações e a gente fez isso, então 
tem, a gente temos uma rede social, nós batizamos de Utan que é o hub 
da GNA é aquele a grande plataforma, portanto de acesso, digamos assim 
a informação relevante do ponto de vista dos recursos humanos 
propriamente ditos, ele é aquele lugar, deixa dar uma olhada aqui quantos 
dias de férias eu tenho até o final do ano, deixa eu olhar o contra cheque 
e queria ver se aquele imposto tal caiu daquela 
  
forma, alguém está fazendo aniversario, então você entra e alguém posta 
foto da FCRU que é do do nosso navio chegando, então você vai ter 
contato assim com as informações da companhia em uma única 
plataforma 
Orador A: Entendo, e aí você sabe dizer com que nível de frequência que 
essas ferramentas são atualizadas, tanto a SGI quanto o hub, imagino 
que hub por ser uma rede social por ser uma coisa mais livre, né, mas 
você tem idéia de que frequência se existe uma rotina para atualizar o SGI 
alguma coisa do tipo pelo menos dentro da sua área? 
Orador B: Perfeito, não tem uma rotina assim, a gente atualiza em dois 
momentos, ponto número um se for, se a gente perceber que ha 
necessidade de incluir o normativo novo, a empresa tem que conhecer, 
ou por necessidade de normativa resistente, então, por exemplo, eu defini 
a partir de agora que os treinamentos eles serão aprovados de acordos 
com critérios A, B, C, D e E, então eu vou no SGI e vou fazer uma das 
duas coisas, ou vou atualizar o normativo existente com essa informação 
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ou eu vou incluir um normativo novo, uma outra forma da gente atualizar 
é por intermédio de algum parceiro algum (inint) [00:05:46] importante 
então pode ser um lender, pode ser um financiador, pode ser um 
acionista, mas a gente de um modo geral da companhia, precisamos dos 
nossos normativos eles sigam determinadas especificações que são 
dados pelos acionistas e financiadores, então volta e meia de acordo com 
o calendário dessas revisões que não é muito,digamos, não sei precisar 
se dois ou três meses, ele visto que nos somos uma empresa implantação 
ele é relativamente freqüente então isso acontece, é dessa forma, ou 
porque a gente precisa de fato atualizar ou porque há necessidade de 
algum motivo externo de adequar algum documento, fazê-lo é para 
organização. E aí tem um terceiro outro que agora aqui fiquei lembrando, 
o fato de ocorrer um evento que nos obrigue, obrigue no bom sentido, 
naturalmente, né, comunicar algo relevante, vou dar um exemplo, é com 
essa questão toda da pandemia que estamos atravessando, né assim a 
GNA desenvolveu um plano de contingência e é integrou esse plano de 
contingência ao SGI e agora a gente está fazendo esforços no sentido de 
fazer esse plano de contingência acessível a quem quiser ver, pode ser 
CIPA,comissão interna de prevenção de acidentes, pode ser qualquer 
funcionário, então por exemplo é um terceiro, ne 
Orador A: Ah legal 
  
Orador B: Um imprevisto, alguma coisa que acontece que digamos requer 
a criação de um documento, de um informativo, de uma informação que 
é importante que todo mundo saiba 
Orador A: Aí aproveita para divulgar através dessas ferramentas, né 
Orador B: Exatamente 
Orador A: E aí você sabe me dizer, não sei se chega até esse ponto se 
quando vocês escolheram, por exemplo, esse sistema de gestão 
integrado, se vocês fizeram algum tipo de pesquisa de mercado nas 
outras empresas do setor elétrico, se teve algum tipo de interação nesse 
sentido 
Orador B: Não sei responder de fato essa pergunta por que eu não 
participei dessa análise, não sei te falar, eu acredito que sim por ter sido 
prática relevante da empresa, né fazer concorrência e olhar, do ponto de 
vista técnico quer que faz sentido, ponto de vista orçamentário quer que 
faz os custos, né então assim, acredito que sim, mas não sou a melhor 
pessoa para responder essa 
Orador A: Tudo bem. É ainda sobre a questão da infraestrutura eu queria 
saber da estrutura física mesmo, assim falando mais especificamente 
sobre a arquitetura designer de escritórios da GNA assim, como é que é 
a disposição do mobiliário, obvio de quando vocês estavam lá, não 
estavam de home Office, é da mesa onde você estava você consegue 
conversar com outras pessoas, saber o que está acontecendo, fica cada 
um em uma sala, como é que funciona? 
Orador B: Uma pergunta muito interessante essa Amanda, porque o 
designer dos escritórios ele é, ele vai acompanhando as mudanças de 
cultura organizacional, assim se você vê como eram os escritórios nos 
anos 50, 60, com aqueles, aquelas barreiras todas de departamento, cada 
diretor com uma sala única, de preferência com vista para o mar e tudo, 
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é havia um senso de hierarquia muito forte, é e havia muito, porque essas 
estruturas nessa época, recursos humanos a gente fala que é muito 
verticalizada, o que significa isso, isso tem muitos níveis, você está 
falando de uma hierarquia grande, você tem o diretor, depois o gerente 
geral, depois o gerente, então havia entre o diretor, entre o nível mais 
baixo e o nível mais alto havia um grande numero de camadas, é então é 
isso que a gente chama de uma estrutura muito verticalizada, muito 
hierarquizada, porque fazia parte da cultura das empresas, uma coisa 
muito interessante que a gente 
  
percebe nos últimos anos, uma coisa que se acentua cada vez mais, se 
acentuou demais nos últimos 10 anos é, mas já tem mais de 20 que ta 
acontecendo é mudança desse designer dos escritórios acompanhando 
a a a cultura organizacional, ou criar uma cultura que a gente queira que 
ela seja mais aberta de todos os pontos de vista, que permita essa 
interação fácil entre os departamentos e, portanto toda essa nova 
tendência ela tem sido é basicamente, baseada no sentido do open office, 
open space, que é garantir o Maximo de interação possível, no caso da 
GNA nós temos é esse open space nos nossos dois andares tem uma 
sala separada para RH e tem uma sala da diretoria, mas todas as outras 
áreas elas estão em open space, isso é uma tendência de fato do setor 
elétrico, ne não é, o setor elétrico ele não é um dos setores mais 
modernos desse ponto de vista, ne 
Orador A: É muito antigo, né 
 
Orador B: Ele tem, ele tem traços muito evidentes de cultura, cultura 
hierarquizada quase publica sabe, governamental, até pelo fato da gente 
ter muito contato com agencia 
Orador A: Regulação, né 
 
Orador B: Exatamente. Há exemplos muito, exemplos interessantíssimos 
assim é eu já trabalhei em companhias que não tinham simplesmente baia 
fixa, assim você chegava é e tinha o toten, toten eletrônico e você 
escolhia, eu hoje quero trabalhar ali, e aí você escolhia no toten eletrônico 
aquela baia se preparava para você de transformava, aí você chegava lá 
e você podia conectar seu computador lá, ligar seu ramal, então assim 
muito interessante, são conceitos 
Orador A: Móvel, muito flexivo 
 
Orador B: Exatamente. Tem havido, trazendo de novo no setor elétrico, 
tem havido dentro do setor elétrico uma mudança importante nesse 
aspecto, é as empresas estão querendo se modernizar um pouco mais, 
estão querendo trabalhar com estruturas mais horizontais, com estruturas 
que favoreçam a colaboração entre times e a partilha de informação, 
então isso está acontecendo, isso está servindo também nos espaços e 
escritórios que a gente vê por aí 
Orador A: Certo, entendi, ótimo. E em relações a barreiras organizacionais 
mesmo a gente tem aqui um item falando sobre aposentadoria do pessoal, 
ou mesmo a 
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rotatividade dos empregados que é muito normal em qualquer empresa e 
acho que no setor elétrico tem muito isso da aposentadoria por ser como 
a gente falou por ter mais de um século de existência, não é o caso da 
GNA que é uma empresa jovem, mas do setor, mas a questão da 
rotatividade é uma questão que a GNA está aí propensa a passar por isso 
porque faz parte, né do jogo, e aí quero saber assim, se vocês têm algum 
plano de retenção de conhecimento em caso de desligamento de 
funcionário, então assim, se alguém vai se aposentar, você sabe que vai 
ser desligado se existe um plano para isso, existe algum plano assim para 
reter o conhecimento dentro da empresa? 
Orador B: Existe um plano que eu diria é de gestão e depois existe um 
outro plano que é o plano mais tecnológico. Esse plano de gestão ele 
acontece naturalmente assim sempre que é possível, não é sempre que 
é possível, mas sempre que possível ele acontece que é o famoso 
processo do handover, né, então assim, se amanhã eu sair é eu vou ter, 
eu vou ser questionado pela companhia, é você não pode ficar de repente 
um tempo, vamos traçar um plano de passagem de bastão, assim de você 
possa apontar os caminhos do tempo que você passou aqui na 
companhia para GNA eu já sou quase um veterano, vou fazer três anos 
de companhia, isso para GNA realmente é bastante tempo, é fazer esse 
processo de handover, handover acompanhado, a gente já fez isso 
inclusive em saídas planejadas, é tivemos um gerente que teve uma 
mudança de vida, a esposa dele foi morar em outro país ele foi atrás, 
soube disso com algum tempo de antecedência e isso nos permitiu fazer 
a passagem de gestão é de transferência de conhecimento muito muito 
calma e muito organizada, é desde é começar quase do inicio, quase 
atuando como um sombra, né (inint) [00:15:18] não sei se você conhece 
esse termo, mas é um termo interessante porque (inint) [00:15:23] tem 
esse programa de (inint) [00:15:25] então você contrata alguém para ficar 
colado em você, ele é sua sombra, acompanhando tudo que você está 
fazendo, e depois essa sombra aos poucos ela vai assumindo o que você 
é aquilo que você está tocando, a gente conseguiu fazer essa, dessa 
forma que é digamos assim o melhor dos cenários, o segundo ponto 
existe o ponto de vista da tecnologia é o backup da informação, né que é 
gerado naquele usuário naquele login,etc é que se mantenha acessível 
para companhia algum tempo depois do funcionário ser desligado, assim 
aí entra uma questão normalmente de entre RH e área de TI e até a 
própria área da qual o colaborador saiu da companhia, é de definir como, 
quando vai acessar aquela informação e etc, mas normalmente isso não 
é necessário porque quando você tem esse plano A funcionando esse de 
gestão é você não precisa recorrer a 
  
Orador A: Consegue o que você precisa já com handover, né, entendo 
 
Orador B: Mas em todo caso pelo ponto de vista de tecnologia de 
segurança da informação tem que fazer aquele backcup, a área de 
tecnologia vai seguir um monte de políticas que obrigam elas a ter cuidado 
com aquela informação e agora temos esse tema interessante que é vindo 
a lei geral da proteção de dados, você tem que manter a informação,e 
você tem que manter a informação de forma segura além de tudo, né. Um 
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passo interessante de todas as companhias do setor é manter a gestão 
do conhecimento adequada, adequando ela 
Orador A: É um desafio, né Orador B: É um desafio 
Orador A: Imagino, ta certo. E sobre a questão realmente do 
compartilhamento de informação, assim, falando mais especificamente 
disso, quando é alguém, algum colaborador se dispõe a compartilhar um 
conhecimento dele, fazer um treinamento voluntariamente, juntar uma 
turma para poder dividir uma, um conhecimento, uma informação, existe 
algum plano estruturado para recompensar esse colaborador de alguma 
forma, pode ser recompensa monetária, ou uma espécie de visibilidade, 
alguma coisa mais concerta nesse sentido? 
Orador B: Perfeito, a gente tem um programa, ele não oferece uma 
recompensa monetária, oferece uma recompensa como você falou de 
visibilidade, e quase simbólica digamos assim, e esse programa que nós 
temos é ele é um programa que nós chamamos de (inint) [00:18:15], esse 
é essencialmente o que se chama de multiplicadores internos, então é 
isso que você está falando, né, você seleciona algumas pessoas, que são 
algumas, ou se destacam em algum aspecto, tem o domínio, o domínio 
de uma técnica de um conhecimento que a maioria não tem, e aí a gente 
promove esses encontros essas sessões , de uma forma estruturada, 
assim idealmente até perguntando para as pessoas o que elas gostariam 
de ouvir, qual tema que gostaria que fosse tratado e depois com uma 
avaliação disso, então o colaborador vai, ele monta uma apresentação, a 
gente fez uma até totalmente on line, é que é muito interessante, porque 
quando é físico, quem está ta, quem não foi perdeu, mas quando é 
totalmente on line é muito legal porque aí você consegue ver a qualquer 
momento, então a gente fez uma até sobre o mercado de gás com o 
Daniel, um dos nossos colaboradores mais jovens da companhia, e ele 
fez um 
  
dessa forma, parece aquele tutorial que você vê no youtube, é ne ele 
falando, mouse mexendo, ele tocando, muito legal, então esse tipo de 
programas são muito importantes, porque eles primeiro dão visibilidade 
aos colaboradores que tem, que querem falar, que tem algum assunto 
para compartilhar, segundo você tem informação fluindo isso quando a 
gente fala de um setor elétrico que tem digamos não são, uma parte bem 
mais complexa, por exemplo na parte de regulação, da parte regulatória, 
do estudo de mercado de energia, como que a gente sabe quanta energia 
vai precisar daqui dez anos, como que faz essa conta? 
Orador A: Complexo 
 
Orador B: E depois como é que você divide conta entre essas 
distribuidoras e etc é então passar esse tipo de conhecimento do negócio 
para as pessoas que muitas vezes estão no seu dia dia é e conhece bem 
do seu negócio especificamente, mas talvez não tão bem do setor 
propriamente dito é muito bom, é muito positivo 
Orador A: Entendi, então existe o engrenagem que é onde vocês usam 
esse espaço esse programa para compartilhar esse conhecimento, 
algumas pessoas são destacadas para dividir esse conhecimento, é 
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existe, você entende que o engrenagem é um plano estruturado mesmo 
para motivar os colaboradores a compartilhar então, né 
Orador B: Sim, exatamente 
 
Orador A: Certo, beleza, ta bom. E aí falando em relação a comunicação, 
né, o quanto a empresa comunica aos colaboradores em relação a gestão 
do conhecimento, assim você acha que está claro para todo mundo, para 
todos os colaboradores o que se espera deles em relação a guarda e ao 
compartilhamento de conhecimento na organização, assim se existe essa 
preocupação em deixar claro que a gente precisa cuidar do conhecimento 
dentro da empresa? 
Orador B: É uma excelente pergunta Amanda, eu diria que, interessante, 
eu diria que esse é o tipo de é assunto que você deve colocar aí como 
mantra de modo geral, né e reforçar a toda hora. Olhando, olhando para 
GNA, talvez a gente tenha espaço de melhoria nesse sentido, acho que a 
gente faz esse, essa abordagem muito claramente quando o colaborador 
começa sua jornada na GNA e é a gente tem um plano de (inint) [00:22:02] 
um treinamento de(inint) [00:22:05] que ele está sendo otimizado a 
medida que a gente está evoluindo enquanto companhia e isso é uma das 
mensagens 
  
importantíssimas lá no nosso (inint) [00:22:18] mas a é talvez, acredito 
que seja realmente uma mensagem cada vez mais a se passar, acho que 
a gente tem passado bastante mas com o viés da política de segurança 
da informação, então assim, proteja os seus dados, isso acho que tem 
acontecido bastante, porque a gente tem uma área de TI que é bastante 
ativa e bastante ligada nesse aspecto, eles têm bastante das informações 
sobre o que está acontecendo no setor elétrico e roubo de dados, etc e 
todas essas situações desagradáveis que acontecem, mas é fora isso, eu 
acho que, que é interessante sim é pensar em formas de como manter 
essa cultura aí viva dos colaboradores, eu acho também que quando você 
cria uma engajamento para companhia e quando você cria na companhia 
o sentimento de que você faz parte dessa história, você está construindo 
essa história junto, você tem um senso de dono da sua companhia, 
quando você cria esse tipo de cultura, os efeitos secundários dela é você 
ter esse cuidado com informação e essa vontade de crescer junto acho 
que isso vem atrás, ta assim, mas acho que é com tudo assim, acho que 
existem as formas de melhorar 
Orador A: Melhorar com a oportunidade Orador B: De reforçar  essa 
mensagem 
Orador A: É verdade, é e aí em relação a essa questão ainda da, do 
incentivo ao compartilhamento, falando em nível de diretoria assim, eu 
queria saber qual o nível de apoio da diretoria da GNA para adoção da 
gestão do conhecimento, sabe assim eles estão engajados, ou então 
engajados mas não tem tanto tempo para cuidar desse assunto em 
detalhe, como é que é esse relacionamento? 
Orador B: Engajados estão, pouco tempo que de fato tem pouco, mas é 
muito evidente para qualquer pessoa que trabalhe na GNA é estamos em 
pleno processo de implantação, um monte de coisas acontecendo, 
negociações regulatórias para essa segunda implantação, 
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desenvolvimento de gás hub e etc, tem muita coisa de fato acontecendo, 
se é uma característica que de fato eu acho muito interessante da diretoria 
da GNA, ela pratica e ela fomenta a troca de informações e a colaboração 
portanto a troca de conhecimento da companhia, ta assim, eu acho que 
de um modo geral ela pratica isso, aí enquanto RH você tem sempre que 
se perguntar, será que o analista do administrativo o cara que está ali na 
ponta olhando para a planilhinha dele de custos administrativos tem idéia 
do que ta acontecendo na companhia de modo geral? Normalmente não, 
porque aquele não é o dia a dia dele, então a gente procura criar 
  
espaços em que a diretoria ela se, ela esteja próxima de alguma forma 
apara que os colaboradores se sintam a vontade para fazer perguntas, 
para que essas, essas, a atualização do que está acontecendo na 
companhia esteja acontecendo, então ah nossa área de comunicação ela 
trabalha com isso de uma forma excepcional utilizando vários canais ou 
hub ou os comunicados via email, ou a gente propondo esses, esses 
espaços inicialmente a gente começou a fazer um, uns espaços de 
encontro com cada diretor, a gente dava um nome temático para cada 
diretor de acordo com as características dele, então por exemplo nosso 
presidente nós soubemos que ele adora tomar suco de laranja de manhã 
com a família, ela falava sobre isso, do suco de laranja então a gente criou 
um café da manhã com suco de laranja (inint) [00:026:32] que é o nosso 
presidente, já o nosso diretor regulatório é surfista, gosta de sair mais para 
o final da tarde para tomar um drink, então sunset drinks com esse diretor, 
então assim é obvio que isso é mais temático do que literal, mas, são 
espaços que qualquer pessoa pode ir, estagiário, analista 
Orador A: Para aproximar 
 
Orador B: Para aproximar, porque o que acontece muitas vezes é que as 
pessoas acabam pressentindo pela própria cultura brasileira, sentindo o 
peso da hierarquia e acabam não perguntando, acabam sentindo 
desconfortável de perguntar, então a gente tenta criar espaços para que 
isso aconteça de forma livre, ao máximo 
Orador A: Legal, e aí falando assim exatamente sobre barreira humana, 
né, do individuo você acha assim que no dia a dia o pessoal é mais focado 
em fazer a coisa acontecer mesmo, em fazer a roda girar digamos assim, 
mais pegar resultado em si ou existe essa divisão de tempo assim, o 
hábito de compartilhar o conhecimento ao mesmo tempo, mas no modo 
geral, você acha que são algumas pessoas que se destacam nesse 
sentido, ou existe essa cultura já enraizada nos indivíduos mesmo, nos 
colaboradores da GNA? 
Orador B: Uma boa pergunta, uma excelente pergunta, eu tendo a dizer 
que que como nós somos realmente ainda uma empresa em implantação 
o fato do pessoal está agarrado é de trabalho (inint) [00:28:17] é o padrão, 
eu mais para o outro lado eu acho que a gente conseguiu desenvolver 
uma forma de trabalhar que ela pelo fato de ser extremamente 
colaborativa, ela vai fazendo com que a gestão do conhecimento ela 
circule de uma forma um pouco natural pela companhia, isso não quer 
dizer que eu não ache relevante, importante haver tempos e momentos, 
tempos e momentos, espaços 
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específicos para gestão do conhecimento e para você garantir que exista, 
que eu acho é que exista essa transferência, isso é muito relevante, mas 
é como tudo na vida, né, a gente tem que ir levando as batalhas aí a 
medida que a gente vê que a a espaço e etc e de acordo com os tempos 
também da companhia, é mas eu acredito, né, reforçando a forma você 
ter melhor dos mundos é você ter uma cultura colaborativa da companhia 
em que as pessoas continuem sendo agarradas de trabalho, mas ao 
mesmo tempo que elas estão sendo agarradas de trabalho elas 
compartilham porque, porque faz parte da natureza delas, então assim é, 
faz parte da forma de trabalhar, então de eu quero definir alguma coisa, 
algum procedimento eu vou chamar as áreas que vão querer saber 
daquilo, entendeu, acho que o conteúdo é importante, e quem que isso 
afeta? É então vou chamar, olha só estou pensando isso aqui, você 
trabalha dessa forma, você cria uma cultura em que o conhecimento ele 
acaba reverberando pela organização, não que isso seja inteiramente 
suficiente, mas eu acho importante 
Orador A: Quando vocês fazem recrutamento vocês levam isso em 
consideração, as pessoas que tenham um perfil mais colaborativo, 
alguma coisa do tipo? 
Orador B: Sem dúvida nenhuma, a gente acha tão importante ter o 
conhecimento técnico para a função como ter o perfil digamos assim um 
pouquinho do DNA GNA que a gente acha importante, né, porque quando 
é uma cultura colaborativa como a GNA até para o bem do colaborador, 
porque se você não tem um perfil colaborativo e acaba caindo em uma 
cultura colaborativa você vai sempre se sentir ali meio desconfortável na 
posição, sempre vai ter 
Orador A: Fora do seu lugar, né 
 
Orador B: É, e isso não é bom para ele e nem para companhia, então é a 
gente utiliza é técnicas de recrutamento é entrevistas comportamentais e 
etc que existem, para capturar o máximo possível, porque a gente está 
falando de pessoas, é então é sempre, sempre tem uma camada de 
subjetividade, mas sempre que possível a gente trazer pessoas que 
agreguem essa forma de trabalhar 
Orador A: Ahãm, ainda sobre a questão mesmo humana e individual é 
agora até extrapolando um pouco a GNA mas sempre voltada para GNA, 
você acha assim que o pessoal técnico mesmo que está mais voltado 
mesmo no caso da GNA para implantação e depois para a operação no 
mercado você acha que no geral te parece que é o perfil 
  
mais voltado realmente para isso, ou as pessoas estão aí tendo mais 
capacidade técnica didática de compartilhar mesmo, de dividir 
conhecimento, é porque as vezes eu acho que a gente encontra umas 
pessoas muito boas tecnicamente e não tem a didática de compartilhar e 
as vezes isso não dá o meet necessário digamos assim, você acha que 
isso está como assim na na GNA e no mercado como um todo? 
Orador B: Eu acho que na GNA a gente tem o privilégio de ter uma equipe 
técnica sensacional, e que tem essa capacidade sabe assim de chegar e 
de criar o fórum de transmitir esse conhecimento, de engajar alguém para, 



 
 

109 
 

de engajar as pessoas para que esse conhecimento seja compartilhado, 
eu acho que nesse aspecto nós somos muito privilegiado, nós temos uma 
equipe que não é uma equipe grande, é enxuta, mas é uma equipe é 
assim super qualificado do ponto de vista técnico e de novo assim, de 
modo geral é aderente a esse perfil que você está falando. Quando a 
gente olha o mercado, isso, eu vou trazer aqui um outro, talvez um outro 
olhar para o que você me perguntou, tem a questão da falta de didática, 
evidentemente que tem, questão da falta de, muita gente que sabe fazer 
mas não sabe não sabe mostrar o que esta fazendo, não sabe ensinar 
né, mas eu acho que tem um ponto muito importante aí que as vezes 
passa , porque que as pessoas retém a informação, você olha as 
empresas, muitas vezes por insegurança no sentido de ameaça, tem 
haver com aquela coisa antiga de que o conhecimento que eu tenho aqui 
dentro da companhia ele é o poder que me mantém dentro da companhia 
e que eventualmente faz , vai fazer galgar, eu vou ficar aqui na minha, 
quietinho, que é para ninguém saber o que eu sei, o que eu sei é meu. E 
esse tipo de cultura ele está caindo em desuso, além de então e ele tem 
haver também com uma baixa é tem um termo em inglês que tem se 
falado, os escritos assim sobre, sobre administração é (inint) [00:34:13] 
segurança psicológica você se sentir seguro para você tomar riscos, para 
você falar o que você pensa, para você ser autêntico e consequentemente 
para você colocar para fora, é isso em ultima análise, acho que falando 
de barreiras né, acho que a insegurança, é ela ela é uma grande barreira 
na gestão do conhecimento, de modo geral, é enquanto você tem culturas 
de companhias que exploram por vezes essa inseguranças, e que de uma 
certa forma reforçam essas inseguranças é o pior dos mundos, porque aí 
você vai ter cada um ali criando cilos, isso acontece muito em muitas 
companhias, as áreas acabam virando cilos que não se conversam, não 
se falam, então eu acho que a gestão do conhecimento e a partilha de 
conhecimento ela é cada vez mais positiva na medida que você tem uma 
cultura com 
  
essa segurança psicológica que permita você fazer uma pergunta por 
mais idiota que pareça no meio da sala, afinal o que que é (inint) 
[00:35:22]eu sei o que eu to trabalhando aqui, mas não entendi o que é 
(inint) [00:35:27] o que que esse troço faz, então assim trazer essa 
liberdade, essa autenticidade, ela é fundamental para qualquer 
companhia,, é instaurar a qualquer programa de gestão do conhecimento 
Orador A: Verdade, é importante né poder deixar o funcionário a vontade 
para ele ter liberdade de entender né, e perguntar 
Orador B: Sem dúvida 
 
Orador A: E aí até nesse ponto também em relação ao que eu estava 
falando da competência mesmo, é do outro lado, o público, né não no 
caso quem doa, mas quem recebe, como é que você sente isso dentro da 
GNA, então são duas coisas, primeiro em relação a demanda, quando 
vocês lançam uma questão dessa, uma palestra, ou um programa de 
engrenagem como você falou, a demanda é grande, assim as pessoas se 
interessam, se inscrevem, ou isso depende do tema, de uma forma geral 
assim 
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Orador B: A gente, a gente brincava assim, a gente, quando a gente fazia 
uma engrenagem aquilo era, a gente apostava em quantos minutos as 
vagas iriam acabar, ta, porque normalmente tinha ali vaga para vinte 
pessoas é e aí a gente aprendeu assim, vamos eu vou soltar o email e 
vou escrever os primeiros vinte interessados ganharão a sua vaga, 
porque acontecia isso, a gente disparava o email e aí vinha assim um 
monte de pessoas querendo assistir, eu acho que as pessoas recebem 
isso naturalmente, muito, muito bem, e acho que há uma procura, que há 
uma sede realmente de entender o que está sendo feito,é e aí a gente, 
nosso papel aqui é a gente tentar pegar as barreiras e contornar de 
alguma forma, quais são as barreiras que a gente tem aqui, é muitos 
trabalhos os diretores super envolvidos com outro tipo de demanda super 
estratégica, a gente já teve situações da gente tinha cools com a 
companhia inteira que a gente teve que que cancelar porque o presidente 
foi chamado para um cool de ultima hora com os acionistas, não tem 
condição, é complicado, né, vou falar o presidente fala para os acionistas 
esperarem aí porque a gente tem, seria o ideal, seria um mundo 
sensacional, mas aí não chegamos nesse ponto, então é as pessoas tem 
sede de conhecimento de falar a gente sempre tenta em qualquer ação 
que a gente faz pegar feedback, eu acho que é um dica fundamental para 
qualquer empresa, você está fazendo uma ação, depois pega feedback, 
você pergunta o que você achou, é pro seu cliente, né, para pessoa que 
está 
  
recebendo a informação, é e deixa o feedback aberto não manda só 
escolha múltipla, deixa um espacinho ali para alguém escrever alguma 
coisa 
Orador A: Falar 
 
Orador B: Então exatamente para falar, e ao mesmo tempo também a 
gente enquanto RH tenta também conversar bastante com a companhia 
a toda hora, vê o que está acontecendo, então a gente percebe essa sede 
aí de conhecimento, é super saudável e estamos tentando aí dar conta da 
melhor forma possível 
Orador A: Isso mesmo, e ainda nesse tema é sobre o público vocês fazem 
algum tipo de triagem ou não, é sempre como você falou mesmo, vocês 
lançam e os primeiros eu se inscrevem está tudo bem, como é que é essa 
questão de, do nível de nivelamento assim do da galera que escuta todo 
mundo no mesmo nível, todo mundo consegue absorver bem o que está 
sendo passado, ou tem essas diferenças de público quando vocês fazem 
esse tipo de programa? 
Orador B: A gente sempre tenta fazer é encontros que sejam 
democráticos, né trazer a tona algo que a maioria da companhia não sabe, 
mas de uma forma que seja acessível naturalmente, então a gente não 
segmenta, sabe, eu não faço, eu não vou fazer sessões de 
conhecimentos só para gerentes, também não vou fazer outro só para ,a 
gente acha que isso não faz muito sentido, é evidente que há é fórum de 
tomadas de decisão em que alguns, que só algumas pessoas devem 
estar, porque é um fórum de tomadas de decisão, mas quando a gente 
fala de compartilhar informação, de atualizar sobre o que está 
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acontecendo na companhia a gente entende que todo mundo tem que 
ouvir e a gente faz isso até com os terceiros da companhia né, é a gente 
chama até a copeira para escutar o que está acontecendo, se isso vai 
fazer diferença ou não, ou acho que sim, mas acaba que, a pessoa 
quando ela entende que que ela está fazendo isso é muito legal, porque 
a gente teve até um feedback muito interessante de uma das nossas 
copeiras que normalmente a maioria das companhias elas não convidam 
é os seus terceiros é por exemplo para festa de finais de ano, a gente tem 
por habito convidar, e a primeira vez que a gente convidou foi algo 
sensacional, porque as copeiras ficaram nossa, agora que eu entendi o 
que que vocês estão fazendo aqui, agora até me da mais vontade de 
ajudar vocês, agora ao levar um café para o diretor tal ali eu já sei mais 
ou menos o que ele está falando, então assim cria uma conexão com as 
pessoas é de modo geral, eu acho um incentivo 
  
Orador A: E aí nesse, no último ponto desse tema é quando vocês fazem 
essas turmas de treinamento ou mesmo de palestra pessoal que está lá 
em campo ele tem acesso também a isso ou é uma coisa separada, é 
mais para galera do escritório, tem esse tipo de diferenciação? 
Orador A: A gente essas engrenagens por exemplo a gente começou a 
fazer turmas lá e turmas aqui, de fato ao mesmo tempo não conseguiu 
fazer, a gente tentou uma vez mas não deu certo, a então a gente acabou 
por repetir lá o que a gente estava fazendo aqui, assim é lá é um pouco 
diferente, as pessoas estão envolvidas de formas diferentes, há outras 
restrições de acesso, não tem o espaço que nós temos aqui no rio de 
janeiro então assim a gente tenta sempre repetir,mas eu acho que uma 
das coisas muito interessantes que uma conseqüência positiva de tudo 
isso que estamos passando no momento é que,isso é muito interessante, 
quando está todo mundo em casa, né, todo mundo home Office essas 
diferenças elas acabam se batendo, está todo mundo na mesma situação 
e isso faz com que a gente perceba é e que a companhia perceba 
também, o curioso desse tipo de tecnologia para nivelar esse acesso ao 
conhecimento é o fundamental, então é essa aceleração é que é 
tecnológica que todo mundo está fazendo, né devido a pandemia eu acho 
que ela vai ser, vai ser muito importante para gente encontrar formas de 
a gente fazer o que a gente faz de melhor e de uma forma mais 
abrangente ainda para todo mundo 
Orador A: É, é verdade, e aí sobre esse tema eu tenho até um item aqui 
que aí você já adiantou que é a gestão de acelerou de um tempo as 
pessoas, né e aí você acha que ao mesmo tempo é esse distanciamento, 
esse isolamento ele foi um pouco dificultador nessa questão da gestão do 
conhecimento, por vocês não estarem mais próximos, você acha que teve 
algum problema em algum obstáculo, você encontrou alguma coisa que 
a gente ainda precisa contornar de alguma forma? 
Orador B: É sempre um dificultador, né, assim Amanda porque muito que 
a gente queira fazer um esforço se eu quiser, (inint) [00:44:07] e sempre 
um bom exemplo porque é uma área que está muito envolvida 
diretamente com negocio, toda minha equipe regulatória está no rio de 
janeiro, eu não tenho ninguém em campos e não preciso ter ninguém 
porque não faz sentido simplesmente ter, então para eu dar uma palestra 
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eu preciso pegar alguém do regulatório, alguém que de repente esteja 
indo para lá, ou pedir para alguém ir, então é uma característica de fato 
que impõe uma limitação 
  
e que a gente precisa contornar de alguma forma, então e aí de novo, eu 
acho que é a gente percebendo o impacto, é dessa tecnologia, daquilo 
que estamos fazendo agora, ou seja a gente está fazendo uma entrevista, 
você na sua casa e eu na minha, eu poderia perfeitamente estar em 
qualquer outro lugar, na praia, sei lá 
Orador A: No mundo 
 
Orador B: Sei lá uma cidade de serra que eu queria estar no momento e 
a minha esposa também, mas estou aqui no rio ainda apesar de tudo, é 
mas assim, essa diferença já não faz mais sentido, sabe, assim isso é, eu 
acho que a gente tem que pegar essa mudança, pegar essa, essa onda 
e surfar nela, sabe a gente tem que aproveitar esse momento realmente 
para pegar, para definir formas agora via tecnologia e manter as coisas 
mais acessíveis pata todo mundo 
Orador A: No início era um dificultador, mas agora está até um ponto 
positivo, né, a gente está conseguindo tirar o positivo disso, né 
Orador B: É porque assim, você vê, a gente fazia aquelas reuniões com 
a diretoria, normalmente do rio de janeiro e aí para o pessoal (inint) 
[00:46:00] poder acompanhar tinha que fazer aquela coisa, tinha que 
parar todos aquela hora e tinha equipe de TI montar estrutura para 
receber informação lá, nossa equipe de TI aqui tinha que montar uma 
estrutura para, então tem aquela coisa toda, né, agora se ta todo mundo 
pelo não tem diferença é sensacional 
Orador A: É mesmo e quando já está todo mundo já sentado no seu 
computador já trabalhando a diferença é 
Orador B: Exatamente 
 
Orador A: Entendo, e aí por ultimo assim, até uma parte que você já falou 
muito que é da falta de interesse ou do medo do funcionário em 
compartilhar, você já tinha falado que você percebe que muita gente tem 
medo, não se sente seguro em dividir o conhecimento, acha de repente 
que é uma carta na manga, você aquilo que você sabe, né, se sente 
importante, então de uma certa forma você já falou sobre esse ponto né, 
não sei se eu resumi bem o que você já tinha falado, certo 
Orador B: Sim 
  
Orador A: Ainda tem , ainda rola isso né, de medo de critica, falta de 
confiança, de se expor 
Orador B: É comportamento humano, né, é quando a pessoa, se a pessoa 
tem algum tipo de insegurança ela ela ela cria formas de se defender, né, 
comportamento humano, e aí assim tem o lado do profissional que ele 
querendo estar no mundo corporativo e na vida de um modo geral,né você 
tem que cuidar da sua cabeça, você tem que ter auto estima, tem que faça 
meditação, vá malhar, vá na praia, fique bronzeado, não sei, vai fazer um 
curso fora se você precisa de repente se sentir mais, sabe mais confiante 
do que você está fazendo, é isso é que o funcionário, o que o individuo 
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deveria fazer, e o que que a empresa deveria fazer, é aquilo que eu falei, 
né, é criar essa essa cultura de confiança né, essa segurança psicológica 
de que é seguro você correr riscos, você perguntar, você de repente 
questionar alguma coisa que você as vezes sente que não está batendo 
certo, mas você está no (inint) [00:48:16] seu chefe está ali, você não quer 
expor o chefe porque ele já viu aquilo antes, aí entra aquela nóia toda, 
você fala, você fala, você não fala, então o melhor para companhia nesses 
aspectos é que você fale, que o importante é que o problema seja 
detectado, que a coisa seja resolvida, que seja discutida, é e de 
preferência com o maior numero de opiniões possíveis, então assim, acho 
que um pouco isso 
Orador A: E aí só agora acabei mesmo, a humana já foi é só em relação 
a cadeia mesmo que eu nem sei se na sua área se você muito isso, mas 
eu queria saber se vocês lidam co outras empresas do setor elétrico 
normalmente sabe, como é que é esse relacionamento, não sei se você 
vivencia isso normalmente, mas vocês trocam informações, se trocam 
com que freqüência que isso acontece, você sabe alguma coisa sobre 
isso? 
Orador B: É do ponto de vista de Recursos Humanos a gente até criou há 
mais ou menos dois meses atrás um grupo de networking de RH e 
comunicação entre as empresas do setor elétrico, e a gente criou isso 
porque não existia, então assim em RH normalmente você tem grupos, 
mas são mistos, você tem RH da Globo, ao mesmo tempo tem o cara da 
Valle, ao mesmo tempo tem o cara do metrô Rio, você tem coisas muito 
diversas o que também é legal, mas não tinha nada assim voltado para o 
setor elétrico,a gente tomou a iniciativa mais ou menos dois meses atrás 
de criar esse grupo, já tivemos se não me engano duas ou três reuniões 
uma delas eu estava de licença paternidade então não pude acompanhar, 
mas a gente criou esse grupo até como uma 
  
forma de compartilhar informação sobre o que está acontecendo, ta, e aí 
assim funcionou super bem,a gente conseguiu compartilhar informações 
muito relevantes, as empresas percebem que as suas dores não são as 
únicas dores, né, não são só delas, não são só elas que estão passando 
por aquilo naquele momento e que é que assim a gente utilizou a 
desculpa, digamos assim da pandemia para fazer isso, mas o que eu 
quero particularmente é que se mantenha é que a gente volte pro 
escritório todo mundo com a vacina etc, é que isso continue acontecendo, 
acho uma troca muito bacana 
Orador A: Muito legal, nessas reuniões você achou que as empresas 
estavam abertas mesmo a falar ou tinha aquele receio assim de perder 
Orador B: Estavam abertas a falar,estava, abertas a falar porque o 
assunto era comum a todos, assim, quando você fala de uma pandemia, 
que ela é comum a todos, né, e afeta a todos praticamente da mesma 
forma, agora se principalmente RH se a gente começa a falar, ficar 
perguntando de outras coisas, é mas que benefícios vocês estão 
querendo praticar ano que vem, aí já entra um pouco na inteligência do 
negócio, certamente eles vão ter um pouco mais de resistência de falar, 
mas é faz parte 
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Orador A: Faz parte é verdade (- risos). Você acha que tem mais algum 
fato ou algum ponto interessante que a gente não falou? 
Orador B: Não, eu acho que foi uma conversa super agradável, muito boa 
Orador A: Ah que bom(- risos) 
Orador B: Eu te agradeço Orador A: Que bom 

Fim da Transcrição [00:51:52] 
 

 
 
 
 
Gravação: entrevista_3_ Duração: [00:48:44] 
Legenda Descrição 
(- comentário aqui) Comentários do transcritor, exemplo (- risos) 
[00:00:00] Marcação do tempo onde inicia uma fala 
(inint) [00:00:00] Trecho não compreendido com clareza 
Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, concordância 
Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 
Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade 
da fala da outra pessoa 
Orador A Não identificado 
Orador B Não identificado 
 
 
Início da Transcrição [00:00:02] 
 
Orador A: Então começando a gente está com (inint) [00:00:05], ele é 
Gerente de Suprimentos na GNA, bom dia 
Orador B: Bom dia, tudo bem? 
 
