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UMA ESTRATÉGIA DE RETENÇÃO DE CONHECIMENTO – ALSTOM 

PORTUGAL 

Por Andreia António 

Abstract: The aging of the workforce is increasingly being considered as one of the 

biggest causes of knowledge loss in companies around the globe, having the potential to 

threaten the organisation’s productivity; innovation capacity; capacity to grow; efficiency 

and creativity. Associated with the need for survival and a competitive edge that 

organisations are facing, this becomes a fundamental issue that organisations need to be 

able to deal with. Nevertheless, despite the importance of this issue, there is little research 

studying the implementation of knowledge retention (KR) strategies related to an ageing 

workforce. The present paper addresses the problem of knowledge loss at ALSTOM 

Portugal. To this end, we describe the implementation of an internal project designed to 

improve knowledge retention in this specific organisation. 

 

 

Resumo: O envelhecimento da força de trabalho, cada vez mais, tende a ser considerado 

como uma das maiores causas da perda de conhecimento nas organizações a nível 

mundial, tendo o potencial de ameaçar a produtividade, capacidade de inovação, 

capacidade de crescimento, eficiência e criatividade. Associados à necessidade de 

sobrevivência e manutenção da vantagem competitiva que as organizações enfrentam, 

este torna-se um fator fundamental com o qual as organizações têm de saber lidar. No 

entanto, apesar da importância do tema, existe ainda, pouca pesquisa que analise a 

implementação de estratégias de retenção de conhecimento associadas ao envelhecimento 

da força de trabalho. O presente trabalho aborda o problema de perda de conhecimento 

na ALSTOM Portugal. Para este fim, descrevemos a implementação de um projeto 

interno, desenvolvido no sentido de melhorar a retenção de conhecimento na organização. 

 

Palavras-chave: Aging workforce, knowledge loss, knowledge retention, knowledge 

management tools. 
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I. Introdução 

Cada vez mais, as organizações, a nível nacional e mundial têm vindo a ser 

confrontadas com desafios associados a uma evolução demográfica, demarcada por um 

acentuado envelhecimento da população e consequente diminuição de pessoas em idade 

ativa. Neste enquadramento, e devido ao crescente valor do capital intelectual nas 

organizações, um dos maiores desafios das mesmas será certamente conseguir assegurar 

a manutenção do conhecimento crítico dentro da organização, para que não seja posta em 

causa a sua produtividade, competitividade e capacidade de inovação (e.g. DeLong & 

Davenport, 2003; Parise, Rob Cross, & Davenport, 2006;  Kearns & Lederer, 2003 (citado 

em Chen, Zhang, & Vogel, 2011). Perante este cenário, a implementação de uma 

estratégia de retenção de conhecimento, surge como uma resposta possível para enfrentar 

este desafio. 

Apesar da importância percebida do assunto em causa, de acordo com os resultados 

obtidos nas pesquisas efetuadas, ainda são poucos os estudos que se têm orientado para 

esta área, procurando analisar a implementação de estratégias de Gestão de Conhecimento 

face ao envelhecimento da sua força de trabalho (Pollack, 2012). No presente projeto, é 

analisado o caso de uma unidade fabril da empresa ALSTOM Portugal, pertencente a uma 

multinacional de origem Francesa, cuja população fabril (Blue Collars) tem cerca de 70% 

dos seus trabalhadores acima dos 55 anos de idade. 

Com os objetivos de: i) aumentar a produtividade dos trabalhadores fabris (blue 

collars); ii) melhorar a (re)utilização do conhecimento existente; iii) acelerar a 

aprendizagem individual e organizacional e iv) aumentar a flexibilidade organizacional, 

o Projeto em causa, surge no sentido de procurar responder a três problemas que têm 

vindo a ser evidenciados na organização e que, cada vez mais, com o avançar do tempo e 

consequente idade dos trabalhadores se tem vindo a agravar. A saber: i) crescente 
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envelhecimento da força de trabalho; ii) a elevada concentração de expertise nos 

trabalhadores de idade mais avançada; e iii) incapacidade do mercado de fornecer 

trabalhadores qualificados que façam face às necessidades da organização.  

O presente trabalho encontra-se organizado da seguinte forma: Inicia-se o mesmo 

com a realização de uma breve contextualização sobre a problemática da perda de 

conhecimento nas organizações que se vêm confrontadas com o envelhecimento da sua 

força de trabalho, apresentando o modelo-conceptual que serviu de base para a 

implementação do presente projeto. Seguidamente, e antes de se iniciar a explicitação do 

projeto em si, efetua-se uma breve apresentação da organização em causa e um 

enquadramento da gestão de conhecimento na organização ao nível global 

(multinacional). Seguidamente passa-se à explicitação de todo o projeto, mencionando 

desde os fatores que o motivaram até à indicação de todos os passos dos processos 

implementados e resultados obtidos. Por último, referem-se quais as limitações e 

necessidades de investigação futuras, seguida das principais conclusões a retirar do 

projeto. 

 

II. Enquadramento Teórico 

Numa altura de constante mudança socioeconómica e em que a introdução de novas 

tecnologias vem permitir que as organizações consigam mais facilmente, igualar-se em 

termos da oferta de produtos e serviços, estas têm agora que repensar a sua estratégia de 

obtenção de vantagem competitiva com base dos recursos humanos (RH), uma vez que 

estes são considerados ‘raros, inimitáveis e insubstituíveis’, porque representam o que se 

considera de mais relevante ao nível estratégico - o conhecimento e as habilidades que a 

organização vai acumulando (King, Fowler, & Zheithaml, 2001).  

Esta visão alerta-nos para a importância das competências existentes nas 

organizações (capacidades, conhecimentos e atitudes), serem alvo de processos rigorosos 
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de gestão do conhecimento, ao nível da sua partilha e retenção, para que, possam ser 

aproveitadas e potencializadas, no sentido de se disponibilizar a informação certa, para 

as pessoas certas e quando as mesmas são necessárias (Dalkir, 2005). 

De acordo com as pesquisas efetuadas, um dos fatores que mais tem vindo a ser 

associado à perda de conhecimento nas organizações é a saída massiva de trabalhadores. 

Esta poderá ocorrer em consequência de fatores externos, como é o exemplo da elevada 

rotatividade existente em determinados setores (e.g. Ashworth, 2006), ou em situações de 

reestruturação das empresas (e.g. Schmitt, Borzillo, & Probst, 2011). Pode ainda estar 

associada a fatores internos às próprias organizações, como é o exemplo do aumento da 

mobilidade funcional dentro das mesmas (Parise et al., 2006).  

Ainda neste âmbito, um dos fatores que tem vindo a ser alvo de maior incidência nos 

estudos é a perda de conhecimento crítico associado ao envelhecimento da força de 

trabalho, com o consequente abandono da organização por motivos de reforma. Como tal, 

será de prever, que nas organizações cuja média etária é mais elevada, a sua exposição a 

este problema também será superior. 

Ao longo dos anos, têm sido vários os autores que se têm debruçado sobre esta 

temática. DeLong, que tem sido um dos autores mais referenciado nesta área de estudo, 

em 2004, publicou um livro, onde, para além de identificar quais os impactos 

organizacionais decorrentes da perda de conhecimento crítico, com base na análise de 

exemplos concretos, vem providenciar algumas perspetivas práticas e um quadro de ação 

que tem como objetivo, dotar os gestores de ferramentas práticas para a implementação 

de uma estratégia de retenção de conhecimento. 

Em 2009, também Liebowitz, publica um livro que se debruça sobre esta matéria, 

identificando também ele, um quadro de ação para o desenvolvimento de uma estratégia 

de retenção de conhecimento, assente em quatro pilares.  
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Mais recentemente Pollack, (2012), vem também ele dar o seu contributo nesta área, 

elaborando um artigo que nos demonstra um programa de gestão de conhecimento (GC) 

implementado com sucesso numa organização na Austrália que se vinha a deparar, 

também ela, com potenciais perdas de conhecimento associadas ao envelhecimento da 

sua força de trabalho. 

No estudo desta temática, foram ainda alguns autores que evidenciaram alguns 

impactos organizacionais da perda de capital intelectual. De entre os quais há a destacar: 

a redução da capacidade de inovação; ameaça à capacidade de crescimento e redução da 

eficiência das organizações (DeLong, 2004); a diminuição dos resultados 

organizacionais; redução da memória organizacional; perda de capital estrutural que pode 

causar a diminuição da capacidade de aprendizagem organizacional (Massingham, 2008); 

diminuição da criatividade (Calo, 2008); perda de produtividade (Calo, 2008;  Starck, 

Baier, & Fahlander, 2008) e o risco perda de capacidade, como consequência da perda de 

conhecimento e expertise, a qual pode afetar a capacidade da organização em continuar a 

oferecer determinado produto ou serviço (Strack et al., 2008).  

