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1. INTRODUÇÃO – De que trata este
manual

Submetidas a uma continuada crise económica,
um grande número de empresas enfrentam
enormes desafios.
As indústrias mais seriamente afectadas
pertencem ao sector do metal – Metalurgia e
Electromecânica. Particularmente as Pequenas
e Médias Empresas estão a sofrer e a enfrentar
mudanças sem precedentes, sendo que as que
respeitam aos seus trabalhadores não são as
menores. Isto inclui problemas de excesso de
pessoal, elevados níveis de flutuação e
mudanças geracionais (saídas antecipadas
voluntárias). Estes problemas representam
uma séria ameaça à retenção de competências
dentro das empresas e dificultam a
competitividade, a melhoria de processos e o
desempenho.
Os trabalhadores que deixam uma empresa,
não importa por que razão, levam com eles
importantes competências que são decisivas
para o sucesso da empresa. A perda destas
competências-chave é evitável. No entanto, é
importante que sejam activamente encaradas
novas estratégias de retenção de
competências! Um passo inicial pode ser uma
exaustiva avaliação dos activos de
conhecimentos, aptidões e atitudes existentes
e necessários e possíveis falhas destes.
“O conhecimento” tem a ver com a assimilação
de informação através da aprendizagem. “As
aptidões” têm a ver com a habilidade para
aplicar conhecimentos e usar o saber-fazer
para executar as tarefas. As aptidões podem
ser cognitivas (uso do pensamento lógico,
intuitivo e criativo) ou de natureza prática
(envolvendo destreza manual e o uso de
métodos, materiais, ferramentas e
instrumentos).
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Neste processo, é importante considerar que
os trabalhadores – e portanto a empresa –
possuem dois tipos essenciais de
conhecimentos:
Conhecimento explícito – conhecimento que
pode ser formalmente medido e guardado (p.
ex. em livros, documentos, bases de dados,
websites, e-mails, etc.) e isto pode ser
transmitido formal ou informalmente através
do desenvolvimento profissional dos
trabalhadores;
Conhecimento implícito – conhecimento
pessoal não formalmente documentado de
indivíduos ou grupos cuja transferência através
de desenvolvimento profissional é igualmente
importante. Este tipo de conhecimento, que é
essencialmente baseado na experiência, está
muitas vezes ligado a certas convicções,
perspectivas e valores. As aptidões pessoais e
profissionais são exemplos de conhecimento
implícito que é importante para o contexto da
empresa.

1.1. As competências como um
desafio

Assim, é importante garantir que o
conhecimento, aptidões e atitudes dos
colaboradores, a nível individual, são
documentados e tornados explícitos, a fim de
ficarem acessíveis a todos os que possam
utilizá-los no presente e no futuro.

A competência refere-se à habilidade dos
indivíduos ou grupos para colocarem o seu
conhecimento e aptidões (adquiridos
formalmente ou através da experiência) em
prática, por exemplo, aplicando certos
conhecimentos para resolver problemas no
processo de trabalho ou com o objectivo de
utilizar oportunidades, em ligação com um
certos processos de trabalho.

De modo a visualizar os pontos fortes e fracos
de uma empresa em relação às competências
dos seus trabalhadores, devemos considerar o
seguinte:

As empresas e trabalhadores muitas vezes
acumulam competências inconscientemente.
Um certo número de métodos e situações
diferentes podem desempenhar um papel
neste processo, por exemplo, aprendizagem a
partir da experiência ou através da aplicação,
grupos informais, ouvir e observar, relatórios
orais de análise de resultados, etc.

•

Avaliações que permitam determinar os
conhecimentos, aptidões e atitudes chave
da sua empresa;

•

Possibilidades de avaliação das lacunas de
competências-chave

Foto: SKRAT

É vital que as Pequenas e Médias Empresas
identifiquem o conhecimento, aptidões e
atitudes que exigem nos seus processos
produtivos que já possuem ou que pretendem
continuar a desenvolver. O desenvolvimento e
retenção das competências de uma empresa só
podem ser atingidos através da cooperação dos
empregadores, dos representantes dos
trabalhadores e dos parceiros sociais.
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Em alguns países como a Grã-Bretanha, a
validação sistemática de competências
incorpora a avaliação de padrões prédefinidos e acordados para o emprego num
dado sector. Estes padrões nacionais são
aceites pela indústria e assim é possível uma
avaliação consistente e os certificados
correspondentes são reconhecidos em todo o
sector e, se possível, em todo o país.

1.2. Por que são as competências tão
importantes para uma empresa?
O que significa verdadeiramente uma
competência e porque é tão importante para a
sua empresa? Uma competência refere-se a um
conjunto completo de aptidões,
conhecimentos e atitudes requeridos para a
execução de uma tarefa.

Nos países que seguem o modelo Alemão, os
conhecimentos profissionais são adquiridos e
certificados durante a formação formal no
sistema dual (sistema de aprendizagem
formal). Aqui o reconhecimento de
competências adquiridas informalmente não
está resolvido. Uma terceira via é a aquisição
de conhecimentos em escolas profissionais (p.
ex. França). Se não houver sistemas de
validação nacionais, as empresas podem
determinar níveis de competência internos, no
entanto, estes sistemas dificilmente serão
reconhecidos a nível nacional ou internacional,
a menos que a empresa tenha um certo
estatuto.

A competência compreende o conhecimento de
‘como’ executar uma tarefa juntamente com
as correspondentes aptidões, mas também o
conhecimento tem a ver com o ‘porquê’ assim
como com o seu impacto nos colegas, clientes,
organização e sociedade.
De acordo com diversos estudos, adquirimos
80% das nossas competências através de
aprendizagem informal, i.e. não é através do
quadro de programas de educação e formação
de escolas, universidades e centros de
formação. É importante considerar esta
conclusão na organização dos seus processos
de trabalho, possibilitando a promoção das
competências dos trabalhadores e a sua
transferência dos trabalhadores mais velhos
para os mais novos.

5

1.3. O desafio: melhorar o ambiente
de aprendizagem nas Empresas

Se um trabalhador experiente abandona a
empresa, deve estar garantido que a empresa
perde o mínimo de competências possível. A
ameaça de perder competências específicas é
portanto deliberadamente aprofundada:

As Pequenas e Médias Empresas, que são
confrontadas com a perda de competências
importantes, enfrentam grandes desafios na
área do desenvolvimento do pessoal:
•

•
•
•

•
•

Que conhecimentos, aptidões e atitudes
são relevantes e decisivos para o sucesso
da nossa empresa?
Que qualificações e padrões deveriam
definir a competência adequada?
Como podemos localizar e ultrapassar as
falhas de competências?
Como podemos definir as competências
necessárias para o desenvolvimento de um
produto ou serviço específico?

•

Que riscos envolve a perda do trabalhador
para o futuro da empresa?
Que medidas podem promover a retenção
e transferência de competências na
organização?
A monitorização e revisão contínuas das
medidas e do seu impacto na avaliação das
competências da empresa.

As empresas muitas vezes só se apercebem da
perda de competências depois de um
trabalhador ter deixado a empresa.
Uma acção atempada é a chave para prevenir
a perda de recursos; quanto mais cedo um
problema for identificado, melhores são as
hipóteses de desenvolver e implementar uma
solução. Uma abordagem sustentada não só
ajuda as empresas a reter os seus recursos
como, a longo prazo, cria vantagens
competitivas.

O planeamento estratégico de novos caminhos
para os processos de trabalho, identificando
competências-chave correspondentes a estes
processos e estabelecendo uma cultura
organizacional que assente na aprendizagem,
são as chaves para resolver o problema da
retenção do conhecimento através da
transferência.

Há uma ligação estreita entre a avaliação de
competências e a atitude do empregador em
relação à retenção e transferência de
competências. As empresas que compreendem
adequadamente o valor da retenção das
competências dos seus colaboradores são
também geralmente mais abertas em relação à
retenção e transferência de competênciaschave dentro da empresa.

A maioria das actividades de aprendizagem
remete para conhecimentos explícitos
transmitidos para os trabalhadores. No
entanto, especialmente os trabalhadores mais
experientes, tendem a converter os
conhecimentos explícitos em implícitos, que
aplicam nos seus processos de trabalho.
Esta é uma das razões pelas quais o
conhecimento implícito é tão importante como
o explícito e deve portanto receber mais
atenção nas abordagens para a retenção das
competências através da formação ao longo da
vida.
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1.4. A abordagem do projecto SKRAT

Algumas conclusões importantes retiradas
destas experiências são:

A abordagem do SKRAT é baseada em três
pilares principais:

Todos os grupos relevantes da organização
devem ser envolvidos no período de
planeamento e assim permanecer durante as
fases de implementação e avaliação. O
empenhamento e participação de
trabalhadores, representantes dos
trabalhadores e parceiros sociais na fase
inicial, é de particular importância.