Orador A: Tudo bem graças a Deus, você está bem também, né? Orador 
B: Tudo ótimo graças a Deus 
Orador A: Ótimo, como a gente já conversou, a pesquisa é sobre gestão 
do conhecimento nas empresas de energia e aí a GNA é uma das 
participantes dessa pesquisa e a gente tem intenção de identificar 
barreiras na implantação da gestão do conhecimento nas empresas de 
energia do setor, então vou fazer algumas perguntas nesse sentido para 
você, você fica à vontade para responder conforme você achar que deve 
e se tiver algum ponto que você desconhece ou prefere não responder 
você fica 
  
super tranqüilo também, tá bom Orador B: Legal 
Orador A: A primeira pergunta ela vai falar especificamente sobre 
barreiras mesmo ambientais e sobre infraestrutura mesmo técnica o 
organizacional da GNA, então assim, a gente falando sobre sistema em 
si, vocês têm algum sistema de gestão integrada ou alguma ferramenta 
virtual para compartilhar conhecimento, armazenar conhecimento, 
alguma coisa do tipo, vocês usam isso hoje na GNA? 
Orador B: Você quer dizer na GNA ou especificamente na minha área de 
compras? Orador A: Na GNA 
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Orador B: Na GNA, sim, é a gente tem, eu confesso que como tenho 
pouco tempo de casa eu ainda não decorei todos os nomes das 
ferramentas, mas tem sim 
Orador A: Não tem problema 
 
Orador B: Se eu não me engano a gente tem é acho que até como 
repositório de informações é o Grindox, né deixa ver, e eu sei que a gente 
tem uma área na verdade muito mais do que uma plataforma, não eu acho 
que verdade é tudo feito pelo Grindox mesmo, recentemente eu respondi 
uma auditoria da nossa área de SGI, né que é representada se eu não 
me engano pelo Vinicius, e eu fiz toda a pesquisa, é todo o plano de ação 
e de enfim de todas as, eu respondi todas questões levantadas aí pela 
auditoria pelo Grindox, então se eu não me engano é a ferramenta hoje, 
é a ferramenta oficial da empresa para isso 
Orador A: Certo, e aí vocês têm algum outro tipo de ferramenta que sirva 
para compartilhar, alguma rede social, algum SharePoint, alguma coisa 
do tipo? 
Orador B: Sim, também temos, se não me engano a gente tem o próprio 
SharePoint, é eu diria assim, eu, é uma pergunta também Amanda, o 
nosso hub ele pode ser considerado também uma ferramenta de gestão 
informação, gestão do conhecimento? 
Orador A: Sim, pode ser considerado também 
 
Orador B: Pode, então porque o hub foi implementado há pouco tempo, 
né, acho que até um pouco antes de começar a quarentena, então deve 
ter uns quatro meses a ferramenta, 
  
a ferramenta que a gente usa para divulgar é na verdade desde 
comunicados oficiais do RH e da área de comunicação até para 
compartilhar alguns marcos dentro da empresa, algumas, alguns 
acontecimentos bacanas que enfim, que são relevantes para empresa 
como se fosse, acho que da mesma forma que a gente faz usos das redes 
sociais, o LinkedIn a gente também usa nossa rede social interna que é o 
hub, que é SocialBase,eu acho por sinal bem interessante 
Orador A: E aí, é bem legal mesmo. Você sabe dizer se quando vocês 
escolheram essas ferramentas, que vocês usam hoje via Grindox, hub, se 
vocês fizeram alguma pesquisa de mercado com outras empresas do 
setor elétrico, se não, se foi uma coisa mais geral, se teve alguma 
interação direto com outras empresas do mesmo setor? 
Orador B: O hub eu sei que sim, porque na época eu conversei com a 
nossa diretora de RH, e com o time e eles me falaram que sim, que na 
verdade as empresas vinham buscando esse tipo de interação interna, 
ne, muito mais do que uma simples rede social é externa, né, tipo Linkedin 
que você acaba se expondo muito, mas também uma rede social aonde 
você pudesse integrar os colaboradores, pudesse gerar mais conteúdo, 
né, então você tem até aplicativo hoje dentro do celular, um aplicativo do  
SocialBase para você acessar, então é muito parecido com, por exemplo 
com facebook, Instagram e tal, então assim, eu sei que foi feita sim uma 
pesquisa com outras empresas , mas não sei se foi especificamente do 
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mercado de energia, mas foi feito sim o Grindox confesso que não sei 
porque não estava na empresa na época 
Orador A: Ahãm, ta ótimo,e aí falando sobre essa questão de 
infraestrutura, só que agora fisicamente, assim lá nos escritórios quando 
você obviamente não estava de home office, como é que era assim a 
disposição do mobiliário do escritório, vocês trabalhavam em ambiente 
aberto, e aí eram com baias, sala fechadas, vocês se viam, se escutavam, 
você conseguia perceber o que estava acontecendo a sua volta, como é 
que era lá no escritório? 
Orador B: Nosso escritório é no formato open space, né onde a gente tem 
aquelas baias compridas ali de, vou tentar contar aqui assim de vinte 
pessoas mais ou menos, dez pessoas de cada lado, no máximo, a única 
diferença são os gerentes que ficam em baias separadas mas do lado 
também, não ficam em salas, não tem baias altas, é meramente uma 
questão de layout, né, para você, é até uma coisa que vem mudando nas 
empresas, mas na GNA acho que tende mudar, principalmente com a , 
com uma futura adoção do 
  
home office, né, institucionalização do home office, mas assim nosso baia 
lá é open space, é uma pessoa do lado da outra respeitando as medidas 
de segurança, né, se não me engano, dois metros para cada funcionário 
e você tem, você senta nessas baias você senta um de frente para o outro 
e você tem pessoas ao seu lado e pessoas na sua frente, então assim, a 
informação fluiu fácil, não tem barreiras para você conversar com as 
pessoas na sua frente, pessoas do lado e até mesmo com seu gestor, 
porque está todo mundo sentado perto, com exceção dos diretores que 
ficam em uma sala, acho até por conta de, é da questão de sigilo mesmo, 
né, da confidencialidade de determinados assuntos, acho que eles 
precisam ter essa, esse afastamento dos demais 
Orador A: Entendo, e aí sobre a questão de, de o que que acontece, o 
setor elétrico ele tem mais de um século, né, então é muito comum que 
tenha muita gente se aposentando o tempo todo, no caso da GNA não, 
porque a GNA é uma empresa jovem então ainda não aconteceu, mas 
assim a gente a questão da rotatividade mesmo que vai acontecer com 
GNA, que já aconteceu em alguns casos, então assim, sobre essa 
questão da saída mesmo, desligamento de pessoas, seja por 
aposentadoria ou qualquer outra coisa, você sabe se tem algum plano de 
retenção do conhecimento ou seja você sabe se uma pessoa vai ser 
desligada daqui um mês por exemplo, por qualquer motivo, se vocês têm 
uma plano para reter esse conhecimento dentro da empresa, como é que 
isso funciona lá com vocês 
Orador B: Olha, do pouco tempo que eu tenho de empresa, eu vi é poucos 
desligamentos, né, para ser mais exato eu acho que eu vi três 
desligamentos desde que eu entrei, que é realmente pouco, muito baixo, 
acho que é normal por conta de uma empresa jovem, né, porque a 
empresa que tem dois anos e meio, três anos de empresa de existência, 
né. O que eu tenho visto na verdade é é muito mais uma, um, o que as 
áreas em feito, né, digamos assim, eu na minha área eu tenho feito muito 
isso, não não reter o conhecimento de uma única pessoa, então por 
exemplo, eu sou gestor de três disciplinas né, então suprimentos, TI e 
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administrativo, que são áreas distintas, e aí o que que eu faço, eu tenho 
um cool gerencial é agora principalmente agora que tem funcionado 
bastante, três vezes por semana, onde eu boto todo mundo a pá de todos 
os assuntos da área, então o meu reportes diretos que são meus três 
coordenadores das três áreas e mais os, mais um especialista dessas 
áreas, eles todos eles participam é dessa reunião, independente se são 
gestores de área completamente diferentes, é eu faço com que cada um 
seja responsável pela ata da reunião, é cada vez, né, em cada uma das 
  
reuniões a gente vai variando, a gente vai fazendo um rodízio de quem é, 
digamos o gestor ali da reunião, o secretário da reunião, e eu tenho feito 
também, tenho forçado um job rotation, forçado entre aspas, né, forçado 
um job rotation porque, porque é não necessariamente a pessoa de 
suprimentos ela vai ter experiência com adm ou com TI, então eu já fiz 
isso, funciona muito bem inclusive, né, é porque que, justamente por isso, 
amanhã se eu tiver que desligar, ou se alguma pessoa quiser sair por, de 
forma voluntária, a gente tem o conhecimento rodando dentro da área, 
então assim, eu faço isso, e eu já vi outros gestores fazendo também, é e 
acho que é uma boa forma de você fazer rodar o conhecimento dentro da 
área, de você não ficar refém de uma única pessoa 
Orador A: Uhum, entendi. Não é um plano estruturado, digamos assim, 
estruturado não é uma boa palavra, assim, formal, mas é uma prática que 
você adotou que funciona, né 
Orador B: Funciona e tenho visto que meus pares também têm feito isso, 
em alguns casos, assim a gente não pode dizer que não tem o risco da 
perda do conhecimento, a gente teve recentemente uma pessoa que foi 
demitida, é e enfim, acho que foi uma coisa muito repentina, talvez até 
pelo, acho que a área não estava preparada para saída daquele 
profissional, então muita coisa se perdeu, inclusive é em termos de 
informações é repositório de informações dentro do computador, mas faz 
parte. Algumas vezes a gente, eu acho que é justamente por isso que a 
empresa tem que precaver em termos de de backup, vou ter uma pessoa, 
vou ter alguém preparado para responder por quilo ali caso essa pessoa 
tenha que sair 
Orador A: Nesse caso dessa pessoa que você está mencionando a 
pessoa guardava é informações importantes dentro do computador dela, 
não compartilhava em uma rede nem nada e por isso vocês tiveram mais 
dificuldade, né 
Orador B: Exatamente. É na verdade foi isso sim e mais do que isso, a 
pessoa apagou os arquivos, né, ela apagou os emails principalmente. Aí 
foi uma situação até chata, mas é aquilo, de vez em quando você, quando 
é um desligamento inesperado, né, quando é uma coisa que já está 
prevista acho que o gestor ele está, ele consegue se proteger, mas 
quando é uma coisa em termos de de performance ou enfim que não 
estava previsto 
Orador A: Fica mais difícil, né 
 
Orador B: Exatamente, difícil e a gente corre esse risco, e é aí que a área 
de TI entra, tem que entrar, tem que atuar ativamente 
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Orador A: Tá certo 
 
Orador B: Por conta de proteção da informação, por conta do backup de 
arquivos, backup de email 
Orador A: Entendi, entendi, tá certo. E aí falando agora sobre barreiras 
organizacionais a gente tá falando nesse momento de recompensa, 
assim, quando, o que que eu quero dizer, quando a gente, alguém por 
livre espontânea vontade resolve compartilhar o conhecimento com 
alguém, né, de repente montar uma turminha ali com a área ou com os 
colegas de fora, para ensinar alguma coisa, explicar alguma coisa que 
conhece, quando tem esse tipo de situação você sabe se existe algum 
tipo de recompensa clara na GNA pode ser monetária, ou uma 
visibilidade, ou sei lá é uma inclusão de desempenho em algum sistema 
de avaliação, alguma coisa do tipo? 
Orador B: Olha Amanda eu não sei na GNA eu não vi ainda, eu acho que 
não tem, né uma compensação financeira ou, mas certamente um 
reconhecimento informal, um reconhecimento por parte do gestor e do RH 
com certeza eu já vi acontecer na GNA, isso eu vi. É vou dar um exemplo 
bom agora, nessa, durante o home office,durante a quarentena a gente 
tem feito algumas lives né, entre aspas, algumas lives de é de para 
divulgação e compartilhamento de informações, de conhecimento, então 
a gente fez isso com os próprios colaboradores da GNA, já tiveram 
algumas né, sobre as relações trabalhistas, sobre é siber security, sobre 
finanças, finanças pessoais, então isso eu vi que foi uma exposição muito 
bacana, então a gente aproveitou o momento que está até na moda, né 
essas lives que a gente acompanha é no youtube, no Instagram e tudo 
mais, e a gente começou a fazer isso com os próprios colaboradores 
então foi muito interessante e eu sei que isso teve um baita 
reconhecimento do nosso RH, assim formalmente eu acho que não tem, 
mas assim, é eu participei, eu só participei de um ciclo de avaliação que 
foi, eu tinha acabado de entrar, eu tinha dois meses de empresa, três 
meses de empresa, e é eu sei que esse tipo de coisa é citada nas 
avaliações dos colaboradores, né uma iniciativa da pessoa, que a pessoa 
teve, uma proatividade de divulgar a informação, sabe isso eu acho bem 
bacana e eu acho que a empresa gosta, gosta bastante 
Orador A: Então assim, existe algum plano estruturado para motivar os 
colaboradores para compartilharem, você sabe se tem alguma coisa 
realmente planejada, programada nesse sentido? 
  
Orador B: Olha não sei te dizer, planejado não sei te dizer, para estruturar 
assim não sei 
 
Orador A: E aí sobre a questão realmente de comunicar os colaboradores, 
você acha que está claro para todos os colaboradores o que a empresa 
espera dele em relação a gestão do conhecimento, assim em relação a 
armazenar as informações adequadamente na rede, no sistema de 
gestão, do SharePoint e ao mesmo tempo também compartilhar, você 
acha é que a empresa tem comunicado isso de forma clara que está claro 
para todo mundo, eu digo a base mesmo, talvez esteja claro para você 
como gestor , mas a sua percepção não só você mas na empresa como 
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um todo, você acha que isso está claro para todo mundo o que se espera 
deles em relação a esse tema? 
Orador B: Olha, quando eu entrei na empresa, eu tive na minha 
ambientação uma apresentação sobre SGI, né, de gestão da informação 
também, né, isso foi bem bacana, justamente porque eles deixavam claro 
aonde estavam os normativos, aonde estavam o conhecimento, aonde 
estava a informação e aonde elas estavam armazenadas e aonde eu 
deveria armazená-las também, então foi uma breve introdução ao 
Grindox, como eu falei anteriormente, assim, se é, se essa informação é 
divulgada de forma rotineira eu acho que não, eu diria que não, mas com 
certeza na ambientação é falado, né 
Orador A: Entendi, quando você entra na empresa você recebe essa 
informação, mas isso não é divulgado com freqüência, né 
Orador B: É, exatamente 
 
Orador A: Entendi, você acha é, o que que você acha que pode ser aí um 
desafio nesse ponto assim, você acha que deveria existir uma forma de 
conscientizar as pessoas para isso que você disse que aconteceu com o 
funcionário que foi desligado não voltasse a acontecer? 
Orador B: Acho que sim, acho que sim, é assim a gente tem, é a nossa 
comunicação interna é muito boa, sabe ela é muito ativa, então eu acho 
que hoje a gente só por email, hoje a gente tem ate whatsapp né, a gente 
recebe informações via whatsapp também que que eu acho que hoje seja 
o meio de comunicação mais rápido, né, então é fácil divulgar isso aí, eu 
acho que é fácil e acho que vale sim um alerta, concordo totalmente, é 
principalmente em casos desses que a gente não tem como prever, um 
desligamento que a pessoa as vezes fez alguma coisa muito errada, é 
enfim e precisa ser desligada porque ela pode representar um risco para 
empresa que acho que foi o que aconteceu com 
  
aquele exemplo que eu dei e aí não tem muito o que fazer, né, você às 
vezes tem que tomar uma decisão de um dia para o outro 
Orador A: É, acontece, faz parte do negócio Orador B: Faz parte do 
negócio 
Orador A: É, em relação assim a alta gerencia, assim a gente entende 
que muitos gestores acabam tendo que se concentrar no 
desenvolvimento mesmo dos projetos, se já tiver em operação, da 
operação, e aí talvez nem todo mundo tenha tempo e recurso o suficiente 
para se dedicar a esse tema da gestão do conhecimento, né. Como é que 
você entende isso na sua empresa, assim como é que está o apoio da 
diretoria em relação ao tema da gestão do conhecimento? 
Orador B: Olha eu acho que primeiro ao tema que a gente vinha falando, 
né, de repositório de informações, assim acho que hoje é muito mais que 
uma, é muito mais pró forma do que propriamente é ativo e participativo, 
sabe? É muito mais assim, temos um repositório de informações que está 
arquivado mais eu digo assim, para base talvez seja mais claro, porque 
nós temos um dos nossos especialistas, analistas que é responsável por 
esse informação, né, e ele é um cara muito bom, eu sei que ele participa 
muito muito, ele chama, chama para discussão, chama para conversar, 
as poucas reuniões que eu tive com essa pessoa foram muito boas, então 
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é mas eu não vejo, pelo menos eu nas reuniões que eu tive com os demais 
gerentes e diretores eu não, eu nunca ouvi esse tema em relação ao 
repositório de informações, em relação ao compartilhamento de 
conhecimento eu acho que isso sim é um ponto que está na cabeça dos 
diretores, né, porque eu acho que na visão deles a gente tem o 
conhecimento dentro de casa, e a gente as vezes está, ah você contratar 
uma consultoria, você quer contratar um especialista de mercado para 
falar de uma assunto que as vezes você tem dentro de casa a solução, 
então isso eu sei que está na cabeça deles,principalmente nessa época 
de quarentena, acho que isso veio muito á tona, né, então eu diria assim, 
o RH ele tem, ele tem pensado em formas de fazer essa divulgação, essa 
visão de gestão do conhecimento em termos de divulgação, em termos 
de como posso dizer, em termos de compartilhar mesmo, compartilhar 
conhecimento dentro do próprio time 
Orador A: Você acha que compartilhar está mais forte que armazenar, né 
no caso? Orador B: Exatamente, exatamente, acho que está sim 
  
Orador A: Existe a intenção, existe a ferramenta, mas a frequência e a 
conscientização geral não esteja tão forte assim quanto o desejo de 
vocês, né 
Orador B: Exatamente, exatamente, eu acho que a auditoria ela ajudou 
muito nisso, né, porque, mas é aquilo né você acaba, acaba se sentindo 
na obrigação de usar uma ferramenta por causa da auditoria, eu acho que 
não precisa ser, não precisa ser, acho que tem que ser ao contrário né, 
acho que tem que querer usar a ferramenta não por obrigação, mas por 
justamente em acreditar que aquilo ali vai agregar valor no teu dia a dia 
na sua área 
Orador A: Na empresa, no negócio, né Orador B: No negócio, exatamente 
Orador A: Verdade, então assim até falando sobre isso exatamente assim 
sobre essa questão do interesse de cada um, sobre a questão pessoal do 
individuo, você acha que, você já acabou de falar que realmente você 
percebe que algumas pessoas fazem mais por obrigação do que por 
acreditar nisso, né, e aí você entende que também existem outras 
questões assim como medo, medo não desculpa, assim como falta de 
tempo, falta de organização, alguma coisa do tipo e as pessoas acabam 
tocando o barco e não param para organizar, para guardar e para 
administrar essa informação que fica e que acaba indo junto com o 
tempo? 
Orador B: Eu acho, na verdade eu tenho até, um ponto que eu bato muito 
com meu time é da gente ter sempre o repositório de informações na rede, 
né, não apenas no, é eu acho que quando você, você está criando mais 
uma tarefa para o time quando você fala que você, ah que a 
documentação tem que ser arquivado em determinado local, mas assim, 
a rede, a rede compartilhada entre os times, entre os membros do mesmo 
time é fundamental, justamente é ali que você não vai perder informação 
caso alguém venha a sair, então assim ao invés de você guardar no seu 
desktop, no seu C na sua pasta no C é você esta ali na verdade 
compartilhando, você indiretamente você está compartilhando a 
informação porque qualquer pessoa da sua área que tenha acesso a 
aquela pasta ela vai poder acessar a qualquer momento, então isso é por 
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mais que seja uma obrigação entre aspas é um dever, é mais um dever 
de cada membro do time de arquivar a informação ali dentro, é e sobre o 
Grindox, eu acho que é muito mais, eu acho que hoje as pessoas é elas 
enxergam muito mais como uma obrigação da área de controles internos 
e SGI do 
  
que a sua própria obrigação de de incluir informação ali dentro, sabe 
 
Orador A: Entendi, aí você acha que no dia a dia as pessoas tem 
dificuldade em, não só na sua área,ta, estou falando na visão geral assim, 
você acha sobre a empresa, que existe essa dificuldade em gerir o tempo 
para todo mundo conseguir fazer essa parte que vocês planejam tanto 
que é de guardar a informação nem que seja na rede? 
Orador B: Sim, sim, acho que falta, porque as pessoas às vezes ela já 
está, ela já tipo, ela já fez o processo inteiro dela seja ele qual for, seja lá 
de qual área for, e as vezes ela assim, nossa ainda vou ter criar uma 
pasta, organizar a documentação, vou ter que numerar, escrever o que 
que é cada coisa, então eu acho que tem uma certa preguiça, né porque 
você já teve todo seu trabalho, ne, seu core business ali não é 
arquivamento, não é guardar as coisas, é muito mais, não é sua atividade 
enfim, e aí quando você depois de tudo que você já fez, que você está 
exausto, que você já está cansado, você ainda tem que é entrar na rede 
e organizar tudo, se torna uma tarefa é cansativo, né 
Orador A: Imagino, é ainda em relação a essa questão humana mesmo, 
individual, você acha que tem algumas pessoas que parecem mais 
resistentes em compartilhar esse conhecimento assim por medo de 
criticas, autoconfiança, medo de se expor algo do tipo? 
Orador B: Depende da informação que a gente está falando uma coisa é 
você falar de um processo seu, da sua área aí nesse caso a pessoa, você 
está falando de pessoas que são especialistas no assunto, então acho 
que não tem muito isso, outra coisa é você, ah eu quero fazer tipo uma 
apresentação para empresa de algum tema, é divulgação de algum 
assunto que seja relevante, que seja pertinente ao negocio da empresa, 
é aí sim eu acho que pode ter uma certa, um certo receio de você, ou 
vergonha né, de fazer uma apresentação, é o que eu, uma coisa que eu 
até faço sempre nos meus times, é e aí não sei se exatamente seria o 
ponto de resposta dessa pergunta, mas eu gosto de fazer sempre um 
workshop né todas as minhas áreas que eu trabalhei em todas as 
empresas eu fiz workshop de conhecimento, esse workshop ele se 
consiste basicamente em você se trancar um dia, dois dias em um hotel, 
em um daqueles auditórios, para você fazer várias apresentações de N 
assuntos, não necessariamente assuntos pertinentes a sua área, mas 
assuntos que sejam relevantes para sua formação , para sua educação, 
para sua carreira, então é e aí pode ser no caso da minha área isso 
significa que você vai ficar falando o dia inteiro de suprimentos, não, são 
temas voltados ao, são temas que estão 
  
até na moda as vezes, né então é porque que eu quis citar isso, porque 
esse é o momento que as pessoas elas tem que se, elas tem que deixar 
a timidez de lado, o medo e a vergonha de apresentar de lado e fazer com 
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que a informação gire entre o time, né, então você ao mesmo tempo você 
está se reeducando, você está ajudando sua própria formação, porque 
você tem que estudar as vezes de um tema que você não conhece muito 
e você está divulgando também para o restante do time, então o que, 
desculpa, que tem cachorro e cachorro não para de chorar 
Orador A: Ta chorando tadinho (- risos) Orador B: Foi mal 
Orador A: Imagina (- risos) 
 
Orador B: Então eu acho legal, é uma coisa que estava previsto até para 
fazer no segundo semestre desse ano e nunca é especificamente da área, 
é mais temas que podem agregar na sua carreira, na sua formação na 
sua vida, então eu gosto de fazer isso, isso promove também o, você 
treina as pessoas, você faz com que as pessoas estudem 
Orador A: Desenvolve, né 
 
Orador B: Se desenvolva e se integre muito com o time, isso é muito 
bacana 
 
Orador A: Legal, bacana mesmo. E aí assim é ainda sobre essa questão 
individual, você acha que não só na sua equipe, mas a sua percepção de 
toda, até extrapolando a GNA, você acha que as pessoas hoje em dia, 
principalmente na GNA, mas extrapolando elas estão mais focadas na 
parte técnica mesmo em executar o trabalho até por conta de tempo e 
tudo mais, ou você acha que eles têm como hábito já dividir o 
conhecimento, consegue fazer essa gestão de tempo, para poder 
encaixar isso dia adia, o que você acha disso? 
Orador B: Acho que hoje a gente tem informação muito rápida, né, e assim 
quem, cada vez mais diferente do passado onde quem tinha informação 
sabia mais e teria mais oportunidade, acho que hoje em dia é ao contrário, 
acho que a mentalidade das empresas está mudando, acho que é muito 
mais assim quem compartilha mais, quem divulga mais é melhor visto 
dentro do, da organização, eu acho que esse é um ponto muito, diferente 
da década de 80, 90 é onde você detinha a informação e você não 
compartilhava justamente porque você tinha medo da pessoa do seu lado 
é saber mais 
  
do que você ou do seu, as vezes do seu subordinado saber mais do que 
você, hoje em dia não, hoje em dia você é , informação não é, não trás 
mais ameaça, né, é então assim, o gestor hoje, o gestor atual, ele vê muito 
mais assim, olha eu não me importo que meu subordinado saiba mais do 
que eu, pelo contrario, como eu falei a informação não trás mais uma 
ameaça, então eu acho que isso é muito bacana, eu acho que essa 
mentalidade mudou de uns anos para cá, sabe de é assim, mesmo eu 
estando em uma posição de gestor, de líder eu não tenho que ser um 
especialista, eu não tenho que ser um é, quem tem que ser especialista é 
o cara que está abaixo de mim, sabe, ele é o cara ali que realmente vai 
se aprofundar no detalhe, então assim, informação hoje em dia é muito 
mais,é muito mais é como que eu posso dizer, ela não é, ela não é, 
exatamente isso que eu falei, ela não é ameaça, ela constrói, ela constrói 
relações mais duradouras dentro da área, sabe 
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Orador A: E você acha assim, não só dentro da gerência, mas do pessoal 
mesmo da equipe da base, as pessoas tem como hábito, não só na sua 
equipe, como um todo, tem esse habito de dividir o conhecimento, já faz 
parte, você acha que tem alguma coisa que pode melhorar nesse sentido? 
Orador B: Não, eles tem como hábito, acho que principalmente por hoje a 
gente se comunicar muito rápido, então por exemplo, você tem grupos de 
whatsapp hoje da empresa onde toda hora é compartilhado conteúdo, 
então a pessoa não fica, ela não recebe uma reportagem interessante, 
um dado relevante, uma história, uma noticia que as vezes, uma 
tendência de mercado, alguma coisa assim, ela pega e divulga logo nos 
grupos de whatsapp então você não tem mais aquele receio de, da 
retenção da informação para poucas pessoas, acho que hoje na base, 
respondendo sua pergunta, a base faz questão, e essa geração nova ela 
já nasce com essa mindset, né de fazer girar a informação 
Orador A: Isso é muito bacana, né. Eu particularmente acho muito bacana 
(- risos) Orador B: Fantástico, fantástico 
Orador A: E aí falando assim, ainda falando, voltando esse tema de 
compartilhar, né, continuando, é assim o pessoal na área de energia, ele 
é um pessoal muito especializado, né, pelo que eu vejo assim, tem o lado 
técnico sempre muito forte, né, você acha que a galera técnica mesmo, 
no caso o pessoal que está em campo, né, ou seja em projeto, 
  
implantação, ou na operação, você acha que é eles tem essa, por ter esse 
lado muito técnico ainda existe a questão de ter um pouco de falha ali na 
questão de didática de compartilhar e tudo mais, você ainda vê isso 
acontecer, como é que você percebe isso? 
Orador B: Olha nos, é eu trabalhei praticamente 8 anos nesse mercado 
de energia então uma coisa que eu via desde o inicio era justamente é ao 
contrário, né, as pessoas que estão, mais técnico, que tem o 
conhecimento técnico do negócio, eles adoram divulgar, eles adoram 
compartilhar, eles adoram treinar, é ajudar na formação das pessoas, 
justamente porque é um mercado, por mais que esse setor seja, acho que 
você falou até centenário, né 
Orador A: É 
 
Orador B: É, mais essa coisa, principalmente do nosso mercado agora de 
construção de usinas termoelétricas, da geração de energia, de leilões e 
tal, é bem recente se você pensar, é então as pessoas querem mais é 
que a sua empresa, que todo mundo da empresa esteja mais ou menos 
nivelado em termos de conhecimento porque se eu souber as agonias e 
aflições daquele cara que está lá na planta, que está construindo a 
térmica, que está operando a térmica, e que pô, e que eu dependo dele, 
né, que a empresa depende dele para fazer o negócio rodar, então quanto 
mais informação as demais áreas tiverem, então assim, mas porque que 
o cara do administrativo tem que saber aquilo, bom cara assim, tem 
pontos ali, tem pequenos detalhes da minha área administrativa né 
falando agora um pouco da minha área que se eu não fizer posso impactar 
o negócio do cara, sabe, se eu não fizer eu posso acabar com a rotina do 
escritório que fica lá no canteiro de obras, então assim eu acho que hoje 
em dia para essa turma mais técnica é fundamental a divulgação do 
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conhecimento, sabe, e eu acho que eles entendem isso muito bem, 
sempre, em todos esses anos que eu trabalhei em, no setor de energia 
na verdade eu sempre tive uma receptividade gigantesca, dessa, dos 
caras mais técnicos, né de quem conhece mesmo o funcionamento, de te 
levar lá na planta de mostrar para você, de te dar uma aula sobre o 
mercado de energia, sobre o funcionamento de uma usina termoelétrica, 
então para eles quanto mais você souber melhor 
Orador A: Entendo, entendo. E aí do outro lado assim, de quem recebe a 
informação do público, quando você tem a ideia de fazer alguma live 
dessa que você falou ou mesmo quando era presencialmente, quando 
vocês divulgam isso tem uma demanda grande 
  
assim, as pessoas se interessam em participar, como que é isso? 
 
Orador B: Sem dúvida, sem duvida, eu tenho visto é que principalmente 
temas mais voltados para o setor e para o negócio da empresa acho que 
são os temas mais favoritos assim, né, é mais buscados aí pelos 
funcionários, porque uma empresa ela não é formada só por pessoas do 
setor, né, diferente de mim, eu vim do setor de energia e de óleo e gás, 
mas muita gente veio do varejo, muita gente veio de segmentos 
completamente diferentes de energia, mas que tem experiência, que tem 
uma expertise legal, mas é aquilo, né, eles estão correndo atrás da 
informação, então eu vejo que tem uma receptividade deles também 
gigantesca, é eu acho muito, bem bem bacana e assim principalmente 
nessa época de quarentena eu acho que como você está muito tempo em 
casa eu acho que as pessoas tem buscado muito informação e a 
informação está disponível aí né na internet, então é não só do setor de 
energia mas de outros também, e falando especificamente do nosso né, 
a gente teve como eu falei live sobre relações trabalhistas, sobre é 
finanças pessoais, e eu vi que a adesão foi gigante também sabe, bem 
bacana você ouvir assim 50, 60 pessoas participando, em uma empresa 
que as vezes tem sei lá 140 pessoas, então é um número bem bem 
relativo 
Orador A: Proporcionalmente é significativo, né Orador B: Exatamente 
Orador A: E aí quando vocês chamam para algum tipo de treinamento, 
uma live assim como você falou, existe algum tipo de peneira de público, 
assim, alguma coisa que indique um conhecimento mínimo para poder 
entender, para poder participar, para poder conseguir absorver aquele 
conhecimento de forma é compatível, ou ou todo mundo pode se inscrever 
e fica livre mesmo? 
Orador B: Você diz, é desculpe meu cachorro começou a latir, eu botei no 
mudo aqui, você diz dessas lives? 
Orador A: É em qualquer tipo assim, se você for fazer treinamento, se 
você for fazer uma live, se você for compartilhar de alguma forma assim 
o publico vocês indicam algum tipo de pré-requisito que a pessoa deva ter 
para poder participar ou é livre todo mundo pode participar? 
Orador B: Não, é livre, é livre todo mundo pode participar, é bem inclusive 
é bem, na 
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verdade é muito divulgado e é muito é muito incentivado é a gente 
incentiva muito a participação de todos, é independente do nível 
hierárquico, da área, do setor, enfim isso é bem divulgado e bem 
incentivado sim 
Orador A: Sim, e aí é especificamente agora sobre a nossa quarentena aí 
da vida, você acha que essa questão do Corona Vírus foi um dificultador 
na questão da gestão do conhecimento, assim mesmo que tenha sido no 
inicio, se isso eu digo assim, produzir conhecimento, armazenar e 
disseminar, né, você acha que esse distanciamento que a Covid impôs é 
foi um obstáculo em algum momento porque vocês não estavam mais 
próximos não estavam mais convivendo fisicamente? 
Orador B: Na verdade eu acho que até aproximou mais as pessoas, eu 
mesmo, eu não tinha tanto contato com meus reports diretos a gente 
falava basicamente uma vez por semana e o resto era aquela troca 
rapidinha ali no dia a dia ali na mesa, né, chamava ali na mesa vai lá senta 
rapidinho resolve e agora eu tenho três, eu tinha nos dois primeiros meses 
praticamente falava todos os dias de manhã, aí depois a gente reduziu 
para três vezes na semana, então eu to muito mais próximo do meu time, 
eu fiz algumas, o que eu chamei de bate papo aberto, com todos os 
membros do meu time então eu passei a conhecê-los mais passei a 
entender mais sobre suas expectativas, suas emoções, seus sentimentos, 
é e essa troca de informação, de conhecimento pelo contrario, eu acho 
que ela aumentou com Covid, incrivelmente, né 
Orador A: Há males que vem para o bem 
 
Orador B: Exatamente, foi fantástico, e isso é unânime, tá, eu conversei 
com outras pessoas também, todos tem compartilhando mesmo 
sentimento 
Orador A: Ah legal e aí você já tinha falado é com as pessoas mais tempo 
em casa você acha que as pessoas estão buscando mais informação 
também, não é? 
Orador B: Com certeza, você, é aquilo né, as vezes quando você é ta em 
casa obviamente você tem a questão que a gente conversou mais cedo 
de é das pessoas acharem que você está disponível o tempo todo, é mas 
em contrapartida você esta também, você acaba, você tem mais tempo 
na sua agenda, você não tem o deslocamento, você não tem que correr 
atrás de sala de reunião, é você, e a informação está ali na sua frente , 
então você tem diversos cursos de formação, você tem várias palestras, 
é vários seminários ali online que você consegue participar, então pelo 
  
contrário, acho que é uma coisa que talvez no Brasil estivesse um pouco 
em marcha lenta, mas agora aumentou significativamente, porque é uma 
necessidade 
Orador A: É, o Corona Vírus deu uma empurrada, né? 
 