Perante este quadro, é fundamental para a manutenção da competitividade das 

organizações, que estas sejam capazes de se munir das ferramentas necessárias para fazer 

face à ameaça de perda de conhecimento, sendo que, o desenvolvimento de uma estratégia 

de retenção de conhecimento devidamente integrada, é considerado como fator chave, 

para que se possam mitigar os efeitos do envelhecimento da força de trabalho (Frigo, 

2006).  

Das pesquisas efetuadas, resulta que, os estudos nesta área têm-se desenvolvido em 

torno de três áreas: 1) fatores organizacionais que facilitam ou impedem a retenção do 

conhecimento (Martins & Meyer, 2012); 2) impactos organizacionais resultantes da perda 

do conhecimento (Holan & Phillips, 2004; Massingham, 2008); 3) iniciativas e/ou 

práticas que potenciem a retenção do conhecimento (e.g. Cattani, Dunbar, & Shapira, 
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2013; Nelson & McCann, 2010; Schmitt et al., 2011; Appelbaum, Gunkel, et al., 2012; 

2012). 

No entanto, apesar da importância percebida deste assunto para a sobrevivência das 

organizações, são ainda poucas as investigações empíricas que analisam estratégias de 

retenção de conhecimento em contexto organizacional1. Existem contudo, algumas 

exceções ao nível de algumas frameworks teóricas concebidas a partir de experiências de 

organizações como por exemplo a NASA, a Delta Air Lines ou a TVA2, como é o 

exemplo das frameworks mencionadas anteriormente, propostas por Delong e por 

Liebowitz3.  

Como mencionado anteriormente, em 2004, DeLong vem propor uma framework 

teórica que vem permitir à organização, que por um lado possa avaliar os seus sistemas, 

políticas e práticas que afetam a retenção de conhecimento, e por outro lado, permite 

ainda, identificar e priorizar futuras iniciativas a implementar na mesma, de acordo com 

os seus objetivos estratégicos. Esta, encontra-se dividida nas seguintes iniciativas: (1) 

práticas de transferência de conhecimento; (2) ferramentas informáticas para capturar, 

armazenar e partilhar conhecimento; (3) práticas e processos de RH; e (4) iniciativas de 

recuperação de conhecimento (DeLong 2004)   

Por sua vez, Liebowitz, (2009), faz o desenvolvimento da sua framework assente em 

quatro pilares: (1) Estrutura de reconhecimento e recompensas; (2) fluxos de 

conhecimento bidirecionais (entre trabalhadores juniores e seniores); (3) personificação 

e codificação de conhecimento; e (4) manutenção do relacionamento com colaboradores 

reformados. 

                                                           
1 Facto este que se verifica mais preocupante no caso de Portugal, para o qual não foram encontrados estudos empíricos sobre esta 

temática. 
2 Tenesse Valley Authority (Maior fornecedor de energia dos Estados Unidos) 
3 Ver DeLong, 2004 e Liebowitz, 2009 
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Estas, complementadas com a análise da literatura, permitiram-nos verificar que 

existem quatro componentes fundamentais a considerar na formulação de uma estratégia 

de retenção de conhecimento. A saber: 1) Identificação do conhecimento em risco de 

perda; 2) infra-estrutura organizacional de retenção de conhecimento; 3) iniciativas de 

partilha e armazenamento de conhecimento; 4) políticas de gestão RH (adaptado de 

Wane, Santos, & António, no prelo). Estas componentes bem como as suas interações, 

encontram-se ilustradas na figura 1. 

Figura 1 - Componentes a considerar na formulação de uma estratégia de retenção 

de conhecimento (Fonte: adaptado de Wane et al., no prelo) 

 

 

2.1. Identificação de Conhecimento em Risco 

Um dos fatores em comum nas duas frameworks anteriormente mencionadas é que 

ambas reconhecem que nem todo o conhecimento é necessário para a prossecução da 

estratégia organizacional e que por vezes é importante que as organizações sejam capazes 

de “esquecer” o conhecimento que se tenha tornado obsoleto. Um dos principais fatores 

que poderá surgir numa organização como alerta para a existência de um potencial risco 

de perda de conhecimento crítico será o envelhecimento da sua força de trabalho e sua 

consequente aproximação à idade da reforma. No entanto, não é linear que todos os 

trabalhadores que se aproximam da idade da reforma, detenham conhecimentos críticos 
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sobre os quais a organização deva deter os seus recursos para o reter. Se o conhecimento 

for obsoleto ou pouco útil, a organização, à partida não terá qualquer mais-valia em retê-

lo, sendo que, existe ainda o risco de este ter um efeito contra producente, tendo efeitos 

negativos na performance organizacional (Holan & Phillips, 2004). 

Como tal, o primeiro passo para uma estratégia de retenção de conhecimento deverá 

passar pela identificação de qual o conhecimento crítico para a organização que se 

encontra em risco de perda (DeLong & Davenport, 2003). Para este efeito, enquanto 

alguns autores propuseram a utilização de métricas para a identificação do mesmo (p.e. 

multiplicando o número de anos em falta para a reforma por uma estimativa da 

importância do trabalhador no funcionamento operacional da organização), outros 

apontam estas como limitativas e, no sentido de se conseguirem capturar também as 

interações sociais/redes de conhecimentos Parise et al (2006), apresentam como solução, 

uma metologia de análise de redes sociais para que seja possível identificar as 

vulnerabilidades criadas pela perda de conhecimento técnico e relacional e conceber 

estratégias de retenção de conhecimentos ajustadas ao papel do trabalhador na rede. 

Independentemente da estratégia a utilizar, interessa acima de tudo, perceber se o 

conhecimento a reter, permitirá à organização a prossecução dos seus objetivos 

estratégicos. Neste sentido, consideramos necessário: i) identificar previamente qual o 

conhecimento critico para o desempenho organizacional; ii) avaliar o risco de perda de 

conhecimento; iii) avaliar os impactos associados a esse risco (Wane et al., no prelo) e 

agir em conformidade caso se verifique que a capacidade da organização possa estar em 

causa. 

2.2. Infra-estrutura organizacional para a retenção de conhecimento 

Para além das iniciativas que possam estimular os fluxos de conhecimento ou o 

desenvolvimento dos trabalhadores, a retenção do conhecimento sofre a influência de 

toda uma infra-estrutura organizacional, que a pode potenciar ou inibir. Sendo que, a 
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inexistência de relações interpessoais e a falta de confiança entre os trabalhadores, podem 

servir de barreiras aos fluxos de conhecimento (Christensen, 2007).  

De entre os elementos que integram esta infra-estrutura destacamos como fatores 

fundamentais: a cultura organizacional; a comunicação entre gerações; a confiança entre 

os trabalhadores e a manutenção de relacionamento com trabalhadores reformados. 

Das investigações analisadas, um dos fatores que mais frequentemente surge como 

barreira ao desenvolvimento de conhecimento é a cultura organizacional (DeLong & 

Fahey, 2000). Esta, determina o que é considerado conhecimento, quais as relações entre 

o conhecimento individual e o conhecimento organizacional; cria o contexto para as 

interações sociais entre os trabalhadores e determina as condições para a criação de novo 

conhecimento. É por isso considerada como fundamental para a promoção da vontade de 

partilhar o seu conhecimento e o hábito de procurar o conhecimento existente na 

organização (DeLong, 2004). 

Como tal, um dos aspetos fundamentais a ter em consideração, aquando da 

implementação de uma estratégia de retenção de conhecimento, é a adaptação das práticas 

de GC a implementar, em função da cultura organizacional existente, utilizando os canais 

de comunicação e as redes sociais que já existiam na organização (McDermott & O’Dell, 

2001; Riege, 2005). 

Ao nível da comunicação entre as gerações, DeLong, (2004) e Liebowitz, (2009), 

reconhecem que o sucesso da estratégia de retenção passa em grande medida pelo 

envolvimento ativo dos trabalhadores de todas as gerações. O que requer que a 

organização possua ou crie canais de comunicação que potenciem as interações entre os 

membros. 