1. Ênfase na análise dos processos de
trabalho e competências como a base para
a transferência de competências
2. Gestão de aprendizagem: definição e
promoção activa de actividades para a
transferência de competências

Também é crucial não olhar para o pessoal só
como um custo mas como uma condição prévia
para o sucesso da empresa. Isto significa:

3. Gestão das idades e consideração das
tarefas-chave da geração de mais de 50
anos na transferência de competências.

•

O reconhecimento da prioridade de envolver
trabalhadores mais velhos, com uma longa
história de trabalho na empresa, na
transferência de competências ao nível da
organização, é um passo concreto e efectivo
da gestão das idades na sua organização. É
pois necessário que este grupo desempenhe
uma nova função na transferência do seu
saber-fazer para outros, especialmente para
os trabalhadores mais novos. Visto de outra
forma, as oportunidades de aprendizagem na
empresa devem ser alargadas de forma a
promover a motivação e satisfação de todos os
trabalhadores.

•

•

A intervenção por objectivos na gestão da
aprendizagem, conduz a processos flexíveis
que, por seu lado, promovem uma retenção
sustentável das competências-chave da sua
organização.

A política de pessoal deve empregar
trabalhadores para a implementação dos
objectivos de negócio, ao mesmo tempo
que garante que estão implementadas as
condições para o seu sucesso;
Os empregados devem ser apoiados
continuamente no seu desenvolvimento
pessoal e profissional e serem capazes de
beneficiar de incentivos que garantam
empenhamento e participação;
Empregadores e empregados devem
investir montantes apropriados de tempo e
recursos, a fim de garantir que os
empregados podem reter a sua qualidade
de trabalho e a empresa pode manter a
sua competitividade.

À luz da rotação dos trabalhadores e
transferência limitada de competências dentro
da empresa, bem como o envelhecimento da
população das empresas, propomos uma
abordagem estratégica baseada numa análise
estratégica. A análise compreende: o estado
actual das competências dos seus
trabalhadores (as competências requeridas
estão em conformidade com os objectivos?); os
pontos fortes e fracos internos (Que

Durante a análise de experiências feitas por
empresas nos países parceiros do projecto
SKRAT, descobrimos uma vasta gama de
iniciativas relevantes para a retenção e
transferência de competências.
7

competências-chave. O processo de
retenção e transferência de
competências possibilita um alargamento
de oportunidades de aprendizagem e em
que os trabalhadores mais velhos têm,
como função-chave, a orientação e a
transmissão de processos de
aprendizagem (tanto formal como nãoformal).

competências desejadas/requeridas devem
assegurar a posição competitiva da empresa?
Quais as principais ameaças que se colocam,
devido a défices de competências?); as
oportunidades internas (Que recursos podem
ser mobilizados para responder aos desafios?);
e finalmente o curso da acção (Que medidas
oferecem as melhores hipóteses de sucesso? O
que pode ser alcançado empregando os
recursos existentes?).

A última fase do método SKRAT inclui uma
rigorosa harmonização das suas medidas,
baseadas na monitorização e avaliação de
actividades onde se detectem possíveis
barreiras de aprendizagem.

A fim de avaliar com precisão se os seus
trabalhadores possuem as competências
necessárias para realizarem o seu trabalho e
alcançarem todos os objectivos, o SKRAT
propõe as seguintes abordagens multinível:
1.

Na primeira fase, deve identificar os
processos de trabalho-chave e as
correspondentes áreas de
responsabilidade.

2.

As competências necessárias para os
processos identificados devem ser
definidas, i.e. devem ser determinadas
que competências são requeridas a fim
de executar com sucesso os processos de
trabalho.

O procedimento passo-a-passo conduz a uma
melhor compreensão do significado da
transferência de competências de
trabalhadores experientes para os seus colegas
e facilita a clarificação de questões práticas,
tais como:
•
•
•

3. Em paralelo, deve avaliar até onde é que
os trabalhadores possuem as
competências necessárias e que riscos
podem ocorrer com uma possível saída
dos respectivos trabalhadores. Ao fazer
isto, clarifica os pontos fortes e pontos
fracos internos assim como as
competências desejadas/requeridas para
a retenção do nível de competitividade
da empresa.

•
•
•

Quem deverá estar envolvido na
transferência de competências?
Que recursos devem estar disponíveis?
Como pode ser monitorizado e avaliado o
processo de transferência de
competências?
Que impacto terão as medidas na minha
organização?
Como sabe que está no caminho certo?
Como pode identificar o potencial para
melhorias?

O foco específico em trabalhadores
experientes não é só reproduzido em cada fase
da estratégia integrada, mas também num
certo número de medidas transversais e
ferramentas complementares para o aumento
da eficácia da intervenção. Estas medidas
abrangem possíveis cursos de acção a serem
tomadas, a fim de eliminar barreiras de
aprendizagem, em geral e mais

4. Baseado nas conclusões da análise, o
projecto SKRAT encara uma quarta fase
cujo objectivo é a implementação de
medidas para a determinação de desvios
nas competências dos trabalhadores,
assim como para reter as suas
8

parceiros.

especificamente em relação aos trabalhadores
mais velhos.

Este manual é dirigido a instituições que
trabalham com Pequenas e Médias Empresas no
planeamento da sua organização de trabalho,
como associações de empregadores, sindicatos
e fornecedores de formação. O manual é
também dirigido aos actores das empresas,
como gestores de pessoal ou organizações de
trabalhadores. Contém as experiências que
fizemos no decurso da intervenção SKRAT, os
resultados alcançados pelas empresas, na
sequência da intervenção, mas também os
obstáculos que encontraram ao longo do
processo. Nesta base, pretendemos
disponibilizar aos grupos-alvo sugestões de
factores que devem ser considerados na
implementação de um sistema sustentado de
retenção e transferência de competências
numa empresa.

No âmbito do projecto SKRAT, foram
realizados estudos nacionais nos países
parceiros: Alemanha, Reino Unido, Itália,
Portugal, Roménia e Espanha. Estes estudos
demonstraram o estado do debate envolvendo
as mudanças demográficas, assim como as
estratégias das Empresas para responder a
estes desenvolvimentos. Estes estudos
constituem a base para a criação de um
manual incluindo argumentos a favor de uma
resposta estratégica sobre os benefícios para
as empresas e como poderiam ser estas
estratégias. Um lote de ferramentas
desenvolvidas, juntamente com o manual,
oferece um conjunto de instrumentos
possíveis.
Esta colecção de boas práticas tem o objectivo
de descrever a experiência que ganhámos no
processo de desenvolvimento do manual
(consultas, iniciativas exemplares,
planeamento estratégico) em numerosas
empresas, localizadas em diversos países

Foto: W. Bachmeier

No próximo capítulo, apresentaremos uma
avaliação da situação através da perspectiva
dos diversos países. Consequentemente,
apresentaremos alguns exemplos de boas
práticas, seguidas de conclusões gerais.
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2. O QUE ACONTECE ACTUALMENTE NOS
ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA?
UMA VISÃO DOS PAÍSES PARCEIROS DO PROJECTO
pessoal, o foco deve ser colocado em manter
as qualificações dentro da empresa, mesmo
quando os trabalhadores saem da empresa.

Antes de salientar os resultados da
intervenção nos países parceiros do
projecto SKRAT, desejamos apresentar
uma visão geral da situação corrente
nestes países.
Esta visão geral contém uma breve
descrição das condições estruturais assim
como uma breve síntese da intervenção
SKRAT nos respectivos países.

A emergência de novos modelos de gestão
do conhecimento e especialmente a
visualização das competências adquiridas
no processo de trabalho têm contribuído
para uma mudança do enfoque para a
aprendizagem no processo de trabalho e a
correspondente organização de trabalho
relacionada com tal processo de
aprendizagem.

2.1. Alemanha
A consequência da mudança demográfica
para a Alemanha é um aumento da
percentagem de pessoas mais idosas na
população total, assim como um decréscimo
da percentagem de pessoas mais novas.

Com a crescente importância da
aprendizagem no local de trabalho, o foco
está na aprendizagem informal durante o
trabalho. Contrariamente à aprendizagem
formal, a aprendizagem informal
proporciona um resultado sem
previamente se ter desenvolvido um
esforço e uma organização para este
objectivo. A aprendizagem informal é
muitas vezes entendida como aprender
pela experiência (isto acontece quando a
experiência conduz a reflexões que criam
um processo de aprendizagem consciente
ou também quando a experiência não
reflectida implícita e inconscientemente
resulta em processo de aprendizagem)

A questão é como as empresas, a fim de
continuarem a ser internacionalmente
competitivas, serão capazes no futuro de
cobrir as suas necessidades de qualificações
face a este cenário. Adicionalmente, há a
questão de como os sistemas de protecção
social estarão à altura desta mudança; no
entanto, este tópico não será
prioritariamente discutido aqui.
A situação nas empresas alemãs é similar.

A aprendizagem informal desempenha um
papel fundamental na aprendizagem
durante o processo de trabalho.

Até agora há apenas algumas empresas que
desenvolveram uma estratégia sistemática
para enfrentar os desafios da mudança
demográfica.