Orador B: Exatamente, exatamente, uma necessidade de conhecimento 
de informação que agora está disponível, porque as empresas 
começaram a ver que olha eu posso divulgar o meu produto, eu posso 
divulgar os meus, as minhas palestras, os meus seminários, o meu 
conhecimento porque está todo mundo em casa, as pessoas estão ali, 
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estão sentadas já pronto para receber aquela informação, aquele 
conhecimento, eu acho que isso melhorou muito, né 
Orador A: Ah que bom, e aí assim para finalizar, sobre a cadeia em si do 
setor elétrico, é como é que vocês lidam é assim com as interações dentro 
da cadeia assim do setor, se vocês interagem assim com outras empresas 
do setor, se isso é comum, se isso acontece com freqüência acontece, 
você sabe me dizer? 
Orador B: Olha eu acho que varia é muito de área para área, por exemplo 
agora durante a quarentena, durante o Covid a gente, a nossa equipe de 
RH tem participado muito de um comitê, comitê do Covid, um comitê 
externo com várias empresas do setor, isso eu sei porque eu participo do 
comitê interno do Covid então a nossa diretora de RH ela sempre comenta 
muito sobre as tendências e sobre o que está acontecendo nas outras 
empresas e o que que o mercado, como o mercado esta se comportando 
frente ao Covid, é eu, como eu venho de uma empresa do setor eu tenho 
muitos amigos e conhecidos então eu faço muito benchmarking também, 
em relação as minhas áreas, em relação as áreas que eu sou gestor, é 
mas eu acho que é um mercado, falando especificamente de energia, é 
um mercado acho que relativamente novo, entre aspas, é um mercado 
que tem se falado muito, que compartilha muita informação, né isso eu 
acho bacana, e não vejo muito, não vejo tantas restrições né em relação 
a competição, porque não tem muito uma concorrência direta, né, é 
aquilo, a gente vai ter uma concorrência na hora do leilão, na hora do 
leilão obviamente você não pode saber os meus, os meus fatores que eu 
uso no meu estudo do (inint) [00:45:42], fora isso, depois que passou o 
leilão, ah você ganhou o seu, eu ganhei o meu e é aquilo eu tenho uma 
concessão de geração de energia por 25 anos, cara fora isso nos somos 
ali quase co-irmãos ali, então eu não vejo, eu acho que o setor se fala 
muito, o setor se fala muito e não tem tanto essa, esse bloqueio de 
informação não, eu vejo com bons olhos 
  
Orador A: Entendi, então você acabou de falar que não vê bloqueio de 
informação então essas interações que você tem são informais, né não 
são encontros formais, não existe uma freqüência, mas porque você 
conhece o pessoal da área e tudo mais, não é isso? 
Orador B: É, eu assim, a gente troca muita informação também com as 
outras empresas do grupo, né, falando não especificamente do setor de 
energia, mas eu troco muita informação, muita figurinha com pessoal da 
ferro porte, do petróleo, da porto da sul, não são dos setores de energia 
mas é e assim a gente montou quase que um comitê também, mas 
respondendo sua pergunta, sim, hoje é muito mais informal do que uma 
coisa estruturada 
Orador A: Entendi. E aí no geral assim, você acha que tem mais alguma 
coisa que a gente não falou, que ficou, que você acha importante citar, 
você acha que já abrangeu tudo? 
Orador B: Eu acho que a gente falou bastante coisa, e assim eu acho que 
na verdade a empresa talvez possa, ela deveria dar mais atenção a área, 
né, eu acho que de certa forma não esperar uma pandemia, não esperar 
um regime de home office para você fazer esse tipo de, essas 
apresentações, essas trocas de informação que a gente tem feito agora, 
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acho que a gente tem que incentivar isso é quando a gente retornar para 
o escritório também, né, é fazer sei lá talvez apresentações mensais de 
temas variados, né, ah eu sou da administração contratual eu vou falar da 
minha área, eu quero, vou fazer um fórum para falar da minha área, ah eu 
sou de, eu sou do financeiro, eu sou de contabilidade eu vou falar da 
minha área, eu acho que a gente tem que incentivar mais essa troca não 
esperar uma pandemia para gente começar a pensar nisso, acho que 
essa é a dica final aí 
Orador A: Tá legal, e fazendo um balanço final aí eu acho que posso ver 
se você concorda comigo, eu posso resumir que a questão de 
compartilhar está forte na GNA e a questão de armazenar existe a 
intenção, mas talvez não esteja claro para todo mundo a importância 
disso, eu posso resumir dessa forma? 
Orador B: Pode, pode 
 
Orador A: Beleza então está certo, te agradeço muito, muito, muito e muito 
obrigada por ter participado. 
  
Orador B: Ah imagina 
 

Fim da Transcrição [00:48:46] 
 

 
 
 
 
Gravação: entrevista_4_ Duração: [01:11:35] 
Legenda Descrição 
(- comentário aqui) Comentários do transcritor, exemplo (- risos) 
[00:00:00] Marcação do tempo onde inicia uma fala 
(inint) [00:00:00] Trecho não compreendido com clareza 
Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, concordância 
Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 
Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade 
da fala da outra pessoa 
Orador A Não identificado 
Orador B Não identificado 
 
 
Início da Transcrição [00:00:03] 
 
Orador A: Olá, a gente está aqui com (inint) [00:00:04], que é o gerente 
da área de regulação da GNA, bom dia 
Orador B: Bom dia Amanda, tudo bem? 
 
Orador A: Tudo bem graças a Deus, a gente vai falar como a gente 
conversou sobre gestão do conhecimento a ideia da pesquisa identificar 
quais as principais barreiras a implantação da gestão do conhecimento 
nas empresas de energia elétrica do Rio de Janeiro, e aí a gente tem aqui 
é algumas barreiras ambientais, organizacionais e humanas e as 
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perguntas vão gerar em torno dessas possíveis barreiras que a gente 
pode encontrar e a gente vai falar do, você pode falar em relação ao 
mercado, em relação a GNA, conforme você preferir, ta bem? 
Orador B: (inint) [00:00:52] duas outras empresas que eu já trabalhei no 
setor, que eu me lembre, né 
  
Orador A: Ah então ótimo, a primeira pergunta ela vai gerar em torno da 
infraestrutura técnica e organizacional, então em relação mesmo a 
sistemas, assim você sabe dizer se na GNA existe algum sistema de 
gestão integrado, ou alguma ferramenta virtual que sirva para 
compartilhar ou para guardar conhecimento? 
Orador B: Olha, eu sei que existe, mas é não é talvez o sistema ideal e 
que deveria ter, está longe de ser o ideal, talvez por falta de divulgação, 
talvez por falta de, vamos dizer assim, incentivo ou é exigência de uso, 
mas os que tem lá certamente estão longe do ideal do ponto de vista pelo 
menos da minha área que é de regulação 
Orador A: Sim, sim, sempre em relação a sua área mesmo, tá certo. 
Assim, sabe que existe, talvez não seja o ideal e talvez exija um 
compartilhamento melhor, assim uma comunicação melhor em relação a 
isso 
Orador B: Talvez 
 
Orador A: Beleza, e aí você sabe se nesse sistema já que você fala que 
não tem, que talvez não tenha esse incentivo que deveria ter, então vocês 
tem uma freqüência de atualização desse sistema, existe algum tipo de 
rotina alguma coisa do tipo, ou não? 
Orador B: Não (inint) [00:02:35] 
 
Orador A: Falhou um pouquinho, acho que você deve estar em um lugar 
que não ta pegando muito bem, você falou que não, né? 
Orador B: Talvez tenha uma dificuldade para a questão que existe, o que 
a gente entende que foi criado para uma necessidade do financiamento 
ou da licença ambiental, agora tenho certeza quem exigiu primeiro, mas 
os dois é, mas as duas necessidades, as duas demandas, tanto a 
financeira quanto a de licenciamento ambiental, perdão pelo barulho aqui, 
é que eu to, ta passando carro aqui, é mas enfim, independente que quem 
foi o demandante (inint) [00:03:18], ele de fato não foi assim como posso 
dizer é do ponto de vista de regulação a gente não tem uma demanda, a 
gente obviamente alimenta o sistema conforme as pessoas vão pedindo, 
mas de uma forma passiva, não de uma forma ativa, é como seria se fosse 
uma exigência da área de regulação, não sei se me expliquei bem 
Orador A: Entendi 
  
Orador B: Como a exigência não é, vamos dizer assim, regulatória, a 
gente não se sente tão, como vou dizer, tão motivado, talvez a gente não 
se sente tão motivado a alimentar o sistema como uma, como se fosse 
uma demanda regulatória que a gente sofre uma penalidade e que tem 
toda uma questão de reputação, e por aí vai, acho que isso faz uma certa 
diferença 
Orador B: Entendi 



 
 

129 
 

 
Orador B: Não é a nossa responsabilidade vamos dizer assim, a gente 
não se sente é responsável por isso, mas é essa a idéia, mas 
particularmente o sistema que tem não é adequado para o que a gente 
faz, para arquivar as informações e (inint) [00:04:36] para recuperar as 
informações, esse é o problema, 
Orador A: Entendi Orador B: Alô? 
Orador A: To te ouvindo, ta falhando mas estou te ouvindo 
 
Orador B: Tá, vou resolver isso daqui a pouco, só sair aqui da garagem 
que eu resolvo Orador A: (- risos) imagina. Dá para continuar ou você 
prefere esperar? 
Orador B: Dá 
 
Orador A: Ah então ta bom. Em relação ainda a infraestrutura, só que 
agora em relação a infraestrutura mesmo física, falando lá do escritório, 
quando vocês estavam obviamente antes de entrar em home office, como 
é que é a disposição do mobiliário do escritório, sabe assim, vocês ficam 
em salas, vocês ficam em espaço aberto, vocês usam baias, se a baia é 
alta, baixa, se você consegue ouvir todo mundo como é que funciona isso 
lá? 
Orador B: Olha a infraestrutura do escritório é muito boa, é não sei como 
vai ser depois da volta, né dessa, deixa só eu pedir ajuda aqui, o João 
tem um monitor ali atrás do do (inint) [00:05:50] que eu to sem mão para 
carregar, Amanda desculpa 
Orador A: Imagina, imagina Orador B: (inint) [00:06:03] 
  
Orador A: Eu estou é te atrapalhando, se você quiser posso esperar 
 
Orador B: Isso não estava nos meus planos Amanda porque ontem a noite 
acabou o prazo para ir buscar as coisas no escritório, mandou email no 
final do dia, ih caramba vou ver se vou amanhã, aí eu peguei correndo 
assim 
Orador A: Me perdoa, eu estou no meio do seu dia Orador B: Não (inint) 
[00:06:30] está bom o sinal 
Orador A: Você estava falando sobre lá no escritório assim, se vocês 
trabalham em ambiente aberto, as salas, como é que funciona 
Orador B: Não, é a infraestrutura é muito boa, ela às vezes é um meio 
caótica, mas isso é muito comum a todos os escritórios que eu já conheci 
ate hoje, praticamente todos, a grande maioria é não sei como vai ser 
sinceramente na nova estrutura que a gente vai ter, a gente que eu digo 
o mundo, né, nessa situação da pandemia, pós pandemia, ou sei lá, pós 
não porque a gente ainda ta, né, é isso vai certamente exigir algumas 
mudanças arquitetônicas, pode ser que melhorem a questão do caos, é 
pelo pela necessidade de isolamento social é vai reduzir o numero de 
ruído, que é uma coisa que particularmente me perturba bastante em um 
escritório aberto como o nosso, é o ruído que eu digo, é barulho mesmo, 
pessoal falando alto e 
Orador A: Sim, sim 
 



 
 

130 
 

Orador B: É ruído ambiente ele sempre é forte em um ambiente em que 
você precisa se concentrar, é as vezes não, frequentemente eu preciso 
me concentrar e tem muito barulho, então atrapalha, mas , ah e outra 
coisa, em um momento de barulho a gente podia querer ir para uma sala 
de reunião e não tem uma sala de reunião, porque na realidade é que tem 
menos sala de reunião do que o necessário 
Orador A: Uhumm, e aí é em relação, desculpa fala 
 
Orador B: Oi, não, já cheguei em casa então agora o sinal vai ficar bom, 
é não tem mais problema de cair 
Orador A: Então a gente estava falando do escritório você, como é que é 
seu acesso ao seu líder no escritório, assim vocês ficam no mesmo 
ambiente, ou você tem que ir em outro lugar, é uma sala separada? 
  
Orador B: Ah ele tem uma sala que não é só dele, né, é a sala da diretoria, 
o acesso é tranqüilo, é difícil é conseguir espaço na agenda, mas o acesso 
em geral não tem muitos problemas, não tem problemas vamos dizer 
assim, mas a maior dificuldade é realmente a agenda que é como de 
qualquer diretor, a agenda é sempre praticamente difícil, né, é sempre 
super lotado de eventos então a gente usa muito as ferramentas 
tecnológicas, então quer dizer whatsapp, é a melhor coisa que tem 
quando você precisa falar uma coisa urgente e a pessoa está em uma 
reunião e não consegue te atender, então tem funcionado bem 
Orador A: Entendi, ta certo, agora em relação ainda as barreiras 
organizacionais mais, eu falo agora porque o setor elétrico ele tem mais 
de um século, né, então assim obviamente tem pessoas que se 
aposentam todos os anos né, e aí além da aposentadoria das pessoas 
que não é o caso da GNA, por ser uma empresa mais jovem, mais 
Orador B: É, não tem ninguém lá na idade de se aposentar 
 
Orador A: É, (- risos) mas a gente tem a rotatividade do pessoal que é 
normal como em qualquer empresa, né 
Orador B: Sim, claro 
 
Orador A: E aí eu queria saber de você se quando uma pessoa né vai se 
aposentar, ou vai sair da empresa ou vai ser desligado, ou já pediu para 
ser desligada é existe algum plano de retenção do conhecimento nesse 
caso da saída do colaborador? 
Orador B: Hum não sei, quer dizer eu acho que não existe, a empresa é 
tão nova que eu acho que nunca se pensou nisso. Tô no telefone, você 
queria falar comigo? Ah ta. Desculpa, ela tava falando perguntando um 
negócio aqui 
Orador A: (- risos) 
 
Orador B: Então eu acho que essa questão de retenção do conhecimento 
não foi uma preocupação ainda, mas também assim, aí eu vou ser bem 
especifico na área de regulação, é não existe uma preocupação com a 
retenção do conhecimento, porque o conhecimento ele é amplamente 
compartilhado em todos os momentos, então tem uma demanda ah 
vamos compartilhar esse assunto aqui, é existe já, faz parte da cultura da 



 
 

131 
 

área, e isso não é só exclusivo da GNA, por exemplo na MPX ela , depois 
a (inint) [00:10:56] que foi a nova sucessora da MPX era bem assim, e eu 
acho que é uma 
  
característica da área de regulação, assim com uma outra pessoa 
eventualmente não encaixa desse compartilhamento, mas em geral é 
necessário porque ninguém tem idéia sozinho e ninguém faz tudo 
sozinho, realmente é uma atividade em grupo, e sendo uma atividade em 
grupo, se um não está entendendo ele não tem como participar, não tem 
como ajudar, então para que as coisas realmente aconteçam, vamos dizer 
assim no mundo coorporativo, e as metas sejam atingidas é necessário o 
compartilhamento de informações o tempo todo, é isso torna o 
conhecimento, digamos assim é divulgado amplamente, é tem o sistema, 
já é assim por natureza, e é claro que é também a nossa memória não é 
perfeita, né, então a gente não vai lembrar de um negocio que foi falado 
a dois, três anos atrás, até no ano passado, que hoje em dia parece que 
já se passaram dez anos desde o ano passado, né 
Orador A: É verdade (- risos) 
 
Orador B: A gente, eu pelo menos peço e vejo que isso é feito que eu 
mesmo não faço religiosamente como deveria é arquivar na rede tudo que 
é feito daquele assunto na pasta mais ou menos bem organizada para 
que as outras pessoas consigam achar, porque se a pessoa que fez o 
documento estiver de férias as outras conseguem recuperar e estando 
ciente do assunto elas conseguem entender o raciocínio e recuperar a 
informação completa, digamos assim, nem sempre é fácil, aí eu diria que 
o problema maior disso, a barreira maior ela não é pessoal, nem é 
tecnológica, ela é de organização de idéias, organizacional digamos 
assim, talvez falte um método, a gente já identificou esse problemas, mas 
não resolveu ainda, um método para arquivar uma lógica de arquivamento 
na rede, mas a ferramenta está lá na rede, e os documentos estão lá, 
então com algum tempo você consegue recuperar as informações 
necessárias, eventualmente uma nova pessoa consegue também, e digo 
isso por que a gente passou isso recentemente nessa questão de 
pandemia, é e funcionou bem é tem uma pessoa nova na área que é a 
estagiaria que passou por esse problema, eu falei caramba não consegui 
achar o que eu quiser na rede, o que que eu falo, Joana eu tenho essa 
problema, porque quem arquiva arquiva com a sua própria lógica, então 
até a gente estabelecer uma, um protocolo de arquivamento vai ser difícil, 
mas assim pensa mais ou menos dessa forma,pega e passa por aqui 
assim, porque geralmente cada um que arquiva arquiva seguindo sua 
própria lógica, mas existe uma lógica global, tipo qual é o primeiro, qual é 
o empreendimento, GNA1 ou GNA2, ah então da GNA 1 , é tem haver 
com contratos, tem haver com a discussão regulatória genérica ou é 
especifica, rodoanel ou é alguma 
  
coisa na CCR, e tem todas essas árvores lá e você clica, vai navegando 
e vai descobrindo 
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Orador A: Então eu posso entender que existe um interesse dos 
funcionários em guardar informação na rede mas não existe organização 
ideal para essa guarda, é isso? 
Orador B: Talvez sim, resumindo eu acho que é isso sim. É mais do que 
interesse é necessidade porque a gente precisa pegar os documentos 
antigos, os documentos produzidos e=produzidos internamente mesmo 
em Power point, as planilhas em Excel para dar continuidade ao que é 
recorrente, as vezes um assunto de uma usina interessa para outra e as 
vezes, as vezes não 95% das vezes, si que uma está em estagio diferente 
de maturação então a 2 precisa da 1 porque a 1 já passou por aquele 
problema digamos assim, aquela discussão e que a 2 vai passar daqui 
dois anos 
Orador A: Exatamente 
 
Orador B: Então esta com dois anos a empresa, a 2 agora está passando 
por tudo que a 1 passou, e mais com mais novidades, né, é lógico 
Orador A: Existe, tem uma memória que pode ser útil, né 
 
Orador B: Perai que eu tirei o microfone aí ficou, não te ouvi Amanda, 
existe uma memória 
Orador A: Existe uma memória que pode ser útil, né, da 1 em relação a 2 
, ne 
 
Orador B: Sim, sim, o tempo todo, na verdade a gente faz pouca distinção, 
é claro que na hora de guardar os arquivos na rede a gente tem que 
guardar na pasta 1, na pasta 2, mas é na hora de fazer as contas a gente 
recupera o tempo todo os arquivos que foram usados na um para fazer 
para 2 
Orador A: Ta certo, é por que 
 
Orador B: Na área de regulação, isso é muito comum, ta, independente 
da empresa, por exemplo a gente teve há 10 anos atrás algumas questões 
la com ANEEL algumas questões em relação a usinas de carvão, eu 
obviamente guardo os arquivos todos que eu tive acesso, eu tenho meus 
backups aqui e em um dado momento eu peguei lá um documento antigo 
e eu precisava consultar uma coisa que eu mesmo tinha feito há 10 anos 
atrás, e que pudesse ser útil, na verdade não foi útil (- risos), mas foi para 
uma 
  
circunstância específica, até porque a regulação muda né, em dez anos, 
ela muda até com a vida, ne e acaba tornando documento antigo inútil, 
mas o raciocínio que eu fiz, que eu lembrei foi bom, então já serviu, é isso 
é uma memória pessoal que eu tenho obviamente a GNA não tem a 
memória da MPX, mas eu tenho, o Guilherme tem porque trabalhou lá 
também, as meninas, a Mariana, a equipe toda passou em algum 
momento, tem um vinculo comum, né, exceto o Peloni que é da área de 
gás e a Gisela que veio da Ligth, mas o grupo tem essa memória comum 
e tem a, não vou dizer cultura né, mas tem, é conhece bem os projetos de 
relação de energia termoelétrica, que é uma coisa que é, que é Core 
Business da GNA mas era também la da MPX e isso ajuda, porque a 
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gente está dentro de um meio, né, de um , vamos dizer assim, um 
mercado que é um, de geração de energia termoelétrica que é um nicho 
de mercado dentro da geração de energia elétrica que é um nicho de 
mercado dentro da energia como um todo, então é o nicho, do nicho do 
nicho, mas pouquíssima gente tem essa experiência, né, não tem tanta 
gente no mercado assim, nem no Rio e nem em São Paulo, no Brasil 
inteiro tem pouco gente que conhece termoelétrica porque é uma coisa 
nova, tem vinte anos só, quer dizer nova (- risos) falar que vinte anos é 
novo é, chega a ser piada, porque com a tecnologia vinte anos é do século 
passado, assim, acho que você comentou no começo, né, energia tem 
cem anos, talvez tenha até mais, mas a geração temoelétrica no Brasil 
ela é recente, não estatal, né claro que já tem geração termoelétrica de 
empresas estatais, a Petrobras que tem muito mais que vinte anos, mas 
é aberto para investidores, é muito recente, e então conhecer esse 
mercado tem pouca gente que conhece porque fora os que estavam na 
Petrobrás é o mercado é novo, é relativamente novo e vai ficar, não tem 
como voltar atrás, os investimentos foram feitos para durarem pelo menos 
a duração do contrato de energia que já foi 15 anos e hoje em dia são 25, 
então é uma coisa de longo prazo mesmo, assim eu consigo imaginar 
uma pessoa que entre em uma empresa como a GNA e fique até se 
aposentar, e trabalhando com uma empresa, né , com uma usina, a vida 
inteira, é possível imaginar esse cenário, né, porque a usina dura 25 anos 
de contrato, mas ela vende energia seis anos antes, então a gente está 
falando de 31 anos, é muito tempo, né, da para se aposentar, se bem que 
a regra da aposentadoria esta sempre postergando né então talvez uma 
usina só não de, mas duas ajuda (- risos) 
Orador A: Ta certo, verdade. E aí falando, você já esclareceu bastante 
sobre a guarda, né, falando do compartilhamento que você até falou que 
acha que o pessoal da sua equipe tem questão forte de compartilhar, você 
acha que no geral os funcionários tem o 
  
habito de dividir o conhecimento mesmo, ou eles estão mais focados no 
trabalho ali, eles conseguem dividir o tempo de forma a compartilhar o 
conhecimento, qual é a sua percepção geral? 
Orador B: Olha a minha percepção é que isso não é tão comum quanto 
deveria ser, tá? Eu acho que no mundo de hoje o nosso trabalho, como 
tem se provado na quarentena no home office ele é cada vez mais um 
mundo da informação, é a gente trabalha com a informação o tempo todo, 
pouca coisa do que a gente faz é física, depende de um objeto, é claro 
que a gente depende dos meios para poder transmitir a informação, os 
computadores, a internet, toda as ferramentas tecnológicas que 
felizmente existe, é mais o trabalho de fato que a gente faz, 100% do 
trabalho que eu faço é de informação, vamos dizer assim, é intelectual, é 
meio arrogante falar, vamos botar no campo da informação é manipulação 
de informação, a gente recebe a informação, manipula e produz um 
resultado que gera a informação, que é usado para outras pessoas tomem 
decisão, uma decisão que é usada para influenciar outras pessoas de 
alguma forma mudar regulação, mas tudo é informação 
Orador A: (inint) [00:019:48] Orador B: Desculpa, não ouvi 
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Orador A: Que é a parte da criação, né, você assimila e cria, né, acaba 
criando o novo sempre, né 
Orador B: É tem alguma criatividade no meio, claro, o processamento da 
informação induz alguma criatividade, é nem sempre, né, mas em geral 
sempre tem uma nuance de criatividade, senão não precisava da gente , 
né, colocava no computador e resolvia 
Orador A: É verdade 
 
Orador B: Tem gente que acha que vai ter que ralar muito para chegar 
perto, de repente daqui uns 50 anos, né, não sei é um exponencial difícil 
de prever, mas e por ser um trabalho de informação é a informação ela 
passa a ser vital, então o compartilhamento também é vital, é isso para 
gente, pelo menos lá na regulação é muito claro, quem não compartilha 
não aprende, quem não aprende fica para trás, é felizmente a empresa 
não tem a cultura competitiva por exemplo do mercado financeiro tem, ou 
pessoal de , sei à lá Ambev da vida tem a ponto da pessoa querer guardar 
a informação e não 
  
compartilhar porque acha que aquilo vai trazer uma, um beneficio para ela 
no futuro, é tipo um up grade na carreira, sei lá, cada um pensa umas 
maluquices diferentes, ne, é não vejo isso na GNA em nenhuma área, 
isso não faz parte da cultura, até o processo de seleção das pessoas ele 
é feito de forma a evitar de pessoas muito competitivas entrem na 
empresa, não quero dizer com isso que as pessoas são desmotivadas, 
não tem nada a ver tá, é acho que a questão da competição, da 
competitividade é até difícil de ver em uma entrevista, eu pelo menos 
tenho essa dificuldade, mas de alguma forma a combinação das pessoas 
que tem hoje, que tem lá que eu percebo é uma muito boa, não tem 
pessoas da curva que sejam nocivas ao ambiente, que eu já vi em outras 
empresas tá, durante toda a minha vida eu sempre vi pessoas ultra 
competitivas que querem passar por cima das outras, que escondem 
informação, é e assim isso é , as vezes é difícil de identificar, pessoa não 
esconde na sua cara oh vou, não ela esconde e aí seis meses depois, um 
ano depois você descobre que ela já tinha a informação e não 
compartilhou, isso acontece, e é impossível controlar inclusive, porque 
não tem como, né, você não sabe da informação, se você souber você 
pode pedir para compartilhar, olha compartilha isso aí , bota na rede, mas 
quando você não sabe que ela sabe é mais dificl, e isso aconteceu, 
aconteceu recentemente, é não na GNA, nunca vi isso acontecer na GNA, 
pode até ser que aconteça e eu não saiba, só vá saber daqui dois anos, 
mas é pelo menos eu acho que não, é depois que você aprende a lidar 
com pessoas muito tempo, né, com cargo de gestão, você passa a 
perceber coisas que não são óbvias e uma delas é justamente quando 
você conversa com as pessoas e faz reunião e você percebe qual é a de 
cada um, qual é a motivação de cada um, qual é , como é que as pessoas 
tratam os outros, e eu não acho que a equipe, pelo menos lá de regulação 
que  sinceramente estendendo para toda a empresa que eu conheço, não 
conheço todo mundo, lógico, mas todo mundo que eu tenho contato eu 
não percebo essa competitividade excessiva que esse compartilhamento 
de informações, então como a informação tem valor as pessoas tem, 
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poderiam querer segurar a informação e não compartilhar a informação 
por beneficio próprio ou expectativa de beneficio próprio não vejo isso na 
GNA, já vi em praticamente todos os lugares por onde eu passei, é já vi 
com pessoas que trabalhavam do meu lado, já vi com pessoas que já 
foram subordinados meus e já vi com pessoas que foram superiores 
meus, então já vi em todas as direções e confesso que eu nunca gostei, 
e como não gosto e nunca fiz, sempre que eu encontro uma coisa nova 
sempre faço questão de compartilhar, mas é da minha natureza, eu sei 
que eu sou, já perdi pontos por causa disso, já fui, como posso dizer, já 
  
fui repreendido por causa disso, porque compartilhei demais com outras 
áreas em outras empresas, não na GNA ou porque simplesmente 
compartilhei e não avisei que compartilhei, porque alguém queria saber 
pelo menos que aquela informação tinha sido compartilhada e no final das 
contas tudo volta, né, então hoje eu entendo que compartilhar é 
importante, mas também é importante que os superiores tenham ciência 
que está sendo compartilhado, porque senão eles podem ser cobrados 
em um momento futuro q não vão saber, aí entram naquela fase do não 
saber, é então já aprendi com isso, então eu acho que tenham ciência que 
o compartilhamento, quando você lida com as informações é essencial, e 
assim, protege o acionista no final das contas 
Orador A: É verdade, é verdade, é nosso próximo ponto é um que você já 
falou bastante que é a questão do interesse mesmo dos funcionários tanto 
em compartilhar quanto em guardar, né, você já tinha falado que a 
questão de guardar é existe assim o interesse e até a necessidade que 
você disse, que vocês usam a rede e que talvez ainda não esteja 
organizado da melhor forma, e aí você me falou em relação do interesse 
em compartilhar a questão de medo, né, de perder uma informação 
pessoal, alguma coisa assim que seria um coringa, uma carta na manga 
que algumas pessoas tem, e aí e você acha que nesse sentido ainda 
existe essa questão de medo de crítica, ou falta de confiança ou medo de 
se expor, preconceito, você acha que tem alguma coisa nesse sentido 
ainda, que existe por aí pela vida? 
Orador B: É menos, né, eu acho que é menos, eu acho que é mais a 
questão de não compartilhar por, por achar que aquilo pode trazer um 
beneficio futuro do que por insegurança ou por qualquer outro motivo 
Orador A: Entendi 
 
Orador B: Assim, realmente eu penso muito diferente, cada um pode ter 
uma razão né, um diferencia de outro, esse motivo que eu já vi acontecer 
bem claro, e que eu demorei um pouco para perceber também, não foi de 
imediato não, eu, eu não entedia no inicio, poxa fulana não está 
mandando o email avisando isso aqui com todos (inint) [00:26:15] ao 
passo que outras pessoas faziam isso naturalmente, era muito da 
personalidade de cada um, tem uns que são mais e gostam de 
compartilhar, inclusive tem uma ansiedade em compartilhar 
imediatamente para meio que para obter o reconhecimento dos pares que 
isso é comum também, faz parte, e tem outros que não, que compartilham 
só de vez em quando, quando acham que vale a pena ou quando é super 
seguro, eu vou dizer que 
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eu não gosto de compartilhar rápido porque eu acho que às vezes o muito 
rápido não foi processado ainda e você pode estar errado, porque 
realmente às vezes a informação chega de uma forma torta, uma noticia, 
por exemplo, com isso também eu já aprendi com o tempo, notícia a gente 
só compartilha quando a gente tem alguma coisa crítica em relação a ela, 
quando a gente tem algum comentário, compartilhar noticias, noticia está 
la disponível ela não vai ser mudada e o link vai estar lá na internet em 
qualquer momento futuro, em geral funciona assim, então para 
compartilhar por compartilhar tem que obviamente acrescentar alguma 
coisa só compartilhar não agrega valor, por que praticamente todo mundo 
recebe aquela notícia ao mesmo tempo, ou pelo menos tem a capacidade 
é, e isso eu já aprendi com tempo porque eu já compartilhei no passado, 
e opa achei isso interessante compartilhei, a primeira pergunta que eu via 
era, ta bom, mas o que que isso trás de beneficio ou de prejuízo para os 
negócios da empresa, e caramba não sei, tem que pensar melhor antes 
de mandar então, e é mais ou menos assim, isso que eu to falando é falta 
de raciocínio em cima, tem que escrever alguma coisa, às vezes não , às 
vezes tem que fazer conta, fazer uma análise mais rigorosa que demora 
um tempo maior, o dia inteiro. 
Orador A: Faz sentido, agora falando assim especificamente sobre a 
organização você, quando alguém compartilha uma informação, 
conhecimento, de repente faz um treinamento para os colegas, alguma 
coisa do tipo, existe algum plano estruturado de recompensa para isso, 
pode ser recompensa monetária ou não 
Orador B: Não, nuca vi isso, tá, nem na GNA e nem em lugar nenhum, é 
o que existe na verdade é uma recompensa vamos dizer assim é 
psicológica da pessoa estar expondo uma coisa que ela sabe e ela passar 
a ser reconhecida pelos pares eventualmente de outras áreas da empresa 
como conhecedora daquele assunto, é isso para muita gente faz muita 
diferença viu Amanda, e é de cada um, é cada um tem a sua 
personalidade, ne, posso falar de mim, não posso falar dos outros, é eu 
não gosto de me expor, isso é da minha natureza, minha natureza mineira, 
não gosto muito de me expor, mineiro porque eu descobri que isso faz 
parte da cultura mineira, não gosto de falar em público, não gosto de, é 
não me sinto confortável, mas depois eu descobri também que muito 
pouca gente, é a maioria das pessoas não se sentem confortáveis, mas 
gosta, eu não gosto e nem me sinto confortável, mas eventualmente eu já 
fiz, é aparições publicas obviamente não no jornal nacional mas em 
eventos de empresa, dei até curso para pessoas que eu não conhecia, 
aquilo ali foi uma coisa difícil mas foi, não na GNA ta, isso tem muitos 
  
anos, mas tem pessoas que adoram expor, assim adoram estar passando 
conhecimento para os outros e adoram principalmente a conseqüência 
disso depois, que é serem reconhecidas como conhecedoras, como é 
experiente naquele assunto, é e aliás eu tenho reparado a nova geração 
digamos assim, que eu não sou mais da nova geração infelizmente, eu já 
estou na do meio, é vamos dizer assim, assumindo porque na empresa 
você tem três gerações, tem os que estão entrando, tem os que estão no 
meio e tem uns que já estão saindo, é saindo que eu digo é indo para a 
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aposentadoria, é eu estou na do meio, pelo menos eu acho que estou no 
meio, é eu vejo na geração mais nova uma postura diferente em relação 
a minha geração por exemplo, uma postura de querer, primeiro de estar 
mais ligado na tecnologia, é obvio e segundo por causa dessa ligação 
com a tecnologia estar mais acostumado com as coisas de vídeo que a 
gente agora está fazendo no zoom, eu estou até fora do vídeo aqui porque 
eu liguei porque eu estava no carro na hora, mas agora eu posso ate ligar, 
ah pronto 
Orador A: Fique à vontade, não precisa, só se você quiser 
 
Orador B: Não, tranqüilo, então é tem uma familiaridade maior da geração 
mais nova com vídeo, vamos dizer assim, e também com exposição, com 
o estar sendo gravado no estilo big brother, está sendo gravado e aquilo 
ali estar registrado para toda a eternidade, muita gente importa com isso, 
agora isso foi uma queda de paradigma muito grande há 20 anos atrás, 
sei lá quando começou essa coisa, é e hoje em dia ninguém mais meio 
que se importa, eu falo isso muito assim em casa com a minha filha, olha 
toma cuidado porque tudo que você se expõe e coloca em público, em 
um youtube da vida vai estar lá, então daqui há 20 anos vão achar aquilo 
e vão falar, olha você há 20 aos falou aquilo, se você quiser mudar de 
idéia não pode, é complicado, mas de qualquer forma a geração mais 
nova não tem tanta barreira em relação a isso, e não acha que é ruim 
expor, acha menos ruim do que a geração anterior, claro que que as 
pessoas são diferente e mesmo nessa geração mais nova tem pessoas 
que gosta mais e pessoas que gostam menos, na média eu diria que subiu 
a aceitação, a exposição. Se isso é bom ou ruim eu não sei, não sei 
mesmo, pode ser que seja ótimo, as pessoas se expões mais e acabam 
que divulgam mais as ideias, acaba que toda a sociedade evolui junto, 
não sei, pode ser ao contrário, pode ser que justamente as pessoas se 
expondo mais em uma época como por exemplo como a campanha 
política de 2018 e 2022 certamente vai ser igual, é as pessoas se expõe 
mais e cria uma rivalidade maior ou fica expoente uma rivalidade maior e 
acaba polarizando a sociedade, tem o lado de cá e o lado de lá, ninguém 
ta certo, porque é 
  
opinião e opinião não tem certo e errado, é opinião, é mas cria uma briga 
que talvez não tivesse criado se não fosse aquela exposição toda, então 
não sei dizer o que é melhor, mas é mais ai eu percebo que o pessoal 
mais novo tem menos problema com isso, do que o pessoal mais velho 
Orador A: Domina melhor, né 
 
Orador B: Eu acho que eu dei uma volta danada e fugi do assunto 
 
Orador A: (- risos) ta ótimo, porque tudo que você fala é aproveitado em 
algum momento (- risos) 
Orador B: Ah que bom 
 
Orador A: É a gente estava falando da questão da recompensa, né, então 
existe, você sabe se existe dentro da GNA algum programa mesmo, 
algum plano para motivar os colaboradores a compartilharem? 
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Orador B: Não sei, não sei, não sei nem se eu falando isso eu estou errado 
porque eu não sei, e se é uma coisa que eu deveria saber, mas 
Orador A: Imagina, não 
 
