
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 à “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. 
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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 analyzedwith 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. 
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