Sob o ponto de vista de mudança de
formas de organização de trabalho,
conteúdos de trabalho e processos de
trabalho, têm de ser realizados
intensamente e desenvolvidos, no futuro,
debates acerca dos benefícios da
aprendizagem, culminando em noções de
humanização do trabalho. Numa

Há uma forte necessidade de sistemas de
gestão do conhecimento, habilitando as
empresas a cobrir as suas necessidades de
qualificação atempadamente, quando os
”recursos humanos” de pessoal qualificado
está a escassear nos dias de hoje. Para além
das novas estratégias de recrutamento de
10

aprendizagem pode ser reduzida a um
imediato uso operacional e suprimida por
acções de aumento de competitividade e
orientadas para mercados-alvo. Por outro
lado, de um ponto de vista educacional e
político, tendências inversas no
desenvolvimento das competências da
empresa são insustentáveis.

perspectiva individual e profissional, a
questão de conceber o trabalho de forma
que seja indutora de aprendizagem, tem
de estar ligada com questões de uso
sensível da força de trabalho de cada um
e de uma organização adequada e
desenvolvimento pessoal. A forma de
trabalho que é benéfica para a
aprendizagem e desenvolvimento pessoal,
tem de estar de acordo com normas de
qualidade e cursos de educação e
formação profissionais.

Isto significa desligar das estruturas do
sistema geral de educação e em último caso
afecta possibilidades de promoção
profissional através de exames certificados
ou de certificados de educação geral.
Abordagens para ligar processos de
aprendizagem informais e formais ganham
uma qualidade adicional se esta ligação for
alcançada para além dos locais de
aprendizagem e ambientes de aprendizagem
dentro das empresas para locais de
aprendizagem fora das empresas e para o
sistema educacional de escolas e
universidades.

A aprendizagem ao longo da vida no local
de trabalho, no seu verdadeiro
significado, só existe quando a
aprendizagem informal está incluída numa
estrutura de aprendizagem organizada e
dirigida para objectivos. Se este não for o
caso, surgirão desvantagens de
aprendizagem durante o processo de
trabalho. Só a ligação das duas formas de
aprendizagem (informal e formal, isto é,
actividades de aprendizagem organizadas
e orientadas com objectivos) conduzirão a
resultados positivos de competências
acrescidas, locais de trabalho e processos.

Cinco organizações concordaram em
participar na intervenção SKRAT, desde
pequenas empresas privadas até ramos
de organizações multinacionais
empregando até 1 000 pessoas na sede.
Apesar de todas terem sido afectadas,
em certa medida, pela crise económica
global e nenhuma declarar que o
recrutamento de pessoal era prudente,
estas organizações que estavam numa
situação vulnerável, ou até perigosa,
puderam atribuir a sua incerteza a
circunstâncias que vão desde o
desinteresse da gestão do dono da
empresa até a uma relutância para
optimizar a capacidade, aumentar as
aptidões dos trabalhadores e tirar
vantagem das oportunidades de
negócio. Apesar da mudança

Pode ser assumido que a tendência para
aprender no local de trabalho, que existiu
durante anos, agora continuará a existir. No
entanto, apesar do desenvolvimento
positivo, por exemplo, no que respeita à
concepção do ambiente de aprendizagem no
trabalho, há dois aspectos que devem ser
considerados: há, por um lado, a tendência
de que a inovação nas empresas não é
completada, devido à pressão da
competitividade e aos cortes nos custos.
Assim, os factores externos pressionam cada
vez mais a aprendizagem nos locais de
trabalho, juntamente com ambientes de
aprendizagem recentemente criados. A
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demográfica ser um factor atribuível
para a degradação de competências, só
uma organização – a maior –
reconheceu e respondeu a isto, ainda
que selectivamente.
Em todos os casos, os trabalhadores
aperceberam-se de que o
envelhecimento e os factores
demográficos terão impacto mais cedo
ou mais tarde. No entanto, duas das
empresas participantes tinham uma
força de trabalho que estava próximo
do fim das suas vidas de trabalho, e em
nenhum caso isso foi antecipado com a
necessidade de entrada de sangue
novo. Também é significativo que estas
empresas parecem ser severamente
afectadas pela perda de competências
devidas às reformas, a formação
interna era praticamente inexistente e
os aprendizes do sistema de
aprendizagem dual não eram mantidos
pela empresa.
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Todas as cinco organizações têm
conhecimento de que um processo de
transferência de competências
intergeracional poderia ajudar a alcançar a
muito desejada flexibilidade da sua força de
trabalho, mas só numa ou duas instâncias
houve tentativas para introduzir o processo
de uma forma estruturada.

2.2. Itália
A fim de salientar claramente os limites do
sector de turismo e da engenharia mecânica,
o grupo estendeu a “atenção” para outros
segmentos de mercado, definindo-os em
termos de áreas económico-profissionais. A
descrição de diversos tipos de dados
normalizados teve lugar através de um
formato de descritores, validados pelo grupo
nacional de trabalho. Cada dado alcançado é
em seguida descrito em termos de
competências, através de um formato
denominado Unidade de competências, que
prevê uma descrição sumária das
competências, em termos de desempenho e
principais conhecimentos e aptidões, que são
recursos usados pelas pessoas em relação à
tarefa.

Em complemento, houve uma relutância
geral entre os trabalhadores mais velhos e
experientes, em partilhar a sua experiência
com colegas mais novos.
Isto é baseado no medo de que as suas
competências sejam desvalorizadas aos olhos
dos seus empregadores e de que portanto
seria mais fácil prescindir deles numa crise.
Houve pouca consciência das vantagens
corporativas que eles poderiam ter numa
força de trabalho multi-especializada.

Cinco organizações concordaram em
participar na intervenção SKRAT, desde
micro-empresas familiares até uma
multinacional empregando cerca de 270
trabalhadores na sede. Todas menos uma
destas empresas foram adversamente
afectadas pela crise económica global em
alguma medida, mas nenhuma estava numa
posição vulnerável. Apesar dos requisitos de
competências num contexto de uma
profissão específica estarem de acordo com
as normas da UE, todas as organizações
enfrentaram perdas de competências –
principalmente por causa da introdução de
novas tecnologias, equipamentos e processos
de trabalho. A programação de máquinas de
CNC e uma especialização em CAD/CAM era
quase um problema universal.
Reestruturações e flutuações internas de
pessoal foram também indicadoras,
salientando a necessidade de maior
flexibilidade da actual força de trabalho,
mais do que o recrutamento de
trabalhadores especializados – que seria, em
qualquer caso, difícil ou através de falta de
disponibilidade ou de restrições de cashflow.

Isto ajudaria à produtividade consistente em
todas as empresas, enquanto os pequenos
negócios, em particular, seriam mais capazes
de responder a uma mais diversa gama de
requisitos dos clientes de uma forma
atempada.
Assim – mesmo que as reformas sejam só um
aspecto periférico na maioria das
organizações, as intervenções SKRAT foram
bem-vindas pelos empresários e gestores por
causa da estrutura que eles poderiam
estabelecer para um processo controlado de
transferência de competências
intergeracional. No entanto, em todas menos
numa das organizações houve uma marca da
mudança de atitudes dos trabalhadores mais
velhos, que rapidamente começaram a
valorizar as suas funções como um “centro
de excelência” para os colegas mais novos, e
para beneficiar de melhores comunicações e
relações de trabalho entre equipas que
foram formadas em resultado da sua
crescente participação.
Isto foi um significativo valor acrescentado
aos conceitos do projecto SKRAT em Itália.
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2.3. Portugal

As PME no sector do metal estão a usar as
qualificações baseadas em antigas descrições
das profissões, incluindo contratos de
trabalho que necessitam de ser revistos à luz
dos recentes desenvolvimentos do quadro de
qualificações. Prevê-se que as associações de
empregadores e os sindicatos do sector
metalúrgico e metalomecânico desenvolvam
reflexões e acordos para as novas tendências
do sistema Português de qualificações.

O assunto do sistema de gestão do
conhecimento está a começar a ser discutido
no processo de criação de novas qualificações
no sistema de Educação e de Formação
Profissional, a nível governamental. Este
processo visa facilitar a criação de um sistema
de gestão do conhecimento dentro das
empresas, baseado neste sistema nacional.

Cinco organizações concordaram em
participar no exercício do projecto SKRAT,
desde empresas PME familiares até uma
antiga organização, empregando cerca de
185 pessoas. Algumas foram, em certa
medida, afectadas adversamente pela crise
económica global, mas nenhuma ficou numa
posição vulnerável. Duas das organizações
geriram os seus negócios de forma a
aumentar a sua rentabilidade durante os três
últimos difíceis anos.

Como a maioria das empresas do sector do
Metal – Metalurgia e Electromecânica - são PME
com uma média de 20 trabalhadores, não há
nenhuma estrutura de sistemas de gestão de
conhecimento baseada numa abordagem de
competências. As PME deste sector enfrentam
uma mudança geracional que resulta do
processo das reformas e uma falta de
trabalhadores qualificados suficientes para
substituir os trabalhadores mais velhos que se
reformam. O desenvolvimento de ferramentas
de retenção e transferência de competências
dentro das empresas como a indicada na
metodologia do projecto SKRAT, oferecerá às
PME do sector metalúrgico e electromecânico
instrumentos preciosos, para lutar contra estes
problemas e geri-los da melhor forma.

As competências específicas das profissões
são principalmente vinculadas às normas
nacionais e da UE, mas a maioria da força de
trabalho de uma das organizações não possui
qualificações válidas. Todas as organizações
enfrentam escassez de aptidões –
principalmente devido à introdução de novas
tecnologias, equipamento e processos de
trabalho e ao desenvolvimento de novos
produtos. A programação e operação das
máquinas de CNC e a especialização em
CAD/CAM são as áreas mais comuns para as
intervenções de formação.

