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Resumo 

O conhecimento é atualmente um dos recursos mais importantes para as empresas. 

Estas adotam constantemente novas estratégias para a sua gestão, de forma a 

alcançarem vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Para empresas 

multinacionais, os processos de transferência de conhecimento assumem especial 

importância, pois permitirem disseminá-lo pelas suas diferentes subsidiárias. Também 

para o Grupo Solvay, e mais especificamente para a Solvay Business Services, estes 

fenómenos são preponderantes. A empresa vê os processos de transferência de 

conhecimento como decisivos para a melhoria constante dos seus processos. Os 

objetivos deste relatório são identificar as principais estratégias e mecanismos utilizados 

pelo Grupo Solvay e pela Solvay Business Services na gestão do conhecimento, com 

especial enfoque para o processo de transferência de conhecimento da empresa. O 

estágio realizado foi importante para uma melhor compreensão das atividades da 

empresa, permitindo realizar uma análise comparativa entre a revisão de literatura e o 

caso do Grupo Solvay. A análise confirma a importância de alguns mecanismos, tais 

como os sistemas de recompensas, e a influência da distância e fatores organizacionais 

nos fenómenos de transferência de conhecimento em empresas multinacionais. 

Palavras-chave: Conhecimento, Gestão do Conhecimento, Transferência de 

Conhecimento, Estratégias, Solvay.  
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Abstract 

Knowledge is considered one of the most important resources for firms. They 

constantly adopt new management strategies, in order to achieve competitive advantage, 

when compared to their competitors. The processes of knowledge tranfer are of 

particuar importance for multinational corporations, enabling them to disseminate 

knowledge through their diferent subsidiaries. These phenomena is also predominant for 

Solvay Group and Solvay Business Services. The company knowledge transfer 

processes are of great value for constantly improving its own internal processes. This 

report aims to identify the main strategies and mechanisms used by Solvay Group and 

Solvay Business Services to foster knowledge management, with a special focus on 

knowledge transfer processes. The intership allowed a better understanding of the 

company's activities, facilitating a comparative analysis between the literature review 

and the case study on the Solvay Group. This analysis confirmes the importance of 

some mechanisms, such as reward systems, and the influence of distance and 

organizational factors in knowledge transfer processes within multinacional 

corporations. 

Keywords: Knowledge, Knowledge Management, Knowledge Transfer, Strategies, 

Solvay.  
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1. Introdução, Motivações e Objetivos do Estudo 

Naquela que é considerada a Era do conhecimento, este apresenta-se como o 

recurso de maior importância para as empresas (Nonaka e Takeuchi, 1995; Nahapiet e 

Ghoshal, 1998; Foss, Husted e Michailova, 2010). Cada vez mais estas procuram adotar 

estratégias de Gestão do Conhecimento (GC), para alcançarem vantagem competitiva 

(VC) em relação aos seus concorrentes (Ipe, 2003). A VC, considerada por Porter 

(1998) como o objetivo da estratégia das empresas, é descrita como a posição que lhes 

permite obter um lugar de relevo comparativamente com empresas concorrentes.  

Para serem bem sucedidas na economia global, as organizações necessitam de ter 

acesso a novos recursos tecnológicos e acompanharem as tendências de inovação 

(Schraeder e Self, 2003). O processo de inovação é descrito por diversos autores como o 

processo de manipulação do conhecimento existente na empresa, para o 

desenvolvimento de novos produtos ou conhecimento (Nonaka e Takeuchi, 1995; Zahra 

e George, 2002; Anand, Gardner e Morris, 2007). 

O papel da Solvay Business Services (SBS) dentro do Grupo Solvay, visa a 

centralização de atividades de diferentes empresas do grupo, para promover a melhoria 

dos processos. Deste modo, a transferência de conhecimento (TC)  é fundamental para a 

empresa, numa fase em que se verificam várias migrações de serviços. Sob risco de se 

perder conhecimento indispensável para o sucesso de algumas atividades empresariais, 

a coordenação destas transferências é de extrema importância para o Grupo. 

Este Relatório de Estágio foi realizado no âmbito do Trabalho Final de Mestrado 

(TFM) do curso de Ciências Empresariais, no Instituto Superior de Economia e Gestão. 

Com a duração de 7 meses e meio, o estágio realizado na SBS Carnaxide, visou a minha 

integração na equipa de Service Delivery (SD) da empresa. As principais tarefas 
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passavam por auxiliar o Migration Project Leader (MPL) na coordenação e follow-up de 

migrações com outras empresas do Grupo Solvay. 

O objetivo deste relatório é identificar e analisar as principais estratégias 

utilizadas pela SBS e Grupo Solvay no processo de GC, de forma a garantir a TC dentro 

da organização. Serão também identificadas as principais barreiras que surgiram durante 

os processos de migração. Primeiramente será apresentada a Revisão de Literatura, 

incluindo definições para os principais conceitos relacionados com o Conhecimento. 

Segue-se um breve enquadramento sobre a GC e os seus principais processos. Nesta 

etapa será dado um maior enfoque à TC nas organizações, identificando-se algumas 

barreiras e mecanismos facilitadores. 

Numa segunda fase será feito o enquadramento do Grupo Solvay e da SBS 

Carnaxide, onde serão apresentadas algumas características relevantes da empresa. 

Após uma breve descrição e avaliação do estágio, terá lugar uma comparação entre os 

processos de GC e TC levados a cabo pela Solvay e aqueles descritos no decorrer da 

Revisão de Literatura, identificando afinidades ou desconformidades. No capítulo da 

conclusão, serão identificadas as limitações do estudo, bem como algumas propostas 

para investigações futuras. 

A motivação para a preferência deste tema está relacionada com o interesse 

desenvolvido durante o mestrado com a Gestão Estratégica e principais recursos das 

empresas. Também a importância dada ao processo de TC na SBS e ainda o incentivo 

recebido internamente para ter como objeto de estudo do TFM o Grupo Solvay foram 

preponderantes para a escolha do tema.  
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2. Revisão de Literatura 

2.1. Conhecimento 

Existem várias definições para os conceitos de Dados, Informação e 

Conhecimento. Muitos autores dedicaram-se ao seu estudo, bem como ao estudo das 

suas relações. No entanto, parece não existir consenso absoluto entre eles, sendo por 

vezes utilizados como sinónimos (Zins, 2007; Liew, 2007, 2013). Segundo Davenport e 

Prusak (1998), Dados são uma “coleção de factos objetivos, específicos para 

determinados eventos”, que não possuem qualquer significado quando separados do 

contexto. São símbolos e sinais que capturados e armazenados, serão posteriormente 

partilhados e interpretados pelas pessoas (Liew, 2007; Zins, 2007). A Informação é 

definida como o significado atribuído aos Dados pelas pessoas (Holmes, 2004). Os 

Dados são convertidos em informação quando utilizados com um objetivo específico 

(Davenport e Prusak, 1998). 

O conhecimento é definido como a "informação possuída na mente dos 

indivíduos, personalizada e relacionada com factos, procedimentos, conceitos, 

interpretações, ideias, observações e julgamentos” (Alavi e Leidner, 2001). É uma 

capacidade incorporada na mente das pessoas e em práticas sociais, sendo por isso mais 

subjetivo e pessoal (Nonaka e Takeuchi, 1995; Davenport e Prusak, 1998). Milton 

(2007:4) descreve conhecimento como a capacidade ou competência para criar, 

manipular ou transformar dados, informação e ideias, de forma a auxiliar os processos 

de tomada de decisão, resolução de problemas ou melhoria da performance.  

Existem diferentes tipos de conhecimento, que por sua vez resultam em diferentes 

processos de partilha e absorção (Davenport e Prusak, 1998). Diversos autores tem 

sugerido e estudado a classificação do conhecimento em dois tipos: tácito/implícito ou 
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explícito (Nonaka, 1991; Davenport e Prusak, 1998; Milton, 2007). O conhecimento 

explícito é descrito como sendo de codificação e documentação simples e, 

consequentemente, mais facilmente transferido na organização (Kogut e Zander, 1992, 

1993). É um conjunto de informação que pode ser armazenada, copiada e transferida 

através de meios impessoais, podendo ser expressa como linguagem formal. Pode ser 

partilhado na forma de documentos escritos, bases de dados, fórmulas científicas, 

especificações e manuais (Nonaka e Takeuchi, 1995; Nonaka, Toyama e Konno, 2000; 

Sazali, Haslinda, Jegak e Raduan, 2009). 

Por outro lado, o conhecimento tácito diz respeito às skills e know-how 

específicos e é referido enquanto o conhecimento incorporado nos indivíduos, enraizado 

em procedimentos e rotinas/experiências, valores e emoções (Kogut e Zander, 1993; 

Nonaka et al., 2000). Ao contrário do conhecimento explícito, o conhecimento tácito é 

mais difícil de ser capturado, codificado e transferido, por se encontrar associado ao 

contexto em que é utilizado (Nonaka e Takeuchi, 1995; Ipe, 2003; Sazali et al., 2009). 

Minbaeva (2007) realça ainda quatro características do conhecimento: 

flexibilidade, complexidade, especificidade e acessibilidade. A flexibilidade do 

conhecimento está relacionada com a classificação anteriormente descrita. O 

conhecimento explícito representa um conteúdo passível de ser capturado de forma 

tangível, sendo o tácito mais difícil de ser articulado ou formalizado. Este exige um 

maior esforço cognitivo da parte do transmissor e recetor (Dalkir, 2011). 

A dimensão da complexidade/simplicidade diz respeito à "quantidade de rotinas, 

tecnologias e recursos relacionados com o conhecimento em causa" (Simonin, 1999: 

600). A terceira característica, especificidade (grau de contextualização), é o grau em 

que o conhecimento é específico de uma determinada competência funcional. O 

conhecimento dentro das organizações é desenvolvido e integrado de acordo com as 
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atividades funcionais existentes (Minbaeva, 2007). Por último, a acessibilidade 

caracteriza a disponibilidade do conhecimento em causa para ser utilizado pelos 

recetores, isto é, a facilidade com que os indivíduos têm acesso ao conhecimento 

(Winter, 1987).  

2.2. Gestão do Conhecimento 

A teoria que tem por base o conhecimento (Knowledge-based View) defende que 

as empresas deverão ser analisadas consoante as suas reservas de conhecimento. A 

existência das organizações pode ser explicada por uma correta utilização e 

desenvolvimento de conhecimento, de forma a gerar VC. Quanto mais raro e valioso for 

o conhecimento, melhor será a performance das empresas (Kogut e Zander, 1992; 

Nonaka, 1995; Grant, 1996, 1997; Arend, Patel e Park, 2014). 

A GC tem sido objeto de estudo por muitos autores, e é descrita como um 

processo que visa a aquisição, criação, armazenamento, partilha e transferência de 

conhecimento, sendo posteriormente utilizado para alcançar objetivos organizacionais 

(Davenport e Prusak, 1998; Gupta, Iyer e Aronson, 2000; Rastogi, 2000). De acordo 

com Carrión, González e Leal (2004) e Liebowitz (2011) a GC é o resultado de três 

componentes: Pessoas, Processos e Tecnologias. A componente das pessoas diz respeito 

à criação de um ambiente que promova TC na empresa. Esta depende não só da cultura 

empresarial existente, como também do papel dos funcionários enquanto transmissores 

do conhecimento (Carrión et al., 2004). Nonaka e Takeuchi (1995) afirmam que as 

empresas não poderão ser bem sucedidas na criação de conhecimento (CC) sem a 

presença de pessoas, pois estas são um elemento chave no processo de GC. 

A componente de processos está relacionada com a gestão da partilha de 

conhecimento, que deve ser alinhada com o dia-a-dia dos trabalhadores da empresa. Os 

diferentes processos integrados na GC são determinantes para a melhoria da VC das 
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organizações (Carrión et al., 2004). A tecnologia visa a criação de uma plataforma que 

promova a comunicação e partilha de conhecimento entre funcionários. Apesar da 

importância desta componente nos processos de armazenamento e disseminação de 

conhecimento, Singh e Sharma (2011) destacam o seu papel reduzido na criação de 

novos conhecimentos ou na otimização do seu uso. 

