
Como desenvolver e manter habilidades 
essenciais diante das mudanças 
drásticas nos cenários da tecnologia 
e da mão de obra

Suporte e treinamento 
da mão de obra



Uma tremenda mudança 
nas habilidades

1 Estudo de 2018 sobre o déficit de competências na produção, Deloitte, 2018

Há duas grandes transformações ocorrendo ao mesmo tempo nas 
operações industriais e de fabricação.

1. A primeira se refere à mão de obra. Os funcionários mais 
experientes e competentes das empresas estão chegando à 
idade da aposentadoria. E a reserva de talentos de funcionários 
qualificados que os substituirão é limitada.

2. A segunda se refere às tecnologias. Uma série de tecnologias de 
informação conectadas está redefinindo as operações industriais e 
de fabricação. As habilidades necessárias para projetar, implementar 
e supervisionar o uso dessas tecnologias são mais necessárias do 
que nunca, contribuindo para o déficit de competências que os 
fabricantes enfrentam atualmente.

Essas forças são, por si sós, muito intensas. Juntas, elas estão criando 
um déficit de competências que pode afetar significativamente 
a produtividade, a segurança do trabalhador e o crescimento das 
empresas por anos ou até décadas.

Até 2,4 milhões de empregos na produção 
nos EUA provavelmente não serão 
preenchidos entre 2018 e 2028.” 1

“
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https://www2.deloitte.com/us/en/pages/manufacturing/articles/future-of-manufacturing-skills-gap-study.html


Como resolver o déficit

1 China’s Aging Population Threatens Its Manufacturing Might, CNBC, 24 de out. de 2012

O déficit de competências está afetando fabricantes do mundo todo.

Nos Estados Unidos, a média de idade de um funcionário do setor de produção 
altamente qualificado é de 56 anos. Na China, as fábricas estão com dificuldade 
para ocupar cargos, enquanto toda uma geração de trabalhadores se encaminha 
para a aposentadoria. Na União Europeia, os países estão buscando estender a vida 
ativa das pessoas. Já na América Latina, atualmente, a taxa de natalidade é quase 
um terço do que era há 50 anos. No geral, essas tendências indicam que não há 
trabalhadores mais jovens suficientes para substituir aqueles que se aposentarão.

Em função disso, métodos como o estabelecimento de bases no exterior  
e a realocação da mão de obra tornaram-se  
menos eficazes.

Aproveite os 
serviços de suporte 

terceirizados para 
preencher o déficit 
de competências 
e conhecimentos.

Serviços de suporte à mão de obra

Identifique os 
“conhecimentos 
tribais” críticos e 

passe-os adiante para 
a próxima geração de 

trabalhadores.

Conservação do conhecimento

Priorize e promova 
treinamentos com 

metas definidas para 
atender às necessidades 

do negócio e dos 
funcionários.

Use a Connected 
Enterprise para tomar 
melhores decisões, 

aumentar a colaboração 
e utilizar os funcionários 

com mais sabedoria.

Tecnologia de automaçãoTreinamento da mão de obra

Em 2010, havia 110 milhões de 
pessoas com idade igual ou  
superior a 65 anos na China. 
Em 2030, esse número crescerá 
mais de 100 milhões.” 1

“
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Treinamento da mão de obra
O treinamento será imprescindível para a nova geração de funcionários que 
substituirá os funcionários mais experientes. É por isso que é importante que 
o treinamento seja estratégico. Ele deve ser elaborado com base em dados e 
necessidades definidas, e não em preferências ou opiniões passadas.

Gerar uma mão de obra altamente qualificada por meio de um treinamento 
eficaz não é um evento único, mas um processo contínuo. E esse processo 
deve ser construído a partir de quatro etapas fundamentais:

1. Avaliar: realize uma avaliação para descobrir onde ficam as 
lacunas de habilidades ou conhecimentos e elabore um plano 
para preenchê-las.