Ao nível das relações de confiança, estas são construídas com o tempo, sendo 

estabelecidas com base em altos níveis de socialização e contato pessoal. Processo este, 

cada vez mais dificultado pelo aumento da frequência de utilização das novas tecnologias 
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como meio de comunicação em detrimento da interacção interpessoal (DeLong & Fahey, 

2000). A existência desta relação, irá determinar se os detentores do conhecimento 

decidem partilhá-lo com os demais ou retê-lo para si (Liebowitz, 2009).  

Após estabelecida uma relação de confiança, esta deverá ser mantida mesmo após a 

reforma dos trabalhadores, para que se possa capturar e potencializar o conhecimento dos 

mesmos. A este propósito, Liebowitz (2009) propõe, por exemplo, que se contratem 

reformados como consultores; para utilizar em projetos pontuais ou mesmo para servirem 

de mentores em programas específicos.  

 

2.3.  Iniciativas de armazenamento e partilha de conhecimento 

O armazenamento do conhecimento em repositórios, possibilita que o conhecimento 

existente na organização esteja acessível e inteligível a qualquer pessoa que dele 

necessite. Este conceito, tem por base a ideia de memória organizacional, a qual, de 

acordo com Walsh & Ungson, (1991) pode definir-se como a informação relativa à 

história da própria organização, que é construída com base em tomadas de decisões no 

passado e interpretações partilhadas pelos indivíduos. Informação esta que, poderá vir a 

ser reutilizada, na resolução de casos que possam vir a surgir. 

A informação pode ser armazenada ou retida em repositórios físicos ou digitais, que 

podem traduzir-se em bases de dados, intranet, documentação em papel e ainda, de acordo 

com Walsh & Ungson, (1991) em pessoas e suas experiências; cultura organizacional; 

práticas e procedimentos de trabalho; estrutura da organização e postos de trabalho. 

Ao nível da transferência do conhecimento, podemos verificar que os autores tendem 

a dar enfâse à necessidade da organização escolher a estratégia que mais se adapte às suas 

necessidades específicas, objetivos estratégico e posicionamento competitivo (Hansen, 

Nohria, & Tierney, 1999), sendo que, nas investigações analisadas, as iniciativas 
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propostas têm como objetivo a codificação do conhecimento4 (caraterizada pela 

sistematização do conhecimento, com a criação de bases de dados, a conceção de 

documentação, a formação profissional e as entrevistas com experts, entre outras) ou a 

personalização5 do conhecimento (criação de CoPs, o mentoring e coaching, a rotação de 

funções e a utilização de narrativas) (e.g. Liebowitz, 2009; Fiedler & Welpe, 2010).  

De acordo com Hansen et al., (1999) as organizações não devem ceder à tentação de 

seguir as duas estratégias em simultâneo, no entanto, também referem que as 

organizações mais eficientes focam os seus esforços numa estratégia, utilizando a outra 

como suporte. Em nosso entender, para que o conhecimento possa ser potenciado, é 

igualmente necessário, o acesso à base de conhecimento existente (codificação) e o fluxo 

de conhecimento entre os vários atores envolvidos (personalização).  

Nesse sentido, considerámos que estes são processos interdependentes, com efeitos 

diretos ou indiretos, nos diferentes repositórios que compõem a memória organizacional 

e como tal, optámos por não distinguir codificação/armazenamento de 

personalização/partilha (Wane et al., no prelo).  

 

2.4. Políticas e práticas de Gestão de Recursos Humanos 

De acordo com teorias de gestão estratégica de RH e de capital inteletual, as práticas 

de atração, desenvolvimento e retenção de pessoas contribuem para a construção de uma 

base de conhecimento única e distintiva, como tal, há que considerar que também as 

políticas e práticas de RH têm um papel fundamental na retenção do conhecimento na 

organização (Cabrera, Collins, & Salgado, 2006). 

Estas, deverão no entanto, ser desenvolvidas e/ou adaptadas de acordo com as 

necessidades específicas de cada organização. No caso específico da perda de 

                                                           
4 Ver Liebowitz, 2009 
5 Ver Liebowitz, 2009 
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conhecimento associado ao envelhecimento da força de trabalho, no 

desenvolvimento/adaptação das suas políticas, a organização terá que ter uma abordagem 

integrada de longo prazo (DeLong, 2004; Calo, 2008) onde as políticas a ser consideradas, 

deverão incluir iniciativas com vista à motivação; desenvolvimento e carreiras; retenção 

de trabalhadores.  

A retenção do conhecimento depende, em grande medida, do envolvimento dos 

trabalhadores juniores e seniores nos processos de partilha de conhecimento, como tal, é 

essencial que estejam motivados para o fazer. Neste âmbito, de acordo com Liebowitz 

(2009), existem dois aspetos essenciais que influenciam a motivação dos trabalhadores 

seniores. Por um lado, menciona que as atividades de retenção de conhecimento devem 

estar integradas na rotina da organização (e consequentemente dos trabalhadores), e por 

outro lado, o autor evidencia a necessidade de se reconhecer e recompensar o 

envolvimento dos trabalhadores nestas atividades (p.e. envolvimentos dos colaboradores 

seniores num programa de mentoring).  

De salientar ainda que, à medida que os trabalhadores vão avançando na idade, os 

seus fatores motivacionais vão sofrendo alterações, sendo que, a sua motivação surge 

associada a fatores tais como redesenho das funções ou o planeamento de carreiras. 

Aspetos que poderão influenciar as decisões de permanência ou abandono dos mesmos 

na organização (Calo 2008). 

Neste enquadramento, as iniciativas de desenvolvimento de RH surgem no sentido 

de dar resposta às necessidades atuais e futuras da organização, ao nível de competências, 

designadamente através da aprendizagem e reutilização de conhecimento existente (Wane 

et al., no prelo). Como tal, é fundamental que se identifique qual o conhecimento existente 

e qual o conhecimento que será necessário numa prespetiva estratégica. A confrontação 

entre estes dois diagnósticos, definem o conhecimento a criar ou adquirir, a partir de 

fontes internas ou externas (Dalkir, 2005).  
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Neste sentido, a organização poderá, por exemplo, implementar um sistema de 

avaliação de competências (inventário de competências), que deverá ser acompanhado de 

um plano de carreiras, que apoie a organização a desenvolver nos seus trabalhadores, as 

competências fundamentais para que se possam preparar para futuros desafios. Sendo 

que, os planos de sucessão e os planos de carreira mostram aos trabalhadores as 

oportunidades que estes podem ter dentro da organização (DeLong, 2004). 

É fundamental ainda, que se consiga reter os colaboradores seniores o tempo 

necessário, para que não haja uma disrupção abrupta no desempenho das atividades 

organizacionais. Para este efeito, de acordo com Armstrong-Stassen & Schlosser (2011) 

um dos fatores que influencia a vontade de permanecer na organização é o sentimento de 

pertença e este é reforçado quando: 1) existem práticas de RH consistentes com as suas 

necessidades e preferências; 2) os chefes de equipa/supervisores implementam essas 

práticas de forma justa e equitativa e 3) os trabalhadores percecionam que, o seu 

contributo é valioso para os objetivos organizacionais. 

Como exemplo de iniciativas de retenção, alguns autores (DeLong, 2004; AARP, 

2006; Appelbaum, Gunkel, et al., 2012) apresentam-nos como opção o faseamento da 

reforma, a qual incentiva uma transição gradual do trabalhador da vida ativa, para a 

situação de reforma (Calo, 2008). De acordo com AARP, (2006), a redução do tempo de 

trabalho, a flexibilidade de horários ou a consultoria, são algumas das iniciativas que 

podem ser aplicadas aos trabalhadores que se encontram próximos da idade de reforma. 

 

III. Projeto: Uma Estratégia para a Retenção do Conhecimento 

 

3.1. Descrição da Empresa 

O projeto foi desenvolvido na sucursal portuguesa da ALSTOM, cuja história 

apresenta algumas especificidades que importa referir brevemente para uma melhor 
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compreensão e enquadramento de todo o projeto. Em Portugal, a ALSTOM surgiu em 

1948, sendo atualmente o resultado da fusão de várias empresas (MAGUE / Sorefame / 

ABB / Ecotécnia / AREVA). A sucursal portuguesa, constituída por 3 entidades legais, 

possui atualmente, 261 trabalhadores, distribuídos por Lisboa, Maia e Setúbal e atua nos 

4 setores de atividade da sua casa mãe com obras de referência em todo o país. A saber: 

Energia térmica (Thermal Power); energias renováveis (Renewable Power); redes de 

transporte de eletricidade (Grid) e transportes ferroviários (Transport). 