As práticas de GC têm um papel importante a desempenhar na retenção de 

conhecimento dos funcionários, quando estes se preparam para deixar a empresa. Essa 

retenção é, segundo Schmit, Borzillo e Probst (2012), um assunto ainda pouco 

explorado, que leva a grandes perdas de conhecimento no processo de downsizing. De 

acordo com Hislop (2003) o sucesso das iniciativas de GC está, na sua maioria, 

dependente da disponibilidade dos indivíduos para partilhar conhecimento. 

2.2.1. Os processos de Gestão do Conhecimento 

Carrión et al. (2004) destacam também os diferentes processos de GC que 

contribuem para a obtenção de VC pela empresa: 

2.2.1.1. Criação de Conhecimento 

As empresas têm sido descritas como criadoras, armazenadoras e integradoras 

eficientes de conhecimento, algo que se tem revelado um bom contributo para a criação 

e manutenção de VC. A capacidade de criar e aplicar novo conhecimento é considerada, 

por diversos autores, como uma das principais fontes de VC (Kogut e Zander, 1992; 

Grant, 1996; Almeida, Song e Grant, 2002). A CC na empresa pressupõe o 

desenvolvimento de novo conteúdo e a substituição dos conteúdos existentes de 

conhecimento tácito e explícito da organização (Alavi e Leidner, 2001). 

Nonaka et al. (2000) definem o processo de interação/conversão entre 

conhecimento tácito e explícito como o processo SECI (de conversão do conhecimento). 

Este descreve como o conhecimento pode ser acumulado e transferido dentro das 
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empresas. A sigla SECI surge da abreviação dos quatro modos de conversão do modelo: 

socialização, externalização, combinação e internalização. 

O modo de Socialização refere-se à comunicação de conhecimento tácito e ao 

processo de partilha de experiências através de interações entre indivíduos, para a 

criação de novo conhecimento tácito (Curado e Bontis, 2001). A Externalização é 

definida como o processo de articulação de conhecimento tácito em conceitos 

explícitos, de forma a que seja mais facilmente transferido (Nonaka e Takeuchi, 1995).  

O modo de Combinação diz respeito à criação de novo conhecimento explícito, 

através da reconfiguração de conhecimento explícito já existente em formas mais 

complexas. Por último, a Internalização concerne à criação de conhecimento tácito 

proveniente de conhecimento explícito, sendo considerada o processo de transformação 

do conhecimento coletivo em individual (Nonaka et al., 2000). 

2.2.1.2. Armazenamento de Conhecimento 

O conhecimento armazenado e disponível para a recuperação na organização é 

chamado de conhecimento organizacional (Walsh e Ungson, 1991). Este pode ser 

armazenado de diversas formas, tais como, procedimentos de trabalho, documentação 

escrita, informação estruturada em bases de dados, conhecimento codificado e 

armazenado em sistemas, e ainda na forma de conhecimento tácito, capturado pela rede 

de indivíduos da organização (Kogut e Zander, 1993; Nonaka e Takeuchi, 1995). 

Schulz e Jobe (2001) dividem a codificação do conhecimento em três categorias: 

números e códigos (programas de computador); palavras e textos; e pessoas e objetos 

(protótipos ou conhecimento dos funcionários – não codificável). Grant (1996) 

classifica a integração de informações em três mecanismos: diretrizes, rotinas 

organizacionais e equipas de trabalho independentes. Diretrizes consistem na conversão 

de conhecimento explícito em padrões específicos, procedimentos e requisitos, de modo 
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a permitir que os indivíduos interiorizem esse conhecimento (Grant, 1996). Por outro 

lado, rotinas dizem respeito à integração de conhecimento específico e performance dos 

indivíduos com o desenvolvimento de padrões, protocolos e especificações, de modo a 

minimizar a necessidade de comunicação. O último mecanismo refere-se ao processo de 

resolução de problemas por equipas de trabalho. Estas utilizam os seus conhecimentos e 

capacidades quando as especificações de rotinas ou diretrizes não são aplicáveis, devido 

à complexidade/incerteza das tarefas (Grant, 1996; Alavi e Leidner, 2001). 

2.2.1.3. Transferência de Conhecimento 

A TC é um processo de comunicação do conhecimento de uma fonte para o 

destinatário, que pode ser qualquer tipo de combinação de indivíduos, grupos e 

organizações (Darr e Kurtzberg, 2000). Tanto o conhecimento tácito como o explícito 

podem ser transferidos, no entanto, este processo é tão mais facilitado quanto mais 

explícito for o conhecimento (Kogut e Zander, 1993; Schwartz, 2006). 

2.2.1.4. Utilização de Conhecimento 

A Utilização de Conhecimento refere-se aos processos nos quais o conhecimento 

será utilizado em novas situações e contextos, resultando muitas vezes na criação de 

novo conhecimento ou aprendizagem (Lin e Lee, 2005). Durante este processo, o 

conhecimento é identificado, aplicado e gradualmente convertido em conhecimento 

personalizado e rotinizado (Szulanski, 1996). 

2.3. Transferência de Conhecimento 

O conceito de TC foi introduzido por Teece (1977), quando estudou os custos 

envolvidos na transferência de know-how tecnológico. Como descrito anteriormente a 

TC é um processo integrado na GC, que tem como objetivo a transmissão do 

conhecimento para onde este é necessário, contribuindo para a criação de VC 

sustentável por parte das empresas (Wijk, Jansen e Lyles, 2008; Wang e Noe, 2010). 
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Este processo cria valor através da combinação de conhecimentos disponíveis em 

diferentes localizações geográficas, permitindo a sua utilização para o desenvolvimento 

organizacional (Kogut e Zander, 1992; Buckley e Carter, 2004; Kumar e Ganesh, 2009). 

No entanto, não é a disponibilidade de diferentes conhecimentos que cria valor para os 

diversos grupos numa organização, mas sim a adaptação e implementação com sucesso 

desses mesmos conhecimentos (Szulanski, 1996). 

Szulanski (2003) define TC como um processo de intercâmbio entre um remetente 

e um recetor, cuja eficácia é afetada por ambas as partes integrantes na troca, a sua 

ligação e o conhecimento em causa. "O movimento de conhecimento dentro da 

organização é uma experiência distinta e depende das características de todos os 

envolvidos" (Szulanski, 1996: 28). Davenport e Prusak (1998) defendem que o processo 

envolve não só a TC, mas também a sua absorção e utilização pelo recetor. 

2.4. Transferência do Conhecimento em Empresas Multinacionais 

As Empresas Multinacionais (EMN) podem ser vistas como uma rede de 

transações multidirecionais de conhecimento, entre unidades de negócio localizadas em 

diferentes países (Gupta e Govidarajan, 1991). Ao terem acesso ao conhecimento 

disponível nas subsidiárias, as EMN poderão não só utilizar esse conhecimento, como 

combiná-lo de forma a explorar diferentes assuntos (Frost, 2001). As subsidiárias 

apresentam-se, cada vez mais, como importantes fontes de conhecimento, 

desenvolvendo e transferindo novas capacidades para diferentes agentes dentro das 

EMN (Andersson, Forsgren e Holm, 2007; Almeida e Phene, 2008). 

A TC reflete, muitas vezes, o grau em que a sede e suas subsidiárias estão 

predispostas a efetuar trocas entre elas (Argote e Ingram, 2000). O método como as 

EMN transferem o conhecimento é influenciado pelas estratégias organizacionais 

(DeSousa e Evaristo, 2003; Bartlett, Ghoshal e Beamish, 2008). Segundo Bartlett et al. 
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(2008), existem 4 tipos de estratégicas. A estratégia Internacional é aquela em que o 

conhecimento e outros recursos são transferidos da casa mãe para as suas filiais. A 

estratégia Multidoméstica visa a criação de várias estratégias e práticas de gestão a nível 

nacional, permitindo detetar oportunidades e responder a necessidades locais. Por outro 

lado, na estratégia Global, a grande maioria das decisões estratégicas são tomadas 

centralmente. EMN que apresentem este tipo de estratégia veem o mundo como uma 

unidade e procuram implementar, à escala global, as estratégias desenvolvidas na sede. 

A estratégia Transnacional reconhece a importância de manter operações flexíveis 

de país para país. A EMN atribui papéis diferentes a cada subsidiária segundo a sua 

relevância estratégica, para alcançar, simultaneamente, eficiência e flexibilidade. Esta 

estratégia diferencia-se das restantes pelo crescimento decorrente da aprendizagem. De 

acordo com Davis e Meyer (2004), cada vez mais as EMN começam a incorporar 

capacidades das suas subsidiárias, em vez de se limitarem a utilizá-las como forma de 

replicar as capacidades da sede a nível global. 

2.4.1. Fatores que influenciam a Transferência de Conhecimento 

Sendo um processo que envolve um emissor e um recetor, o resultado da 

transferência é influenciado pelas características do emissor, do recetor e pela relação 

entre ambos. As organizações deverão promover um ambiente de interação social, para 

garantir que os empregados estejam satisfeitos e dispostos a iniciar comportamentos de 

TC (Nonaka e Takeuchi, 1995; Nonaka et al., 2000; Cabrera, Collins e Salgada, 2006; 

Wu, Hsu e Yeh, 2007). Considerada por vários autores como o fator mais importante 

das TC nas organizações, a capacidade de absorção (absorptive capacity - CA) é a 

capacidade e motivação para aprender e reconhecer valor no novo conhecimento, 

assimilá-lo e aplicá-lo na organização, de forma a gerar VC. Quanto maior for a CA de 

um individuo ou grupo, mais eficaz será a TC (Cohen e Levinthal, 1990; Szulanski, 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

11 

1996; Lane e Lubatkin, 1998; Gupta e Govindarajan, 2000; Minbaeva, Pedersen, 

Björkman, Fey e Park, 2003; Todorova e Durisin, 2007). 

Minbaeva et al. (2003) realçam a existência de duas dimensões da CA: a 

capacidade do recetor de absorver o conhecimento e a motivação em receber esse 

mesmo conhecimento. Ambas as dimensões precisam de estar presentes de modo a que 

a TC seja facilitada. "Até a eficácia de funcionários altamente qualificados será limitada 

se estes não estiverem motivados" (Huselid, 1995:637). Desta forma, a motivação dos 

empregados contribui bastante para aumentar a TC nas organizações (Szulanski, 1996; 

Gupta e Govindarajan, 2000). As fontes de motivação para a TC por parte dos 

empregados podem ser classificadas em extrínsecas e intrínsecas. Enquanto que as 

primeiras dizem respeito à satisfação de necessidades externas, tais como recompensas 

monetárias, as segundas correspondem a necessidades internas dos indivíduos, como 

sentimentos de realização pessoal ou valorização (Davenport e Prusak, 1998; Lin, 2007; 

Gagné, 2009). 

Traços como a confiança, atitudes e normas também são vistos como fatores que 

têm um impacto significativo na intenção de um individuo em transferir conhecimento 

(Bock, Zmud, Kim e Lee, 2005; Gagné, 2009). A confiança tem um papel fundamental 

em fomentar o trabalho de equipa numa organização. Se um individuo tiver confiança 

que a outra parte será justa, ética e competente, estará mais propenso em participar em 

TC (Caldwell e Claham, 2003; Chai e Kim, 2010; Shu e Chuang, 2011; Hu, Ou, Chiou e 

Lin, 2012). Outros fatores que podem ser determinantes no envolvimento dos 

indivíduos nestes processos são a personalidade dos agentes envolvidos, a perceção que 

o próprio indivíduo tem da sua eficácia e o seu empenho para com os objetivos 

organizacionais (Foss e Pedersen, 2002; Cabrera e Cabrera, 2005; Cabrera et al., 2006). 

Os fatores organizacionais irão influenciar e controlar o processo de TC. Destacam-se 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

12 

as Tecnologias de Informação (TI), os canais de comunicação, a cultura e a estrutura 

organizacional (Davenport e Prusak, 1998). Para além de impactarem diretamente a 

performance organizacional, as TI vieram acelerar o processo de TC, visto permitirem 

um acesso mais rápido à informação disponível. Estas podem também servir de suporte 

à comunicação dentro da organização (Alavi e Leidner, 2001; Lee e Hong, 2002). 

