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A WorldSkills é uma organização líder mundial
na promoção da Excelência entre as Ocupações
para jovens. A WorldSkills completou 60 anos
de sua fundação em 2010, e no ano seguinte,
a WorldSkills Foundation foi fundada.
Atualmente, mais de 70 países/regiões são
membros da WorldSkills e esse número não para
de crescer. As organizações WorldSkills sustentam
uma posição única para a promoção
e desenvolvimento de ocupações.
A principal atividade da WorldSkills é a realização
de Competições de Ocupações. Milhares
de jovens participam em competições em
níveis nacional, regional e internacional que
despertam grande interesse entre diversas partes:
Competidores, professores, empresas e governos.
A WorldSkills também oferece oportunidades
para a padronização de ocupações, troca de
experiências e cooperação, tudo em prol do
desenvolvimento de ocupações, ensino prático
eficiente e sistemas de treinamento fortes.
A WorldSkills tem uma visão desafiadora:
Melhorar o nosso mundo graças ao
poder das competências.
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A nossa visão é fundamentada nas contribuições
de líderes e professores dedicados atuantes
na educação e treinamento vocacional, além
de mentores da lndústria e formadores de
opinião presentes nas autoridades da educação,
indústria e governo. A rede de contatos
internacional da WorldSkills é um portal para
o desenvolvimento de treinamento e educação
vocacional. Treinamento de qualidade gera
oportunidades para os jovens – oportunidades
que trazem reconhecimento, status e asseguram
o desenvolvimento das ocupações em
conformidade com as demandas do mercado
de trabalho.

As experiências e sonhos dos competidores da
WordSkills proporcionam relatos impressionantes
que inspiram outros jovens a escolherem a
educação vocacional e profissional como porta de
entrada para o sucesso profissional.
Para mais informações sobre a WorldSkills visite:
www.worldskills.org

MODELANDO A
EXCELÊNCIA VOCACIONAL –
UMA PESQUISA
As competições de ocupações fazem alguma
diferença? As competições contribuem para
a fomentação de ocupações e profissionais
demandados pelo desenvolvimento econômico
e social?
Pesquisadores de três países (Austrália,
Finlândia e Reino Unido) trabalharam juntos
para responder essas perguntas. O nome desta
pesquisa é “Modelando a Excelência Vocacional”
ou simplesmente “MoVE”. Eles estudaram as
motivações e experiências de Competidores
e Avaliadores que participaram da WorldSkills
London 2011. A pesquisa apresentou resultados
convincentes que podem ser resumidos da
seguinte forma:
As Competições WorldSkills aumentam a
qualidade, promovem o desenvolvimento
professional e proporcionam melhorias no
ensino vocacional.
Nesta brochura apresentaremos as maneiras pelas
quais as Competições WorldSkills contribuem para
sistemas de treinamento mais fortes. Exploraremos
as descobertas do MoVE acerca dos benefícios
àqueles que participam das Competições. Os
resultados revelam um impacto ao longo das vidas
de Competidores e Avaliadores.

MoVE
INTERNATIONAL
QUAL FOI O FOCO DO
PROJETO DE PESQUISA
MOVE INTERNATIONAL?
O projeto de pesquisa MoVE International
presente nesta brochura teve como
objetivo identificar o que é necessário
para o desenvolvimento de habilidades e
competências em nível de excelência no
ensino técnico vocacional.
Durante a WorldSkills London 2011 a equipe
de pesquisa da MoVE International realizou
duas pesquisas amplas, sendo uma para os
Competidores e a outra para os Avaliadores.
As pesquisas coletarem informações sobre:
• a experiência pessoal e seu grau de
envolvimento com a WorldSkills
• as características individuais de
excelência vocaciona.

ONDE CONSIGO MAIS
INFORMAÇÕES SOBRE O
PROJETO DE PESQUISA DA
MOVE INTERNATIONAL?

O QUE SIGNIFICA MOVE
INTERNATIONAL

Uma análise completa dos dados de
pesquisa pode ser encontrada no relatório
técnico da equipe de pesquisa da MoVE
International:
• O que Contribui para a Excelência
Vocacional? Características e
Experiências de Competidores e
Avaliadores participantes na WorldSkills
London 2011.