O projeto em estudo, está a ser desenvolvido na unidade fabril da empresa localizada 

em Setúbal, cujo core business é a construção soldada. Esta emprega cerca de 58% do 

total dos trabalhadores da ALSTOM Portugal e começou a laborar em 1976, como 

unidade II da Mague Construções Metalomecânicas S.A., tendo sido responsável pelo 

fabrico de todas as caldeiras para Centrais Térmicas a Carvão e de Cogeneração instaladas 

pela EDP no país e sendo considerado um dos dois centros que o grupo dispõe a nível 

mundial para o fabrico de caldeiras de recuperação de grande porte (HRSG – Heat 

Recovery Steam Generators) para centrais de ciclo combinado a gás.  

Durante cerca de 10 anos a unidade fabril esteve dedicada à produção de HRSG’s, 

produto que é exportado para todo o mundo, com especial incidência na Europa, Médio 

Oriente e Costa Ocidental das Américas. Ao longo da sua existência, esta unidade fabril 

tem-se destacado das demais concorrentes (inclusive concorrentes internas), não só pelo 

seu conhecimento no produto fabricado, mas também pela flexibilidade demonstrada 

aquando do aparecimento de novos projetos/desafios (p.e. estruturas para a ponte 25 de 

Abril), mantendo altos níveis de qualidade e prazos de entrega. 

Após o ano de 2009, de modo a fazer face às necessidades do mercado e num esforço 

de maior flexibilização, bem como devido a uma grande redução na procura de HRSG’s, 

esta unidade começou a ter um leque mais alargado de produtos, começando a produzir 

também, condensadores e permutadores de calor (de alta e baixa pressão). Desde então o 
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esforço para a diversificação da produção mantém-se. No sentido de expandir a sua 

atividade à fabricação de componentes para centrais nucleares, em 2013, foi concluída 

uma obra de expansão, com a criação de mais um pavilhão, garantindo as condições 

adequadas para a fabricação dessas mesmas componentes. 

 

3.2.Gestão de Conhecimento na ALSTOM 

O carácter eminentemente tecnológico das atividades desenvolvidas pela empresa, 

associada à expansão para diversas áreas geográficas, justificam a importância estratégica 

da transferência e de retenção de conhecimento na ALSTOM. Ao nível do grupo as 

necessidades de transferência de conhecimento mais prementes são, por um lado, a 

transferência de conhecimento entre diferentes unidades e, por outro lado, a transferência 

de conhecimento para as joint ventures e/ou parceiros externos. Para a concretização 

destas prioridades a ALSTOM conta, à data, com cerca de 90 projetos ativos de 

transferência de conhecimento apoiados por um departamento de transferência de 

conhecimento (ALSTOM, 20136). 

Todavia, apesar do enfoque e da importância atribuída a esta temática, ainda existem 

algumas lacunas ao nível da formalização e da conceção de processos de retenção e de 

transferência do conhecimento, particularmente, no que se refere à transferência do 

conhecimento e de competências dos colaboradores do fabrico os blue collars, em 

unidades de menor dimensão, como é o caso da ALSTOM Portugal. 

Foi perante esta constatação que em 2013, se iniciou um projeto interno que visava 

recolher, organizar e potenciar os conhecimentos técnicos existentes na organização 

garantindo a sua viabilização no futuro. Para a implementação deste projeto foi 

constituída uma equipa multifuncional que articulou as áreas de gestão de pessoas e as 

áreas operacionais. A equipa foi constituída por sete pessoas: uma técnica de RH 

                                                           
6 Documento Interno – Knowledge Transfer Handbook version 2.1 – April 2013 
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(coordenadora do projeto); o diretor de RH; um conselheiro (com cerca de 40 anos de 

experiência na empresa e de especialização no produtos desenvolvidos na organização); 

os três responsáveis das áreas de fabrico em estudo (workshop managers) e o responsável 

da engenharia de soldadura. 

 

3.3. Motivações e Objetivos do Projeto 

Grande parte dos colaboradores desta unidade fabril, em particular os do fabrico 

(blue collars), encontram-se nesta unidade desde o início da sua laboração. Isto significa 

que as suas competências são o resultado de cerca de 40 anos de experiência e formação, 

tornando-os altamente qualificados para o exercício das suas funções. Apesar disso, esta 

expertise poderá ser posta em causa num curto espaço de tempo, uma vez que a média da 

faixa etária destes trabalhadores ronda os 53 anos de idade e cerca de 70% dos 

trabalhadores tem mais de 55 anos.  

A composição etária da força de trabalho foi determinante para que se considerasse 

fundamental a elaboração de um planeamento estratégico de RH, no qual a retenção de 

conhecimento e a preparação de sucessores para estas funções assumem especial relevo. 

Um outro aspeto identificado como problemático foi o facto de haver uma grande 

concentração de expertise, ou seja, determinados conhecimentos técnicos (específicos dos 

tipos de produto fabricados) encontram-se apenas numa pequena percentagem de 

trabalhadores. Sendo na sua maioria conhecimentos tácitos, refletindo as experiências 

pessoais adquiridas ao longo dos vários anos de experiência, existe assim a necessidade 

de transformar esse conhecimento em conhecimento explícito, i.é. conhecimento 

materializado, passível de ser transferido, comunicado, armazenado, preservado e 

compreendido por outros (Martins, 2010). 

A estas condicionantes internas, acrescem as questões da envolvente externa 

determinadas, em grande medida, pelo mercado de trabalho e pelo setor de atuação da 
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organização. Dada a especificidade das atividades desenvolvidas na unidade fabril não 

existem disponíveis no mercado de trabalho, ou pelo menos não em quantidade suficiente, 

as competências e conhecimentos requeridos pela empresa. Pelo que, qualquer 

colaborador recrutado deverá desenvolver um conjunto de competências relacionadas 

com a especificidade dos processos da organização. Trata-se, portanto, de um processo 

demorado e que implica uma prévia identificação desses conhecimentos específicos 

(conhecimentos técnicos). 

Por fim, mas nem por isso menos importante, há que considerar o facto de o setor de 

atuação da ALSTOM Portugal exigir uma enorme flexibilidade na organização do 

trabalho, devido à volatilidade das cargas de trabalho e à crescente diversificação dos 

produtos a ser fabricados pela unidade. Esta situação requer que a organização e os seus 

RHs respondam de forma rápida, eficaz e eficiente às solicitações de um mercado volátil 

e aos requisitos, cada vez mais exigentes, dos clientes. Uma exigência que obriga os 

colaboradores a uma constante adaptação a novas necessidades funcionais.  

Confrontada com os desafios acima identificados a organização considerou que era 

necessário desenvolver esforços no sentido de potenciar o conhecimento técnico 

disponível. O desafio passa assim por reter e disseminar a expertise técnica que está 

atualmente concentrada em poucas pessoas, ou em pessoas com médias de idade acima 

dos 55 anos e em desenvolver uma base de conhecimento capaz de responder de forma 

ágil e eficaz às necessidades atuais e futuras da organização.  

Neste sentido, este projeto tem como objetivo a implementação de uma estratégia de 

retenção de conhecimento na organização, como forma de melhorar o desempenho 

individual e organizacional, mais concretamente, melhorar a produtividade dos 

colaboradores; melhorar a reutilização do conhecimento existente e acelerar a 

aprendizagem organizacional. 
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Para a realização deste projeto foram produzidos os seguintes outputs: a) análise 

SWOT às competências da população em análise; b) ficha individual de avaliação de 

competências técnicas; c) matriz de competências técnicas com indicação dos níveis de 

proficiência; d) identificação de experts/pessoas de referência a quem recorrer para 

esclarecimento de dúvidas e dar a formação; e) formações técnicas, desenvolvidas com 

base nas competências identificadas; f) repositório de conhecimento, com a 

documentação utilizada para a elaboração das formações que possibilita o acesso a todos 

trabalhadores de informações fundamentais ao bom desempenho da sua actividade. 

 

3.4.Metodologia de Investigação 

Com o objetivo de uma melhor definição e fundamentação das linhas orientadores 

da metodologia, parece-nos fundamental, enumerar as fases que farão parte constituinte 

deste projeto. A saber: i) recolha prévia de informação; ii) entrevista individual (com o 

diretor da fabrica); iii) realização de focus group com o grupo de experts; iv) elaboração 

de lista de experts de entre os trabalhadores; v) desconstrução das funções em tarefas e 

elaboração de uma matriz de competências; vi) desenho das formações necessárias ao 

desenvolvimento das competências identificadas. 