A comunicação entre empregados possui um papel fundamental na criação destes 

comportamentos de partilha (Davenport e Prusak, 1998). Dependendo do tipo de 

conhecimento a ser transferido, devem ser usadas diferentes formas de comunicação. A 

comunicação cara-a-cara e outras formas de comunicação mais demoradas são, segundo 

Martinkenaite (2012), os instrumentos mais eficazes para transferir conhecimento tácito 

(ex: know-how tecnológico, conhecimentos de marketing e práticas de gestão).  

Uma cultura organizacional pautada pela confiança e cooperação, proporcionará 

espaço para uma TC mais facilitada (Knapp, 1998). A partilha de valores entre as partes 

promove a comunicação intra-organizacional, o que, por sua vez, aumenta a capacidade 

de valorizar, assimilar e utilizar o conhecimento transferido (Yli-Renko, Autio e 

Sapienza, 2001) A TC é também influenciada pela posição que os funcionários ou 

equipas ocupam na rede da organização. Funcionários com uma posição mais central na 

empresa têm mais oportunidades para partilhar conhecimento, sendo expectável que se 

vejam envolvidos nestes processos mais frequentemente (Tsai, 2001; Anderson, 2008). 

2.4.2. Mecanismos Facilitadores da Transferência de Conhecimento 

O processo de TC não pode ser imposto aos trabalhadores de uma organização. 

No entanto, existem vários mecanismos de controlo que permitem encorajar e facilitar o 

processo, de modo a que este tenha sucesso (Bock et al., 2005). Gupta e Govindarajan 

(1991) classificam esses mecanismos em formais e informais. Os mecanismos formais 

dizem respeito a exigências ou regras relativamente ao envolvimento no processo, bem 
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como bónus daí decorrentes (Foss e Pedersen, 2002; Björkman, Barner-Rasmussen e Li, 

2004). São importantes pois visam a criação de incentivos para os funcionários 

partilharem conhecimento (Gupta e Govindarjan, 2000; Minbaeva et al., 2003). 

Por sua vez, os mecanismos informais procuram a criação de confiança, 

fomentando uma comunicação aberta entre os trabalhadores. Estes parecem suportar a 

TC principalmente quando o conhecimento em causa é tácito. São exemplos deste tipo 

de mecanismos, visitas a diferentes unidades da empresa, ações de formação que 

envolvam pessoas de diferentes áreas e comitês internacionais (Gupta e Govindarjan, 

2000; Minbaeva et al., 2003; Björkman et al., 2004). 

Existem diversas práticas de Recursos Humanos que são usadas pelas 

organizações para potenciar a TC. Os sistemas de recompensas permitem mostrar que a 

organização valoriza estes comportamentos. As ações de formação e desenvolvimento 

podem ser utilizadas para promover atitudes positivas relativamente à partilha de 

conhecimento com os colegas (Liu e Liu, 2001; Bock e Kim, 2002; Cabrera et al., 2006; 

Lu, Leung e Koch, 2006). Também os sistemas de avaliação de desempenho e a 

utilização de mentores são importantes. Quando os comportamentos de TC são 

avaliados diretamente, os funcionários tendem a ver estes comportamentos como parte 

integrante do seu trabalho (Cabrera et al., 2006). O Mentoring é descrito como um 

mecanismo que facilita a TC. Segundo Henriques e Curado (2009) estes programas 

possibilitam a melhoria das capacidades, competências e conhecimento dos 

funcionários. Dizem respeito à transferência de conhecimento de um indivíduo com 

maior experiência/conhecimento, para um segundo com menor 

experiência/conhecimento (Eby, Rhodes e Allen, 2007). 
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2.4.3. Outras Estratégias de Gestão de Conhecimento 

2.4.3.1. Fusões e Aquisições 

As empresas podem gerar conhecimento internamente ou procurar adquiri-lo 

externamente, através de fusões, aquisições ou alianças estratégicas (Inkpen, Sundaran e 

Rockwood, 2000; Ranft e Lord, 2002).  Uma aquisição ocorre quando uma organização 

adquire ou assume as operações de outra empresa (Schraeder e Self, 2003). Segundo 

Yang, Mudambi e Meyer (2008), estas são uma oportunidade muito boa para as 

organizações renovarem as suas reservas de conhecimento, podendo ainda fortalecer a 

sua VC (Shimizu, Hitt, Vaidyanath e Pisano, 2004).  

Muitas organizações pretendem, através de aquisições de outras empresas, aceder 

de forma rápida a conhecimento ou outro tipo de recursos. Desta forma, ultrapassam 

algumas barreiras que encontrariam caso desenvolvessem esse conhecimento 

internamente. O tempo e a aquisição de recursos que advém do conhecimento adquirido, 

em fusões ou aquisições, são algumas das vantagens decorrentes da utilização deste tipo 

de estratégias (Ranft e Lord, 2002; Ranft e Marsch, 2008). 

No entanto, as estratégias de aquisição acarretam grandes riscos para as empresas. 

Conferir autonomia à empresa alvo poderá reduzir o sentimento de incerteza e 

insegurança no emprego dos funcionários, prevenindo uma potencial perda de 

conhecimento. Por outro lado, quando em excesso, esta autonomia poderá ter um efeito 

contrário, inibindo a integração das empresas e potenciais sinergias, como resultado da 

combinação de diferentes conhecimentos (Kogut e Zander, 1992; Martinkenaite, 2012).  

O conhecimento mais valioso está incorporado nas capacidades individuais e nas 

interações entre os indivíduos. Desta forma, a retenção dos funcionários-chave da 

empresa adquirida é muito importante para o sucesso da TC resultante de uma aquisição 

(Ranft e Lord, 2001; Martinkenaite, 2012). Outro risco no qual as empresas incorrem 
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são as falhas de comunicação e interpretação. Estas resultam do choque de culturas e 

línguas diferentes, que poderão impedir a criação de relações bem sucedidas (Brochner, 

Rosander e Waara, 2004; Bjorkman, Stahl e Vaara, 2007). Também a inexistência de 

similaridades entre as duas empresas poderá comprometer o sucesso da TC. Esta reduz a 

capacidade de perceber, assimilar, transformar e utilizar o conhecimento em causa para 

fins comerciais (Brochner et al., 2004; Bjorkman et al., 2007). Por estes motivos, 

muitas organizações levam a cabo processos de Due Diligence, com o objetivo de 

avaliar a empresa-alvo e procurar eliminar algumas incertezas resultantes da aquisição 

(Cullinan, Le Roux e Weddigen, 2004). 

Nos processos de TC por aquisição deve-se ter em consideração que a 

transferência pode ser feita em dois sentidos: transferência convencional ou invertida 

(Yang et al., 2008). A transferência convencional ocorre quando a subsidiária ou a 

empresa adquirida adapta e implementa o conhecimento proveniente da sede. Na 

transferência invertida, a empresa-mãe reconhece valor no conhecimento detido pela 

adquirida, verificando-se a TC no sentido inverso, proveniente das subsidiárias. 

2.4.3.2. Expatriados 

Também os expatriados desempenham um papel fundamental na interpretação e 

disseminação do conhecimento da organização. Estes são alocados em países que não o 

seu, com o intuito de que daí resulte uma transferência de conhecimento e outras 

competências (ex: cultura organizacional, conhecimentos técnicos, financeiros ou do 

mercado). Paralelamente, os expatriados acabam por adquirir novos conhecimentos, 

como resultado da cooperação com diversas pessoas de diferentes culturas (Fang, Jiang, 

Makino e Beamish, 2010; Tregaskis, Edwards, Edwards, Ferner e Marginson, 2012). 

Minbaeva e Michailova (2004) identificam como um fator preponderante para a 

TC por parte dos expatriados a sua capacidade em disseminar o conhecimento. Esta é 
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influenciada pela sua vontade e capacidade em realizar transferências com sucesso. 

Conforme foi proposto por Minbaeva e Michailova (2004), são destacados 4 tipos 

diferentes de mobilidade internacional. A mobilidade internacional de longo prazo é 

definida como o processo no qual o expatriado é colocado num país, que não o seu, por 

um período de aproximadamente 3 anos. A mobilidade de curto prazo diz respeito a 

uma colocação inferior a um ano. O Commuter internacional é quando o funcionário 

viaja recorrentemente para outro país (ex: semanalmente), em geral para o mesmo local 

específico. O passageiro frequente é um funcionário que realiza diversas viagens de 

negócio diferentes, mantendo a sua localização base (Minbaeva e Michailova (2004). 

No momento de seleção dos expatriados existem diversos fatores que devem ser 

considerados pelas empresas, dos quais se destaca a capacidade que estes possuem em 

transferir conhecimento. Mais importante do que as suas competências técnicas, esta 

capacidade é preponderante para o sucesso da ação dos expatriados. Um expatriado que 

não seja bem sucedido na TC, corre o risco de prejudicar a performance da subsidiária 

alvo (Chang, Gong e Peng, 2012). 

2.4.4. Barreiras à Transferência de Conhecimento 

O conhecimento perfila-se como a melhor garantia à continuidade dos 

trabalhadores nas empresas. Sendo considerado por muitos como poder, isto faz com 

que muitas pessoas não estejam dispostas a partilhá-lo (Bartol, Liu, Zeng e Lu, 2009). 

São diversas as barreiras à TC dentro das organizações (Szulanski, 1996; Simonin, 

1999; Ranft e Lord, 2002). Os indivíduos podem não partilhar conhecimento, apesar de 

terem capacidade para tal. Esta relutância pode-se dever ao receio de a transferência 

resultar numa perda de valor do indivíduo para a organização. Muitos funcionários têm 

ainda a sensação de que o tempo investido na partilha do conhecimento poderia ser 

utilizado de forma mais produtiva individualmente (Husted e Michailova, 2002). Os 
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empregados de uma empresa olham muitas vezes para o conhecimento como sua 

propriedade pessoal. Por este motivo, poderão estar dispostos a partilhá-lo com os 

outros, apenas quando percebem que poderão beneficiar alguma coisa com isso (Morris, 

2001). 

A distância entre emissor e recetor poderá ser, também, um fator gerador de 

barreiras, quer à TC, quer à compreensão do conhecimento transferido (Simonin 1999; 

Gupta e Govindarajan, 2000).  Doz e Santos (1997) investigaram as dimensões da 

distância que afetam os fluxos de conhecimento em EMN, tendo distinguido dois tipos 

de distância. A dispersão espacial diz respeito à disposição da fonte e recetor no espaço, 

dificultando o processo de TC. Esta apresenta obstáculos como as diferenças entre fusos 

horários, canais de transmissão longos, que limitam a eficácia, e elevados custos e 

complexidade inerentes à pesquisa do conhecimento e comunicação (Cyert e March, 

1992; Doz e Santos, 1997; Hansen e Lovas, 2004).  Por outro lado, a diferenciação 

contextual concerne a diferenças culturais, linguísticas e profissionais entre emissor e 

recetor. Esta pode influenciar a interpretação das mensagens por parte dos recetores e, 

consequentemente, reduzir a eficácia da transferência quando os quadros culturais não 

apresentam afinidades (Doz e Santos, 1997; Hofstede, 2001; Griffith e Harvey, 2001). 

3. Contextualização da Empresa 

3.1. Grupo Solvay 

A Solvay foi criada em 1863 pelo químico Ernest Solvay, fruto de uma inovação 

tecnológica: o processo Solvay, para a obtenção de Carbonato de Sódio. As diferentes 

alterações sofridas no grupo, desde o desinvestimento no setor farmacêutico até à 

aquisição da empresa Rhodia, permitiram à empresa alcançar uma posição de liderança 

nos diferentes mercados e setores em que está inserida (Solvay, 2015a). 
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O Grupo Solvay é atualmente uma das maiores EMN do setor, empregando cerca 

de 26 mil trabalhadores em mais de 50 países. Contabiliza um volume de negócios de 

10,21 Mil Milhões de euros e um REBITDA de 1,78 Mil Milhões de euros, distribuído 

pelos diversos mercados em que exerce atividade: Consumer Goods & Healthcare, 

Automotive & Aeronautics, Building & Construction, Agro, Feed & Food, Energy & 

Environment, Electrical & Electronics e Industrial Applications (Solvay, 2014a, 2015a).  

3.1.1. Visão e Estratégia do Grupo Solvay 

A Visão da Solvay é a criação de um líder competente para inovar a indústria 

química a nível global, desenvolvendo um modelo sustentável, capaz de gerar valor e 

rentabilidade crescentes (Solvay 2013, 2015a, 2015b). Em 2013, o Grupo implementou 

a Solvay Way, para atingir diferentes objetivos a nível social, ambiental e económico. 