Não há sistemas conhecidos implementados em
PME, para além da existência de descrições
gerais baseadas em acordos celebrados entre
empregadores e sindicatos do sector da
Metalurgia e Electromecânica e a descrição
nacional das profissões, desenvolvida pelo
Governo (que estão em processo de revisão
com a introdução de um conjunto de novas
qualificações).

A gestão de todas as cinco organizações
definiu, como prioritário, o desenvolvimento
das competências dos trabalhadores nos níveis
3, 4 e 5, com todos a declararem a sua
intenção de proporcionarem estudos
relevantes para as formações profissionais

Além disso, a maioria das PME no sector do
metal não estão sensibilizadas para os sistemas
de gestão do conhecimento, baseados numa
abordagem de competências.
14

transferência de competências no sector do
metal.

individuais no sector metalúrgico e
metalomecânico, e para equipar os jovens
trabalhadores com aptidões e habilitações
para darem uma imediata e relevante
contribuição para a organização em que
trabalham.

As intervenções foram bem recebidas pela
totalidade dos gestores, começando a mostrar
benefícios na motivação e envolvimento dos
gestores de topo para investir na sua força de
trabalho, como um meio de atingir o sucesso
do negócio.

Foto: W. Bachmeier

Em todos os casos, as organizações
consideraram que o Kit de Ferramentas SKRAT
é altamente apropriado para as suas
necessidades na área da retenção e
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esteve envolvida em práticas de
recrutamento de valor substancial. Em todas
as empresas excepto uma, a maioria dos
trabalhadores tem menos de 45 anos, não
sendo uma preocupação imediata a perda
das aptidões devido a reformas ou saídas. No
entanto, uma das organizações passou por
uma elevada taxa de flutuação dos
trabalhadores, de que resultaram graves
problemas de falta de competências. Só uma
delas esteve envolvida em iniciativas de
aprendizagem acreditadas. Em todos os
casos, trabalhadores e gestores estavam
bem equipados com qualificações dentro do
novo Sistema Nacional de Qualificações
Romeno, que reporta directamente aos
padrões presentes no Quadro Europeu de
Qualificações (EQF).

2.4. Roménia
O inquérito nacional revela que a informação
sobre práticas existentes ao nível da empresa
relacionada com a gestão das competências
organizacionais das PME no sector do metal é
muito escassa. Embora existam dados
disponíveis sobre a experiência, em geral, nas
grandes empresas multinacionais, a situação
nas PME está sistematicamente desactualizada.
Portanto, a investigação através da análise de
um banco de dados secundário não é suficiente
para identificar como estas empresas estão a
gerir as competências nos três importantes
aspectos: geração, codificação e transferência.
A depressão económica está a reposicionar o
sistema de gestão do conhecimento na agenda
dos decisores e empregadores, devido ao facto
de que eles estão intimamente ligados com a
necessidade de racionalização, aumento de
produtividade e retenção de competências
dentro das empresas.

Em todas as empresas, a troca de
competências intergeracional foi
considerada um recurso fundamental para o
desenvolvimento dos trabalhadores. No
entanto, só num caso é que a gestão de
empresa começou a formalizar este
processo. Consequentemente o
enquadramento e metodologias
apresentadas no Kit de Ferramentas SKRAT
foram bem recebidos por todos.

Espera-se que mais dados nesta área sejam
disponibilizados num futuro próximo.
Cinco organizações concordaram em participar
no exercício SKRAT, sendo, cada uma delas,
apoiada por um facilitador treinado na
metodologia SKRAT. As organizações vão desde
uma recém-criada micro-empresa com 10
trabalhadores até uma empresa com grande
historial, altamente considerada, com cerca de
200 pessoas.

As expectativas das intervenções SKRAT a
médio prazo foram tipicamente positivas e
incluíram:
• Uma identificação mais precisa das lacunas
de competência em linha com os objectivos
do negócio
• O desenvolvimento das profissões
relacionadas, estratégias de
desenvolvimento profissional e pessoal
baseada nas competências
• Aumento da eficácia de formação no posto
de trabalho de novos trabalhadores.
• Uma visão sistemática da formação e do
processo de desenvolvimento.

Todas foram afectadas, em certa medida,
pela crise económica global, mas todas,
excepto uma, estão a sobreviver sem
nenhum impacto de relevo na sua força de
trabalho através de redundâncias
reforçadas. A organização, que declarou
estar numa fraca posição comercial, tem
vindo a declinar desde há bastante tempo, e
houve um conjunto de factores que
contribuíram para as circunstâncias
presentes. Nenhuma das organizações
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2.5. Espanha

Cinco organizações concordaram em participar
no exercício, cada uma delas apoiada por um
facilitador treinado na metodologia e
ferramentas SKRAT. As organizações vão desde
uma micro-empresa familiar com nove pessoas
até um centro organizacional de um grupo muito
maior, empregando 97 pessoas. Todas foram
afectadas pela crise económica global, mas
todas sobrevivem sem nenhum impacto de
relevo na sua força de trabalho, através de
redundâncias reforçadas. Apenas uma declarou
que a sua sobrevivência era largamente devida
ao apoio do consórcio a que pertence. Apesar
das perdas de trabalhadores não ser um assunto
fundamental, nenhuma das organizações esteve
envolvida em acções de recrutamento.

O envelhecimento da população é um facto, e
a Espanha será seriamente afectada por isso. É
previsível que dentro de 40 anos, a Espanha
terá a população mais idosa da Europa da UE;
isto é um problema de amanhã que teremos de
começar a resolver hoje.
Tal com para as empresas do sector do metal
em Espanha, vários estudos foram
desenvolvidos, um deles pelo Observatório da
Fundação Metal. Estes estudos demonstram
que os trabalhadores do sector do metal
passam por um envelhecimento progressivo, e
a formação de jovens trabalhadores está a
tornar-se mais longa, em resultado do facto de
que eles entram mais tarde no mercado de
trabalho. Estes desenvolvimentos contribuem
para uma falta de sustentabilidade no sector
do metal.

Em todos os casos, a maioria dos trabalhadores
tinha menos de 45 anos, e as saídas por reforma
não iriam causar nenhuns problemas de maior,
em termos de perda de aptidões. Também,
nenhuma das organizações declarou que algum
dos seus trabalhadores mais novos estivesse em
aprendizagem formal.

O sistema de qualificação, em Espanha, está
estruturado com descrito a seguir: O referencial
de formação especifica o itinerário de formação
e os módulos de formação, organizados em
termos do seu objectivo geral, objectivos
específicos e conteúdos teóricos e práticos. O
itinerário de formação refere-se aos módulos de
formação que formam o referencial de formação
e qualificam para todas as competências
exigidas para o correcto desempenho de uma
profissão específica. Os módulos de formação
são equivalentes às unidades de competência
apesar, de algumas vezes, o desenvolvimento de
diferentes módulos poder ser requerido a fim de
alcançar o objectivo de uma unidade. O
objectivo geral descreve uma tarefa específica
que um formando deve ser capaz de realizar
quando o módulo estiver concluído. Os
objectivos específicos referem-se a tarefas
profissionais. Os conteúdos teóricos e práticos
especificam os conhecimentos e aptidões que
um formando deve adquirir durante a formação.

Em todas, excepto numa das empresas, uma
troca intergeracional de competências não foi
considerada um recurso fundamental para o
desenvolvimento pessoal e o quadro e
metodologias, apresentados no Kit de
Ferramentas foram universalmente bem
recebidos.
É interessante notar que, tal como o potencial
para aumentar a especialização em tarefas
específicas e flexibilidade entre equipas
departamentais, os benefícios perceptíveis das
estratégias SKRAT, em termos de aptidões mais
suaves, como motivação, trabalho de equipa e
aptidões de comunicação, foram encarados com
uma alta prioridade e valor acrescentado para o
processo em Espanha.
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2.6. Reino Unido

SEMTA é actualmente utilizado no
desenvolvimento de novos Diplomas de
Engenharia e contribui também para o
desenvolvimento do Diploma de Engenharia de
Produção.

O Skills White Paper (Livro Branco de Aptidões)
de 2005 (DfES 2005) estabelece a estratégia do
Governo para garantir que os empregadores
têm as aptidões requeridas para apoiar o
sucesso dos seus negócios e é
consequentemente de relevância para todos os
empregadores, incluindo os da indústria
automóvel, aeronáutica, electrónica e
marinha. O Livro Branco propõe um certo
número de iniciativas-chave:

A Agenda LSC para Troca e estabelecimento de
Prioridades (Prioridades para o Sucesso:
Financiamento para a Aprendizagem e
Aptidões 2006-08, Outubro de 2005, Conselho
para Aprendizagem e Aptidões, Ref LSC-P-NAT050558) foca a necessidade de reduzir o
número de adultos sem a qualificação Nível 2 e
tem o objectivo de garantir que a provisão está
de acordo com a procura, e dentro das
restrições orçamentais. A rede de Aptidões
para Negócio é crucial para este objectivo,
como faz o Conselho das Aptidões de Sector
com os seus empregados via Acordos de
Aptidões de Sector estabelecendo prioridades
para sectores e apoiando o LSC, promovendo
as decisões que reflectem estas necessidades.