Tendo em consideração que em outras sucursais da ALSTOM (localizadas noutros 

países, como p.e. Belford) já tinham existido projetos similares ao que aqui se descreve, 

o primeiro passo passou pela recolha de informação junto dos responsáveis dos mesmos, 

no sentido de retirar as melhores práticas e as lições aprendidas. Esta recolha 

proporcionou-nos algumas bases de sustentação para o delinear da estrutura de base do 

projeto aqui desenvolvido. 

A recolha de dados para a elaboração do mesmo, incidiu por um lado na recolha de 

informação sobre a estratégia para a organização e por outro lado, na recolha de 

informação que nos permitisse elaborar uma base de dados com competências técnicas 
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que fosse de encontro à essa mesma estratégia organizacional. Sendo assim possível 

identificar o GAP de competências existente e agir proactivamente no sentido de planear 

estrategicamente a sua necessidade de competências para o futuro.  

Para o efeito, recorreu-se à utilização de metodologias de caráter qualitativo tais 

como a realização de uma entrevista individual com o Diretor da Fábrica e um focus group 

com um painel de peritos.  

 

A amostra sobre a qual irá incidir o projeto é constituída pela totalidade de soldadores 

e serralheiro que trabalham no fabrico (blue collars). 

 

3.4.1. Entrevista individual semi-diretiva 

No sentido de perceber qual seria a estratégia da organização e também envolver o 

diretor da fábrica no projeto, foi efetuada uma entrevista individual ao mesmo (ver guião 

anexo I). Desta entrevista resultou, por exemplo que, na visão deste, uma das 

competências técnicas que se encontra mais afetada é a leitura de desenhos técnicos, 

competência dominada por apenas cerca de 10% dos trabalhadores do fabrico. 

Competência esta, considerada pelo mesmo como fundamental para a prossecução da 

estratégia da organização. 

Fundamental ainda será a introdução de produtos nucleares nos leques de produtos 

fabricados na sucursal Portuguesa. Devido à sua especificidade e complexidade, é um 

produto que exige o máximo de rigor e exatidão, sem possibilidade de “emendar” 

quaisquer erros de fabrico. O que está bem ciente na resposta do entrevistado, “temos que 

seguir a documentação à risca, em caso de erro, teremos que começar do zero”. 

Esta visão remete-nos para a importância de os trabalhadores serem capazes de 

aprender com os erros cometidos, para que estes não se venham a repetir. Remete-nos 
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também para a importância de, antecipadamente, a organização ter disponíveis as 

competências que irão ser necessárias.  

  

3.4.2. Focus Group 

Foi efetuada uma recolha de dados através de uma entrevista em grupo (focus group 

– ver anexo II com o guião utilizado) realizado nas instalações da organização, com 

duração de cerca de 1 hora e 40 minutos, onde participaram: um conselheiro expert, três 

responsáveis das áreas de fabrico em estudo e um responsável da engenharia de soldadura. 

Considerámos que o focus group era ajustado tendo presentes os objetivos anteriormente 

referidos, na medida em que se pretendia estimular a participação de vários níveis 

hierárquicos, bem como obter opiniões diversificadas sobre o problema da perda de 

conhecimento e possíveis soluções neste contexto organizacional. Em comparação com 

a observação participante ou com as entrevistas individuais, a vantagem deste é que 

permite observar as interações entre os participantes, ou seja, momentos nos quais são 

expressas as suas atitudes e experiências (Morgan & Spanish, 1984). O conteúdo deste 

foi, posteriormente, analisado tendo em consideração um conjunto de componentes 

definidas a priori (ver figura 1). 

Os dados recolhidos no focus group e na entrevista individual, foram 

complementados com a análise de documentação interna (p.e. descrição e análise de 

funções). As organizações implementam um conjunto de práticas que influenciam, 

intencionalmente ou não, a retenção de conhecimento organizacional crítico (DeLong, 

2004). Neste sentido, foi analisada a documentação relacionada com práticas de gestão 

de pessoas e do conhecimento. 

 

3.5. Iniciativas implementadas/Análise 

Tendo em consideração que a estratégia para a implementação do projeto de retenção 

de conhecimento seguiu a framework ilustrada pela figura 1, os resultados do projeto, 
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serão também eles explicitados seguindo a estrutura mencionada no enquadramento 

teórico. 

 

3.5.1. Identificação do conhecimento em risco de perda 

A recolha de dados efetuada anteriormente (focus group), permitiu-nos identificar o 

risco de perda de conhecimento crítico e recolher pistas que condutoras para formulação 

do plano de ação que permita mitigar esse risco. Analisamos, por agora, a abordagem 

seguida e os resultados relativos à identificação do risco de perda de conhecimento. 

A análise e a avaliação do risco de perda de conhecimento foi efetuada com o recurso 

a técnicas qualitativas. Tomou-se como referência a análise das perceções dos 

participantes que integraram o focus group, tendo sido esta informação complementada 

com dados recolhidos internamente (ex. análise SWOT relativa às competências dos blue 

collars e a entrevista com o diretor da fábrica). Como resultado, foram identificados de 

entre os colaboradores próximos da idade de reforma, os perfis profissionais críticos 

(Calo, 2008) para a concretização dos processos de fabrico, identificando os seus 

conhecimentos críticos e únicos que os diferenciavam dos demais trabalhadores (DeLong 

& Davenport, 2003). Por fim, foram identificados os potenciais impactos decorrentes da 

perda desse conhecimento (DeLong, 2004; Starck et al., 2008).  

No âmbito do focus group os participantes identificaram de início os perfis 

profissionais críticos para a concretização dos processos de fabrico, bem como as 

necessidades de competências para o desempenho desses processos. Concluída a análise, 

foram selecionados dois perfis específicos – doravante designados por perfil A e perfil B 

– para os quais a retenção de conhecimento foi percecionada como crítica. Tal como nos 

indica a seguinte afirmação: 

“As competências principais que eu vejo ali [na fábrica] são os [Perfil A] e os [Perfil 

B] (…). Eles [colaboradores] adquiriram aquelas competências trabalhando com outros que 
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tinham essas competências durante 10/15 anos. (…) Não se consegue transmitir durante 2 ou 

3 anos essas competências. (…) Isto é [um conhecimento] demasiado específico e técnico.” 

Para estes dois perfis, a ameaça de perda de conhecimento foi amplamente expressa 

pela generalidade dos participantes. Como critérios de análise, foram considerados a 

média de idades dos colaboradores e o tempo necessário para formar profissionais 

competentes nestes domínios, o qual associado às lacunas do mercado em termos da 

oferta de formação destes perfis, torna real e premente, a potencial perda de conhecimento 

crítico na organização. Estes foram os principais fatores que levaram os participantes a 

considerar que, caso não sejam tomadas medidas para reter o conhecimento, a perda de 

conhecimento crítico poderá ser uma realidade num futuro próximo. Perceções essas que 

se encontram refletidas nas seguintes afirmações expressas pelos participantes do focus 

group: 

“Todos os [colaboradores com o perfil B] da casa estão acima dos 55 anos. São muito 

poucos e com uma idade bastante alta.” 

“São os únicos [colaboradores com o perfil B] que temos, estão no limite de se irem 

embora, e se calhar não vão ter tempo de ensinar ninguém.”  

A ameaça de perda de conhecimento é igualmente percecionada pelos colaboradores 

que estão mais próximos da idade de reforma. As afirmações apresentadas abaixo ilustram 

a perceção existente entre os colaboradores seniores de que o seu conhecimento não é 

valorizado internamente. Este sentimento poderá também transformar-se num entrave à 

retenção dos colaboradores seniores (Armstrong-Stassen & Schlosser, 2011).  

“Eles próprios [os colaboradores] queixam-se que o conhecimento deles vai ser perdido. 

E que o management não tem uma política de transferir o conhecimento dos que trabalham 

hoje cá para a nova geração.”  

“Há várias pessoas com esse tipo de queixa. (…) É um sentimento que eles têm dentro 

deles: ‘isto [referindo-se ao conhecimento] vai-se perder’.”  
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“Esse [referindo-se a um colaborador em particular] é um dos que está sempre a dizer: 

‘não põem aqui malta nova a aprender’.” 