Esta é uma política de desenvolvimento sustentável que pretende orientar o sucesso da 

empresa, tendo em conta os seus principais pilares: Clientes, Colaboradores, Planeta, 

Investidores, Fornecedores e Comunidades (Solvay 2013, 2015a, 2015b). 

3.2. Solvay Business Services Carnaxide 

Inicialmente denominada de 3S (Solvay Shared Services), a SBS é a entidade 

prestadora de serviços do Grupo Solvay. Criada em 2005, em Carnaxide, a empresa 

conta atualmente com mais de 310 colaboradores diretos e cerca de 60 indiretos, que 

vão desde consultores externos a trabalhadores estagiários. Fornece serviços nas áreas 

de Finanças, Compras e Recursos Humanos, juntamente com uma equipa de suporte 

informático e Serviços de Informação (SI). Os clientes da SBS são todos os 

funcionários que estejam empregados nas restantes Unidades Estratégicas de Negócio 

(General Business Units - GBUs) do Grupo (Solvay, 2015c). Como resultado do 

sucesso do seu modelo de organização, a Solvay decidiu expandir o centro de serviços 
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para a América (Curitiba, Brasil), em 2010, e para a Ásia (Bangkok, Tailândia), em 

2012 (Solvay, 2015c). 

Internamente, a empresa encontra-se dividida em quatro processos End-to-End 

(EtE): Procure-to-Pay (PtP), Order-to-Cash (OtC), Record-to-Report (RtR) e Hire-to-

Retire (HtR). Estes processos consistem num conjunto atividades estruturadas e 

relacionadas, fornecidas pela SBS às GBUs, na forma de um serviço. O objetivo da 

criação destes serviços passa por especializar e estandardizar os processos, de forma a 

conseguir uma redução de custos e aumento da performance do Grupo (Solvay, 2014b). 

A SBS é responsável pela totalidade do processo de RtR, desde o registo de dados 

contabilísticos à publicação de relatórios financeiros. Nos restantes processos, as GBUs 

têm a seu cargo algumas atividades, apesar de a maioria estar sob a responsabilidade da 

SBS. O processo de OtC visa a otimização do ciclo de recebimentos, garantindo o 

cumprimento dos prazos e reduzindo o risco para as GBUs. O processo PtP abrange 

todas as atividades que advêm da necessidade de um cliente interno em adquirir bens ou 

serviços, até ao pagamento. Por último, em HtR as atividades fora da esfera de ação da 

SBS são os processos de Recrutamento e de Gestão de Performance (ex: avaliação de 

desempenho) dos funcionários das restantes GBUs (Solvay, 2014b). 

3.2.1. Visão, Missão e objectivos da Solvay Business Services 

A Visão da SBS passa por ser reconhecida como um contribuidor chave para o 

sucesso do Grupo. A empresa define como sendo a sua Missão, apoiar a estratégia do 

Grupo Solvay através da prestação de serviços de valor acrescentado, utilizando 

soluções e tecnologias inovadoras (Solvay 2014b, 2015d). A SBS assenta a sua 

estratégia empresarial em 4 objetivos muito claros, que transmite a todos os 

colaboradores. A Satisfação do Cliente, e o alcançar das suas expectativas, a Eficácia 

dos Processos, através da manutenção e melhoria da qualidade, a Competitividade dos 
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Custos, otimizando os custos dos serviços prestados, e a Criação de Valor para as 

restantes empresas do Grupo (Solvay, 2015b, 2015d). 

3.3. O Departamento de Service Excelence & Knowledge Management 

A GC em EMN é vista como uma capacidade chave para alcançar VC (Kogut e 

Zander, 1993; Szulanski, 1996; Ipe, 2003; Bartlett et al., 2008). Este facto não é alheio à 

Solvay, existindo um departamento responsável pela GC. 

 

Figura 1 - Macro Estrutura do departamento SE&KM (adaptado de Solvay, 2014b) 

Definido por Davenport e Prusak (1998) e Gupta et al. (2000) como o objetivo da 

GC, também o objetivo do departamento de Service Excelence & Knowledge 

Management (SE&KM) passa por alcançar os objetivos organizacionais. Tem como 

função apoiar os restantes departamentos, atuando em cooperação com os Regional 

Operations Process Manager (ROPMs) para a obtenção de excelência no trabalho e 

melhoria da perfomance dos processos. A missão do departamento é coordenar e 

implementar a Solvay Way e garantir a GC na SBS. Este é ainda responsável por 

coordenar o trabalho das equipas encarregadas da formação e documentação, 

relativamente aos serviços da SBS (Solvay, 2014b). 

4. Descrição do Estágio 

4.1. Descrição das Responsabilidades e Tarefas Desempenhadas 

O estágio curricular efetuado na SBS Carnaxide, com início no dia 13 de Outubro 

de 2014 e fim a 29 de Maio de 2015, consistiu em integrar a equipa de SD na posição de 

Migration Process Leader. A principal função era apoiar o MPL no follow-up das 

migrações para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e Africa). Esta permitiu-me 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

21 

acompanhar os processos de transferência de serviços entre a SBS e outras GBUs, 

possibilitando ainda uma visão transversal de toda a organização e das relações 

existentes entre departamentos e entre diferentes empresas do Grupo. Nos dois últimos 

meses do estágio, devido à mudança de posição do MPL para outro departamento (SBS 

Finance), o meu papel na organização ganhou maior importância, pois as tarefas até 

então por ele desempenhadas, passaram a estar sob a minha responsabilidade, em 

cooperação com os ROPMs. 

Foram acompanhadas 35 transferências de serviços entre a SBS e as restantes 

empresas (ver Anexo I). As atividades realizadas incluíram a preparação e coordenação 

das reuniões de Readiness Assessment, Go-Live e Post-Migration Review para as 

diferentes migrações. Todas as migrações deveriam seguir uma metodologia específica: 

Project Management Office (PMO) (ver Anexo II). O papel do MPL era preponderante, 

devendo garantir que a metodologia era devidamente implementada.  

Com um papel na gestão destes processos, tinha a cargo a coordenação dos 

Steering Committees (SC), reuniões durante as quais era apresentado o estado do 

projeto. Para estas reuniões utilizava-se o Migration Report (MR), no qual era registada 

a evolução do projeto (ver Anexo III). Este relatório encontra-se dividido em 10 

deliverables: Comunicação, Processo, Treino, Equipamentos, Aplicações, 

Infraestruturas, Indicadores de Performance (KPIs), Pessoas, Planos de Contingência e 

Segurança e Conformidade. No final de cada SC preparava-se a ata da reunião, que seria 

enviada para os participantes e todos aqueles que não puderam estar presentes. 

A Metodologia PMO apresenta alguns fatores a considerar nas migrações. Na fase 

de Preparação a construção do plano de migração e partilha da metodologia com os 

demais participantes. Segue-se fase de Design, com a preparação da solução a 

implementar (se aplicável). Esta deveria ser desenhada pelo responsável do projeto, 
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juntamente com a equipa de gestores do processo em causa (Process Manager). A etapa 

de Realização visa a produção de testes às ferramentas tecnológicas, bem como o treino 

e formação necessários, quer para os funcionários da SBS, como para os das GBUs. Era 

frequente a realização de um User Acceptance Test (UAT) sempre que se verificava a 

implementação de uma nova ferramenta de trabalho. 

Após a realização com sucesso do UAT, avançava-se para o Go-live do projeto. 

Também o Treino aos utilizadores da ferramenta eram de grande importância, sendo 

quase sempre utilizado o processo de Workshadowing. Os funcionários da SBS que 

passariam a desempenhar o serviço, acompanhariam as atividades nas GBUs, para 

observarem e aprenderem a desempenhar as funções a absorver após a migração. 

A fase de Implementação, considerada uma das mais importantes, é a fase na qual 

se decide se a migração irá ou não ocorrer. Durante o SC desta fase é realizado um 

Round Table para assegurar que todos os participantes concordam com o Go-live. Na 

etapa de Suporte e Fecho da migração, que decorre nos 4 meses que precedem o Go-

live, ressaltam-se como pontos chave a monitorização da performance, a reunião de 

post-migration e a realização do inquérito de satisfação relativo ao projeto de migração. 

As outras tarefas desempenhadas durante o estágio, estavam integradas na equipa 

de SD da empresa. A prestação de serviços dentro da SBS está organizada 

regionalmente, estando a região EMEA sob a responsabilidade de um Head of Region 

(HoR). Este é o responsável máximo pelo departamento de SD EMEA. A coordenação 

das ações de Budget e Workforce Planning (WFP) eram duas das principais tarefas 

realizadas para este departamento. Consistiam na realização de um relatório mensal para 

o HoR, no qual eram enumeradas e explicadas as variações nos custos e na força de 

trabalho. Este relatório contemplava ainda uma comparação do estado atual com os 

números previstos no Budget para o mês em questão. 
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As restantes atividades desenvolvidas no estágio consistiam na preparação das 

reuniões de equipa (SD EMEA SC) e das visitas do HoR às unidades da empresa. Na 

primeira exigia-se um conhecimento aprofundado dos KPIs para os diferentes processos 

EtE. Eram apresentados os resultados relativos à performance do mês anterior e 

elaboradas, juntamente com os responsáveis dos processos (ROPMs), propostas, ações e 

soluções para os casos em que os objetivos não tivessem sido atingidos. A preparação 

das Visitas consistia na elaboração de uma apresentação com informações relativas à 

unidade visada. O objetivo era dar a conhecer ao HoR o maior número de pormenores 

sobre o local, desde os funcionários da SBS presentes, até às migrações em que este 

estaria integrado. O facto de o responsável do SD EMEA conhecer bem as Unidades e 

os seus trabalhadores era bastante apreciado pelas GBUs, algo que se refletia na 

satisfação dos clientes com os serviços prestados. 

4.2. Avaliação/Apreciação do Estágio 

A oferta de um "ambiente internacional e multicultural", juntamente com 

"formação contínua" e "atividades de team-bulding e responsabilidade social" geraram 

desde logo enormes expectativas para esta experiência. O facto de procurarem "espírito 

de equipa", "proactividade" e "orientação para o cliente" fez-me crer que pudesse ser eu 

a pessoa certa para a posição. 

A principal vantagem que retiro da realização do estágio, foi ter estado integrado 

num "ambiente internacional e multicultural". Esta multiculturalidade foi observável 

logo desde o meu primeiro dia nos escritórios em Carnaxide, no qual partilhei o local de 

trabalho com pessoas das mais variadas nacionalidades (ex: Espanhola, Italiana, Belga). 

Por outro lado, a língua utilizada na maioria das reuniões era o Inglês. Estas eram, 

muitas vezes, realizadas por chamadas em conferência, contanto com a presença de 

pessoas de outras empresas, localizadas em outros países. Este facto ajudou-me a fácil 
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compreender a dimensão e complexidade da empresa Solvay, bem como adquirir 

competências válidas para o meu futuro profissional. No entanto, durante os primeiros 

meses do estágio, existiram algumas reuniões nas quais a língua utilizada foi o Francês. 

Não tendo eu conhecimentos de Francês, a minha presença nestas reuniões em nada 

beneficiou a minha integração na empresa. 

Existem, ainda, outros aspetos menos positivos a relatar. Analisando a fase inicial 

do estágio, não existiu qualquer apresentação formal das instalações. Dos quatro pisos 

dos escritórios da empresa, apenas no primeiro fui acompanhado num tour. Por este 

motivo, apenas passados 3 meses compreendi que um dos departamentos da empresa se 

situava num local do edifício que julgava não pertencer à SBS. Ainda relativamente à 

organização inicial, também as oportunidades realçadas no contacto inicial com a 

empresa em realizar "atividades de team-building e responsabilidade social" e receber 

"formação contínua" não se verificaram. A inexistência de formação e a complexidade 

das operações da empresa, foram dois fatores que complicaram bastante a minha 

adaptação, nos primeiros meses de estágio. 