• National Employer Training Programme
(Programa Nacional de Formação) para
Empresários (NETP, a ser implementado
como Formação para Ganhar);
• Sector Skills Agreements (Acordos de
aptidões de Sector) – juntando
empregadores e fornecedores de formação
para satisfazer as necessidades futuras de
aptidões do País;
• National Skills Academies (Academias
Nacionais de Aptidões);

Na região de West Midlands, cinco
organizações concordaram em participar no
exercício SKRAT, apoiadas em cada caso por
um facilitador treinado na metodologia e
ferramentas SKRAT. As organizações eram
todas PME entre 40 e 110 trabalhadores. Todas
menos uma foram afectadas, em certa medida,
pela crise económica global, mas só uma
empresa reduziu pessoal. Nenhuma das
organizações esteve envolvida em
recrutamento de qualquer espécie.

• Apoio para adultos com ensino livre até às
qualificações de Nível 2 e recursos de
aconselhamento e orientação via telefone e
intenet; e
• Quadro de Qualificações e Créditos em
Inglaterra que se aplica também ao País de
Gales e Irlanda do Norte.
O Education and Skills White Paper (Livro
Branco de Educação e Aptidões) 14-19
(Fevereiro 2005), contém alguns elementos
que podem ter impacto no sector,
particularmente sobre as propostas para
melhorar a formação e educação profissionais
e desenvolver diplomas em 14 áreas sectoriais.

Todas estas organizações têm uma idade média
jovem, com poucos trabalhadores com idades
próximas da reforma. As competências que
poderiam ser perdidas foram identificadas,
assim as reformas ou saídas não irão criar
nenhuns problemas a esse respeito. Novas
tecnologias e o desenvolvimento de novas ou
actualizações das gamas de produtos foram os
18

2.7. Conclusão preliminar

únicos factores indicados como podendo
influenciar qualquer perda de competências.
Todas as empresas beneficiaram de fundos
para a participação dos jovens em programas
de aprendizagem nacionais, e também para
preparar os trabalhadores mais velhos, a fim
de validar a sua formação anterior e
experiência – a maior parte através de
avaliações no posto de trabalho por
avaliadores de competências externos, para
atingirem unidades de NVQs (National
Vocational Qualifications). Requisitos rigorosos
de qualidade são uma condição das agências
de financiamento para estes programas
nacionais e isto requer provas documentais de
análises válidas, planeamento, concepção e
realização de iniciativas de formação. O que
significa que os conceitos SKRAT já estão a ser
divulgados em grande escala, mas havia ainda
alguma margem para usar algumas das
ferramentas para documentar acções com bons
resultados.

A mudança demográfica coloca desafios sérios
em todos os países examinados e as empresas
estão, em geral, só parcialmente preparadas
para isto. Portanto, a intervenção SKRAT foi
percepcionada positivamente em todas as
empresas. Apesar do facto de que a
intervenção SKRAT não representa uma
investigação sistemática e de que o número de
casos é baixo, continua a parecer que o
interesse das empresas em ferramentas
individuais depende muito do quadro das
condições existentes no respectivo país. Na
Grã-Bretanha, por exemplo, houve muito
interesse em ferramentas para a avaliação de
competências individuais de trabalhadores
porque isto tem ligação com o sistema
existente NVQ.
Na Alemanha, há um grande interesse em
ferramentas para estruturar processos
produtivos. Isto é devido à forte posição de
representação de interesses; as organizações
de trabalhadores têm assim oportunidade de
envolver o empregador em negociações sobre a
reorganização dos processos de trabalho. Em
países que têm sistemas de formação
profissional menos regulados ou que estão em
fases mais atrasadas de reestruturação dos
seus sistemas de formação profissional (como
Portugal) há um grande interesse em métodos
para a avaliação de qualificações.

De particular interesse para todas as
organizações envolvidas nos testes foi a
ferramenta 6.1 (checklist para um ambiente
amigo da idade). Isto foi devido a uma muito
recente introdução de uma legislação muito
draconiana sobre a discriminação da idade.

No capítulo seguinte, salientaremos os
resultados da intervenção SKRAT
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3. RESULTADOS DO ESTUDO DE CAMPO SKRAT
3.1. Empresas com menos de
20 trabalhadores

Como foi mencionado no capítulo anterior, o
estudo SKRAT foi conduzido em cinco
organizações de cada país, e não reclama ser
representativo. Para além das características
nacionais listadas no capítulo anterior,
também encontrámos aspectos comuns entre
os países, que permitem a identificação de
grupos de empresas com padrões de
comportamento comuns:

Seis das empresas que participaram no estudo
SKRAT têm menos de 20 trabalhadores.Estas
empresas estão localizadas em Itália, Espanha,
Portugal e Roménia. O número actual de
trabalhadores situa-se entre 9 a 16.
A característica especial destas pequenas
empresas é que geralmente não têm recursos
adequados para conduzir o desenvolvimento do
seu pessoal. Na maioria dos casos, os donos ou
CEOs fazem a gestão do pessoal em
complemento às diversas responsabilidades de
gestão da empresa. A gestão dos RH nestas
empresas muitas vezes torna-se uma mera
resposta a problemas agudos, mais do que uma
estratégia sustentada de desenvolvimento.
Algumas destas empresas, no entanto,
mostraram interesse no tema da gestão das
competências. A frase seguinte explica as
razões de uma pequena empresa, em Itália,
para participar no projecto SKRAT: “O seu
interesse, tal como nos foi explicado desde
o início, foi ditado pelo desejo de aumentar
a produtividade da empresa. Com efeito,
verificou que o nível de produtividade dos
trabalhadores variava muito, impedindo a
implementação de um plano de produção
correcto. O objectivo era identificar a causa
da diferença de produtividade e, ao mesmo
tempo, aumentar a sensibilização para uma
circulação correcta e homogénea do
conhecimento entre os trabalhadores. O
problema era, de facto, de duas naturezas:
por um lado, havia uma transmissão
incorrecta de conhecimento entre os mais
experientes assim como os mais
recentemente contratados, e por outro, uma
aplicação não metódica de procedimentos
relativamente ao pessoal com experiência”.

1. Empresas com menos de 20 trabalhadores

No grupo de empresas com menos de 20
trabalhadores (que constitui a maioria das
empresas contactadas), classificámos três
tipos de reacções:

2. Empresas com uma força de trabalho

predominantemente jovem que não vêem a
necessidade de introduzir medidas para a
retenção de competências na organização.
3. Empresas que inicialmente foram muito
cépticas sobre a necessidade de confrontar
temas de mudança demográfica
3. Empresas que inicialmente foram muito
cépticas sobre a necessidade de confrontar
temas de mudança demográfica.

4. Empresas que eram geralmente abertas em
relação ao tema e já ganharam alguma
experiência com a aplicação de
instrumentos para a retenção e
transferência de competências.

Na secção seguinte, iremos descrever as
experiências que fizemos no contexto do nosso
estudo, em relação às características destes
tipos de empresas
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As pequenas empresas, em particular,
requerem instrumentos simples para a
retenção e transferência de competências. As
ferramentas propostas para a identificação de
processos de trabalho e procedimentos cruciais
não são geralmente consideradas como
relevantes. A razão para isto fica clara num
dos exemplos de Itália: “Estamos a falar de
uma pequena empresa com dez
trabalhadores. Neste contexto, os
processos-chave são muito claros para os
empresários e não há necessidade de coligir
dados para este objectivo. O empresário
não só gere a empresa, como está envolvido
no ciclo de produção e tem um profundo
conhecimento dos processos da empresa”.

Para muito pequenas empresas, as razões para
tratar este assunto, estão muitas vezes
relacionadas com problemas no trabalho e nos
processos produtivos.
A sensibilização para a mudança demográfica e
suas consequências já envolveu as pequenas
empresas, no entanto, não resultou em
qualquer forma de resposta ao problema. Isto
tornou-se claro numa reflexão com uma
pequena Empresa em Espanha:
“A organização estava totalmente
sensibilizada para a ameaça da mudança
geracional, mas nunca tomou a iniciativa de
trabalhar no sentido da sua prevenção; esta
circunstância está presente no objectivo da
Fundación Metal Astúrias: colaborar com
uma empresa que, apesar da sua
sensibilização, ainda não atacou a situação
por qualquer razão”.

