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com a estratégia para criar valor.
O «saber-estar» assume uma importância sem prece-
dentes. Estes tempos exigem que os novos ‘players’ 
tenham atitudes pró-activas e aprendentes. Só assim 
poderemos desenvolver «empresas competentes» e 
de elevado potencial, aptas a enfrentar as crises do 
futuro.
Indivíduos competentes fazem empresas competen-
tes. Empresas competentes criam valor. 

ArtIgO

 Uma oportunidade de reflexão e de mudança

As crises são más, chatas até. Perturbam o já cómo-
do assento, quentinho, adaptado ao corpo, onde se 
podem passar horas a fio, sem que este dê sinal de 
algum incómodo. Os dias sucedem-se num morno e 
dócil passar, sem nada que os perturbe. Até que um 
dia... A crise!

 Crise I
Mais do que falar da crise, do que lamentarmo-nos 
com a crise, desculparmo-nos com a crise, importa 
pensar como estaremos, onde estaremos quando a 
crise passar (?).
Uma crise é uma oportunidade de reflexão. Obriga-
nos a olhar para o passado e analisar o que fizemos 
menos bem. E é uma oportunidade de mudança. De 
nos questionarmos onde estamos, para onde vamos, 
como lá queremos chegar. Permite-nos efectuar rup-
turas, se necessário, e adoptar novas metodologias 
de trabalho, novas formas de fazer com que as coisas 
aconteçam... Para irmos mais além.
E vamos como? Com o conhecimento. É ele a principal 
arma de combate à crise. Não o conhecimento só por 
si, mas a capacidade de, com ele, criar valor – as com-
petências. Na verdade, de que serve o conhecimento 
se o não soubermos partilhar ou traduzir em acções 
criadoras de valor para a empresa, para a sociedade, 
para nós mesmos?
Neste sentido, a formação profissional continua a ter 
um papel fundamental em todo o processo. É através 
da formação profissional qualificada que corrigimos 
os desajustes entre a procura e a oferta de compe-
tências no mercado de trabalho. E é através dela que 
preparamos organizações e pessoas para percorrer 
caminhos diferentes, enfrentar desafios e criar novas 
rotas para chegarem mais além.
Dotar pessoas de competências técnicas, comporta-
mentais, organizacionais e pessoais alinhadas com 
os objectivos traçados pelas empresas, e estas ad-
quirirem competências de gestão deste activo funda-
mental – as pessoas que as constituem –, de forma 
a em conjunto aprenderem, crescerem e se desenvol-
verem. Para se consolidarem, para se manterem, para 
irem mais além.
As competências ‘core’ foram muitas vezes descura-
das pelas organizações – que, focadas na redução 
dos custos, efectuaram dietas que eliminaram, em 
conjunto com a gordura supérflua, competências es-
senciais para a sua sobrevivência, nomeadamente 
competências que tinham sido adquiridas no desem-
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penho de determinadas funções e que faziam parte 
de portfolios «não-formais» de competências.
O que assistimos em tempos de crise é à tentação de 
adopção da dieta mais rigorosa, a que mostra no mais 
curto espaço de tempo, que reduz, que emagrece... 
Mas, tal como nas dietas, há que prever efeitos se-
cundários, nomeadamente o «efeito iô-iô». Porque o 
objectivo é ficar saudável, elegante. Por muito tempo. 
Então, por que não identificar primeiro o supérfluo? 
O que tira competitividade, o que «encrava» o desen-
volvimento? E aquilo que é essencial, que unifica, que 
suporta, que dá consistência?
A formação profissional acompanha o desenvolvi-
mento, a mudança. Prepara para o novo. Dá as fer-
ramentas para «desencravar» processos, facilitar os 
percursos, criar redes de comunicação. Permite às 
organizações ter pessoas a trabalhar, pessoas por in-
teiro.
A crise vai passar. Não se sabe bem quando, mas vai 
passar. E quando passar, onde vamos estar, e a fazer 
o quê? Pois bem, é tempo de se preparar. Para os tem-
pos pós-crise.
Procure competências. Dê competências. Desenvolva 
competências.
As crises são más, chatas até. Perturbam o já cómo-
do assento, quentinho, adaptado ao corpo, onde se 
podem passar horas a fio, sem que este dê sinal de 
algum incómodo...
Deixe o assento cómodo. Inicie uma boa caminhada. 
Os novos tempos vão encontrá-lo saudável. E à sua 
empresa também.

 Crise II
Vivemos tempos de oportunidade. Nunca existiu tan-
ta informação disponível, nem nunca a informação 
esteve tão democratizada, à distância de um clic. Nem 
nunca existiram tantos problemas para solucionar. 
Abre-se assim um espaço precioso à criatividade e 
à inovação na apresentação de respostas face a pro-
blemas clássicos, para os quais as velhas receitas se 
comprovam ineficazes.
Neste sentido, a formação não pode continuar a ser 
vista como perda de tempo ou como um custo. Cada 
vez mais tem de ser encarada como uma ferramenta 
estratégica de criação de valor e de sustentabilidade 
do sistema económico e social. Usá-la como instru-
mento de promoção da criatividade e da inovação, 
estimulando a vontade de desenvolvimento dos indi-
víduos, criando estímulos e competências que poten-

ciem ambientes de elevado desempenho, no qual o 
melhor de cada um é evidenciado em prol do sucesso 
da organização, torna-se um imperativo.
O sociólogo Alfredo Bruto da Costa define empresa 
como «uma comunidade de pessoas, dispostas a con-
tribuir, de modo diversificado, solidário e convergen-
te, para o bem comum». Mas a «boa-vontade» não é 
suficiente. É necessário que nela existam competên-
cias diversificadas que confiram resiliência e capaci-
dade de desenvolvimento.
As competências adquirem-se. O mercado está inun-
dado de programas de desenvolvimento, utilizando 
as mais diversas metodologias. Muitos deles a custo 
zero, pois inscrevem-se em projectos sujeitos a finan-
ciamento. Não se pode por isso alegar falta de opor-
tunidades (facto que é válido para todos os actores). 
Para os colaboradores, a formação deve ser vista tam-
bém como um dever: «Dever de desenvolver compe-
tências para um desempenho melhor.» Na óptica da 
organização, tem de ser assumida como um investi-
mento estratégico – dotar de competências alinhadas 

Uma crise é uma 
oportunidade de 
reflexão. Obriga-
nos a olhar para o 
passado e analisar 
o que fizemos me-
nos bem. E é uma 
oportunidade de 
mudança. De nos 
questionarmos 
onde estamos, para 
onde vamos, como 
lá queremos chegar.
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