Excetuando uma apresentação que visava clarificar os repositórios de informação, 

não recebi qualquer tipo de formação para as tarefas a realizar. Este aspeto causa maior 

estranheza quando um dos pontos realçados durante a entrevista de emprego foi o meu 

background, maioritariamente numa área distinta da gestão empresarial. O último ponto 

que distingo é o facto de, por ser considerado um trabalhador externo, não possuir 

acesso a toda a informação e conhecimento disponível. Isto limitou a minha 

performance, existindo uma base de dados à qual eu não detinha acesso, que deveria ser 

utilizada para auxiliar uma das tarefas a meu cargo (WFP). 
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5. Discussão e Análise Crítica 

A importância das componentes de GC identificadas por Carrión et al. (2004) e 

Liebowitz (2011) está bem patente quando analisamos a estrutura do SE&KM. O papel 

das pessoas na organização e na TC é reconhecido, investindo-se no seu treino e 

formação. A empresa investe também na cultura organizacional, promovendo espaços 

para a comunicação. A disposição em open space, os horários flexíveis (com inúmeras 

pausas) e a existência de uma plataforma (Solvay Engage) para a troca de ideias e 

debate, não só fortalecem as relações entre funcionários, como promovem a TC. 

Os subdepartamentos para a melhoria da qualidade dos processos EtE e dos SI, 

demonstram a preocupação da empresa com as componentes de Processos e 

Tecnologias. Um dos objetivos do departamento passa por alcançar a Excelência dos 

Serviços, procurando atingir uma certificação Internacional (ISO 9001: 2008) em 2016. 

5.1. Processos de Gestão de Conhecimento na Solvay Business Services 

O Grupo Solvay tem em consideração os dois tipos de conhecimento, tácito e 

explícito, já sugeridos por diversos autores (Nonaka, 1991; Davenport e Prusak, 1998; 

Milton, 2007). O SE&KM iniciou um projeto que procurava reunir todo o tipo de 

conhecimento codificado e armazenado na organização, existente em bases de dados, 

procedimentos escritos (SOPs) e manuais. O objetivo passava por fazer um 

mapeamento e posterior atualização e armazenamento de todo o conhecimento explícito 

existente, para ser facilmente consultado ou utilizado. Estes procuram também a 

conversão de formas de conhecimento tácito, e incluem o maior número possível de 

cenários e exceções, para que o comportamento dos trabalhadores numa tarefa seja o 

mais estandardizado possível. Em parceria com a consultora KPMG, e de acordo com a 

cultura organizacional, a empresa definiu as ações consideradas best practices. 
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A Solvay percebe a importância dos funcionários enquanto fontes de 

conhecimento tácito. Desta forma, a pertinência das práticas de GC é considerada nos 

processos de downsizing da empresa. Apesar de ser, segundo Schmit et al. (2012), um 

mecanismo pouco usual em muitas empresas, a SBS procura prevenir as perdas de 

conhecimento decorrentes destas situações, criando estratégias para a sua retenção. Em 

momentos em que os funcionários se preparam para abandonar da empresa, é utilizada 

uma estratégia semelhante ao mentoring sugerido por Henriques e Curado (2009). Num 

período de aproximadamente 3 meses, o funcionário em final de carreia/contrato será 

acompanhado por outro, de modo a que seja transferido conhecimento tácito e outras 

competências específicas da tarefa para ao seu substituto. 

É possível identificar a predominância das estratégias de Socialização, 

Externalização e Combinação sugeridas por Nonaka et al. (2000). Se a primeira 

predomina essencialmente nos programas de mentores, os outros modos de conversão 

são observáveis no projeto de documentação do conhecimento e na criação dos SOPs. 

5.2. Transferência de Conhecimento na Solvay Business Services 

Os fenómenos TC são processos que permitem a combinação de conhecimentos 

disponíveis em diferentes locais da organização (Kogut e Zander, 1992; Buckley e 

Carter, 2004; Kumar e Ganesh, 2009). Não existe, no entanto, qualquer distinção entre 

os conceitos de partilha e transferência no Grupo Solvay, sendo ambos utilizados como 

sinónimos. Se tivermos em consideração as estratégias de Bartlett et al. (2008), é 

possível classificar o Grupo Solvay como uma empresa Transnacional. Esta estratégia 

defende a subsistência de um fluxo de conhecimento multidirecional entre as diferentes 

Unidades de uma EMN, algo que se verifica dentro do Grupo Solvay.  

Na Solvay, cada Unidade tem um determinado papel de acordo com a sua 

relevância estratégica. O papel da SBS passa por alcançar a estandardização e eficiência 
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dos processos que absorveu, mantendo algumas especificidades de país para país. A 

empresa procura incorporar as diferentes capacidades e conhecimentos desenvolvidos 

pelas restantes GBUs do grupo, para desenvolver novo conhecimento. 

As migrações levadas a cabo pela SBS visam a acumulação de diferentes 

conhecimentos para a melhoria dos processos, de modo a criar valor para as restantes 

empresas do grupo. Por este motivo, verificou-se em algumas migrações a necessidade 

de realizar uma de-migração de parte dos serviços transferidos para a SBS (ex: 

Bulgária). Devido a inúmeras especificidades apresentadas, a integração desses serviços 

não gerava qualquer valor acrescentado para o Grupo. Estas atividades voltaram então a 

ser desenvolvidas no país de onde foram originalmente transferidas, criando-se 

localmente uma equipa especializada para o efeito (Extended Front-Office model). 

5.2.1. Transferência de Conhecimento durante as Migrações 

Todas as migrações entre empresas do Grupo Solvay são suportadas pelo 

preenchimento de um MR (ver Anexo III). O ponto 3 do MR diz respeito ao Treino e 

Formação administrados no decorrer da migração, sendo por isso a componente mais 

relacionada com a TC. Szulanski (2003) define TC como um processo de intercâmbio 

entre um remetente e um recetor, cuja eficácia é afetada por ambas as partes integrantes 

na troca, a sua ligação e o conhecimento em causa. Nesta componente das Migrações 

integra-se o Workshadowing, processo em muito semelhante a uma formal TC. Tal 

como definido por Szulanski (2003), também o Workshadowing na Solvay é um 

processo no qual um emissor é responsável por transmitir o seu conhecimento sobre o 

processo a um recetor. Este fenómeno era, muitas vezes, feito presencialmente. No 

entanto, existiram situações em que foi auxiliado por uma ferramenta, não necessitando 

o recetor de viajar para o país do emissor de modo a que se efetua-se a transferência. 
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Analisando em detalhe as 10 componentes do MR, podemos verificar que as 3 

componentes da GC indicadas por Carrión et al. (2004) e Liebowitz (2011) estão 

presentes no relatório. Estas revelaram ser preponderantes para a realização das 

migrações. Das 35 transferências acompanhadas, 3 viram a data de Go-live adiada 

devido a problemas na componente de Processos e outras 3 a problemas relacionados 

com o Pessoal.  Foram ainda adiadas 2 migrações, uma devido a problemas com as 

ferramentas SI e outra simultaneamente a problemas nos Processos e TI. Verificou-se, 

ainda, o adiamento por tempo indeterminado de 5 migrações, ficando congeladas até ao 

final do período do estágio. Destas transferências, uma foi adiada devido a problemas 

com pessoal e outra devido a problemas relativos à componente dos processos. As 

restantes 3 migrações apresentavam, simultaneamente, blocking points ao nível dos 

processos e do pessoal (ver Anexo I). As migrações efetuadas pela SBS evidenciam a 

importância das componentes de GC na TC dentro do Grupo Solvay. Apesar da clara 

preponderância das componentes de Processos e Pessoas nas transferências, também as 

Tecnologias influenciam estes processos, facilitando ou dificultando a TC. 

5.2.2. Estratégias utilizadas para potenciar a Transferência de Conhecimento 

A SBS utiliza diversos mecanismos para motivar os seus trabalhadores a 

partilharem conhecimento. Os sistemas de recompensas são dos principais mecanismos. 

Estes pretendem incentivar os funcionários a partilharem ideias ou conhecimentos 

adquiridos em experiências passadas, de modo a melhorar o processo de trabalho na 

empresa, tal como havia sido estudado por Cabrera et al. (2006) e Lu et al. (2006). 

Trimestralmente existe um plenário que junta todos os funcionários da SBS 

Carnaxide, para que sejam comunicados os principais objetivos e resultados da empresa, 

atingidos nos últimos meses. Durante esta reunião, decorre o SBS Innovation Awards 

no qual todos os funcionários que contribuíram com ideias implementadas pela empresa 
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são mencionados e reconhecidos diante dos colegas, sendo ainda recompensados 

financeiramente (20€ por ideia). As 3 melhores ideias, eleitas a cada trimestre e a cada 

ano, serão novamente recompensadas em, respetivamente, 100€ e entre 300€ e 500€. 

Tal como foi definido por Davenport e Prusak (1998), Lin (2007) e Gagné (2009), as 

fontes motivação para a TC podem ser intrínseca e extrínseca, tendo ambas um 

resultado positivo na transferência de conhecimento na SBS. Trimestralmente são 

apresentadas uma média de 300 ideias, sendo cerca de um terço implementadas. A 

empresa determina ainda um prémio de 300€ para todas as pessoas que tenham estado 

diretamente envolvidas em migrações, quando estas forem bem sucedidas.  

Outra das práticas utilizada pela SBS para fomentar a TC são ações de formação e 

treino, prática em linha com estudos anteriores (Cabrera et al., 2006; Lu et al., 2006). 

Nestas os principais objetivos passam por promover as transferências entre colegas. 

Para promover a TC, a empresa prevê ainda a organização de SC. Destacam-se desde 

comitês mensais intra-departamentais (ex: SD EMEA SC), até comitês 

anuais/semestrais, nos quais estão presentes gestores de todas as GBUs do Grupo. No 

entanto, a Solvay não utiliza os sistemas de avaliação de desempenho para avaliar os 

processos de TC, prática indicada por Cabrera et al. (2006). Estes sistemas na empresa 

(Performance, Development & Career Review - PDCR) visam essencialmente o 

delineamento de objetivos e de ações de desenvolvimento de carreira e o 

acompanhamento e posterior avaliação desses mesmos objetivos. 

Com cerca de 500 expatriados em 134 combinações de países, a mobilidade 

internacional é considerada uma estratégia chave para o crescimento da Solvay. Esta 

reformulou, recentemente, a sua política de expatriação, dividindo-a em quatro tipos, 

bastante semalhantes aos sugeridos por Minbaeva e Michailova (2004) (Solvay, 2015d). 

A mobilidade internacional de longo prazo procura responder a necessidades críticas de 
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negócio e facilitar a transferência de conhecimento, técnico ou organizacional. Esta tem 

a duração máxima de 5 anos. A mobilidade internacional de curto prazo tem como 

objetivo responder a necessidades críticas de negócio e suprir a escassez de 

competências locais, por um período máximo de 13 meses (Solvay, 2015d). 

Por outro lado, a mobilidade internacional de oportunidade visa essencialmente 

promover o desenvolvimento de carreira dos expatriados, por um período máximo de 3 

anos. A transferência permanente diz respeito a situações em que os funcionários são 

alocados num novo país por um período de tempo indeterminado. Esta pode ser iniciada 

pela empresa ou pelo próprio funcionário (Solvay, 2015d). A empresa procura ainda 

cuidar o processo de seleção dos expatriados. Os colaboradores selecionados são 

previamente identificados pelos seus superiores, em parceria com os Recursos 

Humanos, através dos respetivos PDCRs (Solvay, 2015d).  

Na SBS, desde o início do ano corrente, o número de expatriados ou impatriados 

ascendeu acima das 20 pessoas, excluindo os funcionários em transferência permanente. 

Os números totais de expatriados no Grupo Solvay, demonstram o importante papel por 

estes desempenhado na disseminação de conhecimento, algo que é coerente com os 

estudos de Fang et al. (2010) e Tregaskis et al. (2012) para outras empresas. 

5.2.3. Estratégias de Fusões e Aquisições para adquirir Conhecimento 

Tal como descrito por diversos autores, as estratégias de Fusões e Aquisições 

(F&A) são uma oportunidade muito boa para a aquisição de conhecimento (Ranft e 

Lord, 2002; Yang et al., 2008). Estas fazem parte das estratégias do grupo. Durante o 

ano 2014, a Solvay esteve envolvida na aquisição de várias empresas, tais como, Ryton 

PPS, Flux Schweiß-und Lötstoffe GmbH, Dhaymers, Chemlogics e Erca Química. 