Foto: Ingram

Os instrumentos para a definição das
competências requeridas para os processos de
trabalho essenciais recebem um feedback mais
positivo por parte das pequenas empresas. A
sensibilização para as competências exigidas
está ainda pouco desenvolvida nestas
organizações. Complementarmente, as
pequenas empresas mostram grande interesse
em instrumentos que explicitem a captura de
qualificações formais e competências gerais
dos trabalhadores. Uma das empresas que
participou na Roménia, aplicou um
instrumento para a documentação das
competências dos seus trabalhadores: “A
empresa introduziu o instrumento nos
procedimentos regulares de avaliação assim
como nos procedimentos de recrutamento
para verificar se o trabalhador/ candidato
tem as competências-chave para a função.
Baseada nos resultados da entrevista, a
empresa adquire o conhecimento necessário
para criar perfis de competência individual
com sucesso. O teste realizado com um
trabalhador provou ser positivo, o benefício
acrescentado da actividade sendo que o
perfil pode ser facilmente comparado com
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3.2. Empresas com uma força de
trabalho predominantemente
jovem

as competências/ aptidões específicas para
o desempenho da função. A empresa
demonstrou que, contratar segundo este
processo, pode conduzir a resultados
positivos. O posto de trabalho analisado
(tanto da perspectiva de competências
requeridas para desenvolver as actividades
com êxito como das competências
existentes) indicou, com precisão, as áreas
nas quais existiam lacunas de aptidões e
aquelas onde estas eram insignificantes.
Baseada na metodologia SKRAT, a empresa
desenvolveu um plano para estimular a
aprendizagem ao longo da vida dentro da
organização, incluindo as ferramentas
relacionadas com círculos de qualidade, mas
também, em certa medida, mecanismos de
aprendizagem intergeracional“.

Algumas das empresas que participaram no
estudo SKRAT têm uma força de trabalho
predominantemente jovem, isto é, abaixo dos
45 anos. Isto aplica-se a 4 empresas em
Espanha, três no Reino Unido e Itália e uma na
Roménia.
Estas empresas partilharam um nível inicial
baixo de interesse nestes assuntos, porquanto
estes não pareciam imediatamente relevantes
para a sua situação.
Melhorando os seus processos de trabalho, na
forma descrita na metodologia SKRAT, ficaram
objectivamente melhor preparadas para lidar
com a mudança demográfica no futuro.

Os exemplos acima provam que, a falta de
desenvolvimento do pessoal em pequenas
empresas, não tem necessariamente de
representar um obstáculo ao desenvolvimento
de sistemas formais para retenção e
transferência de competências.

O interesse em instrumentos, que não são
unicamente para um “teste demográfico”, foi
elevado. O Instrumento 2.1, que define e
descreve uma grelha para registar as
competências dos trabalhadores, foi o centro
das atenções em muitas destas empresas. Este
instrumento facilita a definição de funçõeschave, tarefas específicas, e indicadores de
qualidade-chave, conhecimento necessário,
aptidões e competências, assim como níveis de
responsabilidade para postos de trabalho
individuais.

De facto, é mais uma questão de organização.
Nem tem que ser o dono ou o CEO de uma
empresa a tomar estas responsabilidades.
Uma alternativa possível poderia ser um
encarregado experiente ou líder de grupo que
conhece as estruturas específicas da empresa e
os requisitos do trabalho e que tem a
confiança dos trabalhadores.

O que é interessante é que esta ferramenta é
relevante, tanto para empresas com uma força
de trabalho predominantemente qualificada,
como para empresas com trabalhadores não
qualificados.
Evidentemente, as qualificações profissionais
formais não cobrem todas as competências
relevantes para um dado posto de trabalho,
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Por exemplo, uma empresa espanhola, na qual
cerca de 90% dos trabalhadores têm menos de
35 anos, não deve começar a atacar o assunto da
retenção e transferência de competências daqui
a 20 anos, mas sim agora. O estabelecimento de
procedimentos internos para a retenção de
competências é um processo que não pode ser
implementado um dia para o outro.
Especialmente as empresas com uma força de
trabalho jovem podem usar a oportunidade para
sistematicamente lançarem este processo, pois
não têm de o ligar a uma implementação rápida.

portanto há necessidade de pesquisas
complementares sobre os requisitos do posto de
trabalho.

Foto: W. Bachmeier

Uma tendência entre este grupo de empresas,
durante a intervenção SKRAT, foi de que todas
as organizações desenvolveram uma
sensibilização sobre os efeitos imediatos da
mudança demográfica. A retenção e
transferência de competências específicas da
empresa não requerem uma idade apropriada
mas uma organização de trabalho adequada ao
problema do envelhecimento. Isto significa que
possíveis problemas de uma força de trabalho
mais idosa não devem ser apenas atacados
quando a idade média dos trabalhadores o
obriga. Em vez disso, a idade da força de
trabalho de qualquer organização deve ser tida
em conta na organização dos processos de
trabalho desde o início.
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assuntos. Como resultado, os processos acima
indicados, de captura de competências dos
trabalhadores, receberam uma atenção
acrescida. Devido à curta duração do estudo
SKRAT, não pode ser conclusivo se este processo
foi bem sucedido.

Os riscos de uma força de trabalho com uma
idade homogénea também foram discutidos com
as empresas deste grupo. Trabalhadores de
diferentes grupos de idades possuem estratégias
de resolução de problemas diferentes. Isto é,
em parte, devido ao desenvolvimento da
mudança tecnológica. Os trabalhadores mais
velhos têm tipicamente mais experiência com
máquinas e equipamentos mais antigos,
enquanto os mais jovens têm tendência para
equipamentos com tecnologias de informação.
Numa força de trabalho constituída por vários
grupos de idades, os trabalhadores podem
complementar as competências uns dos outros e
desenvolver um processo de aprendizagem
mútua. Outro aspecto é a troca de competências
sociais e valores que acontecem ao longo do
tempo. Grupos de idades heterogéneas podem
assim aumentar a aceitação de sistemas de valor
de diferentes grupos.

Outro instrumento que recebeu um feedback
positivo foi a ferramenta 3.2. Os critérios ou a
entrevista baseada nas competências, foi
considerada de grande interesse, porque é
flexível, recíproca e interactiva, e pode ser
aplicada facilmente e com baixo custo. O
objectivo desta entrevista é determinar se o
candidato possui os recursos pessoais para
mobilizar as competências requeridas. As
entrevistas foram realizadas em todas as
empresas participantes. No entanto, foram
conduzidas ad-hoc e sem um guia da entrevista,
logo de uma forma menos normalizada do que o
previsto. Neste contexto, as empresas
reportaram necessidade de apoio em termos de
material auxiliar para uma entrevista
estruturada.

Outro risco, que pode ser encontrado numa
força de trabalho com idades homogéneas, é
que os trabalhadores entraram e deixarão a
empresa numa época similar.
Isto conduz a dois problemas diferentes. Por um
lado, não é claro como as novas competências
podem entrar na empresa. Novos colaboradores
são tipicamente um pilar de aquisição de novas
competências numa organização.
Se não for este o caso, novas tecnologias e
aptidões só podem ser adquiridas através de
aperfeiçoamento dos trabalhadores. Por um
lado, uma idade homogénea coloca o problema
de que uma grande parte dos trabalhadores
atinge a idade da reforma num tempo similar. As
organizações têm pois de encarar o desafio de
ter de substituir estes trabalhadores.
As reflexões com as empresas deste grupo
aumentaram a sensibilização para estes
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3.3. Empresas inicialmente cépticas

Empresas deste grupo já ganharam uma
experiência inicial com a implementação de
sistemas de gestão de competências dentro das
empresas.
Um exemplo de Itália:
“A implementação destes objectivos teve
um impacto nos trabalhadores experientes,
que começaram a entender a verdadeiro
valor das suas tarefas e tomaram a
responsabilidade de transferir algumas das
suas aptidões-chave e conhecimentos para
os colegas menos experientes. Um benefício
inicial foi uma melhoria para a comunicação
intergeracional e consequentemente uma
melhoria do trabalho de equipa. A firma
recebeu bem a iniciativa SKRAT como sendo
uma intervenção atempada das suas
próprias ideias informais e intenções no que
respeita à transferência e retenção de
competências. As estratégias SKRAT são
para usar numa base de longo prazo”.
O resultado do processo de intervenção SKRAT
numa outra empresa Italiana: “É muito
encorajador notar que os trabalhadores
receberam bem as etapas iniciais do
processo SKRAT. A sua reacção positiva
facilitou grandemente a implementação da
fase do exercício.” E continua: “Benefícios
posteriores são encarados através do maior
empenho de uma parte não aderente de
trabalhadores, a correspondente melhoria
nas relações de trabalho e desempenho do
pessoal e o potencial para a organização
responder rapidamente a novas
oportunidades.
Finalmente – e mais importante – o conceito
de gestão de competências foi introduzido
noutra organização, que até agora não
tinha reconhecido a sua importância e o
papel que a transferência e retenção de
competências pode desempenhar no sucesso
de futuros negócios”.