Orador B: Ah o que eu sei que existe aquele programa que eu acho 
excelente que chama os heróis da rotina, é mas até aonde eu sei não é 
um prêmio, no máximo é uma coisa simbólica, mas não tem um premio 
monetário, um prêmio que a pessoa possa usar de uma forma, sei lá 
comprar alguma coisa, se existe um prêmio que eu saiba é muito 
simbólico 
Orador A: Não é nada especifico em relação ao conhecimento, né, em 
relação a gestão do conhecimento 
Orador B: Exatamente, não é mais de atitude, e é muito bom, todo mundo 
gosta de ser reconhecido de uma forma ou de outra, então eu acho que 
seria legal ter um prêmio sim, é, mas tem que ser muito bem estudado 
para não dá um final errado, né, porque também senão vai ter um monte 
de gente querendo compartilhar coisas nem tão úteis para ganhar prêmios 
Orador A: Questão de agregar alguma coisa, que você falou, né 
  
Orador B: Sim, sim, sim a motivação da pessoa tem que contribuir mesmo, 
contribuir para um conhecimento melhor de todo mundo e para o futuro 
da empresa, pensar a longo prazo, que principalmente uma empresa de 
infraestrutura e tudo que a gente faz vai ficar lá como exemplo, não 
obviamente tudo, tudo, o fim maior é construir uma infraestrutura que dure 
25 anos de contrato e mais outros 15, 20 que seja, é uma coisa a longo 
prazo, então acho que essa tem que ser uma motivação, o prêmio que 
seja é uma conseqüência, mas não pode ser o motivador, não deve, né, 
porque senão distorce a coisa 
Orador A: É, em relação a comunicação, assim como a empresa 
comunica as estratégias dela, os objetivos dela em questão a gestão do 
conhecimento, sabe, você sabe como é que isso acontece, acho que está 
claro para todo mundo, todos os colaboradores o que que se espera deles 
em relação a criação, guarda e compartilhamento do conhecimento? 
Orador B: Acho que não está claro o suficiente não, pelo menos para mim 
não, pode ser que esteja claro para mais gente mais talvez possa ser 
melhorado, pelo menos para mim quando chegou a questão daquele SGI, 
Sistema de Gestão da Informação talvez que foi uma exigência lá 
ambiental lá dos financiadores, chegou como uma obrigação, uma coisa 
que a empresa devesse fazer por interesse próprio e como obrigação tem 
lá o mínimo que deve ser feito, então é, então ficou meio torto e depois né 
acho que não teve uma comunicação efetiva, isso já tem mais de um ano, 
é o mais próximo que eu estou me lembrando agora de alguma coisa de 
gestão do conhecimento que é o SGI 
Orador A: Faz sentido, é em relação ao apoio da alta gerência, sabe da 
diretoria da presidência, como é que é a participação da alta gerência no 
processo mesmo de gestão do conhecimento, você acha que eles tem 
tempo, tem recurso o suficiente para apoiar a gestão do conhecimento? 
Orador B: Ah aí que tá, recurso até tem, tempo talvez não porque não é o 
foco deles, e eles não estão ligados nas operações do dia a dia, de 
produção do conhecimento, eles são os consumidores do conhecimento, 
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na verdade chega neles bem mastigado, bem resumido e eles não têm 
essa preocupação em guardar em arquivar e tal, talvez não fosse dos 
diretores e do presidente essa missão, talvez fosse de alguma área de 
dentro da empresa aí faria sentido, é 
  
Orador A: Mas eu quero dizer em relação ao incentivo deles para esse 
tipo de prática, sabe? 
Orador B: Ah sim, sim, entendi, aí entra naquela dicotomia quer dizer, 
quando a gente incentiva alguma coisa a gente tem que dar o exemplo,é 
a melhor forma de incentivar 
Orador A: Verdade 
 
Orador B: E dá o exemplo a alguém justamente que não tem o hábito de 
fazer, é a gestão do conhecimento, que não é o foco daquela pessoa, é 
difícil, é difícil, eu tento me colocar no lugar deles, não estou criticando 
não, ta? Acho que é difícil pra caramba promover a gestão do 
conhecimento e não é uma exclusividade da GNA, qualquer lugar por 
causa do conflito, não é nem conflito de interesse, por causa da questão 
de prioridade mesmo, é tem tanto problema complicado para resolver que 
uma gestão do conhecimento que não é um problema, na verdade é uma, 
é quase um seguro de longo prazo contra perda de informação e contra 
futuros problemas, é fica em segundo plano, porque não é imediato, é 
muito longo prazo, é que nem planejamento e operação, sempre tem briga 
porque o planejamento olha para frente e a operação para o agora, e o 
agora é sempre mais urgente do que o para frente, é então é complicado 
nesse sentido, e ainda mais em uma empresa em implantação aonde tudo 
é meio urgente, nada pode fugir do cronograma, esse tipo de preocupação 
não fica patente, é talvez quando entrar em operação que muda um pouco 
o foco da empresa, não sei posso estar enganado também porque a 
operação vai ser mais importante, sei lá 
Orador A: É, sempre pode ter alguma coisa a mais, mais urgente, né 
 
Orador B: O que eu lembro ta, o que eu desempenhei essas fases todas 
na MPX, é que tinha uma área especifica de gestão do conhecimento que 
foi criada em uma certa época depois que as primeiras usinas entraram 
em operação justamente para guardar, para tentar fazer o link entre as 
novas usinas e as velhas, para guardar e arquivar de forma inteligente 
tudo que tinha sido gerado ao longo da construção para as próximas que 
estavam em construção, que estavam terminando construção e iam 
começar a operação, isso foi, uma pessoa foi contratada para isso, na 
verdade ela era terceirizada no inicio e ela acabou sendo contratada e 
virou gerente é, montou uma equipe de duas pessoas e fez todo um 
trabalho com tecnologia para isso e depois acabou se desligando da 
empresa por que, ela e todo mundo, eu inclusive, todo mundo não, grande 
parte das pessoas se 
  
desligaram por que a empresa entrou em um espiral ruim entrou em 
reparação judicial, depois acabou falindo, mas teve muito corte de gastos 
né vamos dizer assim 15 pessoas, enxugou muito depois ainda teve uma 
fusão com outra, então não da para dizer que foi um exemplo típico, foi 
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uma coisa bem peculiar que aconteceu ali mas o a necessidade da gestão 
de conhecimento se tornou evidente basicamente nessa migração entre 
é implantação e operação 
Orador A: Ainda sobre o compartilhamento mesmo é o sobre o nível de 
competência das pessoas em compartilhar sabe, assim, porque eu acho 
que o pessoal é muito especializado né, na área de setor elétrico, no setor 
elétrico como um todo, então você acha que é normal que eles tenham 
essa competência, essa, essa habilidade, a didática em compartilhar, ou 
o pessoal é mais focado mesmo nos seus conhecimentos técnicos, como 
é que você vê isso como um todo assim no mercado? 
Orador B: É um pouco de cada, é sim existe no setor elétrico uma coisa 
muito específica é especialmente geração, que a distribuição também tem 
um conhecimento que é especifico e a transmissão é a mais neutra nesse 
sentido, mas falando dos grandes mercados de energia elétrica é o nosso 
segmento de geração, tem um outro segmento que é muito de geração 
que é o de comercialização, é e também tem conhecimentos específicos 
e aí tem toda uma questão, é muito mais comercial, né, é que é ao 
contrário tem a questão dos segredos, cada empresa de comercialização 
tem seus próprios segredos que se ela compartilhar ela perde o a 
alavancagem vamos dizer assim e perde dinheiro no final das contas não 
estamos nesse estágio e nem vamos estar, GNA não vai ser empresa de 
comercialização é ela vai obviamente comercializar energia excedente e 
comprar quando faltar de uma forma pontual, mas é existe essa questão 
de especialização sim , mas aí é não vejo isso com um problema para o 
compartilhamento de informação não é vai ter mais trabalho em 
compartilhar assim, pensar em formar o conhecimento de novas equipes 
por exemplo é a longo prazo, você não forma alguém, pelo menos na área 
de regulação, ta, que é uma área bem técnica, é não forma ninguém em 
um ano, é quase uma faculdade, demora dois, três quatro anos para 
formar uma pessoa para ela poder criar, saber tudo não, mas saber 80% 
do necessário para trabalhar autonomamente digamos assim, é a longo 
prazo, tudo bem, 4 anos eu estou exagerando, uns dois anos pelo menos, 
é uma pós graduação, e não tem jeito, não da para aprender na faculdade, 
não da para aprender sem ser trabalhando com aquilo, é só da para 
aprender com alguém que ensine, agora a vantagem é o seguinte é o 
ensinar é fácil 
  
quando você esta trabalhando sobre o mesmo assunto junto com as 
pessoas, não exige um esforço maior, você não tem que fazer um esforço 
externo até tem uns treinamentos da CCE, mas são muito pobrezinhos 
coitado, é a melhor coisa é o dia a dia, é a necessidade, passou um 
problema novo todo mundo junta, conversa, debate sobre o assunto, vê 
as informações que tem a respeito, conta lógico, produz um documento 
final e esse é o processo padrão, praticamente a gente faz todo dia, é as 
vezes vê um processo antigo, muda atualiza os números e entrega para 
alguém, é na verdade o compartilhamento dentro da área ele existe muito 
fortemente e existe nas outras áreas quando elas demandam informação, 
é exemplo, hoje eu esqueci a hora agora, mas tem uma reunião com a 
área de novos negócios e estão avaliando um projeto novo que não tem 
nada haver com GNA 1 e GNA 2 , tem uma máquina nova é em uma 
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estrutura que não tem nada haver com o que a gente faz hoje, é uma 
estrutura de alta produção, é quando o consumidor é dono da maquina 
que gera energia, ele mesmo produz por isso chama auto produção, só 
que é uma doidera, porque também, é virtual, a máquina que a gente esta 
falando desse projeto é ela é digamos assim da GNA, vai ser da GNA, o 
consumidor não fica lá, fica em outro estado é mas fisicamente e 
contabilmente ele vai ser dono da maquina que é da GNA que vai ser 
alugada para ele, então tem uma complexidade maior aí diferente das 
usinas GNA 1 e GNA 2, mas isso tudo é permitido claro, é usado, muita 
gente faz isso, é e só que justamente esse conhecimento sobre como 
fazer é o que a gente vai compartilhar com a área de novos negócios para 
eles modelarem financeiramente e chegarem a conclusão se vale a pena 
ou não, é tem muito detalhe, inevitavelmente não tem, você tem que 
passar todos os detalhes senão o modelo vai estar errado, é mas o que 
eu digo com isso é, faz parte ate, pelo menos na minha área né, não sei 
em outras, mas faz parte da natureza da área de regulação ela ter que 
compartilhar é informações com outras áreas, áreas clientes né, 
tipicamente novos negócios e financeiro, financeiro é uma área que 
consome muita informação, nem sempre consome os detalhes as vezes 
é uma informação pontual, mas dependendo do tamanho do assunto, né, 
de quantos milhões estiverem envolvidos vão demandar é ate treinamento 
interno de como funciona, porque aquilo o impacto é muito alto, isso eu já 
por isso algumas vezes, é e as vezes você tem que fazer um treinamento 
um acionista da empresa, as vezes com o financiador, com o é geralmente 
ou é financiador, ou é acionista ou é credor, tinha faltado a palavra credor, 
mas é justamente quem é o dono do dinheiro, então quando é muito 
grande o dono do dinheiro quer saber como funciona, quanto ta avaliando 
o risco, e a gente esta sempre envolvido para explicar, é uma 
  
explicação técnica sobre o assunto porque vale muito, os problemas 
geralmente são muito caros, né, os benefícios nem tanto, mas os 
problemas são 
Orador A: Verdade, mas em relação ao treinamento conforme você falou, 
quando vocês fazem o treinamento, quando vocês lança, isso para 
empresa que vai haver esse treinamento e tudo mais você sabe se tem 
uma demanda grande do pessoal, se as pessoas se interessam em 
participar, como é que é isso 
Orador B: Invariavelmente sim, toda vez que tem alguma exposição, 
algum tema a ser debatido, o interesse é sempre grande, e isso não é só 
a GNA não, e eu entendo, como é uma área muito especifica e aí falando 
bem da regulação do setor elétrico ela é muito especifica, muito técnica e 
muito complexa, assim como eu disse antes, demora muito para você 
formar um profissional nessa área, é por conseqüência, um profissional 
que já seja formado ele tem um conhecimento muito forte, e acaba tendo 
uma visão de mercado é boa também no mercado de energia, de geração 
também, é e naturalmente, apertei o botão errado aqui, não voltou, é tem 
muito que compartilhar, o material é vasto, existe muita gente de outras 
áreas que não tem esse conhecimento mas que tem noção de que, é 
como é que chama, você sabe que você não sabe e que, e você sabe que 
naquele momento você vai poder aprender mais, então eu acho que é por 
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isso a aderência muito grande, e não é só a GNA não, já falei ,as outras 
empresas que eu passei todas tem o mesmo perfil 
Orador A: Você falou da complexidade, né, que às vezes acontece nesses 
treinamentos, né assim, você sabe se existe alguma peneira de público 
assim para participar, se lançam algum pré-requisito para aquele tipo de 
treinamento ou de palestra, ou se todo mundo participa independente da, 
do nível de conhecimento sobre o assunto? 
Orador B: É, não, não tem, realmente não tem pré requisito, é o pré 
requisito, acho que o maior pré requisito seria é morar no Brasil, é porque 
muito jabuticaba, né tem muita coisa que só tem no Brasil, então explicar, 
fazer um mapeando de alguma coisa do setor elétrico é para explicar para 
estrangeiro é muito complicado, porque a realidade deles é muito 
diferente, a maneira de como funciona o mercado é diferente, então é 
muita coisa do que a gente faz, do que a gente fala é só funciona aqui, 
isso é ate ruim porque as vezes para explicar para o gringo a gente tem 
que entender qual é a realidade dele fazer a comparação é mostrar qual 
a diferença ai ele começa a entender, porque quando a gente começa a 
falar da realidade daqui, é muito difícil, isso eu já tentei algumas vezes e 
  
sempre o problema é o mesmo, o mercado lá fora são muito parecidos 
né, e o Brasil é diferente, assim talvez com o latino americano, é difícil né 
na nossa realidade nunca tem um acionista que seja latino americano, 
você vai ter europeu, asiático ou norte americano, latino americano não 
faz sentido porque Brasil é o pólo gerador de negócios da Ámerica Latina, 
mas talvez se tivesse um acionista, um credor vamos dizer assim, 
qualquer um agente interessado, é latino americano entendesse melhor, 
Brasil é mais parecido com os pares sul americanos do que com a Europa 
e Estados Unidos, e para se investir, China eu não sei, não sei como 
funciona a China, é talvez a gente descobrisse em breve, mas é talvez a 
China tenha um modo chinês de fazer as coisas também, acredito que a 
China nesse ponto seja parecida com o Brasil que é diferente do resto do 
mundo, então talvez isso torne eles mais aptos a entender a nossa 
realidade, assim, partindo do princípio que é diferente da deles 
Orador A: O público quando vocês fazem algum tipo de treinamento ou 
palestra, você tem um público variado com diferentes níveis de 
competências para ouvir aquilo e tudo mais 
Orador B: Sim, sim, sem dúvida, aí nesse caso é claro que a gente tem 
que ser mais genérico e menos especifico, não da para falar do artigo 
quinto da resolução 595 de 2013, porque é muito técnico demais e seria 
pedante, né a gente tem que traduzir para uma realidade e para o público 
adequado, mas aí a adaptação quem faz é o detentor do do 
conhecimento, isso é normal, isso acontece, é claro que se a gente for 
fazer uma exposição em um evento do setor, e tem vários eventos do 
setor nem participa tanto porque gasta muito tempo também, mas é se a 
gente for para uma exposição aonde todo mundo na platéia conhecer 
bastante o setor aí a gente pode falar do artigo quinto da resolução tal, 
que todo mundo vai entender e quem não entender vai pelo menos saber 
do que se trata, é porque as vezes a pessoa não conhece todos os artigos 
porque nunca viveu aquele problema, né, aí entra uma diferença muito 
clara de geração para transmissão, distribuição e entre gerador 
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hidroelétrico, termoelétrico, eólico, cada um tem as suas peculiaridades, 
eu não conheço quase nada de é, até conheço mas não conheço tão bem 
geração eólica quanto a termoelétrica, porque a termoelétrica é a minha 
realidade já há 15 anos, é 15anos, não 14, mas a eólica ela também não 
é tão nova, ela não existia, ela é um pouco mais nova do que a 
termoelétrica, mas ela passou a existir em 2009,quer dizer tem 11 anos 
só e eu acompanhei a evolução mas não acompanhei na própria pele, 
quer dizer nunca sofri um problema de não ventar ou de 
  
gerar menos, só acompanhei de leilão, entendo alguma coisa, mas não 
tudo, é se eu for para evento de eólica talvez eu prestasse mais atenção 
para entender a realidade que eles estão falando 
Orador A: É falando sobre, sobre a cadeia de suprimentos do setor elétrico 
é como é que vocês lidam com essas interações que podem acontecer 
dentro da cadeia, sabe assim, eu queria saber se vocês conversam com 
transmissoras, com comercializadoras, com outras, outras empresas do 
setor, sabe assim se vocês tem esse tipo de 
Orador B: Engraçado você perguntar isso porque mais do que nunca a 
gente está falando com transmissora e distribuidoras, não é comum, não 
é comum mesmo, aliás o próprio modelo do setor ele é feito para não 
precisar disso, em geral o gerador fala muito com outro gerador, ou com 
comercializador, mas fala pouco com distribuidor e com transmissora, 
mas aí uma peculiaridade de GNA é que não é só da GNA, mas vamos 
dizer assim com uma conjuntura agora por essa questão da pandemia, 
qual foi a primeira conseqüência é no setor elétrico que é bem forte, é 
muitos negócios parados, muitas indústrias paradas, baixa o consumo, 
baixando o consumo também a geração tem que reduzir porque uma 
coisa que é verdade no mundo inteiro é que a cada instante a geração 
tem que ser equilibrada com o consumo,então se tem alguém consumindo 
tem alguém gerando e vice e versa, é isso quem faz, obviamente tem uma 
entidade que faz isso que é o operador do sistema, no Brasil é o NE, é 
então se tem menos consumo tem que ter menos geração, isso impacta 
em todo mundo, porque menos geração significa você desligar a usina, 
para quem já está operando, para gente impactou pouco, mas eu chego 
lá é se reduz o consumo agora e reduz o consumo mês que vem e no ano 
que vem, o que que acontece, quem compra olhando para frente vai 
comprar menos, então reduz a necessidade de comprar futura que é feita 
traves dos leilões e a GNA vendeu tudo em leilão, então afeta os futuros 
negócios da GNA, mas afeta os presentes também porque, as 
distribuidoras, que são as compradoras de energia já compraram há 5 
anos atrás a energia que elas precisam para agora e já compraram há 6 
anos atrás a energia que elas precisam para o ano que vem, 
coincidentemente ano que vem é o ano que a GNA 1 entra em operação, 
deveria entrar dia primeiro de janeiro mas por causa da paralisação da 
obra, e aí conjuntural ela vai entrar em algum momento, ela vai entrar em 
maio vamos dizer assim, hoje a gente ta olhando para maio, pode ser 
junho, que antecipe Abril, não sei, só chegando lá que a gente vai saber, 
mas é justamente como as distribuidoras que compraram há seis anos 
atrás para o ano que vem e a carga diminuiu 
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esse ano, e vai diminuir ano que vem, por mais que volte tudo, não volta 
rapidinho, ela volta devagarinho, é as estimativas são de que no ano que 
vem não precise de tanta energia quanto elas contrataram há 5, 6 anos 
trás, então está sobrando, na conta corrente, na conta corrente não, no 
portifólio das distribuidoras do Brasil inteiro, em todas elas, esta sobrando 
energia para o ano que vem, aí vai falar, a gente já vendeu então não tem 
problema, é mais ou menos porque ai entra no detalhe da regra, as 
distribuidoras como estão com excedente contratado o que elas querem, 
elas querem descontratar para não ter prejuízo financeiro, por outro lado 
a gente que está atrasado a gente quer descontratar também , então, você 
não quer negociar com B, quer negociar com A, se a regulação permitir, 
infelizmente a regulação permite, no caso da GNA até não permitia, mas 
a gente pediu para ANEEL, a ANEEL deu a permissão, então nesse 
momento a gente tá compactando todas as 36 distribuidoras que tem 
contrato com a GNA 1 para fazer esse acerto só para o ano que vem, e 
só enquanto a obra não fica pronta, e quando ficar pronta a gente 
obviamente o contrato esteja vigente, então com a necessidade 
conjuntural, a gente esta contactando todas as distribuidoras e trabalho 
de formiguinha né, uma por uma, algumas são mais chatas, algumas 
querem rápido, outras demoram, são mais burocráticas, mas a gente só 
teve problemas basicamente com uma ate agora, e mesmo tendo tido 
problema elas vão aceitar, porque eles estão com a necessidade de 
descontratar 
Orador A: Ah então não existe uma freqüência dessa interação, né ,mas 
tem acontecido atualmente, mas não existe essa freqüência e é uma coisa 
pontual, né 
Orador B: Uma coisa pontual, é lá na minha experiência passada de MPX 
, eu nunca falei com distribuidora por motivo algum, não tinha necessidade 
tudo a gente, agora a Molvina ela fala muito com a os reguladores, né, 
basicamente ANEEL, ministério nem tanto, só quando é um ponto 
especifico, o tempo todo tem questionamentos, tem dúvida tem questões 
de melhoria, tem que ter muita comunicação com o regulador, no caso 
ANEEL, e com as entidades do setor que cuidam por exemplo de 
verificação de despacho que é o NE, e as que transformam energia e 
dinheiro que é a CCE de comercialização, esses dois toda hora tem 
assunto para falar seja em fase de implantação seja em fase de operação, 
operação mais ainda, agora falar com outros, é outros órgãos do setor 
não é tão comum, órgãos não , outras entidades, é falar com distribuidora 
é só esporadicamente, falar com transmissora geralmente a gente só fala 
com a transmissora a qual a gente se conecta, que é uma, né, a GNA esta 
conectada 
  
numa que pertence a furnas, então tem muita conversa com furnas, 
principalmente nessa parte de implantação, e a GNA 2 está conectada no 
momento ta no limbo, né, estaria em uma estação a gente pediu para 
mudar, tem toda uma relação complexa em relação a isso, está dando um 
trabalhão mas faz parte, é ela vai se conectar em uma sub estação que 
vai depender da Neo energia que por acaso fica no prédio do lado, mas é 
só por acaso, é então com a Neo energia a gente vai falar a vida inteira 
do contrato, que sempre tem ajustes contratuais e tem inclusive que a 
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estação conectada por uma manutenção permanente do ponto de 
conexão, então isso não só a gente vai falar como vai ter contrato durante 
muito tempo, mas é uma transmissora só para cada usina, então não e 
tão complicado, distribuidora só quando tem uma conjuntura como a atual, 
a gente simplesmente vai falar com todas as distribuidoras de novo, é 
talvez uma ou outra que queira descontratar, a gente pode conversar, mas 
não é de interesse é não é uma situação boa, falar com distribuidora 
geralmente é porque deu algum problema, é então falei de geração e de 
transmissão, que mais que falta, ah falta a comercialização, a 
comercializadora por uma questão de necessidade a gente vai ter que 
falar várias durante todo tempo a gente comprando a gente vendendo faz 
parte do negócio, todo gerador vai ter essa necessidade, é isso é comum, 
tanto que é muito comum também ter dentro da estrutura, uma empresa 
à parte, mas que faça parte do grupo econômico uma empresa só para 
comercializar a energia dele, uma comercializadora, e era assim na MPX, 
acho que hoje não é mais, mas já foi no passado e na GNA houve essa 
discussão com os acionistas, alguns queriam, outros não queriam, o fato 
é que não tem hoje e que não tem planos de ter, hoje a comercialização 
vai ser feita lá pela própria estrutura da GNA, vamos dizer assim, que é 
quem tem energia hoje, obviamente quando a 2 tiver aí, não sei como vai 
ser feito, mas quem está fazendo isso é justamente minha área 
Orador A: Então assim, o modelo, o modelo da cadeia assim, geração, 
transmissão, distribuição, comercialização, ele não é um modelo que é, 
que as empresas se falam entre si, é um modelo que tem um órgão que 
toma conta disso e que determina como é que vai ser essa relação até 
por conta de fornecimento mesmo de energia, de quantidades e tudo mais 
né? 
Orador B: É isso aí de certa forma ele é centralizado, né, ele é até meio 
engessado, mas é isso mesmo, e aí eu confesso que eu não sei como 
funciona por exemplo no Estados Unidos e na Europa, mas é diferente, 
talvez seja mais aberto, mas assim, como é muito grande realmente não 
faz sentido todo mundo falar com todo mundo talvez ate por uma 
  
questão organizacional não seja feito assim, ah e outra coisa, os 
geradores costumam falar muito com outros geradores, para trocar 
experiências e para geralmente reclamarem em conjunto de coisas que 
at errado, é o que a gente esta fazendo agora com os pedidos da GNA 
hoje, é a gente pediu um apoio e teve um apoio maciço de todos, de todas 
as associações de geração seja termoelétrica, seja eólica, seja gerética, 
tem uma que é genérica, todo mundo ficou do nosso lado e expressou 
isso publicamente para ANEEL, em relação a (inint) [01:00:20] isso foi 
uma surpresa e todo mundo foi rápido, foi ágil e vai fazer a diferença, a 
gente ainda não certeza porque não terminou o processo mais pelas 
palavras do diretor geral da ANEEL e pela reação quando ele recebeu 
essas cartas, é não que ele tenha gostado, mas ele sabe que o assunto 
afeta todo muno então é, muda de patamar, não é a gente que esta 
pedindo é o setor inteiro que está pedindo, é vamos dizer assim, um 
julgamento justo, é baseado no que aconteceu mas olhando para frente 
para outros empreendimentos que vão vir, então nessas horas a 
associação faz muita diferença, e isso é muito comum, essas ondas são 
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muito freqüentes, para gente a GNA 2 esta se expondo digamos assim, 
agora pedindo uma coisa seria, uma coisa relevante e que é vital vamos 
dizer assim, é mais toda hora, frequentemente os geradores tem essas 
questões e invariavelmente leva para ANEEL, porque é a ANEEL quem 
decide tudo, e nem sempre a ANEEL e justa, então, pelo menos na ótica 
do gerador é então nesses momentos é bom ter uma associação que 
ajude, isso que as associações estão muito comunicativas, vamos dizer 
Orador A: Agora só para finalizar , sobre a situação atual mesmo da crise 
do COVID, você acha que especificamente em relação a gestão do 
conhecimento você acha que o corona vírus foi um dificultador nesse 
ponto assim, que esse distanciamento, que a quarentena impôs a gente, 
foi ou ainda é obstáculo nesse sentido 
Orador B: Não, eu acho ao contrário, eu acho que ele foi um facilitador de 
mostrar que a tecnologia esta ai para resolver os problemas e não para 
criar e quebrarem as barreiras, as eventuais barreiras culturais de uso que 
tinham da própria tecnologia, por exemplo o home office veio para ficar, 
eu não tenho a menor dúvida disso, claro que não vai ser uma mudança 
de um dia para o outro todo mundo sai do escritório e vai para casa e fica 
por isso mesmo, não, foi assim na prática, mas foi assim por força maior, 
né, a partir do momento que sai a vacina, o que sair primeiro né, ou a 
vacina ou a própria, é o numero de casos reduza o tal do R abaixo de 1, 
que significa que ta reduzindo até acabar a zero as contaminações novas 
é e as pessoas voltem a trabalhar no escritório normalmente 
  
embora normalmente não seja uma palavra adequada, é independente do 
que acontecer primeiro, é essa volta para o escritório vai acontecer, mas 
vai ser uma outra estrutura de escritório com menos gente com mais 
distanciamento social e tal, claro que depois da vacina não vai fazer muito 
sentido isso, mas sei lá, todo gato escaldado tem medo de água fria, né, 
as empresas já preparem para uma próxima pandemia que a realidade é 
que o vírus que apareceu esse ano, ano passado né 2019, pode ter um 
primo para qual ninguém esteja preparado e acontecer 
Orador A: Uma mutação, né 
 
Orador B: É uma mutação, sei lá, é aconteceu uma vez, pode acontecer 
de novo ninguém sabe, é um, faz parte do ambiente que a gente vive, né 
a gente não está livre de novos elementos causadores de doença né 
Orador A: Apesar de não estar fisicamente junto, você acha que foi um 
facilitador porque a tecnologia ajudou a agregar as pessoas, é isso? 
Orador B: Eu acho que sim, eu acho que sim e ajudou a quebrar as 
barreiras é psicológicas de funcionamento de um, uma estrutura 
organizacional a distancia, é não todo mundo com quem eu falei, grande 
parte do setor elétrico, mas pessoas de outros setores também, não que 
as pessoas gostem de home office, muitas pessoas não gostam, e aí tem 
questões psicológicas, questões particulares de cada um, mas funciona, 
é gostando ou não, elas falam que estão sendo produtivas,em alguns 
aspectos ate mais do que outros, e isso é uma quebra de paradigma 
Orador A: É verdade 
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Orador B: É e eu tenho lido muito a respeito, acho que os filósofos, os 
pensadores modernos estão chegando a conclusão de que talvez a tal 
transformação digital que todo mundo fala que vem sendo implantada a 
anos, o verdadeiro difusor foi a pandemia, porque era uma coisa que tinha 
um caminho de aceitação agora tornou necessário, tornou vital, vamos 
dizer assim, é e foi (inint) [01:05:10] porque foi de uma hora para outra, 
mas ta funcionando porque não usar, acho que essa vai ser a pergunta 
perfeita daqui para frente, e como conseqüência, eu diria não pra o setor 
elétrico diretamente mas setores que vão ser muito impactados por conta 
disso, o mais forte é o de transporte aéreo, é junto com de transporte 
aéreo o de hotelaria é não acho que vão se recuperar tão rápido quanto 
os outros setores, porque, menos gente vai viajar a trabalho e menos 
  
gente vai viajar a lazer, lazer nem tanto, é menos gente vai viajar a 
trabalho e viagens a trabalho, hospedagens a trabalho, possivelmente são 
as maiores fontes de renda desses dois setores, eu não conheço tão bem, 
é um chute, mesmo que não seja a maior fonte de renda, mas uma parcela 
significativa de rena que vai reduzir, pelo menos nos próximos meses e 
anos, depois com o crescimento da atividade econômica talvez retorne ao 
nível do ano passado vamos dizer assim, mas vai ter uma quebra né 
desse movimento, e ta ruim para esses setores 
Orador A: Resumindo assim, acho que dá, vê se você concorda, eu acho 
que na sua percepção o compartilhamento do conhecimento já é uma 
coisa mais forte, mais estruturada, a criação do conhecimento pode ser 
uma conseqüência desse compartilhamento por acabar criando 
conhecimento quando você divulga só que não é algo, uma coisa tão 
estruturada que é mais que acontece digamos assim, né e a 
armazenagem, o armazenamento desse conhecimento ainda esta um 
pouco falho digamos assim, né, não esta bem estruturado, acho que da 
para gente resumir assim? 
Orador B: Sim, concordo, concordo, e ate acho assim pelo fato das 
pessoas estarem longe, antigamente acontecia um paradigma, de que 
você esta lá no seu escritório e tudo la funciona muito bem, e todos os 
dados estão guardados muito bem, sim alguém esta tomando conta para 
que aquilo funcione, mas quando você vai para casa nem tudo funciona 
tão bem, você não tem uma área de TI, você não tem backup, não tem 
nobreak,é assim estou só citando assim as coisas mais tecnológicas, mas 
as vezes você não tem uma cadeira boa, é agora até estão resolvendo 
isso lá na GNA, mas é um ambiente meio caótico , para poder ter acesso 
a tudo que você tem no escritório, é só que isso se resolve quando você 
tem acesso ao seu setor de rede , resolve tudo, ou você tem alguma coisa 
na nuvem, até a sua rede, pode ser uma rede na nuvem, é então isso 
também eu acho que é um paradigma que sumiu, a partir do momento 
que você tem acesso a tudo que você tem acesso no seu escritório é um 
home office que está na sua home, né, é você realmente, tem o 
distanciamento sócia, mas do ponto de vista gestão da informação está 
tudo ali, tudo ali no seu computador e funcionando maravilhosamente 
bem, lógico, não desmerecendo o esforço de quem fez aquilo funcionar, 
mas está funcionando, isso é realidade não só na GNA, mas na maior 
parte das empresas , todo mundo com quem eu tenho falado não tem 
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reclamado desse, agora para chegar lá, demorou muito tempo, ne, é a 
VPN era uma coisa só para, sei lá era usado, eu já fui na área de 
telecomunicações e eu lembro que VPN era um saco 
  
configurar todo mundo achava horroroso, só em última estância mas é 
uma coisa muito usada por bancos, porque a DPM quando é criada ela 
usa a criptografia, e a partir do momento, banco tem sempre a paranóia 
de estar sendo espionado e informações sigilosas serem copiadas, e a 
partir do momento que você criptografa então acaba essa paranóia, então 
VPN era uma coisa muito de banco, hoje em dia é uma coisa que todo 
mundo tem, então ninguém questiona nada, e trás segurança para 
informação, né, a partir do momento que você criptografa antes de 
transmitir, mesmo que alguém acesse a informação no meio do caminho, 
que é a grande paranóia, né que existe, não vai conseguir entender nada 
porque esta criptografado, e para quebrar a criptografia, ai já existe uma 
esforço que não é qualquer um que tem né, só um governo, né, se algum 
governo quiser espionar vai conseguir 
Orador A: Ainda bem, né 
 
Orador B: Mas aí é outro patamar, né, acho que a gente não devia estar 
preocupado com isso, enfim , então acho que o, o que quebrou o 
paradigma é o fato que você pode usar tudo o que você tinha no escritório 
exceto uma coisa, essa é engraçada, a impressora (- risos), não adianta 
nada você mandar imprimir na impressora que está lá no escritório que 
você não vai pegar o papel, então 
Orador A: Verdade (- risos) 
 
Orador B: Inclusive é uma economia, você não vai imprimir mais à toa, só 
vai imprimir quando é muito necessário 
Orador A: Até para o meio ambiente, ne (- risos) Orador B: Sim, 
exatamente 
Orador A: Tá certo 
 
Orador B: Talvez seja ruim para os fabricantes de tinta (- risos) 
 
Orador A: É verdade, e aí eu acho que é isso, tem mais alguma coisa, 
mais algum fato interessante que a gente não mencionou? 
Orador B: Estou pensando aqui, é o que eu acho que é interessante, vou 
fugir um pouco do escopo aqui, é o fato de a gente estar trabalhando em 
casa, trás para gente também é a gente passa a pensar diferente, né,a 
gente passa a pensar, quando a gente está em casa 
  
com coisas de trabalho claro, mas isso não era normal, bom isso funciona 
bem no trabalho porque não vai funcionar em casa, então é assim, do 
ponto de vista pessoal, eu nunca fui de guardar muita coisa na nuvem 
não, mas por causa desse, dessa facilidade de acesso  e as coisas da 
rede e as coisas de trabalho eu antes da pandemia aqui, mês passado eu 
assinei lá no Google, um pacote de dados mais giga bytes de 
armazenamento e vou fazer meu backup todo lá, porque é eu não espero 
que aconteça nada com meu, mas eu tenho meus HDs que eu uso para 
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guardar é meus dados eles podem falhar então a chance deles falharem 
é muito maior do que um setor do Google falhar então eu vou terceirizar 
esse armazenamento, é claro que eu demorar um tempão para mandar 
tudo para lá, mas vou fazer isso, já tomei essa decisão, já paguei né agora 
tenho que usar, (- risos) 
Orador A: Legal, é verdade, é uma ideia boa mesmo, confesso que eu 
também tenho, confesso que eu também tenho (- risos) 
Orador B: Mas demorei para descobrir, eu demorei, é psicologicamente 
eu achava que meu HD que fica ali na prateleira era a melhor solução, 
mas não é, era meio assim, é uma quebra de paradigma, né 

Fim da Transcrição [01:11:38] 
 

 
Gravação: entrevista_5_ Duração: [00:31:20] 
Legenda Descrição 
(- comentário aqui) Comentários do transcritor, exemplo (- risos) 
[00:00:00] Marcação do tempo onde inicia uma fala 
(inint) [00:00:00] Trecho não compreendido com clareza 
Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, concordância 
Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 
Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade 
da fala da outra pessoa 
Orador A Não identificado 
Orador B Não identificado 
 
 
Início da Transcrição [00:00:02] 
 
Orador A: Boa noite, a gente está aqui com o gerente do financeiro da 
GNA, que foi muito gentil em aceitar essa, a participação nessa pesquisa, 
muito obrigada. Conforme a gente conversou a pesquisa é sobre gestão 
do conhecimento, as barreiras da gestão do conhecimento nas empresas 
de energia elétrica, e a gente vai começar falando sobre é a infraestrutura, 
a infraestrutura técnica e organizacional, né. A gente já viu no 
levantamento bibliográfico que a gente pode separar essas barreiras por 
barreiras ambientais, organizacionais e humanas, e aí começando pelas 
barreiras ambientais a gente tem a infraestrutura técnica e organizacional, 
então é mais falando diretamente sobre a GNA mesmo. Eu queria saber 
se vocês da GNA usam algum tipo de sistema de gestão da informação, 
sistema de gestão integrada, alguma ferramenta virtual que vocês 
possam trocar informação, compartilhar, ou alguma ferramenta também 
que vocês consigam guardar documentos, dados esse tipo de coisa, você 
sabe dizer? 
Orador B: Primeiramente obrigada por ter me convidado para participar, 
é uma honra fazer parte do seu mestrado, e bem a GNA acho que possui 
diversos dispositivos, para 
  
gerir a informação dentro da companhia, você tem um próprio sistema de 
gestão da informação, que ele  dá uma diretriz para elaboração de 
documentos e manutenção desses documentos, né, para ficarem 
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disponíveis para toda companhia, é nós temos uma rede que contempla 
né de certa forma ela é travada de acesso para determinadas áreas, 
compartilhamento dessas informações são feitas dentro de um 
determinado critério de abertura para quem pode acessar ou não essas 
informações, temos também a disponibilidade de documentos na nuvem, 
também então a gente pode fazer esse compartilhamento de informação 
é através da nuvem, através do OneDrive, muita parte da comunicação 
da companhia hoje devido ao Covid tem sido feita através do Teams, que 
é um (inint) [00:02:23] da Microsoft que também compartilha documentos, 
então além dessas outras que eu falei o Teams pode ser um veículo de 
compartilhamento da informação não só da informação arquivo mais 
também da troca de informações via vídeo, via chat, e outros itens, né, e 
aí temos também a parte de troca da informação que tem no cotidiano das 
pessoas dentro do escritório que hoje nós não temos isso, todo mundo 
está de quarentena mas que também é uma forma de compartilhamento 
de informação, é o dia a dia você conversando com seus pares dentro do 
escritório, com as pessoas que trabalham junto contigo, com as demais 
colaboradores da companhia 
Orador A: Você falou que tem sistema de gestão, que tem a rede, tem o 
OneDrive, assim como é que você armazena essas informações nesses 
sistemas, nessa rede assim, com que nível de freqüência, se tem uma 
rotina dentro da sua área 
Orador B: Olha é para cada um tipo de atividade você tem um, uma 
determinada rotina de arquivo de documentos, né, alguns arquivos tem 
base diária, alguns arquivos tem base semanal, alguns arquivos de base 
mensal, outros são de forma esporádica, mas nós podemos dizer que a 
consulta aos dados que estão disponíveis na rede eles são de forma diária 
e a gente pode dizer aqui que praticamente todo minuto, todo segundo 
tem alguém fazendo uma consulta dentro da nossa rede, é quando eu 
extrapolo isso para ferramenta Teams hoje em dia toda comunicação da 
empresa tem sido feita através dela, então as interações entre pessoas 
tem utilizado essa ferramenta, e na parte do OneDrive ele é mais quando 
você tem um grande volume de documentos para compartilhar e precisa 
ter uma ferramenta que possa possibilitar o transito dessas, desses 
documentos e informações então a gente utiliza o OneDrive 
Orador A: Então ainda nas barreiras ambientais a gente tem 
especificamente sobre a 
  
arquitetura de designer do escritório da GNA, como que é à disposição do 
mobiliário do escritório lá, se vocês estão em salas separadas, todo 
mundo aberto, tem baias, baixas altas, baias baixas 
Orador B: É são baias, são dois andares que separa um pouco a parte de 
talvez a implantação do projeto e a parte mais de staff da companhia, são 
a parte de backup ali, de operações financeiras, suprimentos e etc no 
primeiro andar e no andar de cima mais o time de implantação de projeto, 
e as baias praticamente sem divisórias, tem divisórias muito baixas, que 
você consegue ver as pessoas de frente, então você tem um fácil acesso, 
é nas pessoas que sentam ao meu lado não existe nenhum tipo de 
barreira, eu converso com as pessoas, a única coisa que às vezes 
atrapalha um pouco é o monitor que está na frente da pessoa, mas não 
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existe nenhum tipo de barreira, então é um ambiente bem aberto e bem 
propício a comunicação, tá, o que eu posso dizer é que existem salas 
especificas de reunião que quando você precisa de tratar de algum 
assunto que não pode ser tratado no ambiente comum a todos as salas 
de reunião são utilizadas 
Orador A: O líder ele também fica nesse ambiente aberto, ou tem salas 
separadas 
 
Orador B: Sim também, é apenas os diretores da companhia eles tem 
uma sala dedicada a eles, mas eles também não tem divisória entre eles, 
eles tem uma sala é de certa forma dedicada a elas, mas entre eles não 
existe separação 
Orador A: Para você falar com seu diretor você precisa ir até a sala dele, 
né? 
 