A aquisição da Chemlogics gerou uma contribuição superior a 300 milhões de 

euros, o que explica bem a importância destas estratégias para o Grupo (Solvay, 2014a, 
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2015a). A compra da empresa Rhodia apresenta-se como uma das maiores manobras 

estratégicas da empresa, e permitiu a obtenção de uma posição de liderança em 

diferentes setores nos quais o Grupo se insere (Solvay, 2015a). Estas estratégias 

contribuem para aumentar as reservas de conhecimento e, consecutivamente, a VC da 

empresa, algo que já tinha sido demonstrado em estudos prévios (Yang et al., 2008; 

Shimizu et al., 2004). 

A SBS está bem ciente da importância da retenção de funcionários chave das 

empresas adquiridas, conforme foi descrito por Ranft e Lord (2001) e Martinkenaite 

(2012). Grande parte dos funcionários das empresas alvo são por isso mantidos nos 

quadros da organização, evitando-se potenciais perdas de conhecimento tácito. Os 

processos de F&A são, para o Grupo Solvay, procedimentos bastante complexos e 

demorados. Apesar de adquirida à 4 anos atrás, a agregação entre Solvay e Rhodia está 

longe de estar concluída. Ocorrem atualmente inúmeros projetos que visam uma melhor 

integração de ambas as empresas. Grande parte das migrações para a SBS visaram a 

transferência de serviços provenientes de empresas pertencentes ao anterior grupo 

Rhodia (mais de metade das migrações acompanhadas). 

5.2.4. Barreiras à Transferência de Conhecimento na Solvay 

Nem sempre os processos de TC são facilitados no Grupo Solvay. Nas 

transferências/migrações, verificaram-se sempre dificuldades quando estas incluíram 

empresas de dois países: Bulgária e Arábia Saudita. Ambas as situações se caracterizam 

pela elevada distância, ao nível das duas dimensões de Doz e Santos (1997). A 

dispersão espacial nas transferências com a Arábia Saudita apresentou-se como um 

obstáculo, sobretudo ao nível das diferenças de horários. A necessidade de pessoas de 

Bangkok participarem na reunião, criou grandes dificuldades para a marcação da 

reunião de fecho, que está pendente à mais de 3 meses. A diferenciação contextual 
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apresentou-se como uma barreira nas transferências com ambos os países. As barreiras 

provêm principalmente das diferenças linguísticas e culturais. A primeiras complicaram 

a compreensão das mensagens, e as segundas, principalmente ao nível da flexibilidade, 

tornaram o processo bastante mais moroso. 

As TC foram em parte dificultadas pela elevada dependência das tecnologias. Tal 

como havia sido afirmado por vários autores (Davenport e Prusak, 1998; Alavi e 

Leidner, 2001; Lee e Hong, 2002) as TI e os canais de comunicação influenciam e 

controlam a TC numa organização. Na Solvay a grande maioria das reuniões de 

migração eram feitas por chamadas em conferência, utilizando um software que 

permitia partilhar o monitor. Qualquer falha no software ou dificuldades com a chamada 

condicionavam a reunião. Desta forma, também o canal de comunicação revelou ser 

uma barreira à TC no Grupo Solvay. 

6. Conclusões, Limitações e Propostas para Investigações Futuras 

A realização do estágio permitiu-me verificar a importância dada aos fenómenos 

de TC na Solvay. A análise comparativa entre as estratégias da empresa e as 

enumeradas durante a revisão de literatura, permite concluir que o conhecimento e a sua 

gestão assumem grande importância na estratégia da empresa. Confirma-se a 

importância dos fenómenos de GC para a estratégia do Grupo Solvay, visando atingir os 

objetivos organizacionais. Dos processos de GC, a TC tem uma importância basilar. 

Esta permite a combinação de conhecimento disponível em diferentes localizações 

geográficas, de forma a ser utilizado para melhoria dos processos organizacionais.  

O estudo sugere ainda diferenças a considerar nas transferências de conhecimento 

explícito e tácito na organização. O projeto de documentação da empresa demonstra a 

preocupação em codificar e armazenar grandes quantidades de conhecimento explícito. 
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Mais do que possuir conhecimento codificado, a Solvay procura que este esteja 

facilmente acessível a todos os colaboradores da empresa. As transferências de 

conhecimento tácito são quase sempre acompanhadas pelo fenómeno de 

workshadowing, que se assemelha ao processo de mentoring descrito na literatura. 

Nestas verifica-se a TC do indivíduo com maior experiência no processo/função em 

causa, para aquele que irá assumir a sua continuidade. 

Os mecanismos de motivação intrínseca e extrínseca também exercem influência 

no processo de transferência de conhecimento dentro do Grupo. Cerca de 1/3 das ideias 

e propostas de inovação sugeridas pelos funcionários são implementadas pela SBS. 

Estes números correspondem a aproximadamente 100 ideias implementadas por 

trimestre. De destacar o papel dos sistemas de recompensas e ações de formação nestes 

processos de inovação empresarial. Todas as ideias implementadas pela empresa são 

remuneradas financeiramente e reconhecidas em público. A empresa promove também 

várias ações de treino e formação que visam promover a partilha de conhecimento entre 

trabalhadores (ex: ações de team-building ou formações nas metodologias da empresa). 

No entanto, ao contrário do que foi identificado na revisão de literatura, o Grupo 

Solvay não utiliza os sistemas de avaliação de desempenho para avaliar diretamente os 

comportamentos de TC. Apesar de utilizar os sistemas de PDCR para a delineamento e 

posterior avaliação de objetivos, estes não incorporam objetivos relacionados com as 

TC. Existe então a possibilidade de integrar a avaliação direta destes objetivos nos 

sistemas de PDCR pois, segundo Cabrera et al. (2006), os funcionários tenderão a ver 

comportamentos de TC como parte integrante do seu trabalho. 

A análise realizada às migrações confirma a importância que as componentes de 

pessoas, processos e tecnologias têm na GC e no processo de TC. Em particular, as 

necessidades de adiamento ou congelamento (por tempo indeterminado) destas 
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transferências estiveram sempre diretamente ligadas a problemas integrados numa das 

três componentes da GC (ver anexo I). No decorrer deste tipo de transferências deve-se 

ter especial preocupação com as componentes de processos, pessoas e tecnologias. 

Analisando ainda os países impactados pelas migrações adiadas ou canceladas, , 

verifica-se que 4 desses países possuíam uma posição menos central na rede da 

organização (Arábia Saudita, Bulgária, Polónia e Rússia). Para além de estarem 

integrados num menor número de processos de TC que os restantes, estes não possuíam 

um acesso tão facilitado a formações. A posição que os funcionários ocupam na rede da 

empresa condiciona também a facilidade com que estes integram ações de TC. 

Também a mobilidade internacional e os processos de F&A são estratégias 

utilizadas pelo Grupo Solvay na GC. A empresa pretende potenciar os processos de 

transferência e aquisição de conhecimento, investindo bastante nestas duas estratégias. 

As aquisições da empresa Rhodia e da Chemlogics, e os impactos que estas tiveram, 

quer a nível financeiro, quer a nível estratégico, demonstram bem a preponderância 

destes processos para o crescimento do Grupo. 

Por último, as principais barreiras à TC identificadas na Solvay relacionam-se 

com a distância entre emissor e recetor. Tanto a distância espacial como a cultural 

revelaram criar constrangimentos ao processo, podendo mesmo impedir o seu sucesso. 

como resultado desta distância, decorrente de TC em EMN, também o funcionamento 

imperfeito das Tecnologias e dos Canais de Comunicação são fatores que podemtm 

dificultar as transferências numa empresa com a dimensão do Grupo Solvay. 

A realização deste estágio e respetivo relatório possibilitou-me também deixar 

contribuições para a SBS e Grupo Solvay. Por um lado, existe espaço para melhoria 

dentro do Grupo, com a possibilidade de integrar a avaliação direta de comportamentos 

de TC através dos sistemas de avaliação de desempenho. Esta poderá fazer com que os 
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funcionários passem a ver estes comportamentos como parte integrante do seu trabalho. 

Outra contribuição, esta já implementada, consistu na alteração da data das reuniões de 

SD, por mim organizadas. Numa reunião onde os objetivos eram analisar KPIs e criar 

ações para melhoria dos processos nos quais os objetivos não eram atingidos, a proposta 

visava apenas o adiamento das reuniões para o principio da segunda quinzena do mês. 

Desta forma todos os resultados relativos ao mês anteriores estariam disponíveis, 

deixando de se usar, para alguns processos, resultados com dois meses de atraso. 

Apesar de corroborar estudos de autores anteriores, este trabalho apresenta 

algumas limitações. Ao nível das contribuições que apresenta, por se tratar de um 

relatório de estágio, o método de análise consistiu somente na observação e participação 

nos processos. Desta forma, o estudo não é representativo das transferências de serviços 

em EMN. Para além de uma amostra de dimensão reduzida (nº de migrações 

acompanhadas), não foram analisadas quaisquer migrações internas do Grupo que não 

contassem com a participação da SBS Carnaxide. Como sugestão para trabalhos futuros, 

propõe-se a elaboração de um estudo que avalie o processo de TC em várias EMN, de 

forma a comparar o papel de diferentes estratégias em diferentes empresas. Devido à 

elevada dimensão do Grupo Solvay, outra investigação futura deverá assentar na 

realização de um estudo quantitativo relativamente à contribuição das diferentes 

componentes da GC para o processo de transferência de serviços dentro do Grupo. 

Considerando ainda a importância das estratégias de F&A para o Grupo, estudos futuros 

deverão explorar as vantagens que estas têm no processo de aquisição de conhecimento 

da Solvay. Tendo em conta a importância da posição dos funcionários na rede da 

organização para participarem em ações de TC, sugere-se a elaboração de um estudo 

que identifique os benefícios que funcionários com uma posição central na rede da 

empresa possuam comparativamente a funcionários com uma posição periférica. 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

36 

7. Referências Bibliográficas 

Alavi, M. e Leidner, D.E. (2001). Review: knowledge management and knowledge 

management systems: conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly 25 

(1), 107-136. 

Almeida, P., Song, J. e Grant, R.M. (2002). Are firms superior to alliances and markets? 

An empirical test of cross-border knowledge building. Organization Science 13 (2), 

147-161. 

Almeida, P. e Phene, A. (2008), Innovation in multinational subsidiaries: the role of 

knowledge assimilation and subsidiary capabilities. Journal of International Business 

Studies 39 (5), 901-919. 

Anand, N., Gardner, H.K. e Morris, T. (2007), Knowledge-based innovation: 

Emergence and embedding of new practice areas in management consulting firms. 

Academy of Management Journal 50 (2), 406-428.  

Anderson, M. (2008). Social networks and the cognitive motivation to realize network 

opportunities: A study of managers’ information gathering behaviors. Journal of 

Organizational Behavior 29 (1), 51-78. 

Andersson, U., Forsgren, M. e Holm, U. (2007). Balancing subsidiary influence in the 

federative MNC. A business network view. Journal of International Business Studies 38 

(5), 802-818. 

Arend, R., Patel, P. e Park, H. (2014). Explaining Post-IPO Venture Performance 

Through a Knowledge-based View Typology. Strategic Management Journal 35 (3), 

376–397. 

Argote, L. e Ingram, P. (2000). Knowledge Transfer: A Basis for Competitive 

Advantage in Firms. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 82 (1), 

150-169. 

Bartlett, C., Ghoshal, S. e Beamish, P. (2008). Transnational Management: text, cases 

and readings in Cross-Border Management, 5ª Ed. Boston: McGraw Hill. 

Bartol, K., Liu, W., Zeng, X. e Wu, K. (2009). Social exchange and knowledge sharing 

among knowledge workers: The moderating role of perceived job security. Management 

and Organization Review 5 (2), 223-240. 

Björkman, I., Barner-Rasmussen, W. e Li, L. (2004). Managing knowledge transfer in 

MNCs: the impact of headquarters control mechanisms. Journal of International 

Business Studies 35 (5), 443-456. 