2. Treinar: adote uma abordagem de treinamento personalizada 
que atenda às necessidades dos funcionários e que se alinhe às 
metas do negócio.

3. Aperfeiçoar: utilize recursos de trabalho e ferramentas 
de atualização para ajudar os funcionários a praticarem 
e aprimorarem suas habilidades continuamente.

4. Otimizar: colete dados antes e após os treinamentos para medir 
a eficácia deles e melhorar onde for necessário.

O e-learning da Rockwell Automation 
pode ser a solução que seus negócios 
e funcionários precisam para superar a 
escassez de habilidades e resolver o déficit 
de competências industriais.  
Nossa oferta de e-learning é individualizada 
e direcionada para que você possa aprender 
quando e onde for conveniente para você. 
Os trabalhadores podem acessar treinamentos 
focados em nossas plataformas e tecnologias 
mais exigentes.
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http://rok.auto/elearning


A Connected Enterprise é uma empresa segura e inteligente. Ela converge os sistemas de TI e TO e 
investe na implementação de tecnologias como dispositivos da Internet das Coisas (IoT), rede sem 
fio, mobilidade e análise de dados. O resultado final é uma conectividade e um compartilhamento de 
informações perfeitos entre todos os funcionários, processos e tecnologias da empresa.

Graças a isso, estão surgindo oportunidades únicas para acessar informações e usá-las para tratar dos 
desafios do déficit de competências.

Dados de produção em tempo real podem ser coletados e transmitidos em contextos 
relevantes para cada funcionário, a fim de reduzir a complexidade para funcionários mais 
jovens e menos experientes. Como pessoas mais jovens são, muitas vezes, alvos de ataques, 
os dados de segurança também podem ser coletados para identificar riscos e ganhar 
visibilidade sobre o local de ocorrência de incidentes relacionados à segurança.

As tecnologias de monitoração remota podem monitorar os equipamentos, coletar 
análises de desempenho e identificar problemas em operações remotas ou distribuídas. 
Assim, é possível reduzir a necessidade de deslocamentos e melhorar o equilíbrio entre 
a vida pessoal e profissional de funcionários mais antigos que podem estar considerando 
aposentar-se. Se não houver nenhum talento local disponível, os serviços terceirizados 
podem monitorar os equipamentos à distância para ampliar a equipe no local.

Os dispositivos móveis podem melhorar a colaboração entre os funcionários. Por 
exemplo, as comunicações em vídeo de tempo real podem conectar um trabalhador 
menos experiente a um especialista remoto para localizar os problemas de uma 
falha de máquina diretamente no chão de fábrica. Esses dispositivos também fornecem 
informações aos funcionários mais jovens em um formato mais familiar para eles.

Tecnologia de automação
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https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-maintenance-support/overview.page?pagetitle=Application-Support&docid=b6504d3af16a32f80454ec3aaeb3692d
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Conservação do conhecimento
Quando seus funcionários mais experientes se aposentam, você corre o risco de 
perder anos ou até décadas de conhecimentos internos essenciais. É importante 
tomar uma atitude para conservar esses conhecimentos e passá-los adiante para 
a próxima geração de funcionários.

Comece criando um programa formal para 
documentar os processos e procedimentos 
padrão. Assim, será possível manter a consistência 
durante a transição para a próxima geração 
de funcionários. O programa deve identificar 
exceções aos processos e procedimentos padrão 
e mostrar quando os problemas devem ser 
escalonados.

Depois, faça uma análise dos níveis de habilidade 
e conhecimento do trabalho. Ela deve atentar 
para categorias específicas de trabalho e focar em 
tarefas que afetem o desempenho do funcionário. 
Use avaliações de habilidades para focar 
responsabilidades específicas do trabalho. Dessa 
forma, será possível confirmar se os funcionários 
têm as habilidades e os conhecimentos 
necessários e promover o desenvolvimento de 
treinamentos personalizados onde for preciso.