Orador B: Bom, ou por telefone pelo Teams, se for pessoalmente eu 
preciso me deslocar, assim como se eu tivesse de falar com você 
Amanda, eu precisaria me deslocar de um andar para o outro para 
conversar com você, mas de certa forma o acesso a diretoria é sempre 
vamos dizer aberto, não existe uma burocracia para acessar 
Orador A: Certo, ótimo. E aí sendo bem objetiva, a gente indo para última 
parte das barreiras ambientais a gente queria saber um pouquinho sobre 
é rotatividade do pessoal, aposentadoria, a gente sabe que o setor elétrico 
ele já tem mais de um século de existência, né, muito antigo, muitas 
pessoas especializadas se aposentam todos os anos, não é o caso 
específico da GNA que é uma empresa jovem eu acredito que não tenha 
casos de aposentadoria, mas a gente tem casos de rotatividade como 
qualquer outra empresa, né, que acontece, e aí isso que a gente queria 
saber assim, quando você sabe que uma pessoa vai se aposentar, ou sair 
da empresa, ou qualquer coisa do tipo, que ela 
  
vai realmente se desligar ou ser desligada, existe alguma coisa na prática, 
alguma forma estruturada de reter esse conhecimento, de não deixar esse 
conhecimento ir embora junto com essa pessoa, existe um plano de 
retenção? 
Orador B: Olha isso eu desconheço Amanda, talvez pela característica da 
nossa companhia, ser uma empresa nova, que vamos dizer efetivamente 
tem pouco menos de três anos, a implantação de um projeto, então muitas 
das pessoas que estão dentro da GNA elas vieram para ao menos 
concluir uma das térmicas, né, e eu não tenho conhecimento se existe um 
procedimento já estruturado para que na ausência de uma pessoa, seja 
por desligamento ou por aposentadoria vai ser feito um determinado 
handover, seguindo alguns parâmetros instituídos, isso realmente foge do 
meu conhecimento, mas aproveitando o ganho acho que deveria sim 
existir, porque é uma ferramenta essencial para que as informações não 
saiam da companhia e se percam, né Orador A: Para não perder esse 
ativo, né 
 
Orador B: Exatamente, mas por conhecimento anterior de outras 
companhias eu acho isso bem difícil, assim acaba saindo e você não 
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consegue ter esse mapeamento de tudo que você poderia absorver 
daquela pessoa que saiu 
Orador A: É no mercado como um todo você costuma ver isso 
implementado, assim um plano ou é mais 
Orador B: Não, desconheço. Desconheço companhias que tenham uma 
referência nesse quesito, desconheço qualquer empresa que alguém já 
tenha por ventura vindo conversar comigo, falar “olha quando alguém é 
desligado não tem problema porque aqui existe um plano de retenção de 
informação e a gente consegue não” eu desconheço 
Orador A: E aí assim, falando especificamente sobre compartilhamento 
de conhecimento e de informações, quando vocês compartilham 
informação ou conhecimento, oferece um treinamento de repente para os 
colegas, alguma coisa do tipo, você sabe dizer se existe algum tipo de 
recompensa para essa pessoa que se disponibiliza para compartilhar? 
Orador B: Olha eu acredito que não haja nenhuma recompensa, é, mas 
existe sim dentro da GNA um espírito de compartilhamento de informação 
e disseminação de informação, e conhecimento dentro da companhia que 
durante vários meses foram feitos vários tipos 
  
de palestras, varias apresentações para justamente fazer com que toda a 
companhia entendesse a companhia como um todo 
Orador A: Assim, existe um programa de repente alguma coisa do tipo 
que engaje as pessoas a compartilharem, só não tem uma recompensa 
clara para quem participa 
Orador B: Exatamente, para quem participa, exatamente 
 
Orador A: Entendi, ta certo. E aí ainda a relação a essa questão toda de, 
da gestão como um todo, gestão, compartilhamento e guarda, é o que 
que você acha em relação a comunicação do, disso da alta gerencia para 
galera, assim você acha que está claro para todos os colaboradores o que 
que se espera deles em relação a guarda e ao compartilhamento do 
conhecimento na organização? 
Orador B: Eu, eu acredito que por ser uma empresa ainda nova, necessita 
ainda de um amadurecimento dessa cultura de armazenamento e 
compartilhamento de informação, é eu não posso te dizer nem afirmar, 
porque eu não tenho conhecimento de outras áreas, mas dentro da 
estrutura financeira é uma coisa que eu zelo muito ainda mais por se tratar 
de uma área financeira e por sempre passar em auditoria, então a nossa 
base de arquivo precisa ser uma base muito sólida, porque daqui a dois 
anos eu vou sofrer uma auditoria, eles vão me pedir informações do 
passado, então eu preciso deixar isso tanto para mim, quanto para quem 
vier assumir um dia o financeiro, ta porque se eu sair daqui a pessoa que 
assumir ela precisa saber como vai localizar as informações que por 
ventura alguém vier a pedir, então ou o processo de auditoria, ou ficar 
com alguma dúvida em um processo que aconteceu no passado ele 
precisa saber como se orientar dentro da rede para achar essas 
informações 
Orador A: E assim, você olhando extrapolando GNA você acha que no 
geral assim pelo que você já viu da sua vida profissional isso é uma coisa 
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que acontece, assim que as empresas costumam se preocupar, em deixar 
isso claro para os colaboradores e 
Orador B: Não de forma muito clara, eu acho que às vezes são muito 
focados na na segurança da informação, né, no que que está gerado, mas 
não na forma e na periodicidade e na manutenção do que você está 
arquivando, até mesmo para você não ter uma base demasiadamente 
poluída de arquivos, né, que estão sendo armazenados, qual que seria a 
metodologia para você montar um arquivo funcional que as informações 
não se percam quando da troca de uma gerência, entendeu, ou acontece 
  
alguma coisa e mais de uma pessoa da empresa, da equipe é desligada 
e como que fica quem assume ela não vai saber talvez navegar nos 
documentos, vai ter dificuldades para achar porque se não for uma coisa 
estruturada a pessoa não vai fazer igual você conhece, abrir, iniciar, 
desligar e tal, então carece sim talvez de uma estrutura profissional de 
metodologia de arquivos de documentos para toda a companhia, é 
Orador A: Você acha que fica mais por conta de, você acha que fica mais 
por conta de cada um, né, assim do perfil de cada gestor, né 
Orador B: É, exatamente Orador A: Posso entender isso Orador B: Pode 
Orador A: Entendi, fica por conta de cada um, normalmente no mercado 
a gente não vê uma coisa definida, pré definida 
Orador B: Exato, a empresa começou, olha você, a metodologia de 
arquivo é assim, faça isso, tenha atenção com isso para gente manter a 
comunicação clara, ne, da companhia como um todo, mas eu 
desconheço. Você me da só um segundo, só um segundo 
Orador A: Claro, claro. Então a gente estava falando da questão, cadê a 
gente terminou, concluiu essa parte. Então a gente estava entrando no 
incentivo da alta gerência, o apoio da alta gereência, como é que você 
acha que na GNA especificamente é a participação da alta gerência no 
processo mesmo da gestão do conhecimento, você acha que eles têm 
tempo, que para apoiar a gestão do conhecimento, ou é uma coisa que 
talvez não esteja rolando da forma que gostaria? 
Orador B: É, o que eu posso dizer é que si, existe isso muito bem 
disseminado dentro da companhia, mas acaba que devido a rotina de 
implantação de projetos muitas vezes as pessoas não conseguem 
participar dessas palestras, ciclo de palestras, etc ou até mesmo eu na 
condição que fui convidado para ser palestrante tive que cancelar por 
duas vezes devido a demandas do trabalho, você fica atribulado e minha 
parte que seria compartilhar meu conhecimento e fazer vocês tomarem 
maior conhecimento da área financeira, acabei postergando, postergou e 
nunca realizou, entendeu então muitas vezes é a dinâmica da companhia, 
do processo de implantação ela é um pouco mais é vamos dizer apertada 
do que uma empresa consolidada durante um ciclo operacional e que ela 
  
já tenha todos os seus processos instituídos e aí você consegue sim fazer 
um melhor planejamento das coisas 
Orador A: E em relação a compartilhamento mesmo, a questão da cultura 
de compartilhar, quando você fala exatamente das pessoas, dos 
indivíduos assim, das pessoas que você convive, do seu time e em geral, 
você acha que o pessoal tem o hábito de dedicar o tempo para 
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compartilhar conhecimento, ou na rotina eles são focados em fazer as 
coisas acontecerem e aí isso fica um pouco de lado, ou são só algumas 
pessoas, como que é sua visão? 
Orador B: É eu vou, eu como um todo eu acho a GNA uma ótima empresa 
para compartilhamento de informação, eu posso falar tanto da (inint) 
[00:16:52] tanto do Evandro e que são pessoas que tem os 
conhecimentos muito específicos, né, mais de gestão em contrato 
específico em fornecimento de gás, Evandro mercado regulatório de 
energia como vai funcionar, todas essas duas pessoas aí que eu estou 
citando são pessoas assim que param para poder te dar uma aula daquela 
matéria, entendeu, te explicar e aí ela ta compartilhando todo 
conhecimento que ela tem, me dando todas as informações e me 
poupando de tentar ler um contrato complexo e tentar entender o que o 
contrato está dizendo, eu não vou entender direito, muitas vezes essa boa 
vontade, esse bom relacionamento na companhia proporcione isso, então 
acho isso muito legal 
Orador A: Em relação à cultura, esse mesmo ponto da cultura de 
compartilhar, no mercado como um todo, como é que você tem visto isso, 
assim, você acha que as pessoas estão com essa cultura dentro delas, 
se ainda esta um pouco atrasada, qual sua visão? 
Orador B: Mas como um todo? Ou dentro da GNA? Orador A: Não, como 
um todo, fora da GNA 
Orador B: Acho que isso varia muito de empresa para empresa Amanda 
Orador A: Porque a gente está falando dos indivíduos mesmo, das 
pessoas 
Orador B: Acho que depende muito de empresa para empresa, de área 
para área, porque eu já tive experiências onde conseguir uma informação 
era extremamente custoso, e vivo em um ambiente hoje na GNA hoje que 
o acesso a informação é assim fluida, né, claro que demanda Carol qual 
que é sua agenda, vamos marcar uma reunião para você 
  
me apresentar esse contrato de gás e tal e ela vai conseguir separar um 
horário para me explicar, entendeu, mas a informação flui e ela vai 
conseguir um horário para me atender, entendeu e eu já tive exemplos 
em outras companhias que não, que não flui, que a pessoa quer reter a 
informação, muitas vezes ate mesmo por não, por receio né de 
compartilhar o conhecimento que ela tem talvez de deixar de ser 
necessária a companhia, algo assim, não sei estou especulando, mas 
muito nesse viés, depende de empresa para empresa, de setor para setor 
e pessoa para pessoa, mas dentro na GNA eu acho um ambiente muito 
diferenciado de tudo que eu já vivenciei 
Orador A: Outro ponto era justamente sobre isso que você falou sobre o 
receio de compartilhar e tudo mais, você acha assim, você sente que 
algumas pessoas parecem mais resistentes em compartilhar o 
conhecimento assim de forma geral? 
Orador B: Sim, com certeza, com certeza. De pessoas para pessoas 
também, né, é individual, tem pessoas que é elas querem reter a 
informação para si para elas de certa serem as únicas a terem domínio 
naquela determinada matéria, e eu pelo menos tento fazer um pouco 
diferente porque quanto mais eu disseminar as informações, as 
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necessidades da minha área e colocar meus colaboradores ali, que 
trabalham diretamente comigo cientes do que a gente precisa, com todo 
conhecimento que eu posso passar para eles, o meu cotidiano ele fica 
mais leve e até mesmo a companhia tende a fluir melhor como um todo, 
né, e acho que pelo contrario, você ao invés de reter você vai ser 
essencial, a partir do momento que você trava as informações para você, 
você está criando um problema para você dentro da companhia, você vai 
acabar sendo mal visto, é o que eu acho 
Orador A: E aí em relação a essa mesma questão de interesse, mas 
falando sobre a guarda, você acha assim que algumas pessoas têm mais 
dificuldade de repente em gerir o tempo e acabam não guardando as 
informações, os dados, os arquivos nos locais adequados 
Orador B: Sim, aí é cultura também de pessoa para pessoa, algumas 
pessoas que tem mais dificuldade, você precisa, uma cobrança mais é 
vamos dizer, rotineira, né, falar ah isso aqui está arquivado, isso aqui esta 
funcionando bem, isso aqui está bem arquivado, qual que é o caminho, 
como é que ta sendo arquivado esse material 
Orador A: Então de repente as pessoas 
  
Orador B: Pode falar 
 
Orador A: Então você acha que de repente as pessoas é não tem, 
algumas pessoas, essas pessoas que não tem interesse de repente em 
fazer a guarda adequada, será que de repente elas não têm a clareza da 
importância daquele ato? 
Orador B: É, concordo, é isso as pessoas muitas vezes não vê o impacto 
que pode causar por não fazer um devido arquivamento e ter uma lógica, 
você deixa ai um monte de documentos arquivados no seu computador, 
no seu desktop, se der uma pane, cara pode perder meses de trabalho, 
né, por falar nisso eu tenho que limpar minha área de trabalho 
Orador A: Bem lembrado (- risos), ta certo. E aí assim, falando ainda sobre 
questões individuais dos seres humanos é o pessoal assim na área de 
energia principalmente, costuma ser muito especializado, né nessa área, 
é o que a gente percebe, geralmente tem um lado técnico bem forte e é 
lógico que eu imagino que a empresa tende selecionar as melhores 
pessoas para seu corpo técnico, né 
Orador B: Sim 
 
Orador A: Você acha que as pessoas técnicas eles estão mais voltados 
mesmo para atividade deles ou você acha que eles também têm essa 
capacidade, essa didática para compartilhar e para cuidar desse lado de 
gestão do conhecimento? 
Orador B: Eu acho que a empresa provoca com que essa informação seja 
disseminada, entendeu, nessas palestras e etc, então pode não partir da 
pessoa, mas parte da companhia incitar que essas essas palestras sejam 
feitas, então é flui bem na GNA igual eu te falei, não sei se flui em outras 
companhias da mesma forma que com a gente, a gente tem um corpo de 
pessoal bem diferenciado, eu acredito, das demais companhias 
Orador A: E do outro lado assim, não do lado de quem está 
compartilhando, mas o publico de quem recebe esses treinamentos, 
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essas palestras que você comentou, é quando vocês lançam algum 
convite desse tipo de evento, assim você sabe se o engajamento é alto, 
se tem uma demanda bacana 
Orador B: Olha, todas as vezes que eu percebi as salas de reunião 
estavam cheias, e quando eu tive a oportunidade de participar a sala 
também estava cheia, não sei se o quórum todo foi atingido, se teve muita 
gente do lado de fora, mas eu tenho ciência que, 
  
da para ver que foi assim, satisfatório o interesse, bastante gente 
 
Orador A: E aí nesse momento também do convite você sabe dizer se tem 
algum tipo de triagem, de peneira, assim dependendo do assunto eles 
recomendam que tais pessoas 
Orador B: Não, o conhecimento que eu tenho é para todo mundo, soltou 
o convite é para todo mundo, quem quiser participar participa, e é isso 
Orador A: Tá certo, e aí em relação ao pessoal de campo mesmo, o 
pessoal que fica lá na obra no caso da implantação e depois na operação, 
todo mundo tem acesso a esse tipo de evento ou fica alguém de fora, 
você sabe dizer? 
Orador B: Olha é eu não me recordo se eles fazem específicos, eu lembro 
que algumas foram feitas tanto no escritório do Rio quanto no escritório 
lá, e assim como teve palestras lá que ocorreram aqui também, mas eu 
não sei como que ta sendo a dinâmica, se faziam link e participavam todos 
via vídeo conferência 
Orador A: É e assim, falando agora sobre mais sobre a quarentena da 
Covid 19, você acha que o Corona Vírus ele foi um dificultador na questão 
da gestão do conhecimento, assim eu digo gestão em relação a produzir 
conhecimento e armazenar 
Orador B: Eu acho que sim, acho que sim, acho que o relacionamento 
humano tem um fator muito forte na parte de resolução de problemas e 
ter uma comunicação mais direta agilidade na informação e talvez se 
tenha produzido mais informação do que o necessário porque todo mundo 
por conta(inint) [00:25:57] as vezes todo mundo gera o material, não era 
aquilo que você estava querendo exatamente e aí porque foi para um col 
a pessoa não entendeu muito bem, se você tivesse do lado dela você 
resolveria, então eu vejo um dificultador na geração de informação com 
qualidade, entendeu? 
Orador A: Com qualidade, ne 
 
Orador B: Você consegue resolver, mas muitas vezes são situações 
piores, leva mais tempo,  é mais desgastante e muitas vezes a qualidade 
da informação acaba não ficando 100%, o que que você acha? 
Orador A: Eu acho isso também, eu acho que teve dois lados, eu acho 
que tem esse lado que você falou que é muito prático estar perto, estar 
próximo das pessoas, né facilita você, até o acesso, você não precisa 
ligar, não precisa agendar, mas por outro lado eu 
  
também acho que facilitou a questão de hoje em dia estar todo mundo no 
mesmo ponto, né, esta todo mundo nas suas casas e a comunicação é a 
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mesma tanto dentro do escritório do Rio ou no escritório do Porto, da no 
mesmo, né, porque estamos todos distantes, ne 
Orador B: Sim 
 
Orador A: Partes positivas e negativas, né Orador B: É, sim 
Orador A: Acho que é bem por aí mesmo, ta certo. E por último em relação 
a cadeia de suprimentos, né do setor elétrico, a cadeia como um todo, né, 
a gente tem as transmissoras, as geradoras, as receptadoras, é você sabe 
dizer se vocês interagem com outras empresas de dentro da cadeia de 
energia, ou como é que é essa relação ou você não sabe, como que é 
Orador B: Olha o conhecimento que eu tenho é que a gente tem uma certa 
relação com as distribuidoras de energia porque toda energia gerada pela 
GNA ela já esta atrelada ao contrato com essas distribuidoras, e tenho o 
conhecimento também de empresas que servem como benchmarking 
para gente para não deixar a GNA ir para o caminho errado, né , vamos 
dizer (inint) [00:28:05], elas servem como um ponto de referência, tem 
muita gente que trabalhou em outras companhias, muitas vezes ajuda 
você ter um contato e saber, não caminho é esse daqui, então vamos 
seguir pelo caminho certo 
Orador A: Você acha que a comunicação entre as empresas hoje em dia 
ela é fluida assim, ou ainda existe aquele receio de abrir informação, 
perder vantagem competitiva 
Orador B: A co, certeza existe receio de perda, abrir informação então e 
acho que não vejo isso muito é diferente no futuro, não, porque faz parte 
da competição de mercado, né, se você abre demasiadamente a 
informação você acaba perdendo vantagem se for for competir no próximo 
leilão, né, se você olhar só isso daqui nunca vou mudar às vezes não faz 
diferença nenhuma você compartilhar tudo que você tem, mas 
dependendo da informação se é critico ou não acho que algumas 
empresas com certeza vão reter o conhecimento e não vão passar para 
frente 
Orador A: Tá certo, e aí então fazendo um resumo mais ou menos, você 
acha que eu posso resumir assim em relação a criação, compartilhamento 
e armazenamento é pelo 
  
que você falou me pareceu que o compartilhamento é uma coisa que está 
forte dentro da empresa em que você atua, e aí talvez a criação não seja 
um ponto que seja tão focada assim, mas pode ser uma consequência do 
compartilhamento, né e o armazenamento ainda têm alguns pontos que 
podem melhorar, né, eu posso entender dessa forma? 
Orador B: Concordo, pode sim. Temos espaço para criar uma cultura de 
armazenamento dentro da companhia, desde o inicio da cadeia como um 
todo, e até mesmo reestruturar o que a gente já tem hoje 
Orador A: Entendo, bacana. Você acha que tem mais algum fato 
importante que a gente não falou, que você queira acrescentar? 
Orador B: Sim, é a companhia nossa ela tenta por diversas vezes fazer 
uma reunião, né para justamente a alta direção compartilhar o norte da 
companhia, todos os acontecimentos, isso acontece de forma periódica, 
vamos dizer uma vez por mês, as vezes um pouco menos, uma vez a 
cada três semanas, mas sempre temos os diretores comunicando o status 
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da companhia, o status dos projetos com todos os funcionários da 
companhia. Isso é muito importante para você ter um senso de norte, 
saber onde você está e para aonde você está indo, né, todos os 
funcionários, ne, e aí você tem a visão de que você faz parte de algo muito 
maior que a implantação da térmica, ne, ah eu cuido do caixa da 
companhia, mas o que que é uma turbina, não quero saber, só vou gerir 
o caixa, não, tem uma turbina que vai ser entregue, tantas toneladas, um 
gerador de é bastante interessante essa informação e a diretoria faz isso 
com uma certa frequência 
Orador A: A alta gerência, né, digamos assim, muito bom, tá certo então, 
te agradeço muito 
 

Fim da Transcrição [00:31:22] 
 

 
Gravação: entrevista_6_ Duração: [00:48:28] 
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(- comentário aqui) Comentários do transcritor, exemplo (- risos) 
[00:00:00] Marcação do tempo onde inicia uma fala 
(inint) [00:00:00] Trecho não compreendido com clareza 
Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, concordância 
Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 
Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade 
da fala da outra pessoa 
Orador A Não identificado 
Orador B Não identificado 
 
 
Início da Transcrição [00:00:02] 
 
Orador A: Boa tarde a gente está aqui com o coordenador da área de 
contabilidade da GNA, e ele topou participar da pesquisa e sou muito 
grata, muito obrigada viu, boa tarde para você, a gente tem aí, como a 
gente já tinha comentado a pesquisa é sobre a gestão do conhecimento, 
a gente vai falar sobre as barreiras na implantação da gestão do 
conhecimento, no levantamento bibliográfico a gente já reparou que 
consegue dividir as barreiras normalmente em barreiras ambientais, 
barreiras organizacionais e barreiras humanas, e a aí a gente vai começar 
falando especificamente é nessa pergunta sobre a GNA mesmo, a 
questão da infraestrutura técnica e organizacional da empresa, então 
assim é eu queria saber de você se dentro da GNA vocês têm algum 
sistema de gestão da informação, sistema de gestão integrada, se você 
tem alguma ferramenta virtual para você guardar dados, arquivos, 
compartilhar também informação e dados, vocês tem alguma coisa que te 
ajude, uma nuvem, uma rede, uma coisa do tipo? 
Orador B: Nós temos, dentro né trabalhando especificamente na área da 
contabilidade, então ela é regulada por algumas normas que por mais que 
seja uma empresa de energia 
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você tem uma característica de todas as empresas são teoricamente 
iguais, né, então assim a classificação contábil, fechamento dentro da 
elaboração dos relatórios, as obrigações né que a gente pode chamar 
assim, as obrigações chamadas rotinas tem uma sequência então nós 
temos uma rede onde para cada um dos itens nós guardamos lá as 
informações, por exemplo nossa área ela é uma área que tem acesso a 
outras, outras áreas da companhia aonde a gente recebe a informação, 
nós confrontamos com o que está no sistema do SAP, nosso sistema RP 
e verifica se aquele documento está em linha, fazemos esse double 
check, isso conta para bancos, financeiros, também na parte de folha de 
pagamento tá, a gente recebe uma informação, compilamos, guardamos 
e temos a gestão sobre isso. Uma das coisas que ajuda nesse processo 
de fechamento é um cronograma, onde a gente disponibiliza uma planilha 
Excel para toda a companhia,  e solicitamos que sejam respeitadas 
aquelas datas de entregas das atividades, então essa etapa em relação 
a fechamento é a nossa origem quando a gente está falando do contábil 
Orador A: Vocês usam uma rede coorporativa, né para guardar as 
informações 
 
Orador B: É uma rede coorporativa, isso, essa rede corporativa ali dentro 
tem todas as nossas rotinas, as possíveis criações de rotinas e projetos 
também 
Orador A: Tá certo, a freqüência de atualização dessa rede, existe uma 
rotina de freqüência mesmo de atualização? 
Orador B: Não na questão da organização, mas a gente tem mensal, a 
gente recebe documentos e cria uma pastinha em cada mês onde coloca 
cada uma das atividades. Exemplo: recebo um arquivo da folha, eu tenho 
lá dentro dessa rede eu tenho chamado Fopag e aí eu vou pegar o arquivo 
do mês de julho, eu tenho lá uma pastinha do mês de julho, eu faço essa 
atualização eu posso dizer que é mensal. 
Orador A: Mensalmente você cria uma pasta para guardar os documentos 
referentes daquele mês, né, entendi. Ainda sobre a parte de ambiental, 
sobre o designer dos escritórios, isso obviamente quando vocês estavam 
lá, antes do home Office, na GNA como é que era a disposição do 
mobiliário no escritório, vocês ficavam em um ambiente aberto ou cada 
um tem uma sala, é tem essa divisão, ou se tem baia alta, baia baixa, se 
todo mundo ficava junto 
Orador B: Não, eu acho que a GNA implementou, né acho que já é uma 
tendência de 
  
mercado principalmente nos últimos 10, 15 anos chamado open space 
então ou seja, você tem uma linha, então você tem mesas colocado em 
departamentos, então você correlaciona os departamentos que possam 
ter mais relações, então a contabilidade ela tinha relação com a área 
fiscal, com a área financeira e com a área de processos então como a 
área da contabilidade ela tinha acesso ao meu lado tinha pessoas do meu 
time, em frente eu tinha muito acesso ao time fiscal, e aí dentro da 
estrutura do ambiente, aonde ficavam os gestores de cada área, ficava 
aproximadamente na janela, então era separada, nos corredores ficavam 
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os coordenadores, analistas e, o time né, e os gestores ficavam 
separados de frente para o seu time 
Orador A: Dentro do mesmo espaço, né 
 
Orador B: Tudo dentro do mesmo espaço, é uma mudança que aí você 
tem, são apenas reuniões, quando tem alguma reunião de trabalho que 
aí você vai para uma sala específica para poder tratar o assunto 
confidencial, alguma coisa assim, não mais do que isso 
Orador A: Alta gerência, diretoria fica também com vocês nesse espaço 
aberto ou fica em lugar separado? 
Orador B: Não, nós temos até bastante acesso em comparação as outras 
empresas,acho que a diretoria da GNA é muito acessível quando a gente 
precisa de qualquer demanda de alguma informação então eles são 
acessíveis, porém eles ficam em uma sala separada onde fica toda a 
diretoria, presidência, financeira, jurídica, implantação, sustentabilidade e 
regulatório, eles ficam em uma célula separada 
Orador A: Então se você precisar falar pessoalmente com seu diretor você 
precisa ir até essa outra sala, né 
Orador B: Perfeito, exatamente, eu trabalho no décimo terceiro andar, a 
diretoria fica no décimo quarto 
Orador A: Certo, sobre ainda a questão ambiental, a gente está falando 
agora de rotatividade do pessoal, assim a gente sabe que o setor elétrico 
ele já tem mais de um século de existência e naturalmente muitas pessoas 
vão se aposentando e tudo mais, eu entendo que não deve ser o caso da 
GNA que é uma empresa jovem mas a gente tem caso de rotatividade de 
pessoal relativa porque é normal em todas as empresas, né, eu 
  
acho que das pessoas saírem e entrarem a todo tempo, então assim, 
especificamente sobre isso, quando alguém vai ser desligado, ou vai se 
desligar, ou vai se aposentar você sabe dizer se existe algum plano 
estruturado mesmo de retenção do conhecimento, para que o 
conhecimento não vá embora junto com essa pessoa que vai sair. 
Orador B: É isso eu acredito que seja o grande, não só o desempenho 
das empresas de energia elétrica, eu acho que qualquer outra empresa 
né, qualquer outro negócio acho que a grande dificuldade é você 
conseguir reter o conhecimento e fazer com que  seja o mais natural 
possível a transferência dele, então assim o que eu tento trabalhar com 
time, com a gestão de criar uma rotina de estar falando quais são as 
atividades por semana, ou dentro de um planejamento anual das 
atividades e fazer , deixar manuais de atividades para cada uma dessas 
atividades que estão atreladas à contabilidade,  então assim pela 
experiência que eu já tenho de ter trabalhado em empresas também de 
serviços. Então isso é um ganho que a gente tem que pensar sempre é 
como deixar o mais fácil possível para alguém poder entrar, então esse é 
um exercício, conhecimento, você passar conhecimento nunca é demais, 
se você consegue passar o conhecimento tem alguém que será capaz de 
fazer aquela atividade e você estará apto para fazer novas atividades, e 
meu pensamento é mais essa transferência mesmo, não tem segredo, no 
meu entendimento quanto mais comunicarmos ao time principalmente, a 
divulgar, a ter acesso as informações a falar o que é possível realmente 
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falar você tem que estar posicionando então isso faz naturalmente a 
cadeia do conhecimento faz e roda naturalmente, a partir do momento 
que você coloca todos com a mesma informação, informação clara, o que 
você faz, qual é sua rotina, qual é sua atividade, onde a gente quer 
chegar, qual nosso desenvolvimento, qual nosso gap, isso faz 
tranquilamente a roda girar, e realmente é um fluxo natural, em 
determinado momento entram pessoas novas, com novas habilidades, 
com novos conhecimentos, e você tem essa transição, você pode utilizar 
essas gerações aí essa troca, essa sinergia tão bacana, novas pessoas 
com mais experiências podem dar muita coisa boa também 
Orador A: Verdade, então assim, um plano estruturado para retenção do 
conhecimento não existe, até aonde você sabe, mas você como gestor 
procura fazer isso de uma forma é que dá para fazer dentro da sua equipe, 
é isso, né? 
Orador B: Sim, exatamente, vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo 
real. Eu tenho uma funcionária que está de licença maternidade, e 
acredito que o bebê dela deve 
  
estar nascendo por hoje Orador A: É mesmo? 
Orador B: É (- risos) Então é. Eu estou procurando uma pessoa para ficar 
durante esse período temporário então uma das solicitações que eu pedi 
para ela foi antes dela sair preparar um manual com todas as atividades 
que ela faz, ela preparou esse manual e mandou dentro das atividades, 
mandou para o time todo, então eu mais as outras duas meninas que 
trabalham junto comigo recebemos isso, quando tiver essa pessoa para 
substituir, a pessoa vai estar recebendo a mesma informação, a diferença 
é talvez a gente ter mais conhecimento em relação ao sistema e como 
funciona, então é não podemos, temos que trabalhar para que as pessoas 
possam ter férias, para que as pessoas possam ter o compromisso dela, 
então isso faz toda a diferença. 
Orador A: Verdade. E agora assim extrapolando a GNA, pensando no 
mercado como um todo, você vê isso com freqüência assim, de que exista 
um plano estruturado na empresa para reter o conhecimento dentro da 
empresa quando alguém sai ou é desligado? 
Orador B: Eu acho que varia muito, vai variar muito de gestão para gestão, 
é porque assim por mais que a empresa de repente pode implementar 
isso na cultura, então é uma coisa que ainda, acho que a gente não tá, 
isso não é uma coisa tão ainda tem essa transição de geração que as 
pessoas ainda entendem ainda que você transferir o conhecimento é uma 
coisa ruim, acha que você vai perder o emprego se você está 
substituindo.Então assim eu tive pessoas que me ajudaram a ter 
conhecimento, então tanto na minha vida profissional, então assim 
quando eu cheguei na GNA a experiência que eu tive sempre foi de 
passar conhecimento, de passar as atividades para que todo mundo saiba 
acho que não tem que ter problema, a comunicação tem que ser clara, 
mas isso depende muito de gestão para gestor, você pode ter gestor que 
é muito seguro e o cara não ter problema nenhum em passar e o time dele 
possa desenvolver, e você pode ter gestor que de repente tem essa 
questão de insegurança , e de repente passa o conhecimento pode se 
sentir inseguro, mas é, varia, isso é de pessoa para pessoa, e acho que 
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é uma coisa que é uma mudança, é uma quebra de paradigma, todo 
mundo tem que ter acesso a informação sem problema, podemos ser, só 
quem guarda segredo é baú, então 
  