Bjorkman, I., Stahl, G.K. e Vaara, E. (2007). Cultural differences and capability transfer 

in cross-border acquisitions: the mediating roles of capability complementarity, 

absorptive capacity, and social integration. Journal of International Business Studies 38 

(4), 658-672. 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

37 

Bock, G. e Kim, Y. (2002). Breaking the Myths of Rewards, an Exploratory Study of 

Attitudes About Knowledge Sharing. Information Resource Management Journal 15 

(2), 14-21. 

Bock, G., Zmud, R., Kim, Y. e Lee, J. (2005). Behavioral Intention Formation in 

Knowledge Sharing, Examining The Role of Extrinsic Motivators, Social-psychological 

Force and Organizational Climate. MIS Quarterly 29 (1), 87-112. 

Brochner, J., Rosander, S. e Waara, F. (2004). Cross-border post-acquisition knowledge 

transfer among construction consultants. Construction Management and Economics 22 

(4), 421-427. 

Buckley, P.J. e Carter, M. (2004). A formal analysis of knowledge combination in 

multinational enterprises. Journal of International Business Studies 35 (5), 371-384. 

Cabrera, E. e Cabrera, A. (2005). Fostering Knowledge Sharing Through People 

Management Practices. International Journal of Human Resource Management 16 (5), 

720-735. 

Cabrera, A., Collins, W. e Salgada, J. (2006). Determinant of Individual Engagement in 

Knowledge Sharing. International Journal of Human Resource Management 17 (2), 

245-264. 

Caldwell, C. e Clapham, S. (2003). Organizational Trustworthiness: An International 

Perspective. Journal of Business Ethics 47 (4), 349-364. 

Carrión, G., González, J. L., e Leal, A. (2004). Identifying key knowledge area in the 

professional services industry: a case study. Journal of Knowledge Management 8 (6), 

131-148.  

Chai, S. e Kim, M. (2010). What makes bloggers share knowledge? An investigation on 

the role of trust. International Journal of Information Management 30 (5), 408-415. 

Chang, Y.Y., Gong, Y. e Peng, M. (2012). Expatriate Knowledge Transfer, Subsidiary 

Absrptive Capacity and Subsidiary Performance. Academy of Management Journal 55 

(4), 927-948. 

Cohen, W. e Levinthal, D. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning 

and innovation. Administrative Science Quarterly 35 (1), 128-152. 

Cullinan, G., Le Roux, J.M. e Weddigen, R.M. (2004). When to walk away from a deal. 

Harvard Business Review 82 (4), 185-196. 

Curado, C. e Bontis, N. (2011). Parallels in knowledge cycles. Computers in Human 

Behaviour 27 (4), 1438-1444. 

Cyert, R. e March, J. (1992). A Behavioural Theory of the Firm, Cambridge: Blackwell. 

Davenport, T. e Prusak, L. (1998) Working knowledge: how organizations manage what 

they know, Boston, Mass.: Harvard Business School. 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

38 

Dalkir, K. (2011). Knowledge Management in Theory and Practice, 2ª Ed. 

Massachussets: The MIT press Cambridge. 

Darr. E.D. e Kurtzberg, T.R. (2000). An Investigation of Partner Similarity Dimensions 

on Knowledge Transfer. Organizational Behavior and Human Decision Processes 82 

(1), 28-44. 

Davenport, T. e Prusak, L. (1998). Working knowledge: how organizations manage 

what they know. Boston: Harvard Bussiness School. 

Davis, L. e Meyer K. (2004). Subsidiary research and development, and the local 

environment. International Business Review 13 (2), 359-382. 

DeSouza, K. e Evaristo, R. (2003). Global Knowledge Management Strategies. 

European Management Journal 21 (1), 62-67  

Doz, Y. e Santos, J. (1997). On the management of  knowledge: from the transparency 

of collocation and co-setting to the quandary of dispersion and differentiation, INSEAD 

Working Paper (97/119/SM) 

Eby, L., Rhodes, J. e Allen, T. (2007). Definition and evolution of mentoring. In: T. 

Allen e L. Eby (Eds.), The Blackwell handbook of mentoring: A multiple perspectives 

approach. 1ª Ed. Malden, MA: Blackwell Publishing, pp. 7-20 

Fang, Y., Jiang, G.L., Makino, S. e Beamish, P. (2010). Multinational Firm Knowledge, 

Use of Expatriates, and Foreign Subsidiary Performance. Journal of Management 

Studies 47 (1), 27-54. 

Foss, N. e Pedersen, T. (2002). Transferring Knowledge in MNCs, the Role of Sources 

of Subsidiary Knowledge and Organizational Context. Journal of International 

Management. 8 (1), 49-67. 

Foss, N., Husted, K. e Michailova, S. (2010). Governing knowledge sharing in 

organizations: Levels of analysis, governance mechanisms, and research directions. 

Journal of Management Studies  47 (3), 455-482. 

Frost, T. (2001). The geographic sources of foreign subsidiaries’ innovations. Strategic 

Management Journal 22 (2), 101-123. 

Gagné, M. (2009). A model of knowledge-sharing motivation. Human Resource 

Management 48 (4), 571-589. 

Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic 

Management Journal 17 (Winter Special Issue), 109-122. 

Grant, R. M. (1997). Knowledge-based View of the Firm: Implications for Management 

Practice. Long Range Planning 30 (3), 450-454. 

Griffith, D. e Harvey, M. (2001). An intercultural communication model for use in 

global interorganizational networks. Journal of International Marketing 9 (3), 87-103. 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

39 

Gupta, A. e Govindarajan, V. (1991). Knowledge flows and the structure of control 

within multinational corporations. Academy of Management Review 16 (4), 768-792. 

Gupta, A. e Govindarajan, V. (2000). Knowledge Flows within Multinational 

Corporations. Strategic Management Journal 21 (4), 473-496. 

Gupta, B., Iyer, L. e Aronson, J. (2000). Knowledge management: Practices and 

challenges. Industrial Management & Data Systems 100 (1), 17-21. 

Hansen, M. e Lovas, B. (2004). How do multinational companies leverage 

technological competencies? Moving from single to interdependent explanations. 

Strategic Management Journal 25 (8-9), 801-821. 

Minbaeva, D. (2007). HRM Practices and Knowledge Transfer in Multinational 

Companies. In: O'Sullivan, K. (Eds.), Strategic Knowledge Management in 

Multinational Organizations. 1ª Ed. Hershey, NY: IGI Global, pp. 1-26. 

Henriques, P. e Curado, C. (2009). Pushing the boundaries on mentoring: Can 

mentoring be a knowledge tool?. Journal of Business Economics and Management 10 

(1), 85-97. 

Hislop, D. (2003). Linking Human Resource Management and Knowledge Management 

via Commitment: A Review and Research Agenda. Employee Relations 25 (2), 182-

202. 

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. 

Online Readings in Psychology and Culture 2 (1). 

Disponível Em: http://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8/ [Acesso em: 

11/11/2014]. 

Holmes, N. (2004). Data and information as property. Computer 37 (5), 90-92. 

Hu, M., Ou, T., Chiou, H. e Lin, L. (2012). Effects of social exchange and trust on 

knowledge sharing and service innovation. Social Behavior and Personality: An 

international journal 40 (5), 783-800. 

Huselid, M. (1995). The Impact of Human Resource Management Practices on 

Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance. Academy of Management 

Journal 38 (3), 635-672. 

Husted, M. e Michailova, S. (2002). Diagnosing and fighting knowledge sharing 

hostility. Organizational Dynamics 31 (1), 60-73. 

Inkpen, A.C., Sundaran, A.K. e Rockwood, K. (2000). Cross-border acquisitions of us 

technology assets. California Management Review 42 (3), 50-71. 

Ipe, M. (2003). Knowledge Sharing in Organizations, A Conceptual Framework. 

Human Resource Development Review 2 (4), 337-359. 

Knapp, E. (1998). Knowledge management. Business and Economic Review 44 (4), 3-6. 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

40 

Kogut, B. e Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the 

replication of technology. Organization Science 3 (3), 383-397. 

Kogut, B. e Zander, U. (1993). Knowledge of the firm and the evolutionary theory of 

the multinational corporation. Journal of International Business Studies 24 (4), 625-

645. 

Kumar, A.J. e Ganesh, L.S. (2009). Research on knowledge transfer in organizations: a 

morphology. Journal of Knowledge Management 13 (4), 161-714. 

Lane, P. e Lubatkin, M. (1998). Relative absorptive capacity and interorganizational 

learning. Strategic Management Journal 19 (5), 461-477. 

Lee, S. e Hong, S. (2002). An enterprise-wide knowledge management system 

infrastructure. Industrial Management & Data Systems 102 (1), 17-25. 

Liebowitz, J. (2011). Beyond Knowledge Management: What Every Leader Should 

Know, 1ª Ed. Boca Ranton: CRC Press. 

Liew, A. (2007). Understanding Data, Information, Knowledge And Their Inter-

Relationships. Journal of Knowledge Management Practice 7 (2), 102-122. 

Liew, A. (2013). DIKIW: Data, Information, Knowledge, Intelligence, Wisdom and 

their Interrelationships. Business Management Dynamics 2 (10), 49-62. 

Lin, H. e Lee, G. (2005). Impact of organizational learning and knowledge management 

factor on e-business adoption. Management Decision 43 (2), 171-188. 

Lin, C. P. (2007). To share or not to share: Modeling tacit knowledge sharing, its 

mediators and antecedents. Journal of Business Ethics 70 (4), 411-428. 

Liu, N. e Liu, M. (2011). Human resource practices and individual knowledge-sharing 

behavior – an empirical study for Taiwanese R&D professionals. The International 

Journal of Human Resource Management 22 (4), 981-997. 

Lu, L., Leung, K. e Koch, P. (2006). Managerial Knowledge Sharing: The Role of 

Individual, Interpersonal, and Organizational Factors. Management and Organization 

Review 2 (1), 15-41. 

Martinkenaite, I. (2012). Antecedents of Knowledge Transfer in Acquisitions. Baltic 

Journal of Management 7 (2), 167-184 

McEvily, S., Das, S. e McCabe, K. (2000). Avoiding Competence Substitution Through 

Knowledge Sharing. Academy of Management Review 25 (2), 249-311. 

Milton, N. (2007). Knowledge Acquisition in Practice: A Step-by-step Guide (Decision 

Engineering), 1ª Ed. London: Springer.  

Minbaeva, D., Pedersen, T., Björkman, I., Fey, C. e Park, H. (2003). MNC knowledge 

transfer, subsidiary absorptive capacity and HRM. Journal of International Business 

Studies 34 (6), 586-599. 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

41 

Minbaeva, D. e Michailova, S. (2004). Knowledge transfer and expatriation in 

multinational corporations, Employee Relations 26 (6), 663 - 679. 

Minbaeva, D. (2007). Knowledge Transfer in Multinational Corporations. Management 

International Review 47 (4), 567-593. 

Morris, T. (2001). Asserting Property Rights, Knowledge Codification in the 

Professional Service Firm. Human Relations 54 (7), 819-838. 

Nahapiet, J. e Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the 

Organizational Advantage. Academy of Management Review 22 (2), 242-266. 

Nonaka, I. (1991). The Knowledge Creating Company. Harvard Business Review 69 

(6), 96-104 

Nonaka, I. e Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese 

companies create the dynamics of innovation, 1ª Ed. New York: Oxford University 

Press. 

Nonaka, I., Toyama, R. e Konno, N. (2000). SECI, Ba and Leadership: a Unified Model 

of Dynamic Knowledge Creation. Long range planning 33 (1), 5-34.  

Nonaka, I. e Takeuchi, H. (2004). Hitotsubashi on Knowledge Management, 1ª Ed. 

Singapore: John Wiley & Sons. 

Porter, M. E. (1998). Competitive advantage: creating and sustaining superior 

performance, 2ª Ed. New York: Free Press. 

Ranft, A.L. e Lord, M.D. (2001). Acquiring new knowledge: the role of retaining 

human capital in acquisitions of high-tech firms. The Journal of High Technology 

Management Research  11 (2), 295-319. 

Ranft, A.L. e Lord, M.D. (2002). Acquiring new technologies and capabilities: a 

grounded model of acquisition implementation. Organization Science 13 (4), 420-441. 

Ranft, A.L. e Marsch, S.J. (2008), Accessing knowledge through acquisitions and 

alliances: an empirical examination of new market entry. Journal of Managerial Issues 

20 (1), 51-67. 