O passo seguinte consistiu na identificação, relativamente aos trabalhadores 

próximos da idade de reforma, de quem eram os colaboradores considerados chave para 

a organização. A sinalização das pessoas nucleares pressupôs a identificação do 

conhecimento crítico para os processos de fabrico que estas pessoas detêm e que as 

diferencia das restantes (p.e., o corte térmico ou a análise de desenho e aproveitamento 

de materiais). Incluiu também a identificação das competências soft que poderão ser 

determinantes para implementar algumas iniciativas de partilha de conhecimento (p.e., a 

predisposição para ensinar e transmitir conhecimento) 

No sentido de obter uma noção mais clara sobre a dimensão do problema da perda 

de conhecimento, foram identificados quais os impactos organizacionais que estariam 

associados à saída dos perfis A e B. Os resultados observados corroboram, em grande 

medida, a visão DeLong, (2004) e de Strack e colegas (2008), entre outros autores, tendo 

sido estabelecida uma relação direta entre a perda de conhecimento crítico a uma 

diminuição das capacidades organizacionais. As afirmações seguintes ilustram como a 

perda de conhecimento pode afetar a capacidade de produção de um determinado produto:  

“Daqui a 5 anos (ou quando estas pessoas se reformarem), porque não vai dar tempo 

para formar outras, deixamos de poder fazer [o] produto X, por exemplo” 

“Nós hoje temos já um problema muito complicado no caso do produto Y (…). Nós 

temos que ter pessoas com experiência para funções essenciais.” 

Após se ter efetuado a identificação do conhecimento crítico e os detentores do 

mesmo, a questão que se coloca será: como reter estes conhecimentos / competências, 

dentro da organização. Para o efeito e seguindo o modelo conceptual proposto 

(representado na figura 1), passaremos a elencar e explicitar as iniciativas que foram 

desenvolvidas na organização para a implementação do projeto.  
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3.5.2. Infra-estrutura organizacional de retenção de conhecimento 

As questões relacionadas com a necessidade de promover um ambiente 

organizacional potenciador da retenção do conhecimento, assente em relações de 

confiança e que incentive a procura e reutilização de conhecimento, foram as menos 

evidenciadas no decorrer do focus group. Salvo raras exceções relacionadas com a falta 

de incentivo à partilha de conhecimento entre gerações, nomeadamente por parte da 

liderança da organização, não foram reportados outros fatores culturais, relacionais ou 

estruturais que obstaculizem os fluxos e retenção de conhecimento. 

Ainda assim, e tendo em consideração a importância da cultura organizacional no 

comportamento dos trabalhadores, mais precisamente no comportamento de partilha de 

conhecimento, com o objetivo de promover um contexto organizacional favorável à 

retenção de conhecimento e, sobretudo, para alertar os colaboradores para a importância 

organizacional da GC, foi feita uma divulgação e comunicação interna do projeto, através 

da revista interna “shape” (ver anexo III). 

 

3.5.3. Iniciativas de armazenamento e partilha de conhecimento 

De acordo com os resultados do focus group, verificou-se que os responsáveis do 

fabrico privilegiam as estratégias de personalização do conhecimento, em detrimento de 

estratégias de codificação, como forma de partilhar e reter o conhecimento. Como 

poderemos ver por algumas das seguintes afirmações: 

“Reter o conhecimento que existe. Reter como? Só o consegues reter, se ele 

[colaborador] o passar para outra pessoa.” 

 “ Temos que arranjar um grupo de rapazes que tenha uma formação tecnológica de 

base (do ensino secundário). (…) E essas pessoas têm que trabalhar ao lado dos outros 

[colaboradores seniores].” 
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“Existia um indivíduo (…) que deixou alguns escritos sobre caldeiraria (…) que podiam 

servir de base para aulas teóricas em sala. Só que, como nós sabemos todos, estas profissões 

aprendem-se com a prática. A pessoa tem que estar ali a assistir para fazer.” 

A acrescer a este facto, há que ter em consideração o carácter implícito/tácito do 

conhecimento em causa, que como já foi mencionado anteriormente, foi um 

conhecimento adquirido ao logo de vários anos no exercício da sua função (começando 

como aprendizes e seguindo outros colaboradores seniores), que permitiu que se 

especializassem nas mesmas. Como tal, para ir de encontro às necessidades de 

personalização e ao carácter implícito do conhecimento em causa, foi desenvolvida a 

seguinte estratégia de personalização: 

Mentoring/Formalização da figura de mentor: Foram identificados no focus 

group, alguns colaboradores com competências técnicas e comportamentais, para estarem 

envolvidos em programas de mentoring.  

Existem já dois colaboradores como mentores, num projeto piloto (ver ponto 4. 

Políticas e práticas de RH) os quais se encontram a acompanhar as duas turmas de alunos 

na componente prática do curso (a desenvolver-se no fabrico). 

Apesar da necessidade da personalização do conhecimento ter sido mais evidenciada 

durante o focus group, o projeto de implementação da estratégia de retenção de 

conhecimento inclui, também, iniciativas que visam a explicitação do conhecimento. O 

que de resto está em linha com os estudos empíricos onde se verificou que a de 

explicitação/ codificação de conhecimento teve efeitos positivos na memória 

organizacional (Fiedler & Welpe, 2010) e, consequentemente, na retenção de 

conhecimento.  

No caso da unidade fabril em estudo existem um conjunto competências e 

conhecimento críticos que poderão ser formalizados e armazenados para que possam ser 

(re)utilizados por toda a organização. Neste sentido, criou-se “uma biblioteca” de 
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conhecimento, para a qual foram elaborados manuais de formação acessíveis a todos os 

colaboradores. O que implicou recolher e compilar informação detalhada sobre as 

competências requeridas para a atualidade, bem como para o futuro próximo (em formato 

de formação). 

 

3.5.4.  Políticas e práticas de Gestão de Recursos Humanos 

Os resultados observados no presente projeto corroboram o argumento de que uma 

estratégia de retenção de conhecimento deverá ser acompanhada por iniciativas 

relacionadas com a gestão de pessoas (DeLong, 2004; Liebowitz, 2009). As afirmações 

seguintes evidenciam a necessidade de desenvolver uma política de recursos humanos 

concertada, com enfoque no longo prazo, como forma de motivar, desenvolver e reter os 

colaboradores seniores e juniores: 

“As pessoas estão desmotivadas para passar conhecimento, porque não se sentem 

reconhecidas.” 

“ (…) tem que se dar um plano [de evolução], a longo prazo, a essas pessoas. Não só 

técnica, mas também de regalias dentro da empresa. Entre elas as regalias salariais, porque 

eles são aliciados a trabalhar ‘lá fora’ [referindo-se à concorrência] (…).” 

“Resta (ainda) identificar quem é que quer aprender e o que se vai fazer para manter os 

trabalhadores na empresa, à medida que vão adquirindo as competências.” 

“O que não pode acontecer, se a empresa quer admitir pessoas não têm experiência, é 

serem “lançados aos bichos”. Tem que haver algum seguimento e algum apoio às pessoas 

(…).”  

“ (…) as pessoas sentem-se motivadas por serem contratados para essas funções 

[referindo-se à permanência dos colaboradores reformados como mentores]. Sentem que o 

management reconhece neles conhecimentos técnicos para o fazer.” 

No sentido de implementar e/ou reformular algumas práticas de gestão de pessoas 

que influenciam por um lado, a motivação para a partilha de conhecimento e, por outro 
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lado, a retenção das pessoas na organização, foram implementadas as ações que se 

apresentam seguidamente. 

 

3.5.4.1. Avaliação de competências 

 Uma das primeiras ações que foi efetuada, utilizando a informação recolhida foi a 

elaboração de uma ficha de avaliação das competências técnicas para ambos os perfis 

identificados que teve consideração as necessidades atuais e futuras da organização tendo 

em conta os seus objetivos estratégicos. “No organization can systematically evaluate 

current lost knowledge threats or future need for knowledge development, without a detail 

picture of current capabilities” (DeLong, 2004, p. 58). Com o auxílio desta “ficha”, cada 

responsável hierárquico, fez a avaliação de cada trabalhador, de acordo com a escala de 

proficiência incluída na mesma (ver anexo IV). 

Com base na mesma lista de competências, foi ainda elaborada uma matriz de 

competências (ver anexo V). Esta vem servir dois propósitos. Por um lado foi uma 

ferramenta útil para a organização ter uma visão holística das competências atuais dos 

trabalhadores seniores, identificando quais são as competências que precisam ser 

desenvolvidas e quem são os trabalhadores, que podem servir de mentores para aquelas 

competências específicas. E por outro lado, serviu como base de construção de uma base 

de formação cujo objetivo é desenvolver as competências em questão (para as novas 

admissões mas também para os trabalhadores mais seniores que se tenha identificado 

alguma necessidade de desenvolvimento na avaliação).  