Orador A: Verdade, então assim falando, já que a gente entrou nesse 
tema de compartilhar, de dividir, falando especificamente sobre é a 
questão organizacional, quando alguém compartilha informação ou 
conhecimento, né, faz um treinamento para dividir com os colegas o que 
sabe e tudo mais, você sabe dizer se ele é recompensado de alguma 
maneira por isso, por ser um reconhecimento monetário ou não, se existe 
essa recompensa? 
Orador B: Eu acho que a recompensa, eu não digo que possa, eu não sei 
se tem dentro da companhia a recompensa monetária, mas eu acho que 
tem a não monetária, eu vou dar o exemplo, quando a gente pega para 
falar com time de regulatório, que é uma coisa tão especifica que 
pouquíssimas pessoas conhecem no mercado, é tão detalhe, é tão, aquilo 
o cara conhece de cor e salteado, o cara então, isso é a transferência de 
conhecimento, isso é um ganho que ele vai ter, talvez não vai ter a 
questão de grana, mas ele vai falar cara, esse cara sabe demais eu posso 
absorver o conhecimento dele, ou tentar traduzir para que ele faça aquela 
questão tão técnica para área que eu trabalho, então eu acho que na 
minha visão, se alguém falasse assim, você pode fazer um treinamento 
como seria a contabilidade, alguma coisa assim, eu entendo que assim, 
eu não me preocuparia com questão monetária e sim com questão 
conhecimento, o legado de você deixar, de você não pensar no agora, 
acho que a gente tem que pensar no que vai ser a empresa daqui mais 
vinte, vinte e cinco anos, então a gente vai fazer parte desse projeto, uma 
pedra fundamental, mas terá uma continuidade 
Orador A: Certo, e aí falando especificamente sobre a gestão mesmo do 
conhecimento na implantação dessa gestão, você acha que os objetivos 
da empresa em relação a gestão do conhecimento está claro para todos 
os colaboradores, quer dizer todos os colaboradores dentro da empresa 
eles têm a real ciência do que a empresa espera deles em relação a 
gestão do conhecimento? 
Orador B: Aí é aquela coisa de gestão para gestão, é uma coisa que por 
mais que possa dá treinamentos, que possa ser pilares de liderança, de 
você está posicionando isso , porque assim é como que eu posso falar, 
por exemplo a empresa ela tem, eu visualizo que o RH eles tem, vai te 
dar um suporte, eles contratam uma pessoa, você entende que a pessoa 
vai estar fazendo gestão, ter acesso a pessoas abaixo, vão ter pessoas 
acima dele, vai ter os pares que ele vai ter que começar a dividir esse 
conhecimento e trocar, e chega um determinado momento que a 
companhia ela de repente ela fala tanto bem na 
  
área gerência, na área de diretoria, todo mundo está muito engajado com 
isso, só que quando a gente chega, quando eu chamo de sanduíche, que 
são os gestores, que são os gestores intermediários que tem que lidar 
com a base da pirâmede e com a ponta da pirâmede é uma coisa que 
ainda gera alguns ruídos, então eu acho que é trabalhar melhor essa 
comunicação fazer com que chegue e é reforçar, são pilares, é você ter 
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uma comunicação clara, a comunicação clara te ajuda a ter um 
conhecimento para todos, então de repente, hoje estou como 
coordenador lá na, na contabilidade, tem que entender que eu tenho que 
preparar alguém para ser meu substituto, a pessoa que for assumir meu 
lugar tem que preparar alguém para ser substituta dela, então quais são 
os gaps, quais são os conhecimentos que ela precisa ter, talvez ela não 
vai ter o conhecimento necessário, mas qual é o necessário, é formatar 
essa pessoa, é preparar ela, eu acredito que a companhia como todas as 
outras também ela trabalha muito nessa questão de liderança de tentar 
fazer os valores cheguem , só que as vezes as pessoas entendem, pelo 
dia a dia pelas entregas corridas o pessoal deixa isso um pouco de lado, 
então é uma coisa que, é o desenvolvimento, acho que assim não é tratar 
o desenvolvimento de uma pessoa como um item do seu trabalho, um 
item adicional, tem que se como se fosse uma coisa realizada, sempre, 
você sempre tem que estar capacitando e desenvolvendo, acho que esse 
é o exercício que a gente tem que, eu acredito que os diretores passam 
para os gerentes, os gerentes chegam até no nível de coordenação, 
especialistas e supervisão, mas quando em um nível mais abaixo, chega 
no dia a dia deixa de existir, a pressão talvez de entregar uma coisa acaba 
não sendo passada tão bem, mas isso não só na GNA, acho que 
Orador A: Geral, né Orador B: De geral, geral 
Orador A: Tá certo, tá certo. Agora você já tinha falado no meio da sua 
fala, você falou que diretoria engajada e tudo mais nessa questão da 
gestão do conhecimento, como é que você vê assim o apoio deles em 
relação a isso, você acha que eles têm tempo, recursos suficiente para 
apoiar a gestão do conhecimento, ou nesse momento eles estão mais 
focados mesmo em fazer as coisas acontecerem? 
Orador B: Como que eu posso falar, aí vai de diretor para diretor, né então 
eu posso falar pelo diretor financeiro que eu estou acesso diretamente a 
ele, então assim por ele ser uma pessoa que também tem a mesma 
formação acadêmica, ou similar a minha 
  
então os assuntos técnicos ficam mais tranqüilos de lidar com ele, então 
assim a acessibilidade que a diretoria te dá, é uma coisa que de repente 
talvez você não encontre em outras empresas, tem uma questão mais 
hierarquizada, né, então assim só gerente fala com diretor, diretor fala 
com diretor e de repente você não consegue fazer um analista falar com 
diretor, então a GNA tem uma característica que é assim no ambiente dela 
que as pessoas, e você tem acesso, lógico que por uma questão de 
respeito, mas você consegue acessar, e eles mantém essa porta aberta, 
então isso é uma coisa muito positiva, então acho que esse engajamento 
faz com que as pessoas, o ambiente ajuda, contribui muito para isso, por 
mais que a gente saiba que é um desafio enorme colocar duas térmicas 
e mais um projeto de gás para frente, é desafiador, é, muita gente está 
aprendendo, está realizando nesse momento, tá, então assim isso é uma 
coisa que o ambiente ajuda muito, tanto da diretoria, eu acho que isso é 
um pilar que a empresa tem que é um engajamento que não encontra em 
algumas outras empresas 
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Orador A: É você falou que eles são muito engajados, e aí disse que no 
mercado ainda encontra a hierarquia como obstáculo, né para que esse 
apoio chegue até a base, é mais ou menos isso, né 
Orador B: Sim, sim 
 
Orador A: a base, mais ou menos isso Orador B: Exatamente 
Orador A: Tá certo, ta bem, e aí a gente falou desse próximo ponto aqui 
lá no começo que é a questão da cultura para compartilhar, do indivíduo 
mesmo, sabe assim do ser humano 
Orador B: Sim 
 
Orador A: Do hábito de dividir o conhecimento, né, você acha que o 
pessoal normalmente tem o hábito de dividir, de dedicar um tempo para 
dividir o conhecimento, ou eles estão mais focados mesmo na parte 
técnica do trabalho, em fazer e chegar ao resultado, qual é sua visão 
assim de forma geral das pessoas hoje em dia, assim você acha que isso 
já mudou, ainda está muito presa a essa questão do medo que você falou, 
você falou da insegurança que algumas pessoas tem em dividir, né 
Orador B: É assim, é essa, é como que eu posso falar, é eu como que eu 
visualizo isso, 
  
esse desafio que a gente tem pela frente assim, é quando eu olho o que 
nos temos dentro da própria GNA então assim eu posso falar mais pela 
área que eu trabalho então assim a forma que eu conduzo e que gosto de 
trabalhar com todas as áreas, aí de repente é um valor individual que eu 
tenho desde sempre, olha você, qual é o seu trabalho, você tem uma 
relação contratual, você recebe seu salário e faz seu serviço, se você faz 
bem seu serviço isso é uma coisa, isso é um valor individual que você 
acaba remetendo isso para, você acaba retribuindo isso para as outras 
áreas, o que eu posso falar em relação a interface da minha área, da área 
contábil junto com as outras e tento sempre na medida do possível. E se 
alguém está me pedindo uma urgência, está me pedindo algum 
atendimento, você tem que tentar entender, assim sempre se colocar na 
posição do outro, eu como, eu mais o time a gente trabalha nesse sentido 
de tentar entender o que a pessoa está solicitando, é buscar o que, qual 
a dificuldade para tentar arredondar, sei que de repente não vou conseguir 
arredondar tudo, mas assim tento deixar o mais próximo de alguma coisa, 
o mais ajeitado possível 
Orador A: E você acha assim, olhando para o mercado, é na sua 
percepção, você acha que hoje em dia as pessoas estão com essa cultura 
de compartilhar ou ainda você vê algum obstáculo assim no geral, só em 
relação ao seu ponto de vista mesmo, fora da GNA? 
Orador B: É, é uma coisa que é interessante, por que assim agora está 
chegando, assim quando você é muito próximo (inint) [00:23:20] 
Orador A: Graças a Deus 
 
Orador B: Acho que agora foi a minha, foi a minha 
 
Orador A: Eu pensei que fosse a minha de novo, eu já ia excomungar a 
vivo(- risos) Orador B: Não, não, nada, nada, pode ficar tranquila(- risos) 
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Orador A: A gente estava falando da cultura de compartilhar, né, do hábito 
de dividir o conhecimento se você acha que, como é que é sua percepção 
em relação a isso hoje no mercado 
Orador B: Como que eu posso falar, é bem, bem interessante essa parte, 
assim uma coisa aí posso falar do conhecimento que eu já tive então, 
posso falar pela minha experiência pessoal também 
  
Orador A: Isso 
 
Orador B: Eu tenho uma filha de 15 anos e uma filha de 11 eu vejo que 
assim, o conhecimento é muita coisa, então a quantidade de coisas que 
são recebidas, as informações às vezes não são bem digeridas, acho que 
aí por exemplo é tanta informação que as pessoas, a pessoa tem tanta 
facilidade de buscar, pesquisar, só que às vezes as pessoas não 
conseguem ter a interpretação, eu acho que assim, a gente tem que ter 
uma mescla das coisas e das pessoas, na hora que receber uma 
informação tentar entender, ter a capacidade de interpretar, isso é uma 
coisa que precisaria ser revista, essa transição de gerações, né , quando 
a gente pega hoje pessoas que estão entrando no mercado de trabalho 
de 20 a 25 anos são pessoas que, já é uma nova geração que tem uma 
mente mais aberta para diversas coisas, o cara não ta preocupado com 
gênero, religião, cara seja feliz e dane-se a idéia, eu trabalho aqui no meu 
canto e faço a minha parte, e aí você tem uma coisa que é interessante, 
geração da galera que está no meio do caminho entre, até os 45 anos de 
35 a 45 anos eles tem aquela gestão um pouco mais é seguir aquele 
trabalho, seguir aquela coisa mais rígida, não tão flexível que ela está 
tendo que se adaptar com essa nova geração, e aí você também trabalha 
com pessoas de mais idade que o cara fala como que uma pessoa pode 
trabalhar com fone, como que uma pessoa pode acessar internet durante, 
então é essa mescla,que eu olho assim, conhecimento tem que ser 
passado, tem que se envolver pessoas novas, eu cada vez mais entendo 
que vai ter automações, que as pessoas tem que ter trabalho mais critico, 
de analisar as coisas, quando receber algum comentário, receber algum 
email, receber algum documento, interpretar para antes de responder a 
pessoa tem que, e isso é uma coisa que você não vai aprender na escola, 
você não aprende na faculdade, você aprende com a vida, você aprende 
com o tempo aonde você vai desenvolvendo, e você também tem que ter 
sorte de pessoas que também estão dispostas a ensinar, porque as vezes 
as gente prepara, a pessoa entra no mercado de trabalho sem saber 
interpretar, se comportar ou até se portar, então ela acaba aprendendo 
um pouco na dor, mas o que eu posso falar em questão de conhecimento 
ainda temos um caminho muito grande a percorrer, mas pessoas estão, 
elas querem assim, olha eu vou pegar uma informação e só trabalhar isso 
aqui, se você der uma coisa a mais, ah eu quero ser reconhecido 
financeiramente eu quero ser reconhecido monetariamente por saber 
mais esse ponto. Não você não tem que ser conhecido monetariamente, 
você vai ser reconhecido por outras coisas, se não vai ser nessa empresa 
pode ser na outra, então é isso que a pessoa, que eu entendo que a 
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pessoa tem que buscar, mas agora a gente tem que entender que cada 
um tem os seus limitadores, né 
Orador A: É ainda nesse ponto de compartilhamento e na questão 
individual além do hábito de dividir o conhecimento igual a gente falou, 
você acha que tem algumas pessoas que ainda parecem mais resistentes 
a compartilhar o conhecimento? Como você disse, ne , você já falou que 
acha que algumas pessoas ainda se sentem inseguras, ainda tem medo 
de passar, então assim ainda existe um pouco isso, né no seu ponto de 
vista, de insegurança de dividir, né 
Orador B: Sim, sim, de dividir acho que cada vez mais as pessoas, como 
que eu posso falar, acho que as pessoas tem ainda um receio, as pessoas 
tem medo de serem, é de serem substituídas, então no momento que as 
pessoas entenderem, olha eu consigo passar meu conhecimento para 
outro, eu consigo fazer coisas que podem agregar mais valores, então, 
mais isso vê que também, é o tempo também que ajuda a pessoa a 
entender isso, então não assim discordo quando uma pessoa faz isso por 
insegurança, muito pelo contrário, é mais pela questão de medo, então 
depois ela aprende, olha isso aqui eu posso ser mais tranqüila, eu posso 
passar sem problema nenhum 
Orador A: Nesse mesmo ponto em relação a guarda, a guarda de 
informação, guarda de documentos e tudo mais, guarda da memória, você 
acha que algumas pessoas ainda tem mais dificuldade em gerir o tempo 
de repente acabam não fazendo a guarda no local adequado, você acha 
que isso já passou e todo mundo esta rodando direitinho 
Orador B: Imagina a gente ainda tem hoje pessoas que salvam, ao invés 
de salvar na rede da empresa salvam no, na sua máquina, (- risos) aí já 
responde, a gente fala cara porque você salvou na máquina, porque 
assim, é um material, é as pessoas não entendem, né, ou eu acho que as 
vezes não lê as letrinhas miúdas lá do código de ética, do compliance, 
trabalho, seu desenvolvimento está nesse trabalho pertence a empresa 
não pertence a você, você vai contribuir, vai atribuir, deixar seu legado, 
eu acho que as pessoas deveriam ser mais se pegam muito nisso, eu 
acho que ainda é uma coisa que a gente precisa evoluir, eu não digo o 
americano, eu não digo o brasileiro, eu acho que tem essa questão mais, 
acho que o europeu ele é mais, olha essa informação já disponibiliza, até 
o americano eles pegam isso colocam disponibilizam e vida que segue, o 
brasileiro eu acho que tem essa característica. Há uma mudança, mas 
  
Orador A: Ainda existe, ne, mas as pessoas ainda não tenham entendido 
ainda a importância de fazer essa guarda adequada e tudo mais, de 
pensar no longo prazo, ne 
Orador B: Eu acho que você tem a questão do desconfiômetro, ne que as 
pessoas falam , então ah será que de repente a pessoa que esta aqui do 
meu lado quer passar a perna em mim, então isso é uma coisa que acaba 
ocorrendo, né, cara se passar a perna é vida que segue, não tem 
problema, a pessoa tem que ser um pouco mais livre para isso 
Orador A: É falando assim especificamente sobre o corpo técnico assim 
da GNA e também de fora de GNA, é que o pessoal da área de energia 
ele costuma ser bem especializado, né, nessa área, tem o lado técnico 
bem forte, né, e você acha que é mais normal que eles estejam voltados 
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mais para área técnica mesmo, ou você acha que hoje em dia mesmo o 
pessoal técnico também tem uma didática legal para compartilhar, para 
dividir, você acha que já existe esses dois lados? 
Orador B: Posso , vou te dar minha experiência que é de como contador, 
então em determinado momento da minha vida eu era muito técnico, 
então seja, você sabia fazer todas as partes, e tinha dificuldade de traduzir 
a parte técnica para uma pessoa leiga, então uma das coisas que eu 
mudei e busquei melhorar foi tentar traduzir meu tecniquês para que as 
pessoas possam entender e aí você consegue se comunicar, então isso 
esta atrelado a comunicação, é o que eu vejo hoje lá na GNA, claro cada 
área tem uma especificação, então assim se você quer botar uma pessoa 
de uma área totalmente técnica para conversar com uma outra eles tem 
que chegar em um meio termo, acreditam que até chegam mais tem que 
ter a paciência que a comunicação acaba, a mensagem precisa ser claro 
para todas as áreas tanto da pessoa técnica quanto da pessoa 
generalista, então é importante a pessoa que é técnica fazer esse 
exercício e se colocar as vezes no lugar da pessoa que esta recebendo a 
mensagem 
Orador A: E você acha que isso está acontecendo no mercado assim, que 
as pessoas estão mudando essa visão, ou é uma coisa que você acha 
que e não tem ainda? 
Orador B: Eu acho que já evoluiu, antes tinha pessoas que falavam olha 
eu não quero, eu falo desse jeito, você que aprenda e corra atrás, hoje as 
pessoas tentam, olha eu , quando você pega de repente um cara tão 
técnico do sistema elétrico, o cara às vezes você conversando sobre 
finanças o cara consegue buscar, ele busca finanças, ele busca entender 
a parte contábil, então ele consegue fazer assim uma troca, uma troca 
para 
  
entender principalmente o processo 
 
Orador A: E aí falando assim do outro lado de quem recebe a informação 
do público, né então existe essa, essa vontade de compartilhar e alguém 
se dispõe a fazer um treinamento de repente dar uma palestra dentro da 
empresa, no caso da GNA especificamente quando vocês fazem esse tipo 
de treinamento, de palestra, você sabe se o público recebe isso como, 
assim a demanda é legal, eles participam, como é que é, como é que é 
que você vê isso? 
Orador B: É, eu vejo a empresa ela fez algumas lives, que tem a questão 
do home Office e tinha uma questão que ela fazia treinamentos 
recorrentes, pelo menos uma vez por me havia um treinamento que era 
dado, isso é uma coisa de muita valia então a gente entendia um 
pouquinho, vou da exemplo de uma área de meio ambiente, eu nunca 
imaginei que fosse tão complexo uma parte do meio ambiente, eu achava 
que era a galera que curtia de repente, ah tem que correr atrás, alguma 
coisa assim , mas assim é um trabalho monstruoso, então assim uma 
dificuldade enorme, então foi um dos treinamentos que eu participei, e 
aquela coisa, né , é até um incentivo, e aí tudo isso para você ter o 
conhecimento voe precisa colocar dentro da sua agenda seu 
desenvolvimento, você também tem que cuidar do seu time, então quando 
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você monta uma agenda de trabalha você tem que falar olha se de 
repente eu colocar dentro da minha hora de trabalho um treinamento, 
depois se você tiver que ficar até um pouco mais tarde vale a pena por 
que é um investimento, é isso que a pessoa tem que entender, se a 
pessoa entender isso, isso vai ajudar por muito profissionalmente ela 
Orador A: Você acha que o público tem interesse quando vocês lançam 
essas palestras, esses treinamentos? 
Orador B: Sim, sim, normalmente é turma cheia, normalmente enche 
muito rápido e normalmente sempre são as mesmas pessoas que entram 
lá para fazer treinamento e não deixam ninguém pode entrar, então é 
complicado também 
Orador A: Então assim quando vocês lançam esses convites desse tipo 
de treinamento, palestra, você sabe dizes se a GNA coloca algum tipo de 
pré-requisito dependendo do tema ou se é livre e todo mundo pode 
participar 
Orador B: É livre, ela coloca e assim você consegue colocar pessoas de 
tudo quanto é área e é super bacana isso 
  
Orador A: Todas as áreas de todos os níveis, né 
 
Orador B: Todos os níveis, você tem de estagiário até gerente lá 
participando, nível alto de gerente participando 
Orador A: E quando acontece isso, (- tosse) desculpa, você sabe dizer se 
o pessoal por exemplo operacional, pessoal de campo eles tem acesso a 
isso também, eles participam, ou não? 
Orador B: Eu acredito que tenha mais,eu acredito que esteja Orador A: 
Tá no mudo, né , você não me ouviu tossir, não, né 
Orador B: Não, não bebe um pouquinho de água. É eu acredito que eles 
tenham mais do conhecimento técnico, eu acredito que assim, os nossos 
na parte de BackOffice assim nem tanto, mas na parte técnica eu acredito 
que eles tenham esse treinamento já meio enraizado, isso já esta bem 
enraizado, vou dar o exemplo na parte de segurança, a gente tem uma 
empresa que tem mais de não sei quantas horas sem acidente de trabalho 
grave então isso é cultura, é treinamento, é pessoas que, treinamento em 
segurança em saúde, você está sempre falando sobre isso, então é uma 
coisa que acaba refletindo nas outras áreas também, na parte de 
operação você tem mais ou menos, é mais focado, olha você tem que 
montar isso aqui, e é entregue, acredito que não tenha tanta co-relação 
mas quando você junta uma área de BackOffice que é todas as áreas que 
trabalham aqui no escritório do Rio, então você consegue fazer essa, 
consegue dar esse direcionamento para todos 
Orador A: É falando assim sobre a interação dentro da cadeia do setor 
elétrico, né, a gente tem as geradoras, as transmissoras, distribuidoras, 
comercializadoras, você sabe dizer, não sei se você vai ter essa resposta, 
mas você sabe dizer se como é que é a interação dentro da cadeira se 
vocês costumam falar com as outras empresas do setor, se existe essa 
interação? 
Orador B: Eu efetivamente não vim do setor de energia então eu 
trabalhava na área de serviços, assim acredito que na área regulatória 
eles tenham bastante, a área do regulatório, a área de regulação, que são 



 
 

169 
 

áreas que tem uma relação mais próxima, então assim meu time em si, é 
não tem contato com tantas pessoas de energia pego as vezes questão 
de lugar que são públicas, é para poder servir de modelo para gente, mas 
assim 
  
eu acredito que mais nas áreas técnicas eles tem mais essa interface, 
eles conversem sim, falam por exemplo, principalmente a área regulatória 
eles tem muita interface com eles 
Orador A: É você acha que assim que entre empresas, mesmo que você 
não tendo contato diretamente você acha que ainda existe um receio 
grande de abrir informação, perder vantagem competitiva, qual é a sua 
visão de mercado que existe hoje em dia? 
Orador B: Eu acho que você pode até conversar o que é público, e aí você 
tem uma questão que até a parte pública você pode passar , o que é é 
aderente ao negócio, a parte diferencial da empresa não, normalmente 
não se passa, então, você tem até parte, tem acordos efetivamente que 
você , quando você assina você não pode passar, então quanto mais você 
vai subindo na sua carreira, tanto na carreira , você não pode pegar 
aquela informação e repassar para um concorrente. 
Orador A: Agora por último assim, especificamente em relação a essa 
crise que a gente está vivendo da Covid 19 você acha que o corona vírus 
foi um dificultador assim na gestão do conhecimento, eu digo assim, 
gestão como um todo, ne, produzir conhecimento, armazenar, disseminar, 
você acha que o distanciamento que a Covid impôs pra gente foi um 
obstáculo, nesse sentido? 
Orador B: Vou te falar da parte, vou te falar do legado que eu tenho na 
parte contábil, também vou te dar um pouco a questão pessoal, na parte 
pessoal eu tenho dois filhos, então um tem 15 e outro tem 11 anos então 
os dois estão fazendo aula online, o que eu digo, que eu penso é a gente 
dormiu em 2019 e iniciamos ano de 2020 a gente está andando pelo 
menos uns 5 anos para frente de como deverá ser a educação , de como 
você tem que buscar o aprendizado, né então o que antes você tinha que 
colocar em uma sala , uma quantidade de pessoas que teria mais 
facilidade aprender com toque, olhando, a pessoa tem que ter uma 
disciplina, de ter uma autonomia de estudar e buscar conhecimento, então 
assim a responsabilidade não é da empresa, a responsabilidade é das 
pessoas, e aí eu tenho que fazer isso com meus dois filhos, quando eu 
olho em relação a empresa e em relação as entregas, a gente já esta indo 
para o quinto mês, né já completamos cinco meses distanciamento, as 
entregas, as entregas e atividades vem se mantendo, vem sendo 
entregues, vem sendo realizadas,e por conseqüência hoje o 
questionamento é será que é necessário ter um escritório de repente tão 
grande, alguma coisa, uma área de BackOffice tão pesada, é uma 
reflexão que as empresas estão 
  
fazendo porque é custo, é despesa você manter uma estrutura tão 
pesada, tão cara e é uma reflexão, você consegue rever, e a minha 
percepção é que a GNA deve estar avaliando essa fase, fazendo uma 
análise desse ponto de repente implementar um modelo híbrido, aonde 
você vai ter idas ao escritório e vai ter trabalhos home Office, e aí 
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realmente, claro se você conseguir montar uma estrutura de você 
conseguir trabalhar e produzir , o que você consegue produzir no 
escritório, produzir em casa você não vai ter tanto problemas, e aí com 
experiência efetivamente posso falar que eu ganhei tempo em relação a 
deslocamento né então , isso é uma coisa assim, você consegue dormir 
em um horário mais acessível, faz sua atividade, é claro vai ter pessoas 
que vão te ligar em determinados horários, hora do almoço , na hora do 
jantar, mas assim ninguém vai te ligar porque quer, vai ligar porque de 
repente precisa alguma coisa assim, então você tem que tentar entender, 
então isso assim, eu acho que a gente andou uns cinco anos na frente e 
as empresas vão fazer uma revisão desse deste conhecimento e claro 
que se alguém tinha dificuldade em ter autonomia de buscar 
conhecimento, ela vai ter que buscar na marra, não vai ter uma pessoa 
para ta passando ali, então 
Orador A: Você acha que a Covid mesmo não foi e nem é um obstáculo, 
né na questão da gestão do conhecimento, né 
Orador B: Não, eu acho que hoje você tem, e aí imagina se a gente tivesse 
a dez anos atrás e tivesse essa Covid, nós não poderíamos fazer reunião 
com chamada de vídeo, não teria smartphone, até tinha smartphone, mas 
a gente não conseguia colocar uma reunião com várias pessoas, a nossa 
TI hoje, TI de forma geral vem dando suporte, então assim, você estando 
presencialmente ou não te abro ate um leque maior também, então assim 
não é necessário e é uma coisa que a gente tem que analisar e será que 
é necessário ter uma pessoa para trabalhar dentro do Brasil com mais 
experiência, eu posso de repente buscar uma pessoa lá fora, se ela tiver 
o mesmo conhecimento, a questão do escritório vai ser uma coisa que vai 
ser revista, cada vez mais. 
Orador A: No mundo inteiro, né 
  
Orador B: Então assim, ao mesmo tempo é bom, né então assim, quem 
tá atualizando tá buscando, quem tá buscando conhecimento vai estar 
sempre na vanguarda e não vai estar reclamando da relação dessas 
atividades, quem esperar e ainda vai ter para alguém fazer isso , o trem 
vai passar a pessoa vai ficar se lamentando e vai falar não tenho mais 
oportunidades 
  
Orador A: Verdade. Assim de maneira geral vê se eu consegui captar bem 
é eu acho que você quis dizer que o compartilhamento tá forte na GNA, 
assim a cultura do compartilhamento existe, é a criação, a produção de 
conhecimento talvez ainda esteja médio, talvez ainda seja um desafio, né 
e a questão do armazenamento ainda é um ponto mais fraco que pode 
ser mais trabalhado, posso entender assim, resumindo de uma forma fria. 
Orador B: Eu acho que sim, sim, sim, e é estimular, para você compartilhar 
isso é uma coisa que tem que ser, é uma como que eu posso falar, é uma 
flor que precisa ser regada, tratada, as pessoas tem que ser falada que 
sempre, para poder estar lembrando sobre isso, né então assim, vou dar 
exemplo de uma coisa interessante, que foi legal, por exemplo, que houve 
reunião da diretoria na semana passada e um rapaz que era gerente de 
projetos ele está indo para assumir uma área na implantação da térmica, 
então isso é uma coisa muito legal, você vê a oportunidade ocorrendo. 
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Orador A: E aí com esse resumo assim, acho que a gente fecha, você 
acha que tem mais alguma coisa interessante, alguma coisa que eu deixei 
passar, que a gente não falou. 
Orador B: Não, a gente falou sobre tudo, sobre tudo, falamos sobre 
conhecimento, falamos sobre a questão do Covid, e falamos, espero ter 
ajudado e contribuído aí, de repente quando você pegar aí e ver, você vai 
ver a gravação acredito que, 
Orador A: Com certeza 
 

Fim da Transcrição [00:48:30] 
 

 
Gravação: entrevista_7 Duração: [00:38:40] 
Legenda Descrição 
(- comentário aqui) Comentários do transcritor, exemplo (- risos) 
[00:00:00] Marcação do tempo onde inicia uma fala 
(inint) [00:00:00] Trecho não compreendido com clareza 
Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, concordância 
Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 
Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade 
da fala da outra pessoa 
Orador A Amanda 
Orador B Não identificado 
 
 
Início da Transcrição [00:00:02] 
 
 
 
Orador A: A gente está começando agora, a gente está com o gerente de 
operação da GNA, muito obrigada pela sua participação 
Orador B: Muito obrigada por participar, é uma honra para mim está 
respondendo ao seu questionário 
Orador A: Ah obrigada, obrigada mesmo, de coração. ́ É conforme a gente 
falou já, a pesquisa é sobre gestão do conhecimento então a gente tem a 
intenção de identificar quais são as barreiras de implantação da gestão 
do conhecimento e as perguntas vão gerar em torno disso, então assim 
você pode responder sobre a GNA e sobre a sua visão de mercado, eu 
sei que você já veio de outras empresas de energia não é mesmo? Então 
a sua participação é super valiosa para nossa pesquisa com certeza. 
Então a primeira pergunta  é em relação à infraestrutura técnica e 
organizacional da GNA no caso e também da sua lembrança de outras 
empresas, então assim o setor elétrico ele tem é as 
  
especificidades dele né, assim cada falha pode ser muito importante, 
pode ser muito relevante para quem é atingido, para quem  consome essa 
energia que é o produto do setor né, e aí eu queria saber de você, assim 
se vocês usam algum sistema de gestão da informação na GNA assim, 
algum tipo de sistema de gestão integrada, alguma ferramenta virtual para 
você poder armazenar dados, informações, ou compartilhar informações, 
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alguma coisa do tipo, ou mesmo só guardar, como é que funciona isso 
dentro da GNA? 
Orador B: Hoje a GNA está estruturada é com operação e manutenção do 
ativo dela terceirizado para Siemens, Siemens faz parte também do 
projeto, é um acionista do projeto só que a Siemens ela vai ser a 
companhia responsável direta, diretamente responsável pela operação e 
manutenção com pessoas chaves da GNA atuando na gestão, eles 
utilizam para arquivamento de dados operacionais de manutenção do 
sistema nos principais softwares, digamos assim, tem o software de 
sistema de controle deles, que faz toda a automação da planta que é 
conhecido como SPPAT-3000, e o pessoal chama de (inint) [00:02:17] 
3000 e esse sistema é responsável por arquivar todos os dados de 
engenharia, técnicos, parâmetros, valores analógicos e valores digitais  
da planta, de todas as turbinas de todos os sistemas auxiliares, isso é feito 
automaticamente por esse sistema de operador mantenedor faz o 
controle efetivo da planta, e são dados que são armazenados 
automaticamente no banco de dados da Siemens os servidores e que são 
acessados remotamente, por exemplo por uma parte do departamento da 
Siemens que fica em Orlando nos Estados Unidos, é um sistema bem 
monitorado e bem robusto, onde que o pessoal da manutenção entra mais 
dentro desse processo, você tem também chamado CMMS que a 
tradução dele é (inint) [00:03:08] é sistema de manutenção, de controle 
da manutenção computadorizada, e esse sistema ele vai receber dados 
dos equipamentos e vai fazer basicamente a programação de 
manutenção e emitir relatórios, possibilitar o controle dos gestores com 
relação a periodicidade da manutenção de equipamento, a eficiência da 
manutenção e possibilidades dentro do controle dessa manutenção, 
então basicamente a informação, ela é tratada dentro do nosso processo 
por esses dois grandes sistemas, provavelmente vão ter outros softwares 
menores, de menor robustês que são direcionados (inint) [00:03:52], ou 
alguma parte específica operacional como por exemplo o software que 
faz a transmissão dos dados para o OMS e para CCE para medição de 
energia, mas esses são os principais sistemas automatizados de controle 
da informação. Outras plantas 
  
utilizam o mesmo tipo de arquitetura de controle e arquivamento, umas 
com maior ênfase na parte de automação, outras com maior ênfase na 
parte de manutenção, mas todas as empresas geralmente fazem o 
controle dessa maneira, digamos assim 
Orador A: E você sabe por acaso com que freqüência, com que nível de 
freqüência que eles atualizam essas informações, existe essa rotina, deve 
existir, né? 
Orador B: E no caso do T-3000 é automático, o login das informações eles 
ocorrem continuamente em uma taxa de segundos, dependendo do dado 
é milissegundos eles são gravados né, agora no caso do CMMS eu 
acredito que a alimentação dos principais dados do sistema é feita, boa 
parte dela é automática, mas, alguns dados vão ter que ser inseridos 
pelos mantenedores, e eu acredito que a periodicidade é definido de 
acordo com o tipo de controle, mas  eu tenho sentimento, não trabalhei 
muito a fundo com CMMS da Siemens mas, eu acredito que diariamente 
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o operador vai ter que fazer entrada de dados nesse sistema para obter o 
controle que ele deseja 
Orador A: Entendi, e aí em relação aos dados do dia a dia assim, 
processo, aos documentos que você gera e que não são tão específicos, 
técnicos, vocês tem algum tipo de rede que ajude vocês a controlar e 
organizar esses dados essas informações? 
Orador B: No caso de documentação,são instruções, procedimentos, 
formulários, a empresa tem o sistema chamado de Greendocs, 
Greendocs é um sistema controlado pela equipe de sustentabilidade 
hoje,acredito que é o Vinicius que está liderando toda a parametrização 
do Greendocs, é por lá que você faz o controle dessa documentação, 
atualizações, aprovações, emissões de formulário e arquivamento de 
documentos específicos, né, é um sistema que assim, já tive algum 
contato e ele é bem robusto também, ele permite vários tipos de 
parametrização, obtenção de relatórios, e é por lá que teoricamente todas 
as pessoas estão trabalhando com documentos dentro da GNA, vão estar 
obtendo esses documentos e tratando eventuais atualizações devido a 
sugestões de melhoria, e coisa nesse sentido. 
Orador A: E mudando um pouquinho, eu queria saber assim 
especificamente sobre a arquitetura, o designer dos escritórios da GNA 
assim, obviamente antes do home Office, quando vocês estavam lá 
presencialmente, como é que era assim a disposição do mobiliário assim 
do escritório da companhia, e vocês ficavam em salas separadas, eram 
espaços abertos, baias altas, baias baixas, como é que funcionava? 
  
Orador A: É, a gente ali no departamento no operacional de manutenção, 
antes da pandemia começar nós estávamos todos em uma sala, duas 
pessoas da manutenção, duas pessoas da operação, o Vinícius da 
sustentabilidade, uma pessoa do sistema de controle e outra pessoa de 
contratos, o Flávio, nós estávamos todos em uma mesma sala, assim uma 
sala que não é muito grande, ela não é pequena, mas também não é muito 
grande, as mesas dispostas lateralmente uma ao lado da outra, poderia 
haver mais espaço para circulação, como por exemplo você não 
conseguia circular duas pessoas entre as mesas por exemplo, e uma 
porta somente de saída para acesso ao corredor da área aberta do 
escritório, o escritório da obra de implantação, né 
Orador A: Baias altas ou baixas, assim, você conseguia ver as pessoas, 
falar com elas? 
 