A MoVE International é a primeira parceira
de pesquisas da WorldSkills. São parceiros
deste projeto:
• Skills Finland
• WorldSkills UK
• WorldSkills Australia
• Dusseldorp Skills Forum.

O relatório técnico e um livreto podem ser
encontrados no website da WorldSkills
Foundation. Por favor visite:
www.worldskillsfoundation.org

MoVE significa: Modelagem da Excelência
Vocacional.

A equipe de pesquisa da MoVE
International é uma colaboração entre:
• University of Tampere, Finland
• University of Oxford, UK
• RMIT University, Australia, com apoio da
Deakin University, Australia.

O público respondente da pesquisa foi:
• 413 Competidores de 38 países
• 165 Avaliadores de 38 países.
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Preparar-me para a
WorldSkills tem sido … uma
jornada maravilhosa no que
diz respeito à aprendizagem,
experiência e exposição ao novo e
tendências ao redor do mundo … Não
é importante ser um medalhista, mas sim
a experiência que se alcança enquanto nos
preparamos para a WorldSkills. Isso sim o torna
um vencedor a longo prazo
– Competidor, Hong Kong, China.
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Cada participante no WorldSkills é um
campeào. Isso é o que dizem Competidores
e Avaliadores. Ganhar uma medalha é
um bônus, e não fator determinante. O
que define a WorldSkills é o aprendizado.
Aprender com os melhores. Aprender sobre
novas tecnologias. Aprender novas formas
de organizar os trabalhos. Aprender que
tipo de treinamento conduz aos resultados
almejados. Tanto Competidores como
Avaliadores tornam-se membros de uma
comunidade de aprendizagem global.
O entusiasmo de Competidores pelo aprender
nasce a partir de seus desejos de terem uma
performance de alto nível em suas ocupações
ou profissões. A WorldSkills proporciona
o contato com os melhores profissionais
de todo o mundo, em ocupações como:
Manutenção de Aeronaves, Marcenaria,
Cozinha, Design Gráfico e Cabeleireiro

A WorldSkills é uma oportunidade de
aprendizagem inigualável. Os Competidores
e Avaliadores criam redes de contato
e amizades que contribuirão de forma
contínua ao aprimoramento de suas
habilidades e conhecimento.
Tanto os Competidores quanto os
Avaliadores enfatizam o fato de as
Competições WorldSkills proporcionarem
mais do que somente aprimorar habilidades
técnicas. Elas aprimoram as habilidades
e características que conduzem uma
atividade a ser bem executada no
ambiente de trabalho: trabalho em equipe,
comunicação, persistência, prática, vontade
de experimentar o novo. Sendo essas as
habilidades que duram por toda uma vida.

WorldSkills...
Aprendizagem
para a vida.
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A WorldSkills faz você
evoluir uma vez que você
aprende muito sobre a sua
profissão. Você desenvolve as suas
habilidades. Trata-se de um sacrifício
benéfico onde tens a oportunidade do
auto-conhecimento, uma vez que a evolução
é clara... A experiência WorldSkills equivale a 10
anos de experiência profissional.
– Competidor, França.
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Os Avaliadores são vitais para a WorldSkills.
Eles estão junto aos Competidores ao
longo de todo o processo e falam de suas
satisfações em apoiar os alunos a alcançarem
seus objetivos no mais alto nível. Como
mentores e exemplos a serem seguidos, eles
motivam os Competidores a seguirem as
profissões que escolheram.
A WorldSkills convida jovens a expandir
suas identidades profissionais. Aprofunda
os seus sensos de pertencer às profissões e
áreas escolhidas.
O fato de ser selecionado para fazer parte
de uma equipe WorldSkills proporciona
respeito de suas famílias e empregadores.
Ser membro de uma equipe traz também

reconhecimento de membros altamente
treinados em suas profissões e setores
(competidores amigos e avaliadores).
Os Competidores relatam suas carreiras
avançam ao participar das competições
WorldSkills. Isso abre portas para um
futuro gratificante na área ou setor que
eles escolhem e também os ajuda a definir
objetivos profissionais claros.
Trabalho árduo, prática incessante, e abrir
mão de atividades sociais fazem parte da
preparação para aqueles que competirão na
WorldSkills. Muito Competidores relatam
que a preparação e a competição os fazem
crescer – pessoalmente e profissionalmente.