 

3.5.4.2. Programas de Formação e Desenvolvimento 

 Com base na matriz de competências mencionada anteriormente foram elaboradas 

várias ações de formação, para os dois perfis identificados (p.e. saber ler desenho técnico, 

conhecimentos de geometria, conhecer os símbolos e posições de soldadura, etc.). 

Algumas destas ações, foram elaboradas com base em alguns documentos que já existiam 
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na organização, mas que apenas alguns colaboradores seniores tinham conhecimento das 

mesmas (p.e. desempeno de chapas – caldeiraria). 

Para os trabalhadores identificados como potenciais mentores foi ainda efetuado um 

plano de desenvolvimento específico, no sentido de desenvolver nestes, competências 

que facilitem a transferência do seu conhecimento, onde se incluíram formações tais 

como: formação de formadores e técnicas de apresentação. 

Estas iniciativas, para além de desenvolverem as competências requeridas para uma 

eficaz transferência de conhecimento, são ainda um sinal de reconhecimento para os 

trabalhadores (Appelbaum, et al, 2012).   

 

3.5.4.3. Parcerias com escolas/instituições de formação 

Relativamente ao perfil A, de há uns anos a esta parte, a organização tem vindo a 

desenvolver protocolos com escolas e entidades de formação, no sentido de providenciar 

estágios curriculares aos alunos das mesmas, facilitando desta forma, o acesso ao mercado 

de trabalho para estes aquando da conclusão dos cursos. Estes estágios permitem ainda à 

organização um conhecimento aprofundado das capacidades e potencial do estagiário, 

sendo que, esta tem sido uma via de recrutamento para os trabalhadores pertencentes a 

este perfil.  

Relativamente ao perfil B, este é um perfil que os responsáveis identificaram como 

sendo um perfil cujas competências são morosas de adquirir, facto este que é agravado 

quando se verifica que já não existem escolas ou institutos de formação que providenciem 

a formação de base que prepare os jovens para o exercício destas funções, como nos 

demostra a preocupação dos participantes do focus group, como se pode verificar pela 

seguinte afirmação. 
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“Não existe uma formação de base – que hoje é possível fazer-se, por exemplo, em sala 

– e depois fazer-se o desenvolvimento [na empresa]. E como não existe leva uns 10 anos a 

fazer [referindo-se à formação dos profissionais].” 

Como tal, no início da implementação deste projeto, surgiu a oportunidade de a 

organização efetuar uma parceria com uma escola local e com o ministério da educação, 

no sentido de participar numa experiência piloto de ensino vocacional no ensino 

secundário. Este curso que tem como objetivo, desenvolver os conhecimentos e 

capacidades científicas, culturais e de natureza técnica, prática e profissional que permita 

uma melhor integração no mercado de trabalho. 

Uma vez que foi um projeto piloto, a ALSTOM Portugal, teve a oportunidade de 

participar do “desenho” do conteúdo programático do mesmo, definindo o conteúdo das 

unidades de formação de curta duração (UFCD), cuja componente teórica é ministrada na 

escola e a componente prática é desenvolvida nas instalações da ALSTOM, sobre 

acompanhamento e supervisão de um mentor nomeado (trabalhador que passou à situação 

de reformado e que permaneceu na organização para acompanhar este projeto). 

As UFCD foram definidas com base nas competências identificadas como 

competências críticas para a função (as mesmas que foram utilizadas para a matriz de 

competências), o que permitirá que, ao fim dos dois anos de duração do curso e após 

avaliação das competências adquiridas, exista uma pool de candidatos (fonte de 

recrutamento e seleção), devidamente formados e capazes de integrar a organização com 

aprendizes. 

 

3.5.4.4. Elaboração de Planos de Sucessão 

Tendo em conta a idade avançada e consequente aproximação da reforma dos 

trabalhadores de ambos perfis, a elaboração de planos de sucessão começa a ser um fator 

de sobrevivência para a organização. 
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Para o perfil A, que é um perfil cuja aprendizagem é menos morosa, já foram 

identificados pelos responsáveis hierárquico, outros trabalhadores da organização que 

poderão suceder aos mais seniores, sendo que em alguns casos, já se encontram a 

trabalhar lado a lado (aprender fazendo). 

Para os trabalhadores do perfil B, como mencionado anteriormente, uma das opções 

será certamente os alunos do curso vocacional, sendo que à data, existem duas turmas, 

com 13 alunos cada (uma no 1ºano e outra já no 2ºano). Estes quando terminarem o curso 

(2 anos letivos) deverão possuir os conhecimentos técnicos e comportamentais básicos 

sobre a função e também sobre os valores da organização, que lhes possibilite a inserção 

na organização e potencialmente a continuação como aprendiz e possível substituição de 

algum trabalhador sénior (trabalhadores próximos da idade da reforma, cuja 

conhecimento é considerado crítico, devidamente identificados pelos participantes do 

focus group). 

 

3.5.4.5.Reconhecimento 

De acordo com Liebowitz (2003) para que uma estratégia de retenção de 

conhecimento seja bem sucedida e para que seja criada uma cultura de retenção de 

conhecimento, os trabalhadores têm que se sentir reconhecidos pelo seu trabalho. 

Liebowitz (2009) acrescenta ainda que as pessoas querem sentir-se bem com a sua 

contribuição para a organização. Com tal, uma das iniciativas da organização neste 

sentido, passou por, ao colocar um artigo sobre o projeto de retenção de conhecimento, 

colocar o nome de todos os envolvidos no projeto, bem como do mentor que já 

acompanhou o 1º ano do curso de ensino vocacional. 

Uma outra iniciativa neste sentido será o reconhecimento público do valor dos 

conhecimentos e competências dos colaboradores seniores, nomeadamente através da sua 
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nomeação para papéis de mentor ou formador interno (informação esta, colocada nos 

placards informativos espalhados pela fábrica).  

 

IV – Limitações e Pesquisa Futura 

Como todos os projetos, este não está isento de limitações. Começaremos por 

analisar as limitações ao nível da metodologia. Em primeiro lugar, uma limitação desta 

investigação relaciona-se com a utilização da entrevista em grupo enquanto principal 

técnica de recolha de dados. Embora este permita captar, simultaneamente, as interações 

e as atitudes e experiências dos participantes, esta técnica não é tão forte quanto outras 

técnicas qualitativas (p.e. observação, entrevistas em profundidade), na medida em que 

as interações ocorrem num contexto artificial e o controlo do(s) investigador(es) sobre o 

desenrolar da discussão é relativamente baixo (Morgan & Spanish, 1984). Limitação que 

tentámos minimizar com a recolha de dados adicionais. 

Uma segunda limitação prende-se com o facto da responsável pela implementação 

do projeto ser trabalhadora da organização. Tal situação poderá ter condicionado, de 

alguma forma, o distanciamento necessário entre o investigador e o seu objeto de estudo 

e/ou as respostas e interações obtidas na recolha de informação. 

Relativamente às limitações resultado de condicionamentos da organização, há que 

referenciar em primeiro lugar, a falta de acesso às ferramentas informáticas por parte dos 

trabalhadores do fabrico condiciona em grande medida, o acesso destes aos documentos 

em arquivo, facto este que é agravado pela pouca sensibilização que estes têm para com 

as ferramentas informáticas (um dos fatores que levou a que houvesse um maior enfoque 

nas estratégias de personalização em detrimento das de codificação). 

O projeto encontra-se ainda numa fase inicial de implementação, o que quer dizer 

que, apesar das iniciativas acima descritas que já foram implementadas, ainda não é 

possível avaliar se a abordagem utilizada foi a adequada para a organização em causa e 
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se cumpriu o seu propósito de evitar a perda de conhecimento na unidade fabril em estudo, 

bem como se será uma ferramenta útil para i) aumentar a produtividade dos trabalhadores 

fabris (blue collars); ii) melhorar a (re)utilização do conhecimento existente; iii) acelerar 

a aprendizagem individual e organizacional e iv) aumentar a flexibilidade organizacional. 

Como tal, seria interessante realizar, dentro de cerca de dois anos, quando um um estudo 

que permitisse fazer essa análise. 

Num futuro próximo, a organização deveria ainda continuar a investir na adaptação 

das suas práticas de recursos humanos às necessidades de uma força de trabalho 

envelhecida, como ex. desenvolver um plano de carreira para ambos os perfis. 