Orador B: Conseguia ver as pessoas perfeitamente, não tinha separação 
por baia, pessoa que sentava na minha frente eu via ela por trás do 
monitor 
Orador A: E aí para você falar com seus gestores, né no caso seu 
diretor,ele ficava nesse mesmo ambiente ou ficava em uma sala 
separada? 
Orador B: Ele ficava em uma sala adjacente, do lado, é do outro lado da 
parede, às vezes eu saía na porta e chamava ele lá pela frente mesmo, 
às vezes eu pegava o telefone e ligava, porque ele tava aqui do meu lado, 
ele sempre atendia o telefone rapidamente 
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Orador A: Em relação ao setor elétrico brasileiro ele já tem mais de um 
século de existência,né? então é natural, óbvio que pessoas se 
aposentam ou mesmo só mudam de empresa, né, como em qualquer 
outra empresa é.Eu acredito que não seja o caso da GNA a questão  da 
aposentadoria é tão forte, porque é uma empresa jovem, mas acontece 
de pessoas saírem e entrarem, né, então eu queria saber de você assim 
quando vocês sabem que alguém vai ser desligado ou vai se 
desligar,existe algum plano de retenção do conhecimento que aquela 
pessoa tem para não deixar aquele conhecimento ir embora com a 
pessoa, você sabe me dizer se existe alguma coisa estruturada nesse 
sentido? 
Orador B: Assim formalmente dentro da empresa da GNA eu não tenho 
conhecimento de um plano é que tenha esse objetivo, é por parte do RH, 
é por parte de algum departamento que faça controle de treinamentos, até 
porque desde tempo que eu entrei, faz um pouco mais de uma ano agora, 
não fui abordado e não fui convidado a participar de nenhuma elaboração 
de plano nesse sentido, né, e quem trabalha comigo também, 
  
nós nunca participamos, internamente dentro da nossa equipe, do nosso 
departamento a gente tem tentado estruturar todos os nossos controles 
de maneira que todas as nossas atividades fiquem registradas na rede da 
empresa e que a gente deixe rastro, a gente sempre trabalha com 
manutenção de evidências objetivas de tudo que a gente faz, seja nas 
nossas atividades do dia a dia, é catalogação, é sistemática de 
documentos, emails e desenhos que a gente trabalha com os quais a 
gente trabalha, então a gente tem feito o possível para que nosso trabalho 
seja rastreado, dentro do nosso departamento, agora fora dele, dentro da 
GNA eu não tenho conhecimento de nenhum programa que faça esse tipo 
de trabalho preventivo Amanda 
Orador A: E no mercado de energia assim por onde você já passou ou 
ouviu falar, você sabe se é comum, se você vê esse tipo de plano de 
retenção estruturada nas empresas? 
Orador B: Quando a empresa, a empresa já tem algum tempo de mercado 
e tem uma certa estabilidade, você percebe que ela costuma implementar, 
implantar departamento de controle de qualidade voltados a treinamento, 
é gestão de carreira, é e inclusive gestão de sucessão de cargo, é eu sei 
que dentro da GNA deve existir algo nesse sentido, eu não tive muito 
contato ainda, até porque eu só tenho um subordinado hoje comigo, e eu 
estou subordinado ao Junior hoje, mas eu acredito que se isso não foi 
muito divulgado ou colocado muito em prática até o momento vai ser em 
breve dentro da GNA, é mais a tendência, a medida que a empresa se 
estabilize operacionalmente, isso comece a ser desenvolvido e aplicado 
dentro das equipes, geralmente o começo da história de qualquer 
empreendimento do setor elétrico de usina, isso é meio atropelado, 
porque o foco está em comissionar, testar o sistema e colocar pronto para 
rodar, aí começa a vir esses outros processos, é a parte de treinamento 
e retenção de conhecimento de retenção do valor técnico mesmo entra 
em ação nesse período de vida do empreendimento, esse é o sentimento 
que eu tenho, tanto aqui como em outro empreendimento que eu trabalhei 
anteriormente, foi a mesma coisa 
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Orador A: É em relação ao compartilhamento mesmo do conhecimento, e 
você sabe dizer se a empresa, GNA ela oferece algum tipo de 
recompensa quando alguém se pré dispõe, se disponibiliza para 
compartilhar o conhecimento com alguém, por exemplo se alguém 
oferece um treinamento para os colegas voluntariamente, você sabe dizer 
se existe algum tipo de recompensa para esse colaborador? 
Orador B: Não sei dizer, não sei 
  
Orador A: E no mercado, você já viu alguma coisa do tipo? 
 
Orador B: É. Não é o que acontece muitas vezes, é que as pessoas que 
são designadas a aplicar treinamentos elas são, isso faz parte geralmente 
da descrição, do escopo de trabalho dela, muitas vezes criam programas 
de informação que fazem com que pessoas que já tenham um certo, uma 
certa desenvoltura para falar em público, para transmitir conhecimento 
essas pessoas elas participam desse programa, mas eu nunca me 
deparei com algo que tivesse alguma recompensa financeira para esse 
tipo de atividade 
Orador A: Entendi, tá certo. Em relação assim obviamente, obviamente 
não, mas especificamente sobre comunicação, como a empresa 
comunica hoje as estratégias dela, os objetivos dela em relação a gestão 
do conhecimento, assim, como isso acontece, assim você acha que está 
claro para todos os colaboradores o que que a empresa espera deles em 
relação a guarda, compartilhamento, e armazenamento e criação de 
conhecimento de forma geral, você acha que isso ainda é um desafio ou 
você acha que está bem comunicado? 
Orador B: Eu acho que é um desafio, sendo sincero para você eu não 
percebo que há uma comunicação efetiva nesse sentido que você está 
falando, uma comunicação efetiva, orientação para os colaboradores de 
como trabalhar no sentido de divulgar, manter, preservar o conhecimento 
produzido dentro da empresa, e como organizar esse conhecimento de 
maneira sistemática, eu sinto que cada departamento, utiliza da maneira 
que lhe convém, e a estruturação depende de cada gestor, de cada pasta, 
é nomeação de documentos por exemplo, a parte da documentação 
controlada pelo Greendocs já está bem estruturada entendeu? Mas, 
outros em outros quesitos em outras frentes de trabalho relativa a 
conhecimento eu não sinto que há uma divulgação efetiva de uma 
metodologia  ou mesmo diretrizes gerais de como fazer a guarda desse 
conhecimento dessas informações para uso posterior para divulgação 
interna paralela vertical. 
Orador A: Na parte de normativos  tá  ok,  porque já tem Greendocs 
Orador B: Tá ok 
Orador A: Já tá bem direcionado Orador b: Já tá bem direcionado 
  
Orador A: Os documentos do dia a dia não né, tá certo. 
 
Orador b: Não, cada equipe cada glóbulo dentro da empresa tem seu 
próprio método de fazer isso 
Orador A: Entendi. Tá certo, em relação assim, à participação da alta 
gerência, da diretoria, da presidência, na gestão do conhecimento, assim, 
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você acha que eles têm tempo e recurso o suficiente pra apoiar a gestão 
do conhecimento, eles estão envolvidos nisso? Eles incentivam a gestão 
do conhecimento? 
Orador B: É uma pergunta que  assim no meu nível isso não chega muito 
claro, o  incentivo sempre. E obviamente você percebe, você participa às 
vezes de reunião de gestão, reunião com diretores e são reuniões que 
basicamente eles divulgam resultado do trabalho que tá sendo 
desenvolvido, e provavelmente eles devem passar diretrizes para 
pessoas que são intermediárias dessa cadeia árquica e chega até a 
gente. Mas não de maneira e não mais às vezes informalmente chega 
alguma coisa Amanda, e como a gente deve por exemplo preparar um 
documento, preparar alguma planilha, mas geralmente o que chega não 
tem o formato específico  e às vezes cada pessoa faz de uma jeito, a 
gente percebe que pra gente às vezes desenvolver uma coisa 
conversando com outros departamentos não há uma padronização, então 
eu sinto que há um direcionamento, que existem às vezes divulgações 
esporádicas sobre como isso deve ocorrer, mas, não é. Eu sinto que não 
é o foco, eu sinto basicamente que poderia ter um pouco mais de foco 
nisso, digamos assim. 
Orador A: E agora, por último, por último não, mentira, mas no dia a dia, 
assim, em relação a cultura pra compartilhar, o hábito, agora já tô falando 
de uma barreira de individual, tá? as pessoas mesmo, dos indivíduos e 
não só da GNA, de uma forma geral que você vê no mercado, você acha 
que no dia a dia, as pessoas hoje em dia,  tem o hábito de dedicar o tempo 
para dividir o conhecimento com os outros, ou é sua visão assim em 
relação as pessoas mesmo? 
Orador B: E hoje no estágio atual do projeto que é um estágio onde a 
gente tem testes de aceitação dos equipamentos, que são testes 
realizados para garantir que o equipamento vai operar de acordo com que 
foi projetado é uma correria, a correria de 
  
fato ainda não começou, ela vai começar mais pro final do ano é a 
compartilhação o compartilhamento do conhecimento nesse caso ocorre 
automaticamente porque? Porque tá todo mundo junto, ali tem que 
resolver o problema  e é muitas vezes. Às vezes não há tempo pra gente 
fazer esse tipo de trabalho que você tá mencionando. O tempo durante o 
dia para que você possa fazer uma transferência de conhecimento seja 
para seu subordinado ou para o colega do lado, pras pessoas envolvidas 
em alguma atividade, eu acho difícil implantar esse tipo de rotina nesse 
momento, porém assim que a gente entrar, em digamos, velocidade 
cruzeiro ou seja finalizado o comissionamento, iniciado operação 
comercial da planta depois do COD a gente com certeza vai ter mais 
tempo pra implantar esse tipo de alguma coisa implantar uma sistemática 
que possa que possa atender esse tipo de necessidade formalmente. Não 
existe obviamente que no dia a dia a gente se reúne pra diversas 
reuniões, às vezes nada ali mesmo no escritório, no campo e troca de 
ideias ocorre naturalmente entre as pessoas, algumas pessoas (inint) 
[00:20:28] mais expansivas como qualquer ambiente de trabalho, mas a 
tendência é que isso ocorra de maneira informal durante o 
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comissionamento e depois existem muitas alternativas e maneiras disso 
ser implantado de maneira, mas é sistemática. 
Orador A: Entendo e assim fora da GNA assim sua visão de mercado é 
que as pessoas elas tão mais pré-dispostas a compartilhar, dividir o que 
elas sabem ou ainda existe questão de reter, segurar informação, segurar 
o conhecimento? 
Orador B: Existe, e quando você trabalha em várias áreas em várias 
companhias você percebe que algumas pessoas elas são mais 
reservadas, agora se elas são mais reservadas porque é da pessoa, 
porque a pessoa quer reter o conhecimento e não quer dividir o 
conhecimento, ou às vezes por medo de perder a posição,isso existe. Eu 
já conheci várias pessoas assim, e alguma delas são pessoas muito 
competentes tecnicamente falando, mas, elas tem esse tipo de deficiência 
que por exemplo, é o trabalho em equipe, e eu digo assim que pela minha 
percepção, que isso existe muito no mercado, ainda  que as empresas 
devem acertar no caso e acertar na contratação de pessoas, que tem o 
perfil mais voltado ao compartilhamento de informações trabalho em 
equipe. 
Orador A: Essa aí já é um ponto que você entende que há um ponto de 
melhoria, oportunidade de melhoria. 
  
Orador B: É 
 
Orador A: De já fazer a seleção pensando nesse tipo de coisa né 
 
Orador B: Exatamente. Provavelmente pessoal que faz seleção 
headhunter eles devem aplicar alguns testes que identificam isso nas 
pessoas, eu não tenho conhecimento, mas, eu acredito que isso possa 
ser de certa forma  tratado, né? 
Orador A: Uhum é ainda nesse tema da questão que você falou de alguém 
ter medo de perder a posição de repente né? Tem esse tipo de deficiência 
digamos assim, você acha que não só em relação ao compartilhamento 
mas também em relação a guarda organizada dos documentos e a 
vontade de criar conhecimento. Você acha que as pessoas ainda 
parecem resistentes nesse sentido assim tem ainda sei lá, medo de crítica 
ou falta de confiança, medo de se expor ou no caso da falta de guarda, 
de repente falta de tempo mesmo em geral, mesmo não só em relação a 
GNA. 
Orador B: E muitos fatores todos esses que você listou, eles entram na 
equação de por exemplo, da avaliação da performance de alguém no 
sentido de como a pessoa faz o tratamento da informação. Eu já conheci 
profissionais que eram excelentes no campo, excelentes no tratamento 
de problemas, mas que tinham muito problema em fazer um simples 
relatório do world e aí como você faz nesse caso? Você dá dica pra 
pessoa que tem que fazer o relatório mais assim, mais organizado, 
organiza assim e tal porque esse relatório não vai ficar só comigo, vai 
subir e eu vou ter q transmitir para outro lugar, e no final acaba eu tendo 
que refazer o relatório todo, porque a pessoa  simplesmente não tem 
afinidade com informática, formatação de documento, esse tipo de coisa, 
mas é uma pessoa q trabalha muito bem na área e vice versa E isso 
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acontece. Às vezes, a pessoa é muito sistemática e muito objetiva muito 
certinha que faz tudo certinho, mas na hora que você precisa que seja 
tomado uma decisão no ambiente que tem certa pressão, a pessoa já não 
performa da maneira que a gente esperaria, então existe um meio termo 
nisso, nesse tipo de avaliação, mas é obviamente todos esses pontos, 
são pontos de melhoria que a gente tem que comunicar pras pessoas e a 
gente espera que isso seja comunicado para gente também em rodadas 
de avaliação de desempenho. É, mas, isso existe bastante em um 
ambiente industrial onde a gente tá. (inint) [00:24:47] Num site tem 
pessoas que tem melhor desenvoltura. Por exemplo, para falar em público 
há pessoas que trabalham muito bem, mas na hora de falar em público, a 
pessoa já começa a gaguejar e simplesmente, acaba se afastando 
daquele tipo de 
  
atividade dentro da própria descrição de cargo da pessoa. E não sei se 
eu te respondi, se era mais ou menos isso que você queira ouvir, mas... 
Orador A: É mais ou menos isso mesmo. Eu queria sabe assim na sua 
visão e você acha que existe interesse por parte das pessoas, dos 
profissionais de forma geral em criar, compartilhar e armazenar 
conhecimento. Você acha que as pessoas estão com essa mente? 
Orador B: De forma geral sim e falando da GNA hoje eu percebo que a 
grande maioria das pessoas pensa dessa forma, às vezes, pela correria 
do dia a dia não é possível a gente compartilhar as coisas da forma que 
a gente gostaria, mas as pessoas são sempre bem abertas  a fazer isso 
e a questão  de melhorar  o modo que isso é feito, isso vem com o tempo 
né? Com o trabalho do dia a dia e com a melhoria que nós mesmo 
podemos aplicar dentro dos processos. 
Orador A: Entendi. E então, em relação especificamente, assim, a  
competência do corpo técnico, o que eu quero dizer é que o pessoal da 
área da energia costuma ser muito especializado na área né? Tem um 
lado técnico normalmente muito forte e aí você acha que é o mais normal, 
que eles estejam mais voltados mesmo para área técnica ou todo mundo 
tá com uma capacidade de compartilhar um conhecimento, de dividir, ter 
uma didática legal.  Como é que você acha que tá rolando essa divisão 
assim do mercado, dessa galera técnica mesmo em relação ao 
compartilhamento conhecimento? 
Orador B: Um bom técnico hoje, ele sabe compartilhar conhecimento e o 
técnico hoje que não consegue compartilhar o conhecimento que tem de 
uma maneira que seja assertiva  e que seja orientado o trabalho em 
equipe, ele não sobrevive muito tempo  numa empresa, ele pode ser muito 
bom em algumas facetas do trabalho dele, mas eventualmente se ele não 
conseguir comunicar de maneira efetiva o conhecimento que ele tem  e 
compartilhar eventualmente, ele vai acabar ou sendo ultrapassado pelas 
pessoas que conseguem fazer isso por mais que elas não estejam no 
mesmo nível técnico dele, ou com o tempo ele vai acabar trocando de 
empresa, porque o nível de (inint) [00:27:45]  barra vai sempre subindo 
sempre aumentando. 
Orador A: Então você acha que a maior parte das pessoas já está com 
essa competência, né? no dia a dia? 
  



 
 

179 
 

Orador B: sim, sim. 
 
Orador A: E, por outro lado, assim, de quem recebe, né? Assim, então 
quando vocês fazem um treinamento, quando vocês divulgam que vai ser 
dada uma palestra ou alguma coisa do tipo, o público ele reage como? O 
público engajado? eles se  interessam em participar? Tem uma demanda 
legal para esse tipo de coisa? você sabe dizer? 
Orador B: Sim sim e todos os treinamentos que eu participei seja técnicos 
ou administrativos eu percebi que existe sim grande interesse das 
pessoas em aprender mais em se interar mais do processo do modo como 
as coisas são feitas eu percebo sim. 
Orador A: E aí, quando esses treinamentos são divulgados para pessoas 
se inscreverem, você sabe dizer se há algum tipo de triagem, de peneira 
ou todo mundo pode  se inscrever pode participar? o nível da turma é 
diverso? como é que funciona? 
Orador B: Os treinamentos são direcionados pelo menos todos os que eu 
participei e eles são todos direcionados e as pessoas são escolhidas de 
acordo com o perfil, perfil delas né? Por  exemplo, eu não posso colocar 
alguém do administrativo para fazer um treinamento de familiarização de 
turbina a gás, são as pessoas que que fazem parte do corpo técnico que 
vão tá atuando diretamente com aquela atividade. 
Orador A: Uhum 
 
Orador B: É em outros casos por exemplo no treinamento do pessoal do 
TI sobre siber segurança eles já envolvem todas as pessoas que tem 
aces.so a computador porque isso é importante para todos né? Mas eu 
percebo que o direcionamento das equipes das pessoas que são que 
fazem os treinamentos, ele é bem feito na GNA. 
Orador A: Quando é um treinamento mais técnico é direcionado.  
Orador B: Isso 
 
Orador A: Mais corporativo aí envolve todo mundo? 
Orador B: Exatamente. 
Orador A: E falando agora, especificamente, sobre o que a gente está 
passando, sobre a crise, agora da pandemia do coronavírus, você acha 
que essa pandemia e esse distanciamento social que a gente foi e é 
obrigado a viver, você acha que isso foi dificultador na questão da gestão 
do conhecimento? Atrapalhou de alguma forma nesse sentido? 
Orador B: O meu sentimento é que ele atrapalhou sim, porque muito do 
conhecimento que você compartilha dentro do ambiente técnico de usina 
ele é feito no dia a dia, cara a cara, as pessoas trabalhando no dia a dia 
tendo contato com os equipamentos, tendo contato com que está sendo 
feito, por exemplo, a gente tá aqui em homme Office e muitas atividades 
estão acontecendo na planta hoje, atividades que eu teria muito interesse 
em tá acompanhando de perto e vê as pessoas fazendo  e gerenciar 
talvez o modo com que as coisas são feitas e eu não posso fazer isso. 
Então nesse sentido eu acho, que ocorre sim uma perda e a a gestão 
administrativa a gestão de tudo que a gente pode fazer mundo 
remotamente, documento, rede, reunião beleza isso funciona às vezes, 
funciona até melhor porque não sei se você repara, mas quando você 
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coloca reunião presencial nem todo mundo tá, porque eu tô aqui, pode no 
home office todo mundo tá aí eu não sei se tá todo 100% do tempo 
prestando atenção no que tá sendo falado, mas as pessoas estão ali 
presentes, com ícone dentro da sala né e algo que tem funcionamento 
melhor pelo menos no ponto de vista da presença, mas é com relação a 
contato técnico, aquela mão na massa que faz a diferença, às vezes 
quando precisar ter experiência naquilo que você tem q fazer essa 
pandemia afetou sim 
Orador A: Entendo, concordo (- risos) e em relação à interação de vocês 
dentro da cadeia mesmo de suprimentos do setor elétrico, assim, você 
sabe dizer se vocês interagem muito com outras empresas do setor, 
assim, transmissoras, distribuidoras, se se existe esse tipo de de 
interação? 
Orador B: A nossa interação é basicamente com outras usinas, outros 
geradores e por conhecimento prévio do mercado a gente tem contato 
com várias pessoas de várias outras plantas do Brasil, e então a gente tá 
sempre em contato com essas pessoas e a Siemens contratando 
pessoas,às vezes informalmente perguntam pra gente e você já ouviu 
falar de tal tal pessoa de referência, então o mercado aqui é bastante 
restrito, as pessoas se conhecem muito, então nosso contato hoje de 
comunicação, compartilhamento de informação, é mais com unidades 
geradoras agentes de geração e muitos deles, onde a gente já trabalhou 
por onde a gente passou. 
  
Orador A: Quando você fala, por exemplo, da Siemens perguntando de 
adquirir informação do mercado, você acha que isso está acontecendo de 
uma forma natural, onde as pessoas ainda têm muito receio de abrir 
informação, perder vantagem competitiva essas coisas? 
Orador B: É com relação entre Siemens e GNA não, até por que GNA tá 
com quadro completo técnico e a Siemens não está, mas o interesse 
deles é contratar as melhores pessoas para posições que eles tem que 
contratar e eles tendo nosso feedback a gente conhece bastante do 
mercado, é ótimo isso porque...  
 
Orador B: Então, a contratação de alguém que a gente não aprova. 
 
Orador A: Uhum, mas quando você fala com outras usinas, assim, você 
sente que tem alguma coisa  ou não, eles trocam a informação numa boa? 
Orador B: Informação de transferência de conhecimento técnico e 
pessoas indo de uma planta para outra com certeza é tudo velado né 
Amanda (- risos) não são eles não. Vou falar. Eu estou com um rapaz 
aqui, mas, assim o compartilhamento desse tipo  de informação, ele é 
mais velado agora, informação técnica ajuda sobre problemas que já 
aconteceram, dados técnicos de equipamentos, esse tipo de coisa o 
pessoal compartilha na boa né? É óbvio que às vezes você tem um 
contato, um peixe lá na outra planta que ajuda você mais que o outro, em 
qualquer lugar existe isso né? Mas existe uma malha de suporte de 
informação muito forte por trás do que a gente faz no nosso caso, como 
no caso de outras plantas, né? 
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Orador A: Entendo, só para fechar, quando a gente tem criação de 
compartilhamento e armazenamento de  conhecimento, assim, na GNA, 
você acha que esses três pilares... como é que tão assim, na sua visão... 
você já falou que compartilhamento é alguma coisa mais forte né? que 
você vê acontecer. Você falou de treinamentos e de palestras internas. E 
a criação do conhecimento e o armazenamento? Você... não sei se eu 
consigo traduzir mais ou menos o que a gente falou aqui, você entende 
que não estão com foco tão grande assim nesses? A gente pode reduzir 
resumir dessa maneira? 
  
Orador B: É, a parte documental ela está bem e como falei como eu 
comentei ela está bem robusta. 
Orador A: Uhum 
 
Orador B: As pessoas vão criando os documentos melhorando eles e eles 
só vão sendo publicados no Greendocs essa informação é compartilhada 
de maneira bastante efetiva. 
Orador A: Mas aí a gente tá falando só de normativo né? Orador B: 
Normativo. 
Orador A: Esses documentos do dia a dia, você acha que estão sendo 
devidamente armazenados e organizados ou você acha que ainda tem aí 
uma oportunidade de melhoria? 
Orador B: Eu acredito que tem uma oportunidade de melhoria que ela 
seria totalmente abraçada se você tivesse e se você conseguisse ter uma 
equipe de pessoas que vai estar olhando pra isso especificamente hoje, 
a parte de sustentabilidade de documentos tá com o Vinicus e com o 
Everton que trabalham com ele né? Com certeza,  em algum momento 
das atividades deles, assim que o Greendocs for completamente 
estruturado que a gente ainda tá na correria pra estruturar muitos 
documentos (inint) [00:36:25] para o IFC e documentos internos mesmo, 
e com certeza eles vão se voltar pra esse  aspecto do processo né? a 
sistematização do modo de como a gente armazena as informações 
dentro de cada departamento. 
Orador A: (inint) [00:36:43] normativos, desculpa. 
 
Orador B: Isso, isso, os normativos tá ok, falo do dia a dia, por exemplo. 
Orador A: Entendo 
Orador B: Como que você, desenvolve os emails que você recebe, são 
evidências objetivas do que você faz, como é q você salva, como você 
organiza se você sair da empresa hoje a pessoa que entrar no seu lugar 
hoje ela vai conseguir desenvolver da mesma forma que você 
desenvolve? 
Orador A: É esse ponto que eu quero dizer isso. 
 
Orador B: Isso, eu penso muito nisso, e assim periodicamente eu mesmo 
faço o tipo de auditoria interna na nossa nossa rede pra vê como que a 
gente pode otimizar nossa organização da nossa documentação 
entendeu? 
Orador A: Uhum 
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Orador B: Normalmente a gente faz isso, é um trabalho que ainda está 
em desenvolvimento mas vai permanecer por algum tempo sendo feito, e 
depois disso o próximo passo seria  criar procedimentos que detalham 
todo esse fluxo de informação de maneira formal, e o procedimento que 
por exemplo determine como que você vai fazer pra executar determinada 
atividade do seu dia a dia, né? Como que isso é organizado, como que 
isso é salvo na rede, com que periodicidade você vai fazer verificações, 
auditorias, documentos expiram, se esses documentos expiram você 
pode retirar da rede e (inint) [00:38:16] específicos que descrevam sua 
atividade. 
Orador A: Uhum tá certo 
 
Orador B: A gente tem trabalhado nesse sentido tá, tem várias coisas que 
eles tão sendo estruturadas, mas a intenção é que isso seja feito e assim 
que possível. 
Orador A: Então, o que eu entendi, de forma geral, acho que foi bem legal. 
 

Fim da Transcrição [00:38:42] 
 

 
Gravação: entrevista_8 Duração: [00:25:51] 
Legenda Descrição 
(- comentário aqui) Comentários do transcritor, exemplo (- risos) 
[00:00:00] Marcação do tempo onde inicia uma fala 
(inint) [00:00:00] Trecho não compreendido com clareza 
Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, concordância 
Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 
Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade 
da fala da outra pessoa 
Orador A Amanda 
Orador B Não identificado 
 
 
Início da Transcrição [00:00:03] 
 
Orador A: Bom dia, eu estou aqui com gerente de manutenção da Usina 
Térmica da GNA, eu te agradeço pela presença e a gente vai começar a 
entrevista agora, tá bem? 
Orador B: Amanda eu que agradeço aí a oportunidade de estar 
participando desse trabalho com você 
Orador A: Ah muito obrigada, eu queria começar, falando,  a gente vai 
falar basicamente sobre três barreiras, é três dimensões, não três 
barreiras, três dimensões de barreiras que a gente viu lá no levantamento 
bibliográfico são as barreiras ambientais, as barreiras organizacionais e 
as barreiras humanas, a gente está começando agora por infraestrutura 
técnica e organizacional, então assim, falando mais especificamente 
dentro da GNA é eu queria saber se vocês usam algum tipo de sistema 
de gestão integrada, ou alguma ferramenta virtual que consiga facilitar o 
dia a dia de vocês em relação a armazenamento de dados, informação de 
conhecimento em geral, ou se alguma ferramenta para compartilhar 
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conhecimento, você sabe dizer se vocês usam algum tipo de sistema 
desse tipo hoje? 
  
Orador B: Assim a GNA usa um sistema, a gente tem um processo de 
gestão integrada, né, de todas as atividades da empresa, então tudo que 
é criado em forma de documentação, procedimentos, normas 
institucionais estão todas dentro de um sistema chamado Greendocs, e 
aí então está tudo armazenado lá, todos os funcionários tem acesso a 
esse sistema, e lá estão os principais documentos que gerem, que fazem 
a gestão da GNA hoje então dentro desse software, a GNA como uma 
empresa muito nova ela ainda está em fase de aprimoramento e 
implantação de forma mais robusta desse sistema, né então tudo faz parte 
de uma construção inicial de uma empresa de energia 
Orador A: Você sabe me dizer assim, com que nível de freqüência esse 
sistema é atualizado, se existe uma rotina, alguma coisa assim, pelo 
menos da sua equipe ou próximo a você? 
Orador B: É, agora esse sistema ele está sendo, eu acho que 
mensalmente feito uma avaliação, porque a gente está recebendo muitos 
documentos da equipe de implantação da empresa, que são documentos 
referentes a construção e a parte de implantação das usinas, né, então 
acho que mensalmente essa documentação é enviada para equipe de 
sistema de gestão integrada e esse material sobe para dentro do software 
já como, fazendo parte do sistema 
Orador A: Certo, entendi. Aí ainda sobre essas questões ambientais, eu 
queria saber assim, antes da pandemia, lá no escritório de vocês, estavam 
lá atuando assim mais presencialmente, digamos assim, como é que era 
a arquitetura, o designer desse escritório, a disposição do mobiliário 
assim, se vocês ficavam em um espaço aberto ou se ficava cada um em 
uma sala, se tinham baias altas, baias baixas, se você conseguia ver as 
pessoas, como é que era isso lá no escritório? 
Orador B: É. O ambiente do escritório da implantação era bem  integrado 
vamos dizer assim, as mesas eram próximas, as baias não tinham divisão 
de baia que te impedia de ter acesso visual de outras pessoas, então um 
ambiente bem amplo, bem integrado, não tinha divisão de departamentos, 
setores, tudo muito integrado 
Orador A: E aí para você falar com seu gestor, no caso seu diretor, ele 
estava nesse mesmo ambiente ou ele ficava em alguma sala separada, 
como é que era esse acesso a ele? 
  
Orador B: É nessa condição que a gente tinha aqui no canteiro, ele tinha 
uma sala separada com que ele dividia com outros diretores, mas o 
acesso a sala sempre foi livre, não tinha nenhum tipo de restrição de 
acesso, passava e ia procurar a diretoria qualquer que fosse o diretor que 
lá naquela sala tivesse 
Orador A: Em relação assim, é a rotatividade do pessoal, assim, setor 
elétrico ele já tem mais de um século, né então é muito comum que as 
pessoas se aposentem, não é o caso da GNA que é uma empresa jovem 
que está entrando agora no setor, mas eu acredito que deve haver a 
rotatividade de pessoal normal que existe de saída mesmo, desligamento, 
quando alguém vai se aposentar, ou no caso se desligar da empresa, ou 
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ser desligado, você sabe dizer se existe algum tipo de plano de retenção 
do conhecimento para que essa pessoa que vai embora não leve com ela 
todo o conhecimento e deixe vocês sem esse conhecimento dela, você 
sabe me dizer? 
Orador B: É, como você bem disse, a GNA ainda é muito nova nesse 
processo, então acho que isso não foi vislumbrado de uma forma 
estruturada na companhia, mesmo os gestores como acabam vindo de 
outras empresas já tem tempo de experiência no setor elétrico 
automaticamente os gestores já começam sempre a preparar alguém é 
como backup que possa substituí-lo por algum desligamento seja qual for 
o motivo, né. Mas eu acho que ainda falta ainda uma forma mais 
estruturada para essa retenção de conhecimento 
Orador A: Certo, está bem. É assim, em relação ao mercado geral do que 
você já viveu, você costuma, você costumava ver isso acontecer nas 
empresas, alguém tem esse plano de retenção, ou isso não é comum para 
você? 
Orador B: Nas empresas que eu passei não tinham um plano robusto que 
fosse efetivo em relação a retenção desse conhecimento não, 
normalmente o que acontecia é exatamente o que eu expliquei 
anteriormente, o próprio gestor acabava por necessidade ir treinando 
alguma pessoa, disponibilizando o conhecimento dele para as outras 
pessoas para que ele tivesse uma certa tranqüilidade e mobilidade que 
fosse, que a empresa não fosse totalmente dependente dele é uma coisa 
também que no meu ponto de vista é complicado quando você se torna 
extremamente necessário, de forma assim que você não consegue ter 
vida social, porque tudo que acontece, você não consegue sair de férias, 
você não consegue se ausentar em um treinamento e eu acho que isso 
não é uma boa linha para o gestor, o gestor precisa se desenvolver, então 
ele precisa estar 
  
treinando, desenvolvendo pessoas e da hierarquia dele, trabalhando com 
ele, para poder estar substituindo e fazendo a mesma atividade que ele 
faz 
Orador A: Entendi, tá certo, em relação especificamente a 
compartilhamento do conhecimento assim, quando alguém oferece algum 
tipo de treinamento, quando alguém se disponibiliza para dividir o 
conhecimento com os colegas, você sabe dizer se existe algum tipo de 
recompensa, que a empresa, que a organização dê a essa pessoa por ter 
tido essa atitude? 
Orador B: Não, não tenho conhecimento se tem programa desse já 
instaurado dentro da GNA 
Orador A: E aí no mercado você costuma ver algum tipo de recompensa, 
não precisa ser monetária, pode ser outro tipo de recompensa 
Orador B: Pelas empresas, pelas quais eu passei não via nenhum tipo de 
incentivo direcionado para esse tipo de ação 
Orador A: Sim, e é quando a pessoa está, espera aí que eu estou falando 
besteira(- risos). Quando você tem a intenção de compartilhar o 
conhecimento, quando você coloca isso no mercado, no mercado não, na 
empresa você vê como do outro lado, em relação ao público assim, 
quando vocês fazem algum tipo de ação de live, de palestra, de 
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treinamento, você sabe se existe o engajamento do público da GNA assim 
para participar desse tipo de ação? 
Orador B: Sim, o pessoal se interessa muito, é pelos assuntos 
relacionados à área, muita área técnica, né, normalmente a grande parte 
do incentivo da companhia ele está mais relacionado a parte 
administrativa e quando você tem condição de apresentar uma coisa 
técnica que mostre as pessoas como é que o trabalho dela é importante 
na cadeia produtiva isso é muito bem aceito e você sente que as pessoas 
se sentem mais importantes e engajadas  no trabalho 
Orador A: E aí quando quando acontece isso, as pessoas se interessam 
pelas palestras e tudo mais que vocês oferecem, e você sabe dizer se 
quando vocês lançam esses convites, existe algum tipo de triagem, algum 
tipo de peneira de quem deveria participar daquele tipo de ação ou todo 
mundo pode se inscrever e é uma turma diversa? 
Orador B: Não, normalmente é livre a inscrição a gente não faz nenhum 
tipo de 
  
discriminação em relação a área ou a conhecimento prévio não, é livre 
para toda companhia, quem quiser participar, tiver interesse em participar 
um pouco mais da parte técnica mais relacionado ao setor de energia é 
bem vindo 
Orador A: Que bom, e assim, do lado de quem compartilha, do lado de 
quem oferece esse tipo de treinamento e tudo mais, você acha que está 
como, assim, sua visão de mercado assim você acha que as pessoas 
estão com esse hábito de compartilhar, ou ainda existe é algum tipo de 
receio e isso não tá tão forte ainda, não para você especialmente, mas na 
sua visão (- risos) 
Orador B: Já, acho que já foi, dentro do mercado de energia, acho que já 
foi mais complicado essa disseminação de conhecimento, e nos dias de 
hoje eu não vejo mais tanta, é tanta dificuldade das pessoas de estarem  
compartilhando conhecimento, tá, eu já estou com 24 anos de experiência 
na área de geração, então eu passei por, eu vim crescendo junto com o 
setor, vamos dizer assim, então eu passei por um período que era muito 
difícil você, no inicio da carreira era muito difícil você conseguir assimilar 
conhecimento, você tinha pessoas da década de 60, 70 que estavam à 
frente das unidades e que tinham mentalidade diferente da que é 
implementada hoje nas companhias, nas empresas e esse conhecimento 
ficava muito restrito, a pessoas tinham dificuldade muito grande de 
compartilhar o conhecimento, né isso eu já não vejo mais, a gente já não 
tem mais isso, as pessoas que estão no setor elétrico hoje, o setor elétrico 
hoje tem prazer em apresentar, estar apresentando o conhecimento dele, 
disseminando isso no mercado 
Orador A: Entendo, e aí em relação assim, isso em relação ao 
compartilhamento, em relação a guarda, sabe quando eu falo guarda, é 
guardar mesmo os documentos, organizar as informações, né, eu imagino 
que vocês devem ter uma rede, alguma coisa do tipo, certo? Vocês têm 
algum tipo de rede que vocês guardam os dados e tudo mais? 
Orador B: Sim, normalmente empresas de grande porte, e principalmente 
do setor de energia, qualquer que seja o ramo de atividade, nos dias de 
hoje informação é tudo e a informática está aí, a tecnologia para poder 
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suportar em ajudar, então a GNA tem sim um sistema é de segurança 
relacionada essa parte de guarda, de documentação eletrônica, cercado 
de toda segurança necessária para você manter ter aquilo, como um bem 
guardado para título da companhia 
  
Orador A: E você acha que as pessoas assim atuam bem nessa guarda, 
nesses dados de informações, ou você acha que algumas têm mais 
dificuldade em gerir o tempo, a guarda, acaba não guardando as 
informações em locais adequados, deixa em seus computadores, nos 
seus emails, como é que é sua visão em relação a isso? Você acha que 
as pessoas em geral têm interesse em fazer essa guarda organizada para 
gerar essa memória para empresa? 
Orador B: Sim, nos dias de hoje isso já está bem mais assimilado entre 
as pessoas, isso já passa a ser uma coisa meio que automática, é as 
máquinas apesar da tecnologia, os computadores acabam é vindo com a 
capacidade de memória um pouco menor exatamente porque já não se 
usa mais é o computador ou HD externo para estar         guardando, você 
coloca isso na nuvem, você acessa pelo celular, acessa de um 
computador, acessa de um tablet, qualquer lugar que você está, então 
acho que isso faz com que as pessoas tenham mais segurança e acabam 
vendo a facilidade (inint) [00:14:28] 
Orador A: Entendi, e aí quando a gente estava falando ainda nesse 
mesmo tema que a gente fala de questões humanas, individuais, aí você 
estava dizendo que no passado era mais difícil conseguir, adquirir 
conhecimento, a mentalidade das pessoas era diferente, né? Você acha 
que isso pode ter alguma coisa haver com medo de crítica, falta de 
confiança, medo de se expor, alguma coisa do tipo? 
Orador B: Acredito que fosse esse tipo de medo, não, era que... era para... 
pessoal tinha muita preocupação de se manter na posição dentro das 
companhias, né, então as pessoas achavam que se elas, é... 
compartilhassem o conhecimento que elas tinham, elas poderiam perder 
a posição, que elas  tinham dentro da empresas, então isso fez com que 
essa divulgação do conhecimento, essa transferência, fosse mais difícil. 
Orador A: E é quando a gente fala ali na questão da organizacional, não 
em relação a questão humana, a gente tem é a questão da comunicação 
nas organizações, você acha que está claro para todos os colaboradores 
hoje dentro da GNA o que  a empresa espera deles em relação a gestão 
do conhecimento, em relação mesmo a criar, compartilhar e  armazenar 
conhecimento, você acha que isso esta explicito para todo mundo? 
Orador B: Não, acho que não está explícito ainda, exatamente por aquilo 
que eu falei 
  
para você no início, acho que a GNA é uma empresa muito nova, então 
acho que ela está se acertando ainda em procedimentos, em estrutura, 
para que isso fique mais claro, mas como as pessoas já vem de outras 
companhias e já trás isso no perfil de trabalho, são coisas que as pessoas 
já faziam antes, as pessoas vem mantendo as atividades, e executando 
mesmo sem ter um protocolo já mais robusto e definido 
Orador A: Então talvez seja um desafio, né, assim deixar isso claro para 
todo mundo, né? 
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Orador B: Acredito que sim, é um desafio mesmo porque tem pouco 
tempo de companhia, então a medida que as plantas, que as unidades 
começarem a operar, isso venha a ser mais divulgado e o trabalho possa 
ser mais estruturado 
Orador A: Nessa mesma linha aí de comunicação e tudo mais, agora eu 
queria falar de incentivo mesmo da alta gerência, da diretoria, da 
presidência, como você acha que é a participação deles nesse processo 
da gestão do conhecimento, assim você acha que eles tem tempo, 
recursos suficiente para apoiar a gestão do conhecimento, ou eles estão 
mais centrados mesmo no desenvolvimento dos procedimentos de gestão 
e ainda não estão tão focados ainda nesse ponto? 
Orador B: É eu acho que o foco principal nesse momento não está 
direcionado para essa gestão do conhecimento, na verdade a GNA ela 
tem uma estrutura, ela tem prazos e tem compromisso para serem 
cumpridos nesse primeiro momento da companhia, e sobressai a 
necessidade dessa gestão do conhecimento nesse momento, não que 
não tenha sido feito, mas é de uma forma menos estruturada que será 
daqui alguns anos quando todas as unidades já tiverem em operação, eu 
acho que tudo tem um estágio, um tempo certo de acontecer, então esse 
momento agora é hora de acontecer o que está acontecendo, então foco 
na gestão de implantações de usinas, nos contratos que tem que ser 
realizados, dos leilões de energia que a empresa tem que participar 
porque precisa se fortalecer ainda no mercado, depois desse momento 
finalizado iniciar essa parte de gestão do conhecimento, gestão dos ativos 
da empresa 
Orador A: Quando a gente estava falando em compartilhamento, a gente 
estava falando da questão de treinamento, das palestras que acontecem 
do próprio pessoal que divide conhecimento com os outros, você acha 
assim, em relação, lá na área de energia mesmo o pessoal costuma ser 
muito especializado, né um lado técnico. 
  