No capítulo precedente, apresentámos a
situação de empresas que exibiram um certo
grau de cepticismo em relação à introdução de
sistemas formais de gestão de competências
devido ao seu tamanho ou por terem uma força
de trabalho jovem. Em complemento, houve
também um grande número de empresas que
expressaram um certo cepticismo em relação
ao tema por outras razões. Estas razões foram
analisadas nas situações específicas destas
organizações.
Fizemos a experiência na Alemanha, em que a
representação de interesses nas empresas é
totalmente aberta em relação ao assunto, mas
a gestão das empresas não mostrou qualquer
interesse.
As razões para esta falta de interesse incluíam
a difícil situação económica e a opinião da
gestão das empresas de que não havia
necessidade de nenhuma acção a este
respeito. Uma empresa na Alemanha, que
estava ameaçada de insolvência, inicialmente
não tentou estabelecer estruturas sustentáveis
de desenvolvimento de pessoal. Foi só depois
de informar que as razões para a ameaça de
insolvência poderiam também estar ligadas
com a falta de desenvolvimento de pessoal,
que surgiu a vontade de discutir este assunto.
Outros países reportaram situações
semelhantes. Logo que a gerência da empresa
teve tempo para uma discussão séria sobre
uma possível mudança estrutural do
desenvolvimento do pessoal, rapidamente
identificaram o potencial e pretenderam
encetar conversas subsequentes e
implementação inicial de instrumentos para
uma mais estruturada abordagem dos recursos
humanos. A intervenção SKRAT pode então
relatar notáveis ganhos conseguidos no curto
período da fase de teste.
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apoiado por muitas empresas. Embora os
gestores estejam sensibilizados para o facto de
a mudança demográfica estar a acontecer em
todos os estados membros da UE, geralmente
eles não estão convencidos da sua relevância
para a própria empresa. Provou-se ser mais
correcto, não abordarmos as organizações com
base no tema da gestão do conhecimento, mas
antes inquirindo sobre problemas correntes na
empresa. Isto inclui temas como a efectiva
organização do trabalho, perda de produção,
pressão competitiva ou rotação de pessoal.
Estes tópicos apresentam uma boa oportunidade
para entrar numa discussão e é então possível
persuadir empresas de que os seus problemas
correntes estão intimamente ligados ao estado
das competências dentro da organização. A
vontade de negociar os requisitos que os
trabalhadores enfrentam é um assunto que
rende.

Depois, um resultado de uma empresa em
Espanha:
“Já no curto prazo, a implementação do kit
de ferramentas SKRAT resultou numa
eficiente formação dos trabalhadores e uma
visibilidade acrescida do valor da
experiência dos trabalhadores mais velhos.
Isto levou a um aumento da comunicação e
motivação ao nível da equipa, com a
estrutura do processo habilitando a gestão
a monitorizar e rever o desenvolvimento da
competência intergeracional não-formal e
informal, em linha com os objectivos da
empresa.”
E finalmente o resultado da intervenção numa
empresa na Roménia: “Até agora a
intervenção a nível da empresa reforçou a
importância da equipa de trabalho e a
sistemática revisão do processo de
formação e transferência de conhecimento.
As equipas de idades mistas foram
reactivadas, formaram-se novas equipas e
as ligações com os processos de trabalho
aumentaram. A gestão da empresa pretende
manter reformados designados como activos
nas equipas”.

Para muitas empresas, a base para a tomada
de decisões não é o estado dos negócios serem
antecipados cinco ou dez anos mas sim os
desenvolvimentos que são esperados nos
próximos anos. A intervenção SKRAT foi
particularmente bem sucedida em casos em
que a aplicação de instrumentos conduziu a
notáveis mudanças no curto prazo Quando há
vontade de trabalhar com uma equipa, a
aceitação de colaboradores de um grupo
diferente de idades foi aumentada, resultando
em aumento de
produtividade, atingido rapidamente. Só então
as empresas experimentam que tipos de tesouro
estão a trabalhar – a competência da sua força
de trabalho.

Os resultados salientaram como o cepticismo
inicial das empresas pode ser contornado. O
desenvolvimento de uma empresa Alemã é
particularmente notável.
Enquanto a gestão de uma empresa não estiver
convencida dos benefícios da intervenção
SKRAT, a representação de interesses da
empresa pode convencer-se. A comissão de
trabalhadores decide acrescentar ao teste um
sistema para a avaliação dos processos de
trabalho, sem o acordo da gestão da empresa.
É necessário encontrar o equilíbrio onde ele
correntemente se encontra. O tema da
mudança demográfica é abstracto e não foi
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3.4. Empresas que estão abertas ao
tema

Tal como salientado no guia SKRAT, o
desenvolvimento pessoal sistemático é
fundamental. Em algumas das empresas que
participaram na intervenção, há abordagens a
estas estruturas formais de retenção e
transferência de competências.

Em quase todas as empresas, encontrámos
abordagens para a retenção das competências
específicas da empresa. No entanto, em
muitos casos, estas abordagens não estão
formalizadas, pelo contrário, a transferência
de competências ocorre numa base had hoc e a
pedido. A consequência disto é que as
empresas têm pouca informação sobre os
níveis de competência dos seus trabalhadores e
as qualificações específicas não são sempre
distribuídas pelos colegas.

Foto: SKRAT

Um exemplo destas abordagens foi encontrado
numa empresa de média dimensão na
Alemanha. Esta empresa é parte de um grupo.
A aprendizagem ao longo da vida é conduzida
generosamente dentro da empresa.
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aprenderem um com o outro. Este esquema
também foi implementado na empresa visitada
e o impacto foi considerado positivo.
As abordagens a um sistema de gestão também
existem numa empresa Romena: “O sistema de
gestão do conhecimento foi desenvolvido
quando se efectuou o teste SKRAT. Vários
procedimentos internos para registar e
partilhar dados são usados e muita da
informação importante é disponibilizada,
em vários formatos, para utilizadores
relevantes”.

No passado, este assunto era apoiado ainda
mais generosamente, cada trabalhador podia
escolher entre a oferta de formação da
empresa e só tinha de concordar com os
tempos de qualificação com os seus superiores.
Normalmente os trabalhadores podem
participar em medidas de qualificação se estas
forem necessárias para completar as
responsabilidades dos trabalhadores.
A empresa permanece generosa em relação a
formações progressivas (como técnico ou
programas para encarregados de oficina) se a
empresa beneficiar disto. A formação para
técnico e encarregado tal como graus
universitários são subsidiadas pela empresa. A
comissão de trabalhadores actua como um
consultor de qualificação. Há também
estruturas para a transferência das
competências específicas da empresa para
outros colegas. Por exemplo: Algum tempo
atrás, um gestor de fábrica estava prestes a ir
para a reforma, a formação do seu sucessor
estava a ser preparada durante um ano. Em
geral, um período de transição como este não
tem lugar para executivos. No caso de
trabalhadores especializados, depende do
departamento em questão.

Noutra empresa Alemã, a situação é idêntica.
Esta empresa é também de tamanho médio e
pertence a um grupo. “A mudança
demográfica é relevante para a empresa. A
gestão do grupo identificou este factor para
responder a este tema. O estatuto de
qualificação de trabalhadores, através do
grupo, deve ser supervisionado e foi
iniciada a criação de postos de trabalho
apropriados para trabalhadores mais
velhos. No entanto, esta tendência não foi
ainda aplicada a nível da gestão da
empresa.
A comissão de trabalhadores já se
aproximou da gestão várias vezes, mas sem
resultado. Isto é essencialmente devido ao
facto de que há um alto grau de flutuação
na gestão de empresa, assim como entre
muitos executivos (dentro da empresa e
através do grupo). Os gestores movem-se
para outros departamentos, companhia ou
empresa depois de 3 ou 5 anos, a fim de
progredirem na carreira. A consequência é
que só há muitas vezes uma perspectiva a
curto prazo e assuntos que requerem uma
reflexão a longo prazo, não são postos em
foco”.

Para gestores de divisão que lideram uma
equipa, a formação de sucessores
normalmente ocorre. No caso de gestores de
divisão sem a função de líder de equipa,
geralmente não há indicação de sucessores.
Há uma matriz de qualificação para cada posto
de trabalho, que fornece informação sobre que
tarefas estão envolvidas e que competências
são requeridas.
O grupo apresentou um esquema piloto para
estabelecer um trabalho duplo, i.e. um
trabalhador mais novo e um mais velho para
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3.5. Vale a pena o esforço?

Este exemplo mostra que os sistemas de gestão
do conhecimento nas organizações não podem
ser apenas implementados através de uma
abordagem de cima para baixo.

Deveria ter ficado claro que não é fácil
abordar empresas em relação ao assunto da
mudança demográfica e a retenção e
transferência de competências. Descobrimos
que as empresas muitas vezes não conhecem a
verdadeira extensão do problema. Em geral, os
gestores estão sensibilizados para a mudança
demográfica, mas não querem encarar o
assunto na sua empresa por várias razões, que
foram apontadas acima.

No entanto, a criação de estruturas formais
apenas baseadas numa abordagem da base
para o topo não é exequível.
A consequência disto é que as estruturas só
resultam por acaso em algumas divisões mais
do que continuamente através da organização.
Logo é necessário desenvolver uma estratégia
que trate do tema a partir do topo e a partir
da base.

Só no curso da discussão (e algumas vezes
discussões), as empresas compreendem que
estes assuntos são relevantes para eles. Os
testes iniciais de implementação de sistemas
de gestão de competências – devido à curta
duração do projecto, testes mais extensos não
foram exequíveis – são amplamente positivos.

Do topo, isto exige uma vontade declarada, em
nome da gestão da empresa e com
representação de interesse para desenvolver
estas estruturas. De baixo, requer “lobbying”
entre trabalhadores e requer um envolvimento
activo a seu favor. Embora existam estruturas
formais para a retenção e transferência de
competências, muitas vezes não atingem todos
os trabalhadores. Durante a intervenção
SKRAT, foi importante enfatizar às empresas
que os recursos humanos abrangem todos os
grupos de trabalhadores e isto tem de ser
espelhado nas actividades de desenvolvimento
de pessoal.