 

V - Conclusões 

A perda de conhecimento crítico, associada ao envelhecimento da força de trabalho, 

começa a ser um problema que ameaça a viabilidade das organizações, diminuindo a sua 

produtividade e consequente vantagem competitiva. Como tal, este é um problema que 

tem vindo a estar presente tanto na agenda da GC como na agenda da GRH. Importa neste 

sentido, manter os colaboradores motivados e aptos para desenvolver as suas funções no 

sentido de não haver disrupções abruptas no desempenho das atividades organizacionais 

quando os trabalhadores atingirem a idade da reforma. 

Perante a ameaça da perda de conhecimento crítico nas organizações, importa que 

estas sejam capazes de reter o conhecimento crítico para a prossecução da estratégia 

organizacional. Neste enquadramento, o presente projeto foi delineado no sentido de 

responder a uma necessidade específica, detetada numa unidade fabril, para a qual, foi 

delineada e implementada uma estratégia que visa a retenção de conhecimento crítico. 

Nas pesquisas efetuadas, não foram encontrados estudos que fizessem a análise de 

algum projeto de formulação e implementação de um projeto de retenção de 
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conhecimento. Sendo que o projeto aqui desenvolvido, poderá ser útil, para outras 

organizações que se deparem com um problema similar. 

No caso da organização em análise, o que funcionou como “alarme” para a 

necessidade de desenvolver uma estratégia de retenção de conhecimento foi o aumento 

da média de idades dos trabalhadores do fabrico. O conhecimento destes trabalhadores, 

foi desenvolvido ao longo de vários anos na organização e é constituído por uma 

combinação de competências e conhecimentos técnicos que não é facilmente replicável, 

dificultando a sua substituição num curto espaço de tempo. Situação esta que torna ainda 

mais urgente a retenção do conhecimento destes trabalhadores chave. 

O desenvolvimento deste projeto, teve por base uma framework (ver figura 1) que 

em nosso entender, abrange as componentes estratégicas; operacionais; de GC e de GRH. 

Sendo que, para a identificação dos conhecimentos críticos em risco de perda, foi  

utilizada uma metodologia de caráter qualitativo, que nos permitiu recolher informação 

de vários níveis da organização e também analisar as interações e dinâmicas existentes 

entre os participantes. 

O delinear do plano de ação teve em consideração os aspetos específicos da própria 

organização, nomeadamente no que diz respeito à cultura, no sentido de se tentar adaptar 

as iniciativas que foram levadas a cabo à cultura da própria organização. Esta 

particularidade ficou bem patente na escolha de estratégias de personalização do 

conhecimento em detrimento das estratégias de codificação, sendo que a opção por 

formação em contexto de trabalho e a relação mentor-aprendiz surge no sentido de 

promover o fluxo de comunicação entre estes; reconhecimento do mentor perante a 

organização; promoção do transferência de conhecimento organizacional e também, 

transferência de valores da organização. 

Importa ainda mencionar que, apesar de ser ainda um projeto em fase inicial de 

implementação, e que como mencionado anteriormente ainda não nos permite quantificar 
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os seus resultados, até ao momento, de uma forma prática este, já permitiu à organização: 

i) identificar quais as suas necessidades de conhecimento que a organização tem e iniciar 

os seus esforços no sentido de, de uma forma estruturada, investir no desenvolvimento 

dos mesmos; ii) ter uma base de competências transversal às várias áreas de fabrico, que 

permite que, a qualquer momento, se saiba quais as competências que cada colaborador 

possui, por forma a poder movimentá-los pelas diferentes áreas, consoante as 

necessidades; iii) ter uma base de formação que permita uma maior rapidez de adaptação 

dos trabalhadores às funções (recrutamentos / mobilidade ou ainda desenvolvimento); iv) 

ter um repositório de conhecimento com informação crítica para a organização; v) adaptar 

de forma estruturada, as suas politicas e práticas de RH às suas necessidades específicas. 

Por último, há ainda que referir que, este projeto, apesar de não ser passível de 

replicação, poderá fornecer algumas pistas interessantes para a formulação de uma 

estratégia que minimize a perda de conhecimento crítico nas organizações, especialmente 

no que diga respeito a organizações com um número elevado de trabalhadores fabris. 
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Anexos 

 

Anexo I – Guião de entrevista individual 

 

ENTREVISTA AO DIRETOR DA FÁBRICA 

Data: 14/02/2014 

Duração: 1H 

Objetivos:  

• Esboço da análise SWOT das competências existentes actualmente; 

• Identificação das competências chave para o futuro da rganização; 

• Desafios da organização para o futuro 

 

1º Questão 

No sentido de se poder elaborar uma análise SWOT das competências da ALSTOM, 

quais são, no seu ponto de vista, os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as 

oportunidades? 

 

2º Questão 

Quais são as competências que considera fundamentais para a organização. 

Considerando o dia de hoje e o futuro. 

 

3ª Questão 

Ao nível da organização, quais são os desafios que prevê para o futuro? 

 

4ª Questão 

Existe algum plano para fazer face a esta situação? 
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Anexo II – Guião de entrevista do focus group 

 

Guião de entrevista de Focus Group 

 

Local: Sala Bocage 

Participantes: 

• Joaquim Menino 

• Miguel Cardoso 

• Rui Almeida 

• Vicente Maneta 

• Victor Oliveira 

 

Introdução 

Boas vindas 

O que se pretende com esta reunião:  

• Identificação das principais competências, necessárias aos processos de produção dos 

produtos fabricados na ALSTOM; 

• Identificação dos detentores de conhecimento/competências; 

• Qual o conhecimento e causa e qual o Risco da perda desse conhecimento. 

(identificação do conhecimento que está em risco). 

 

Seguem-se algumas recomendações para facilitar o desenrolar do debate: 

• Por forma a minimizar a perda de informação, o debate será gravado, para posterior 

audição. 

• Todos terão oportunidade para expressar as suas ideias, pelo que devemos tentar falar 

um de cada vez e próximo do microfone. 

• Devemos expor as nossas ideias de acordo com as experiências individuais, por forma a 

tornar o debate mais rico. 

• Por forma a não haver interrupções, agradeço que desliguem os telemóveis durante o 

decorrer da discussão. 

 

Conceitos básicos: 

Competências: As competências serão consideradas para o efeito como, características 

subjacentes aos indivíduos que envolvem combinações específicas de conhecimentos, 

habilidades e características da personalidade, as quais são descritas em termos 

comportamentais (comportamentos passiveis de serem observados).    

• Conhecimentos: informação, saber o quê, saber o porquê; 

• Habilidades: técnica, capacidades, saber como.  
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1º Questão 

Poderemos começar por procurar conhecer melhor a natureza dos processos/subprocessos. 

Quais são os desafios para o futuro? Áreas de negócio e mercados e suas implicações em termos 

de necessidades de competências. 

• Exemplos 

 

2ª Questão 

Análise SWOT da ALSTOM (identificar os pontos fortes e fracos e oportunidades e ameaças) e 

os fatores chave de sucesso futuro da organização, ao nível do negócio; pessoas e competências.  

(Pedir exemplos e depois mostrar o que já foi efetuado). 

 

3ª Questão (entregar lista de competências recolhidas) 

• Analisando as nossas áreas de actividade, quais são as competências que consideram 

necessárias manter no futuro para um desempenho de excelência, das funções, dos processos e 

da organização em geral. 

• Quais as competências que são necessárias desenvolver para o futuro para um 

desempenho de excelência (lista de conhecimentos e de competências técnicas necessárias). 

• Como é que as competências anteriormente recolhidas se enquadram na vossa visão? 

 

4ª Questão 

Quem consideram ser os detentores dos conhecimentos chave? (mostrar listagem com os 

trabalhadores e idades) 

4a) Com a saída de colaboradores no futuro próximo (por motivo de reforma) quais dessas 

competências criticas poderão ser perdidas? 

4b) Como se poderá minimizar o risco de perda dessas competências? [exs. formação, 

programas de mentoring, repositório de boas práticas, etc.] (pedir exemplos aos participantes) 

 

5ª Questão 

Estabelecer uma hierarquia das competências, solicitar a identificação e descrição dos 

comportamentos práticos observáveis, que as pessoas têm que ter para desempenhar bem as 

várias funções. (pedir exemplos) 

 

Agradecer a participação de todos e reforçar a importância dos seus contributos para o resultado 

final. 
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Anexo III – Artigo da revista interna Shape  
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Anexo IV – Ficha individual de avaliação de competências 
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Anexo V – Matrix de competências 
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