geralmente muito forte, você acha que é mais normal que eles estejam 
mais voltados mesmo para essa área técnica ou todo mundo tem essa 
capacidade de compartilhar mesmo assim, tem essa didática de 
compartilhar, ou isso é privilégio de alguns só, qual é sua visão assim, 
geral no mercado? 
Orador B: Acho que isso mais facilidade não só na parte de energia, 
mineração qual seja a linha de produção, já tá, não está muito preso no 
setor de energia, o profissional como um todo de diversas áreas hoje ele 
já tem muito e o profissional já está muito desapegado de manter o 
conhecimento só para ele, diferentes de linha de trabalho e isso está muito 
difundido no mercado, às vezes começa a bater um papo com a pessoa, 
em um chat e em pouco tempo dependendo da sua, do seu interesse você 
consegue com que essa pessoa te dê uma aula ensinar um mercado em 
uma situação que você não imaginaria que seria  tão fácil 
Orador A: Acontece quase que de uma forma informal, né digamos assim 
Orador B: Isso 
Orador A: Tá certo, em relação a esse momento que a gente está vivendo, 
você acha que esse distanciamento imposto pelo Corona Vírus, ele foi um 
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dificultador na questão da gestão do conhecimento assim, você acha que 
isso ainda é um obstáculo ou foi obstáculo em algum momento? 
Orador B: Eu acho que, eu acredito que não, eu acho que é impulsionador, 
porque a partir do momento que você teve que se, teve que repensar na 
sua forma de trabalho, na sua forma de agir dentro das corporações, e 
você acabou encontrando o tempo que você não tinha para poder tá ou 
recebendo algum tipo de orientação ou passando outro tipo de orientação 
então hoje eu acho que o conhecimento está muito mais acessível hoje 
você consegue ver a, ver plataformas, fazer uma pós graduação, por 
exemplo, com a equipe, no Rio Grande do Sul, uma equipe está até fora 
do país, nos Estados Unidos, Alemanha , sei lá, aonde for com essa 
facilidade de você fazer via internet, eu acho que a pandemia, claro ela 
trouxe seus malefícios, mas nesse ponto ela fez com que as pessoas 
pensassem um pouco mais fora da caixa, acho que a gente teve uma 
adianto tecnológico aí, relacionado a, as relações humanas, é acho muito 
grande com essa condição da pandemia, foi uma coisa que nunca havia 
acontecido no planeta e acabou trazendo algumas soluções que a gente 
achava que eram coisas que só teriam em vinte, 
  
trinta anos, então assim em poucos meses todo mundo procurou uma 
forma de se adaptar e continuar fazendo seu trabalho, continuar 
divulgando seu conhecimento 
Orador A: Muito bom, muito legal. E em relação a cadeia, cadeia do setor 
elétrico, você sabe se vocês têm algum tipo de interação com as outras 
empresas do setor, de repente com as transmissoras, com as 
comercializadoras, ou até com outras geradoras? 
Orador B: Não sei como é que está essa interface da GNA com esses, 
com essas outras empresas porque a GNA é muito nova ainda, então o 
foco da empresa hoje está todo na implantação do seu negócio, mas com 
certeza deve ter uma equipe aí que está nos bastidores aí, com contatos, 
com informações, a parte técnica acaba tendo muito a interação, porque 
a gente acaba conhecendo muitas pessoas que trabalham em outras 
empresas geradoras, então você acaba se comunicando, conversando e 
querendo saber como é que as coisas estão andando, então essa 
informação acaba fluindo, mas não de uma forma, vamos dizer assim, de 
uma forma mais informal 
Orador A: Ahãm entendi, assim só para gente conseguir resumir assim de 
uma forma geral, a sua visão em relação a criar, compartilhar e armazenar 
conhecimento, assim pelo que reparei você falou que o compartilhamento 
você acha que já está bastante legal, assim tanto na GNA quanto no 
mercado, que as pessoas já estão com uma visão mais ampla em relação 
a isso, assim criação a gente não falou muito, então eu estou entendendo 
que ainda não deve estar tão forte, assim como a guarda que você disse 
que já é uma coisa mais natural que está acontecendo até por conta das 
limitações dos equipamentos eletrônicos de hoje, né, você acha assim em 
relação a esses três pilares na sua visão eu posso resumir que a criação 
ainda é o ponto que está mais fraco, que está com menos foco, e que o 
compartilhamento e armazenamento você acha que já está mais 
estruturados? 
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Orador B: Sim, eu acredito que sim, na minha visão eu acho que é dessa 
forma, e ainda tem uma estrutura muito forte em relação à divulgação, 
disseminação e armazenamento e ainda acho que está se estruturando 
acho que quando a gente falou sobre a pandemia, acho que a pandemia 
trouxe uma agilidade para isso também, acho que isso também vai tornar 
um ponto de equalização daqui para frente 
Orador A: Acha que tem mais algum fato, mas alguma coisa interessante 
que a gente não falou ainda que você acha importante acrescentar? 
  
Orador B: Não, acho que você abordou bem todos os pontos aí, acho que 
não tem nada que ficou de fora não 

Orador A: Bem completa, né, então queria te agradecer  
Fim da Transcrição [00:25:54] 
 

 
Gravação: entrevista_9 Duração: [00:37:36] 
Legenda Descrição 
(- comentário aqui) Comentários do transcritor, exemplo (- risos) 
[00:00:00] Marcação do tempo onde inicia uma fala 
(inint) [00:00:00] Trecho não compreendido com clareza 
Ahãm, uhum Interjeição de afirmação, concordância 
Ãhn Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando 
Hã Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade 
da fala da outra pessoa 
Orador A Amanda 
Orador B Não identificado 
 
 
Início da Transcrição [00:00:02] 
 
Orador A: Boa noite a gente está aqui com a gerente de contratos da GNA 
hoje, eu te agradeço muito, muito, muito por essa participação, muito 
obrigada, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, 
conforme a gente falou ainda há pouco, a pesquisa é sobre gestão do 
conhecimento, então a ideia é tentar identificar quais as barreiras da 
implantação da gestão do conhecimento no setor elétrico do Rio de 
Janeiro e a gente vai fazer as perguntas girando em torno disso, da sua 
percepção, sobre a GNA e sobre o mercado como um todo, tá bom? 
Orador B: Tá bom 
 
Orador A: A gente vai começar falando sobre a infraestrutura técnica e 
organizacional, então assim queria saber se na GNA vocês usam algum 
tipo de sistema de gestão integrada, alguma ferramenta virtual, alguma 
coisa que vocês possam armazenar e compartilhar conhecimento, 
processos, dados, informações de forma geral assim, você sabe me dizer 
se tem? 
  
Orador B: Nós temos, a gente tem é a , é a gente implantou esse ano, ano 
passado inclusive um sistema de GED, né de guarda de documento, não 
só de arquivamento, mas também de distribuição e inclusive até de, como 
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fala, (inint) [00:01:25] condições de alteração de procedimentos 
necessário agora tudo pelo sistema para garantir não só a, o histórico, né 
de todo o processo, mas o histórico de todas as aprovações também, 
todas as aprovações também são feitas no sistema, é online, o sistema 
de GED, que é para garantir todas as etapas do processo 
Orador A: Certo, você sabe me dizer com que nível de frequência que 
esse sistema é atualizado, se existe uma rotina, ou se é pontual essa 
atualização? 
Orador B: É, assim, a atualização do sistema ele é e deve ser de acordo 
com a atualização do documento, né, então o documento a medida que 
ele vai sendo modificado, atualizado, ele vai, automaticamente ele deve 
ser feito já dentro do sistema e portanto o documento esta sempre ativo e 
sempre vigente, porque aquelas modificações e mudanças dele já devem 
ser feitas ali naquele 
Orador A: Ahãm, naquele instante que ela foi alterada já entra Orador B: 
Naquele ambiente, tá 
Orador A: Certo 
 
Orador B: Exato, mas o uso desse sistema ele também está embutido nos 
processos das áreas da companhia, então a área de gestão de contratos 
ela tem ali um procedimento que identifica e se faz necessário a 
atualização, assim a atualização ser necessária por algum evento do 
documento no GED, e existe uma área de SGI que garante ou 
minimamente é como fala, é pergunta e instiga que aquilo esta sendo feito 
daquela maneira, né e aí com grande procedimento de SGI da companhia 
Orador A: Certo, ai você está falando especificamente sobre as 
normativas, os procedimentos, assim, vocês tem também uma rede para 
poder guardar também os documentos do dia a dia, as coisas que vocês 
usam normalmente? 
Orador B: Ah sim, a GNA tem uma rede é de acesso dela, que permite 
você criar de acordo com confidencialidade, né, diferentes pastas e 
diferentes acessos dentro dessa rede, e a instrução da companhia, os 
bons termos de compliance da companhia, os bons termo de compliance 
da companhia exigem de, compliance e de, não ativos de TI 
  
também, né, é exigem que você guarde ali os documentos primeiro para 
confidencialidade que é uma maneira de entender quem está com acesso 
aquilo, rastreabilidade do documento e tudo mais, é mas também de 
histórico da companhia, então é a GNA disponibiliza isso dentre GNA, e 
como a gente é parte aí de um grande grupo, existe uma rede do grupo 
também que pode existir uma troca de documentos caso necessário for 
dentro de cada pasta 
Orador A: Certo, é falando especificamente sobre arquitetura de designer 
dos escritórios, obviamente antes do home Office, quando vocês estavam 
100% no escritório, como é que era a disposição do mobiliário lá do 
escritório da companhia, assim vocês ficavam em salas separadas, era 
uma sala aberta, tinha divisórias, tinha baias, como é que funcionava? 
Orador B: É, era um ambiente aberto com os gerentes e seus times em 
um, em dois andares mas multidisciplinar, não era dividido entre áreas, 
então um ambiente aberto, de fácil acesso, com baias, ta, mas era um 
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ambiente assim, ficava diversas áreas dentre o mesmo ambiente comum, 
com a exceção das áreas RH, que existe um aquário, uma sala própria 
para o pessoal de RH e da diretoria, a diretoria tem uma sala grande, né, 
onde ficam todos os diretores, não há uma sala separada para cada um 
deles 
Orador A: Ahãm, então para você falar com seu líder, com seu diretor, 
você precisa ir até essa sala separada, né? 
Orador B: Preciso sim 
 
Orador A: Mas você consegue fácil acesso a eles, né? 
 
Orador B: Sim, não a sala é super bem recebida assim, acho que é de 
maneira geral o gerente tem acesso a todos os diretores, é não tem muita 
questão de dificuldade de entrar ali por qualquer motivo, ou dificuldade de 
acessá-los 
Orador A: É pensando assim em aposentadoria, ou assim até só o 
desligamento mesmo de alguém, já que a GNA é uma empresa jovem 
não deve ter muitos casos de aposentadoria, imagino eu, é mais 
desligamento, seja pela própria pessoa ou não mas você sabe dizer se 
vocês tem algum plano elaborado de retenção do conhecimento, assim o 
que que vocês fazem para o conhecimento não ir embora junto com a 
pessoa que vai ser desligada? 
  
Orador B: Essa é uma boa pergunta, é a GNA é uma empresa jovem, mas 
assim a gente já teve casos de desligamento (inint) [00:06:58] saiu da 
GNA, enfim foi para outra oportunidade, então o que a GNA instiga e 
promove é um período de handover, né, então é isso aconteceu comigo, 
teve um período ali híbrido, em que as duas pessoas estavam ali 
preenchendo ali na mesma cadeira, foi muito importante para mim, é isso 
aconteceu também com outras posições de gerências estratégicas que 
aconteceu um período de transação, e de transição, é em que mais de 
uma pessoa estava já responsável por aquilo, existia um período em que 
existe uma troca de conhecimento é e com relação a outros, outras 
ocasiões de desligamento existe, eu acho que na GNA uma preocupação 
muito grande de um um trabalho colaborativo muito grande onde lógico 
qualquer desligamento é muito sentido, mas não há uma pessoa exclusiva 
para um assunto único, então normalmente os assuntos na GNA são 
muito compartilhados, seja com time, seja na lateral com os pares, ou para 
cima com os chefes, então é muito difícil pensar que um único assunto 
teria um único dono e aquilo se perderia, eu acho que as coisas são muito 
compartilhadas, acho que isso é uma maneira de manter vivo (inint) 
[00:08:41]e dividir essas áreas com as pessoas 
Orador A: Está certo, e no mercado assim, você costuma ver, ou 
acostumava ver planos mesmo de retenção do conhecimento sendo 
colocados em prática realmente que existam dentro da empresa? 
Orador B: Eu acho que isso é uma preocupação muito grande é em outras 
companhias maiores com mais histórico de vida mesmo, tempo de 
história, eu acho que de fato é uma preocupação talvez um pouco menos 
ainda na GNA porque ela é uma empresa muito jovem, com enfim com 
assuntos muito múltiplos, diversos e rápidos, então as vezes é as coisas 
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acontecem com tanta rapidez que talvez ainda não se desenhou de uma 
instrução melhor para isso, mas sem dúvida é uma preocupação tanto é 
que eu acho que acho que houve uma mudança muito grande dos últimos 
tempos para cá, por exemplo (inint) [00:10:02] 
Orador A: Desculpa 
 
Orador B: Por exemplo, nada, com as estruturações (inint) [00:10:11] de 
mecanismos de auxílio a consolidação da companhia, então o GED foi um 
desses com certeza, a questão de uma rede própria fora do âmbito grupo, 
né, a gente é uma sociedade dessas empresas, a gente tem três sócios, 
então a gente tem uma rede própria, de documentos 
  
próprios, que não seja de fácil acesso sem uma autorização formal do 
presidente ou do diretor da GNA para aquela pessoa (inint) [00:10:41] da 
GNA, né , eu acho que isso fortalece essa questão de retenção do 
conhecimento, eu acho que a história de uma companhia é importante 
para isso 
Orador A: Certo 
 
Orador B: Então, desculpa, só para complementar, isso é muito forte na 
GNA em especifico, assim é muito pensado em épocas de leilão, leilão de 
energia é um mercado e que a gente obviamente está inserido e é um 
mercado muito competitivo, em que obriga as empresas de energia a 
pensarem tanto em óbvio (inint) [00:11:23] é segurança da informação, 
porque tudo é online , então assim precisamos ter segurança de que a 
nossa rede é segura para mandar os dados, enfim para o âmbito, para a 
esfera do leilão sem nenhuma interpolação, sem nenhum concorrente, já 
existiu no mundo,né questão de roubo de informações de empresa de 
energia,etc então tem que se preocupar com a segurança lógico, com 
histórico no sentido de todo leilão de energia é uma oportunidade de 
colocar uma térmica de pé, no nosso caso uma termo elétrica de pé, e na 
maneira que você, no momento que você participa dos leilões dá o 
conhecimento do mercado naquele momento, porque que você ganhou, 
porque que você perdeu, o que que você pode fazer, qual sinergia você 
pode alcançar, porque que o seu estado, porque que a sua é, 
agrupamento ali energético questão sudeste, porque que o sudeste 
naquele momento, então tudo isso sempre em épocas de leilão são 
momentos muito pontual que tira as companhias a pensarem nessas 
questões, o conhecimento e que se ganhou no último leilão, como se 
aproveitar dele, é seja as pessoas que estavam ali na época daquele 
leilão antigo ou não, e se sim é uma maneira de lidar com aquilo, se não 
é uma maneira de garantir que os aprendizados fiquem na companhia, 
além lógico da questão da segurança, então acho que é sempre um 
momento muito oportuno para se pensar nessas questões. 
Orador A: Tá ótimo, concordo, é eu queria saber agora, em relação a GNA 
a gente está falando agora das barreiras organizacionais, falando sobre 
motivação e recompensa, então quando alguém compartilha alguma 
informação, algum conhecimento, oferece um treinamento para os 
colegas ou alguma coisa parecida, você sabe dizer se existe algum tipo 
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de recompensa para essa pessoa que toma essa iniciativa, pode ser 
recompensa financeira ou não 
  
Orador B: Para pessoa que sugeriu treinamento? 
 
Orador A: Não, para pessoa que resolveu oferecer, a pessoa que de 
repente tenta organizar ali, ou na equipe, ou entre equipe, compartilhar de 
alguma forma, tem essa atitude de compartilhar, de dividir 
Orador B: Tá, é não tem nada formal, né, sobre isso, não existe um 
procedimento ou um reconhecimento formal  no RH nesse sentido, o que 
existem são na GNA junto com as questões das metas corporativas, que 
são avaliadas em metas comportamentais onde a gente tem aí traçados  
perfis de pessoas que aderem aos valores da GNA, e esses valores, 
incluem é trabalho em equipe, é enfim, divisão de responsabilidade, 
trabalho em conjunto em que se insere aí possivelmente a questão de 
estender  o conhecimento ao próximo, então indiretamente acho que 
existe uma avaliação e uma recompensa no sentido de sistema de metas, 
mas não existe nada formal aí de recompensa imediata por esse feito 
Orador A: Certo, em relação a comunicação, como a empresa comunica 
as estratégias dela, os objetivos dela em relação a gestão do 
conhecimento assim acha que está claro para todo mundo, todos os 
colaboradores, o que que se espera deles em relação a guarda, 
compartilhamento do conhecimento, você acha que existe é essa 
preocupação e está claro para todo mundo? 
Orador B: Eu acho que a gente está melhorando, eu acho que é a 
empresa como falei está se consolidando, a gente está passando de uma 
fase de implantação para uma fase operacional e eu acho que esse é um 
momento importante para as coisas  ficarem mais claras e para mudanças 
aí de mindset de todas, né, para todos é uma correria para botar o projeto 
de pé, estamos em uma fase agora que temos que estruturar esse projeto, 
e a qualidade do projeto então acho que a gente está melhorando, eu 
acho que existem várias ações na GNA para que isso seja mais visível, 
eu diria que hoje  a gente ainda está nesse caminho, ainda está buscando 
é esse ponto 
Orador A: Hoje é um desafio esse ponto, né? Orador B: Sim 
Orador A: Em relação a apoio, assim da alta gerência, direção e 
presidência, como você acha que é a situação assim da alta gerência no 
processo gestão do conhecimento assim, 
  
você acha que eles têm tempo e recurso suficiente para apoiar a gestão 
do conhecimento? 
Orador B: Eu acho de novo que é um caminho que a gente está buscando 
em diversas frentes, assim acho que o caminho de gerar conhecimento 
em geral a gente ainda está traçando um caminho, a gente começou 
devagar, e os treinamentos internos, treinamentos externos, as 
oportunidades da GNA contribuir, com maior conhecimento, com a 
geração de conhecimento dentro da companhia ainda está sendo 
ampliada e a a manutenção desse conhecimento adquirido e a 
disseminação dele ainda tem uma caminho a traçar também, então eu 
acho que a preocupação existe, acho que a diretoria inclusive por conta, 
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por ser uma empresa nova e por conta de passar por uma pandemia, né 
por uma crise como essa começou a pensar muito em diversas frentes 
dessa questão, por exemplo plano de sucessão é um deles, como garantir 
que aconteça o que acontecer, não desligamento mas ficar doente nessa 
época de Covid, né, se os assuntos podem continuar andando, se as 
coisas podem existir uma manutenção aí dos acontecimentos, dos 
próximos passos, então acho que isso obrigou todo mundo a pensar mais 
nisso, mas eu concordo que ainda é um desafio, que ainda há um caminho 
a traçar nesse sentido 
Orador A: Agora falando especificamente sobre as barreiras humanas 
mesmo individualmente, no dia a dia assim você acha que o pessoal tem 
o hábito de dedicar um tempo para dividir o conhecimento mesmo, ou na 
rotina eles são mais focados em fazer a coisa acontecer, sabe? Assim 
quando eu pergunto, eu pergunto ser humano mesmo de forma geral, a 
sua percepção, não só a GNA mas extra muros mesmo, no mercado, 
como você sente que está isso? 
Orador B: Eu acho que isso acontece muito informal, é eu acho que isso 
acontece sim, acontece muito, mas de uma maneira muito informal, no 
sentido de um ajudar o outro, né, a gente é muito colaborativo, tanto na 
GNA quanto o brasileiro em geral, assim a gente é muito colaborativo nos 
nossos feitos, então eu acho que isso acontece de maneira até 
imperceptível, a gente faz sem estar pensando no que a gente está 
fazendo, nem quando a gente está dando muito menos quando a gente 
está recebendo, então existem, as trocas existem eu só não acho que é 
de uma forma institucional, instruída 
Orador A: Entendo, então você acredita que (inint) [00:19:12] 
  
Orador B: (inint) [00:19:13] perdas e ganhos para que isso seja feito dessa 
maneira, aí espera aí que caiu aqui, esperai aí que saiu, você está me 
ouvindo? 
Orador A: Eu estou te ouvindo melhor que antes 
 
Orador B: Ah então tá, é então assim quando isso acontece de maneira 
informal talvez aconteça com mais freqüência, mais orgânico, talvez 
estejam assimilando sem estarem percebendo, de uma maneira mais 
formal, mais institucionalizada, talvez aconteça entre aspas, por uma 
obrigação, uma necessidade imposta, o que é positivo, porque garante 
que acontece, mas por outro lado talvez, gere um desconforto, do tipo 
tenho que fazer, isso tem que ser feito, então não seja de maneiro 
orgânica que eu acredito que aconteça é muito no mercado brasileiro, 
então é eu acho que fica aí uma questão de como tratar isso para que as 
coisas que estão dando certo se permaneçam, porque eu acho que existe 
uma troca informal muito grande, mas que aconteça mais formalizada 
para garantir que o que está sendo passado de fato foi entendido, foi 
recebido e que vai se propagar 
Orador A: Entendi, mais uma questão de garantia de perpetuação da 
ideia, e em relação ao interesse mesmo dos funcionários em compartilhar 
no caso nessa primeira etapa, algumas pessoas são mais resistentes em 
compartilhar o conhecimento assim que tenha medo de critica, ou falta de 
confiança, de se expor ou alguma coisa do tipo? 
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Orador B: Eu acho que sim, eu acho que existem pessoas que pensam, 
assim de maneira geral, que pensam ainda que informação é poder, né, 
eu acho que existem pessoas que “Ah não eu preciso saber de tudo e aí 
o que eu sei é mérito meu, e eu retenho essa informação e vou divulgando 
e dividindo ou não a meu prazer”, eu acho que isso é um pensamento 
retrógrado, assim eu acho que hoje a informação existe, ela é disponível, 
quem procurar vai encontrar de maneira fácil, e na verdade o poder entre 
aspas, o valor está não necessariamente na informação, mas no 
manuseio, no uso que a gente vai fazer com isso, então em tese assim, o 
ideal seria, dividir a informação para que o valor esteja no planejamento 
conjunto, na estratégia comum e múltipla para tomada de decisão da 
companhia, com a estratégia da companhia, mas e aí a pessoa que tem 
maior valor dentro da companhia ela vai aproveitar dessa divisão múltipla 
de diversas áreas para conseguir de fato traçar um trajeto, mas eu 
concordo que não, que muita gente talvez por insegurança, talvez por 
desconhecimento até muitas vezes, né, eu acredito que o que se conhece 
é necessário o suficiente para reter ali, ele na posição de alguma maneira, 
e aí dificulta, dificulta o compartilhamento 
  
Orador A: Ainda sobre isso, das pessoas, mas falando agora sobre a 
guarda da informação também da questão da dificuldade de tempo, 
alguma coisa do tipo, ou por outros motivos como a gente falou 
anteriormente, você acha que existe interesse das pessoas em guardar 
em locais adequados, aí eu falo da rede, não falo só de normativos, do 
dia a dia você acha que tem interesse, ou as pessoas fazem isso por 
obrigação, como é que é sua visão? 
Orador B: Eu acho que existe interesse no momento que você precisa 
daquela informação então você fala “Ah nossa queria eu ter guardado 
daquela maneira corretamente, porque agora eu preciso disso tenho que 
achar no meio dos meus emails aqui, não assim, eu acho que as pessoas 
fazem é por obrigação e depois agradecem a questão da obrigação, 
porque de fato fica tudo muito mais fácil, né, então começa sem dúvida, 
eu acho que em qualquer empresa isso começa por obrigação e aí depois 
começa a questão quando você precisa, quando você passa por uma 
crise vem aquela questão do “ nossa realmente é importante” vê a 
realização de que aquilo é, não é um pedido à toa né, que aquilo tem 
muito valor, home Office eu acho que 
Orador A: (inint) [00:24:08] Desculpa 
 
Orador B: Eu acho que home Office é a maior prova disso, porque o home 
Office, pelo menos da GNA como em todos os lugares, aconteceu de um 
dia para o outro, de uma maneira muito tranquila em relação a 
documentos e informação, porque tudo estava na rede, já existia essa 
questão da rede, de ter acesso aos documentos até porque a gente tem 
uma questão que a gente tem dois escritórios, né, da GNA que ficam em 
dois locais remotos, uma parte no Rio e uma parte no Porto, então já 
existia essa situação e essa necessidade de colocar as coisas de maneira 
organizada para disponibilidade de todos, né, guardar as informações de 
maneira responsável, que quando a gente foi para casa no home Office 
já estavam ali e continuaram rodando, isso veio de uma necessidade e 
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obrigação da gente trabalhar tanto no escritório do Rio quanto no Porto e 
compartilhar os recursos, então começa por obrigação mas depois vem a 
realização de que aquilo é importante 
Orador A: Em relação assim a competência do corpo técnico mesmo para 
gestão do conhecimento, assim a gente sabe que o pessoal da área de 
energia tem um lado técnico bem forte e aí que queria saber se você acha 
mais normal eles estarem mais voltados mesmo para área técnica ou se 
todo mundo tem essa capacidade mesmo de compartilhar 
  
o conhecimento, se tem didática, ou se você acha que isso está restrito a 
algumas pessoas que já tem mais essa pré-disposição, como é que é a 
sua visão assim sobre a didática para compartilhar? 
Orador B: Eu concordo que é um ambiente muito técnico, mas eu acho 
que, de maneira geral, eu acho que dá para se compartilhar e dá para 
dividir com pessoas não necessariamente técnicas, eu por exemplo nunca 
tinha trabalhado em mercado de energia e aprendi ali aos poucos um 
mínimo necessário para conseguir acompanhar a companhia, e aos 
poucos adquirindo mais ao longo do tempo como as pessoas técnicas 
atuavam nesse mercado há anos, e que hoje são meus pares na GNA, 
então eu acho que é verdade, eu acho que ao se inserir nesse mundo 
você de fato precisa de um básico técnico que você tem que ir buscar, e 
aí as pessoas precisam compartilhar isso com você para você navegar, a 
companhia navegar você, seja com pares, enfim com pessoas da 
companhia, seja de alguma outra forma, mas existe uma necessidade 
mínima para se compreender o que está sendo feito ali, né, mas eu não 
acho que é, esse conhecimento é restrito as pessoas técnicas do setor, 
eu acho que não, eu acho que pode se compartilhar, acho que de uma 
maneira geral as pessoas tendem a ser receptivas a esse 
compartilhamento, é um mercado absolutamente regulado de difícil 
acesso a leigos, entre aspas, então para pessoa começar a se situar 
nesse mercado tem que haver compartilhamento de informação, não há 
como ser de nenhuma outra forma 
Orador A: Entendo, ainda falando sobre isso, e sobre o que você falou 
agora sobre quem recebe isso de alguma forma, o público, quando vocês 
fazem algum tipo de treinamento, alguém interno administrando assim, 
como é que é que você acha que é a resposta do público assim, todo 
mundo acompanha bem essas palestras,  existe assim algum pré requisito 
para participar, ou todo mundo pode participar quando vocês lançam o 
convite, como é que funciona dentro da GNA? 
Orador B: Na GNA a gente tem ciclos de nivelamento, né, então eu acho 
que se chama por dentro do negócio, se não me engano e a tentativa 
disso é colocar pessoas de dentro da companhia que estão tocando 
aquele assunto no dia a dia, então por exemplo maior notícia no mercado 
de gás, nova, a lei, né (inint) [00:28:18] que está passando pela , que 
passou pelo, tô passando pela câmera agora se não me engano, mas a 
gente teve um ciclo de palestras, entre aspas né, por dentro do negócio, 
para tentar estender a todo mundo da companhia, qualquer pessoa da 
companhia, estender esse 
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conhecimento, então sabe-se que esse projeto de lei é importante para 
companhia, queremos que todos entendam do nosso negócio vamos 
então estender uma palestra, uma oportunidade de todos ouvirem um 
pouco sobre isso, é extensivo a todos, se todos conseguem acompanhar 
eu acho que nem todo mundo consegue acompanhar todos os assuntos, 
né, porque são muitos, a gente atua em setores múltiplos então eu não 
acho, assim nem todo mundo consegue ouvir a primeira vez daquele 
assunto e captar tudo que está sendo passado, é mas é extensivo a todos 
Orador A: Entendi, e aí falando agora especificamente sobre a questão 
da interação dentro da cadeia de suprimentos do setor elétrico, eu não sei 
se você costuma interagir ou se fica mais com outras áreas, mas você 
sabe dizer se existe essa interação assim, se vocês conversam com 
outras empresas da cadeia, assim com transmissoras, com distribuidoras, 
comercializadoras, se existe esse tipo de troca? 
Orador B: Existe esse tipo de troca, eu não participo disso 
especificamente, mas existe, acho que o mercado, o mercado até 
pequeno no sentido de que todo mundo se conhece todo mundo já 
trabalhou junto em algum momento, então são as pessoas que ficam 
especificamente com setor de energia, comercialização, é enfim nessa 
parte que na GNA é o time regulatório e de operação, eu acho que eles 
têm bastante troca 
Orador A: E aí você acha assim, que no mercado ainda existe receio de 
abrir informação para as empresas, perder vantagem competitiva, como 
é que é sua visão assim em relação a esse tipo de troca apesar de você 
não participar diretamente? 
Orador B: Isso sim, eu acho que as companhias ao mesmo tempo que 
elas têm questões muito comuns que se ajudam muito, exemplo é só para 
ilustração, a GNA e a (inint) [00:30:41] hoje são as únicas geradoras, n, 
companhias que geram energia que contam com GNL importado, (inint) 
[00:30:50] por exemplo a gente se ajudou muito no processo, no processo 
regulatório de regularizar essa embarcação, que é uma novidade no Brasil 
e tramitar todos os órgãos regulatórios com relação a isso, então é isso, 
existe uma ajuda muito forte, ao mesmo tempo existe um receio de abrir 
demais os projetos uma das outras, ou seja,abrir questões comerciais que 
possam ser usadas para competitividade de leilão, para competitividade 
de oportunidades de projeto, é que são um risco, né para uma ou outra 
companhia, então ainda é uma questão, (- tosse), desculpa, ainda é uma 
questão das empresas concorrentes do setor a questão de mão de obra, 
então são pessoas que tramitam nessas companhias, ou seja, vão 
  
(inint) [00:31:50] é uma questão assim isso não é bem, não vou dizer bem 
visto, mas não é bem superado quando isso acontece, tá? Acho que isso 
é uma questão importante que as companhias estão aprendendo a lidar, 
é com esse tema, e é existe sempre dentre as discussões que existem 
para se ajudar e existe sempre aí uma estratégia por trás do que está 
sendo dividido, internamente sempre se conversa muito para tomar 
decisão, até aqui a gente dividir, passado disso o ideal é que não se divida 
para que a gente não de todas as informações do nosso negócio para 
outras companhias 
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Orador A: Entendi, agora falando para fechar sobre a questão mesmo da 
pandemia, sua visão em relação a esse isolamento que a gente foi 
obrigado a participar, você acha assim que o Corona Vírus ele foi um 
dificultador na questão da gestão do conhecimento assim que esse 
distanciamento que a COVID impôs foi ou é um obstáculo ainda? 
Orador B: Eu acho que sim,  acho que a GNA já vivia um pouco isso como 
eu já falei a gente tem o escritório do Rio e do Porto que já obrigava a 
gente a ter aí uma interação virtual de alguma maneira, as pessoas já se 
falavam por outros meios que não o pessoal, a interação pessoal, então 
apesar disso lógico que existe uma perda muito grande com a falta de 
convívio, então é o que já estava sendo feito se permanece, e aí enfim o 
Covid não teve um impacto em questão, que a gente já tem uma rede, em 
questão da gente usar é de recursos para isso, mas trouxe outras 
necessidades por exemplo os documentos na GNA eram assinados de 
maneira física, é todos, hoje o Covid já trouxe a necessidade de uma outra 
interação para facilitação de trâmites de documento, um exemplo mas por 
outro lado eu acho que de uma maneira geral, a maioria das empresas 
brasileiras que não vem de fora para cá mas que são efetivamente 
brasileiras, de concepção brasileiras como a gente falou a gente tem uma 
troca informal muito grande, então na GNA existia muito isso de um ir na 
mesa do outro, de um resolver um assunto, da uma ajuda no cafezinho, 
na copa, no corredor, então isso se perde muito, muito, o home Office não 
ajuda nesse sentido, mas expõe uma necessidade de ter isso de maneira 
institucional, de maneira formal dentro da companhia, então aí é uma, é 
um pró e contra aí que veio, né 
Orador A: Entendi, então assim para resumir você acha que, não sei se 
eu fiz uma leitura correta, pelo que você me falou, o compartilhamento ele 
está bem forte, né dentro da GNA e da sua visão de mercado também em 
relação as outras empresas, a criação do conhecimento me pareceu pelo 
que você disse que ainda não é um foco, né que é uma coisa que está 
acontecendo mais pela conseqüência do compartilhamento, e a 
  
retenção também ainda não é o ponto forte digamos assim, mas é algo 
que está sendo trilhado, né, você acha que eu consigo resumir mais ou 
menos sua percepção dessa forma? 
Orador B: Acho que sim, é exatamente isso o compartilhamento existe por 
uma questão inerente de que  pelo menos na GNA as coisas são bem 
divididas e bem plurais então as disciplinas se conversam muito, então 
isso existe, mas de maneira informal, e está se construindo a formalização 
disso, seja por meio da retenção seja por meio da construção, é isso ainda 
está sendo desenhado, concordo completamente com o que você falou 
Orador A: Ah que bom, tem mais alguma coisa que a gente não falou, 
alguma coisa que você queira completar, que você ache interessante, ou 
você acha que já supriu tudo? Só para fechar 
Orador B: Não, eu acho que essa questão do ambiente de trabalho, aonde 
estão as pessoas é uma questão interessante, assim quando a gente 
falava eu estava pensando que a maioria das companhias de energia do 
Brasil tem  essa questão de vários ou pelo menos dois escritórios, né, seja 
na sede e depois na térmica, na sub estação, no local de operação em si, 
então eu acho que isso de fato gera uma necessidade diferente talvez de 
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outros setores de que aquele conhecimento precisa estar divulgado de 
alguma maneira para que todos tenham acesso, então minimamente 
talvez seja um setor que pensa nisso de, assim por obrigação, né de uma 
certa maneira, mas eu acho que existe muito caminho a trilhar ainda 
nessa questão do compartilhamento, da forma de como as coisas tem que 
ser feitas sabe, e nessa questão de que o aprendizado precisa ser 
compartilhado porque  não adianta uma pessoa dentro de uma companhia 
reter aquilo porque essa pessoa por N motivos pode não estar ali no dia 
seguinte e aí não agrega valor para instituição, né 
Orador A: Verdade, verdade, te agradeço muito 
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