Por exemplo, o resultado da intervenção
SKRAT numa empresa na Roménia: “A
experiência global com os testes SKRAT foi
claramente positiva. Foi possível definir os
problemas específicos da área coberta por
esta metodologia, acordar e conceber áreas
de intervenção concreta e planear uma
intervenção a médio prazo, baseada nos
resultados da fase de teste. Mesmo que
algumas das actividades futuras requeiram
apoio adicional (externo), as normas
ocupacionais terão um uso pouco provável,
os representantes da empresa
demonstraram o maior interesse na
promoção da formação ao longo da vida
dentro da empresa, baseada numa complexa
metodologia de identificação de
competências. Ao mesmo tempo, a
intervenção foi considerada como tendo um
impacto directo na promoção mais efectiva
das intervenções de gestão de competências
dentro da empresa.”
29

competências, a fim de partilharem os
objectivos”.

O gestor de uma empresa Inglesa resumiu a
experiência feita durante a intervenção SKRAT:
“As estruturas oferecidas são úteis na
identificação de competências e
monitorização de formação e aquisição de
novas aptidões. As usadas são bastante
claras e podem ser aplicadas sem o apoio de
consultores”. Seguindo esta afirmação
positiva, ele critica um aspecto das
ferramentas SKRAT que foi comentado
frequentemente por outros utilizadores SKRAT:
“No entanto, muitas das estruturas sugeridas
são complicadas e seria difícil para nós
implementar sem ajuda externa – que não
podemos suportar”.

A introdução de elementos simples não só tem
um impacto a longo prazo na retenção de
competências na empresa, como pode também
ter um impacto imediato na eficácia da
organização de trabalho. Capturar os activos
de competências de uma empresa aumenta a
transparência dos processos de trabalho e que
pode ter um impacto positivo na motivação dos
trabalhadores.

A aplicação sistemática destes sistemas só
pode ser conseguida se todos os actores forem
envolvidos. Se os trabalhadores não forem
informados e convencidos de que os sistemas
de gestão de competências também são do seu
interesse, podem desenvolver uma atitude
oposta, por exemplo, exibindo falta de
vontade para partilhar conhecimento e
aptidões.
Um exemplo dos testes SKRAT, em Itália,
salienta este risco:
“Os outros pontos fracos desta experiência
foram o baixo nível de cooperação dos
empregados da empresa.

Foto: digitalvision

Como foi confirmado pelo próprio dono, os
trabalhadores mais velhos e mais
experientes não querem partilhar o seu
conhecimento com os mais novos. Isto é um
grande problema para contratar novos
trabalhadores. Julgo que isto é um ponto
crucial para uma aplicação positiva do
processo sugerido pelo SKRAT. Os
trabalhadores deveriam ser informados e
motivados em relação ao objectivo do
processo de retenção e difusão de

30

4. E FINALMENTE A QUESTÃO: QUAIS SÃO AS
CONSEQUÊNCIAS?
Na secção anterior, descrevemos
os resultados do nosso estudo.
Baseado neste estudo,
apresentaremos agora algumas
teses conclusivas.

Teses-chave
• A mudança demográfica é uma realidade em
todos os países parceiros. Não existem
programas nacionais, ou não surtiram efeitos
suficientes até esta data, para responder a
esta realidade. As empresas não reagem por
si, procurando reter competências na
organização. Isto é também devido ao facto
de que as competências específicas da
empresa são muitas vezes entendidas como
sendo de reduzida relevância para o sucesso
económico da empresa. . Isto é um aspecto
central da intervenção SKRAT. As discussões
SKRAT nas Empresas do teste serviram muitas
vezes para perceberem o real valor do capital
humano. Já é um ganho notável se as
pequenas e médias empresas tiverem uma
percepção do valor das competências da sua
força de trabalho e se for aumentada a
sensibilização para a retenção das
competências internas da empresa, se as
empresas não virem a sua força de trabalho
com uma mero custo mas sim como um
recurso para a criação de valor.

O SKRAT, que é baseado numa série de
instrumentos construídos uns sobre os outros,
representa uma estratégia holística para a
retenção e transferência de competências nas
organizações. Numa primeira fase,
recomendamos que as empresas apliquem
instrumentos que sirvam a identificação de
processos de trabalho e as tarefas-chave
actuais e futuras. Construída sobre isto, a
segunda fase tem o objectivo de definir as
competências requeridas para os processos de
trabalho centrais.
Depois desta definição, a terceira fase envolve
a captura explícita e formalização do
conhecimento e aptidões dos trabalhadores. A
fase seguinte envolve o desenvolvimento dos
conceitos de qualificação a fim de minimizar a
margem entre competências requeridas e
existentes. E finalmente, a quinta fase, é
verificar o sucesso da medida.

• Devido às diferenças na organização do
trabalho, as pequenas e médias empresas
requerem diferentes instrumentos para a
resolução dos problemas – como a
transferência de competências – do que as
grandes empresas. As estruturas formais
desempenham um papel secundário, pois os
contactos entre actores têm outra dimensâo
do que nas grandes empresas. Os
instrumentos para a retenção e transferência
de competências têm de considerar estas
condições. Isto ficou claro nas reflexões com
as empresas. As empresas procuram
instrumentos que possam aplicar sem ter de
recorrer a consultores. É esta a razão pela
qual a preferência é dada a instrumentos
simples que não pré-determinam estruturas
mas indiquem procedimentos possíveis.

Adicionalmente, sugerimos instrumentos para
ultrapassar as barreiras de formação que se
colocam entre estas fases.
O estudo salientou as necessidades das PME
para um fácil acesso ao tema. A aplicação dos
instrumentos SKRAT nas empresas muitas vezes
conduz à realização de que só a estratégia
holística comporta um conceito sensível. Nesta
ligação, há diferenças a serem encontradas
que resultam das condições da estrutura
nacional de cada País e que foram descritas no
segundo capítulo deste manual. De acordo com
este facto, a sequência de passos sugerida pelo
SKRAT pode também ser implementada na sua
totalidade ou em passos individuais.
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• As empresas são mais acessíveis se a base
de discussão não for “mudança
demográfica” ou qualquer outro tópico
abstracto como “gestão do conhecimento.”
As empresas querem ser encontradas onde
estão. Isto significa que as empresas devem
ser abordadas na base de problemas
concretos que enfrentam no processo de
produção. Nesta base, é mais fácil
apresentar o papel principal que as
competências dos colaboradores podem
desempenhar na resolução de problemas.
As reflexões sobre a estrutura do SKRAT
mostram que os assuntos podem ser
abordados com maior eficácia se houver
uma referência concreta à situação actual
da empresa. Quando isto é conseguido, as
empresas rapidamente respondem com a
vontade de adaptar os instrumentos à
específica situação da empresa e testá-los
nesta estrutura.
•

era a norma até há alguns anos. Aceitava-se
que a transferência de competências
requeria espaço e tempo, e durante este
tempo de aprendizagem, dois trabalhadores
poderiam trabalhar na mesma tarefa. Com o
desenvolvimento de modernos métodos de
gestão, também em pequenas e médias
empresas, esta tradicional forma de
aprendizagem foi criticada por gerar trabalho
redundante e foi vítima da produção “lean”
(ou “emagrecimento” da produção).
A fim de reter competências existentes na
organização, especialmente no processo de
mudança geracional, o retorno ao velho princípio
da aprendizagem Encarregado-Aprendiz é
recomendado também em Aperfeiçoamento. Até
agora, não há uma alternativa convincente.
Investir nas competências da força de trabalho
faz sentido – também no curto prazo e numa
perspectiva específica da empresa.
O influxo de trabalhadores qualificados de
Estados membros da UE, por exemplo, no caso
da Alemanha, não é suficiente para satisfazer a
necessidade de trabalhadores com aptidões.
Encontrar procedimentos para a avaliação e
validação de competências informais é crucial
para a satisfação desta procura. Os Sistemas
Nacionais de Qualificações, combinados com a
implementação do ECVET (Sistema Europeu de
Créditos para a Educação e Formação
Profissionais) poderia construir uma estrutura
para incluir aptidões informalmente adquiridas e
transformá-la em processos de aprendizagem
formais. Países com uma formação profissional
menos formalizada, como a Inglaterra, estão um
passo à frente neste processo. Noutros países,
por exemplo Alemanha, o sistema de Formação
e Educação Profissionais, altamente
formalizado, representa um obstáculo à
introdução destes processos.

As mudanças na organização do trabalho
resultaram no desaparecimento de velhos
conceitos de transferência de conhecimento.
Em algumas situações, as discussões na
estrutura do SKRAT relembraram métodos
estruturados para a retenção e transferência
de competências que existiam antigamente.
Na Alemanha, por exemplo, o velho sistema
de aprendizagem Encarregado-Aprendiz,
criou um tipo de formação no qual um
Encarregado mais velho, que era
holisticamente competente no seu domínio,
passava os seus conhecimentos e aptidões
enquanto criava as condições estruturais para
o desenvolvimento de competências do
formando e fomentava a sua motivação e a
própria (ou emocional) competência através
de reflexão. Este esquema era a matriz e
modelo para aprender na produção
industrial. Apresar da situação ideal nem
sempre ser alcançada, especialmente em
pequenas e médias empresas, este princípio
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