Por fim, introduza um programa de melhoria 
de competências para incentivar a melhoria 
contínua dos funcionários. Esse programa deve 
ser durável e flexível, abrangendo todas as 
habilidades possíveis, desde as fundamentais até 
as intermediárias e avançadas.
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Serviços de suporte à mão de obra
Os provedores de serviço podem auxiliar em suas principais competências e preencher 
lacunas de habilidades e conhecimentos. Eles podem ser bastante convenientes 
quando não é possível encontrar funcionários qualificados no local e para habilidades 
especializadas que são necessárias apenas algumas vezes.

Há uma certa expectativa de 
que alguém esteja monitorando 
o sistema de acionamento 
permanentemente, alguém 
capaz de avisar à central que 
talvez exista ou que realmente 
tenha surgido um problema.”

– Gerente de produção, grande fabricante industrial

“
Os serviços de consultoria podem ser um ótimo ponto de partida para lidar 
com os desafios do déficit de competências, oferecendo, por exemplo, uma 
análise do déficit de mão de obra ou um plano de mitigação. Os provedores de 
serviço também podem realizar avaliações de rede e segurança, que exigem 
habilidades não tão fáceis de desenvolver internamente e que talvez não sejam 
necessárias diariamente.

Os serviços de suporte e monitoração remotos podem ser bastante 
vantajosos para processos essenciais, operações ininterruptas e operações 
remotas. Esses serviços podem complementar as equipes de manutenção 
no local, oferecendo desde a monitoração contínuo das máquinas e da 
prevenção de tempo de parada até o suporte em tempo real 24h e atualizações 
de software ou firmware.

Os engenheiros locais podem ajudar a manter o funcionamento das operações 
quando não há um talento qualificado disponível, como para a atualização 
de instalações ou na inicialização de uma operação. Esses profissionais com 
treinamento em fábrica podem oferecer suporte de engenharia e serviços de 
manutenção exclusivos, além de complementar as habilidades da mão de obra 
atual.

Os serviços de integração e contextualização de dados podem ajudar a 
coletar grandes quantidades de dados e convertê-los em informações práticas. 
Esses serviços são cada vez mais importantes para estabelecer o valor da 
Connected Enterprise e ainda podem oferecer novas oportunidades de auxílio 
no aumento da produtividade.
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Recursos 
Devido à mão de obra que se aproxima da terceira idade e está sempre mudando e às novas habilidades necessárias para lucrar com as 
tecnologias conectadas, o déficit de competências está ficando cada vez maior. Mas você não precisa enfrentar esses desafios sozinho.

A Rockwell Automation tem uma grande variedade de soluções, serviços e conhecimentos especializados que podem ajudar 
a desenvolver e manter habilidades essenciais, como:

Programas de treinamento 
diversificados que englobam 
segurança, redes industriais, 
serviços de segurança e muito 
mais.

Serviços de segurança 
e rede que fazem uso de uma 
combinação de experiência 
em TI e TO e colaborações com 
empresas como Panduit, Cisco, 
VMware, Microsoft, entre outras.

Serviços de suporte 
e monitoração remotos, como o 
suporte de aplicativos, e o serviço 
de suporte TechConnectSM da 
Rockwell Automation.

Uma equipe 
mundial de mais 
de 3.400 engenheiros 
trabalhando em mais 
de 80 países.

Para saber mais sobre o portfólio de serviços da 
Rockwell Automation, visite rok.auto/services

Nossa colaboração com a Rockwell Automation 
nos dá um certo conforto, pois sabemos que 
podemos contar com eles não só para resolver 
problemas, mas também para ajudar todos 
os funcionários da fábrica a entenderem 
e identificarem problemas no futuro.”

– Gerente de fábrica de uma empresa agrícola

“
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Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, torna seus clientes mais produtivos e o mundo mais sustentável. 
Em todo o mundo, nossas principais marcas de produtos Allen-Bradley® e Rockwell Software® são reconhecidas pela inovação e excelência.
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