Rastogi, P. (2000). Knowledge management and intellectual capital – the new virtuous 

reality of competitiveness. Human Systems Management 19 (1), 39-49. 

Sazali, A., Haslinda, A., Jegak , U. e Raduan, C.R. (2009). Effects of critical knowledge 

characteristics on degree of inter-firm technology transfer. Journal of Social Sciences 5 

(4), 452-459. 

Schmitt, A., Borzillo, S. e Probst. G. (2012). Don’t let knowledge walk away: 

Knowledge retention during employee downsizing. Management Learning 43 (1), 53-

74. 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

42 

Schraeder, M., e Self, D. (2003). Enhancing the success of mergers and acquisi-tions: 

An organizational culture perspective. Management Decision Journal 41 (5), 511-522. 

Schulz, M. e Jobe, L.A. (2001). Codification and tacitness as knowledge management 

strategies: an empirical exploratio. Journal of High Technology Management Research 

12 (1), 139-165. 

Schwartz, D.G. (2006). Encyclopedia of knowledge management, 1ª Ed. London: Idea 

Group Reference. 

Shu, W. e Chuang, Y. (2011). Why people share knowledge in virtual communities. 

Social Behavior and Personality: An international journal 39 (5), 671-690.  

Shimizu, K., Hitt, M., Vaidyanath, D. e Pisano, V. (2004). Theoretical foundations of 

cross-border mergers and acquisitions: A review of current reasearch and 

recommentdations for the future. Journal of International Management 10 (3), 307–

353. 

Simonin, B. (1999). Ambiguity and the process of knowledge transfer in strategic 

alliances. Strategic Management Journal 20 (7), 595-623. 

Singh, A. e Sharma, V. (2011). Knowledge management antecedents and its impact on 

employee satisfaction. The Learning Organization 18 (2), 115-130. 

Solvay (2013). Solvay Sustainable Development Report [Em linha]. 

Disponível em: http://www.solvay.com/en/binaries/2013-Sustainable-Developpement-

Report-166449.pdf [Acesso em: 19/03/2015]. 

Solvay (2014a). Solvay Annual Report [Em linha]. 

Disponível em: http://www.solvay.com/en/binaries/2014-solvayannualreport-EN-

204513.pdf [Acesso em: 19/03/2015]. 

Solvay (2014b). Solvay Business Services Management Guide 

Solvay (2015a). About Solvay [Em linha]. 

Disponível em: http://www.solvay.com/en/about-solvay/index.html [Acesso em: 

19/03/2015]. 

Solvay (2015b). Solvay Management Book 

Solvay (2015c). Solvay em Portugal [Em linha]. 

Disponível em: http://www.solvay.pt/pt/solvay-in/carnaxide.html [Acesso em: 

19/03/2015]. 

Solvay (2015d). WeLink - Solvay Intranet. 

Szulanski, G. (1996). Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of 

Best Practice Within the Firm. Strategic Management Journal 17 (Winter Special 

Issue), 27-43. 



   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

43 

Teece, D. (1977). Technology Transfer by Multinational Firms: the Resource Cost of 

International Technology Transfer. Economic Journal 87 (346), 242-261. 

Todorova, G. e Durisin, B. (2007). Absorptive capacity: Valuing a reconceptualization. 

Academy of Management Review 32 (3), 774-786. 

Tregaskis, O., Edwards, T., Edwards, P., Ferner, A. e Marginson, P. (2010). 

Transnational Learning Structures in Multinational Firms: Organizational Context and 

National Embeddedness. Human Relations 63 (4), 471-499. 

Tsai, W. (2001). Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of 

network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance. 

Academy of Management Journal 44 (5), 996-1004. 

Walsh, J.P. e Ungson, G.R. (1991). Organizational memory. The Academy of 

Management Review 16 (1), 57-91. 

Wang, S. e Noe, R. (2010)., Knowledge sharing: A review and directions for future 

research. Human Resource Management Review 20 (2), 115-131. 

Wijk, R., Jansen, J. e Lyles, M. (2008). Inter and intra-organizational knowledge 

transfer: A meta-analytic review and assessment of its antecedents and consequences. 

Journal of Management Studies 45 (4), 830-853. 

Winter, S. (1987). Knowledge and Competence as Strategic Assets. In: Klein, D. (Eds). 

The Strategic Management of Intellectual Capital. Boston: Butterworth-Heinemann, pp. 

165-187. 

Wu, W., Hsu, B. e Yeh, R. (2007). Fostering the determinants of knowledge transfer: A 

team-level analysis. Journal of Information Science 33 (3), 326-339. 

Yang, Q., Mudambi, R. e Meyer, K. (2008). Conventional and Reverse Knowledge 

Flows in Multinational Corporations. Journal of Management  34 (5), 882-902  

Yli-Renko, H., Autio, E. e Sapienza, H. (2001). Social capital, knowledge acquisition, 

and knowledge exploitation in young technology-based firms. Strategic Management 

Journal 22 (6-7), 587-613. 

Zahra, S. e George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and 

extension. Academy of Management Review 27 (2), 185-203.  

Zins, C. (2007). Conceptual Approaches for Defining Data, Information, and 

Knowledge. Journal of the American Society for Information Science and 

Technology 58 (4), 479-493. 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chaim_Zins&action=edit&redlink=1
http://www.success.co.il/is/zins_definitions_dik.pdf
http://www.success.co.il/is/zins_definitions_dik.pdf
http://www.success.co.il/is/zins_definitions_dik.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_for_Information_Science_and_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_for_Information_Science_and_Technology
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Society_for_Information_Science_and_Technology


   Francisco Bourbon 

    Os Processos de Gestão e Transferência de Conhecimento numa 

Empresa Multinacional - O Grupo Solvay 
 

44 

8. Anexos 

8.1. Anexo I - Tabela de Migrações acompanhadas na Solvay Business Services 

FO/BO Site Region Country Site Process Blocking Points 
Status at 
Go-Live  

Go-Live 
Estabilization 
Phase (M+4) 

Carnaxide EMEA France All concerned RTR None Completed 2014-07-01 2014-10-29 

Carnaxide EMEA Italy All RTR None Completed 2014-07-01 2014-10-29 

FO Lyon EMEA All 
 

OTC None Completed 2014-07-07 2014-11-04 

Carnaxide EMEA All All PTP None Completed 2014-07-15 2014-11-12 

Front-Office EMEA UK All RTR-PTP None Completed 2014-09-08 2015-01-06 

Carnaxide EMEA France All (Paris) PTP None Completed 2014-09-22 2015-01-20 

Carnaxide EMEA Italy 
Bolatte 

Roccabianca 
PTP None Completed 2014-09-22 2015-01-20 

Carnaxide EMEA All All PTP Process Postponed 2014-09-30 2015-01-28 

Carnaxide EMEA Italy  Spinetta PTP None Completed 2014-10-20 2015-02-17 

Carnaxide EMEA Germany All concerned RTR None Completed 2014-11-01 2015-03-01 

Carnaxide EMEA UK All concerned RTR None Completed 2014-11-01 2015-03-01 

Carnaxide EMEA Italy PM/Massa/Bussi PTP None Completed 2014-11-17 2015-03-17 

Carnaxide EMEA All All OTC None Completed 2014-12-01 2015-03-31 

Front-Office EMEA France All RTR-PTP None Completed 2014-12-01 2015-03-31 

FO Extended EMEA Egypt/SA All concerned RTR Technologies Postponed 2014-12-01 2015-03-31 

FO Extended EMEA Poland All concerned RTR None Completed 2014-12-01 2015-03-31 

FO Extended EMEA Bulgaria All concerned RTR People Postponed 2014-12-01 2015-03-31 
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Carnaxide EMEA Germany Freiburg (RHO) PTP None Completed 2014-12-03 2015-04-02 

Carnaxide EMEA France/Italy Chevigny/Ferrara PtP None Completed 2014-12-31 2015-04-30 

Carnaxide EMEA France/Italy Chevigny/Ferrara RtR None Completed 2014-12-31 2015-04-30 

Accenture EMEA All All PtP Process Postponed 2015-01-06 2015-05-06 

Carnaxide EMEA All All PtP Process Postponed 2015-01-19 2015-05-19 

FO Extended EMEA Saudi Arabia 
 

PTP People Postponed 2015-01-31 2015-05-31 

Front-Office EMEA Italy All RTR-PTP None Completed 2015-02-28 2015-06-28 

Carnaxide EMEA All All PTP 
Processes & 
Technologies 

Postponed 2015-03-02 2015-06-30 

Carnaxide EMEA Germany P&S PTP None Completed 2015-03-09 2015-07-07 

Carnaxide EMEA Germany Freiburg (P&I) PTP None Completed 2015-03-30 2015-07-28 

Carnaxide EMEA Belgium Kallo PtP None Completed 2015-04-01 2015-07-30 

Carnaxide WW All All PTP People Postponed 2015-05-12 2015-09-09 

Carnaxide EMEA Belgium Kallo PtP None Completed 2015-09-07 2016-01-05 

FO Extended EMEA Bulgaria All PTP People Frozen TBD TBD 

Eastern Hub EMEA 
Poland/ 
Russia  

PTP Process & People Frozen TBD TBD 

Carnaxide EMEA Germany Genthin PTP Process Frozen TBD TBD 

Carnaxide EMEA Germany Acetow PTP Process & People Frozen TBD TBD 

Carnaxide EMEA Germany Acetow PTP Process & People Frozen TBD TBD 
 

Legenda:   

  Data a Vermelho - Migração adiada; Data definida e Go-live já realizado 

                        TBD - Migração adiada com data por definir 
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8.2. Anexo II - Metodologia Project Management Office 
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A informação contida neste relatório deverá apenas ser utilizado para uso académico. 

8.3. Anexo III - Migration Report Template 

SBS - Quality & Performance Control - MIGRATION REPORT 

Service Delivery Project: 
 

Global status: Y 
 

Migration Date: Month YYYY 
 

Project Leader: 
      

Review Date: Month+4 YYYY 
 

 

1. Communications Y       
 Item Activity / To do % Status Due Date Owner 

Country accountants informed by transition of tasks & Responsibilities 

Contact points and responsibilities   0% Y 
  

Communication during process   0% Y 
  

Communication tool is defined   0% Y 
  

Communication to stakeholders   0% Y 
  

2. Processes Y       
 

Item Activity / To do % Status Due Date Owner 

SLA and Termsheet signed 

SLA definition and signature   0% Y 
  

Escalation procedure   0% Y 
  

Process open items 

Business Blueprint   0% Y 
  

Operational documentation available   0% Y 
  

Contact Centre solution defined 

Contact Centre borders, rules and roles   0% Y 
  

Ticketing tool 

Forms defined   0% Y 
  

Ticket management defined   0% Y 
  

3. Training Y       
 

Item Activity / To do % Status Due Date Owner 

Deliver training 

Training/Knowledge transfer   0% Y 
  

4. Equipment Y       
 

Item Activity / To do % Status Due Date Owner 

Workplace installed 

Furniture / computers / printers / etc   0% Y 
  

Installed as per layout   0% Y 
  

5. ISApplications Y       
 

Item Activity / To do % Status Due Date Owner 

Applications 

Application fully tested   0% Y 
  

License access   0% Y 
  

SAP   0% Y 
  

6. Infrastructure Y       
 

Item Activity / To do % Status Due Date Owner 

IT installed / tested 

IT infrastructure installation   0% Y 
  

7. KPIs Y       
 

Item Activity / To do % Status Due Date Owner 

KPI 

List of KPI agreeded and defined   0% Y 
  

8. People Y       
 

Item Activity / To do % Status Due Date Owner 

People hired 

Hiring plan defined and available   0% Y 
  

9. Business Recovery & Contingency Planning Y       
 

Item Activity / To do % Status Due Date Owner 

Business Continuity Plan defined and agreed 

DRCP designed and in place   0% Y 
  

Contingency Plan   0% Y 
  

10. Security & System Standards & Compliance Y       
 

Item Activity / To do % Status Due Date Owner 

Acesses 

Internal control   0% Y 
  

 

Legenda: On target G 
 As linhas do MR poderão ser alteradas 

consoante a especificidade da migração.  
Corrective action is required Y 

 
 

Immediate corrective action required R 
  