WorldSkills...
O Caminho para
a Identidade
Profissional.
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Claro que o treinamento
para a WorldSkills demanda
muito foco, motivação, apoio,
paciência e tempo. Mas ao final
do dia eu quero poder dizer: “Dei o
meu melhor e sinto-me realizado”. Não é
somente ser um medalhista o que importa,
isso é um bônus. Diz respeito a tudo mais que
vem junto com a preparação. Trata-se de uma
experiência que se leva por toda a vida.
– Competidor, Canadá.
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A WorldSkills é uma plataforma que
aprofunda o desenvolvimento dos líderes
vocacionais da atualidade. Os Avaliadores
acreditam que suas participações na
WorldSkills contribuem para a evolução
de suas habilidades técnicas, habilidades
de liderança e planejamento em alto nível.
A WorldSkills renova o compromisso que
os Avaliadores têm com suas profissões
e setores de atuação. Isso aumenta as
redes de contato e também fomenta uma
oportunidade valiosa de melhoria de suas
qualificações e conhecimentos técnicos.

Habilidades técnicas afinadas são
fundamentais para a excelência vocacional.
Os Competidores WorldSkills têm ciência
disso e estão trabalhando com foco em
liderança nacional e internacional em suas
áreas. Participar da WorldSkills contribui
para o aprimoramento das habilidades
pessoais e identidades profissionais.
Eles são líderes na preparação.
A WorldSkills amplia o leque de líderes em
excelência vocacional – para o hoje e para
o amanhã.

A WorldSkills é também uma plataforma que
está capacitando os lideres vocacionais do
amanhã. Os Competidores da WorldSkills
London 2011 conseguiram apresentar altos
níveis de aceitação com a seguinte frase na
pesquisa: “Tornar-se um mestre na minha
área de atuação/profissão tem sido muito
importante para mim”.

WorldSkills...
Líderes na
preparação.
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A WorldSkills demonstra as
ocupações e habilidades de seus
Competidores em comparação aos padrões
de outros países. Isso indica como outros
países treinam e o que você precisa fazer para
alcançar um nível competitivo.
– Avaliador, Reino Unido.
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A WorldSkills adota um foco singular em
excelência de ocupações. Os Avaliadores
mantém esse foco unilateral através de
envolvimento em Competições WorldSkills em
níveis regional, nacional e internacional. As
experiências que eles têm como professores
e seus comprometimentos inabaláveis em
relação as suas áreas de atuação e profissões,
norteia e inspira jovens que estão começando
suas jornadas profissionais.
A WorldSkills é o ponto central de uma rede
em expansão de professores talentosos e
orientadores da indústria. As Competições
WorldSkills enriquecem as vidas pessoais
e profissionais dos Avaliadores. As
Competições permitem que eles padronizem
suas habilidades e práticas de treinamento
com colegas de profissão em seus países e
no exterior. Os Avaliadores colaboram de
maneira ampla durante as Competições,
aprendendo através da troca mútua de ideias
e experiências.

compartilham as novidades tecnológicas,
além de práticas de trabalho inovadoras.
Esse envolvimento por parte das empresas
oferece aos Avaliadores uma visualização
exata das demandas da indústria. Eles
têm acesso direto às atitudes, valores e
características da indústria e do mercado de
trabalho. A WorldSkills expõe os Avaliadores
à perspectiva industrial, aprofundando a
capacidade do Sistema de treinamento
nacional ir de encontro às demandas atuais
da indústria de determinada ocupação.

WorldSkills... –
Fortalecimento
dos sistemas
de treinamento
nacional.

Eles conseguem obter uma rica compreensão
de como estimular e desenvolver um nível
de excelência em suas ocupações. Tal
compreensão é um imenso recurso a ser
utilizado pelos sistemas de treinamento
nacional. O conhecimento que os Avaliadores
acumulam ao longo das Competições
influencia, de maneira positiva, de que forma
um treinamento deve ser organizado e
realizado, ambos durante e fora do ofício.
Muitas empresas apoiam as Competições
WorldSkills de maneira ativa. Elas subsidiam,
oferecem expertise sem ônus e também
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A WorldSkills
é sem sombra
de dúvidas uma
plataforma para
jovens que buscam entrar
no mercado de trabalho
juntamente com seus professores,
possam demonstrar, competir e
aprender com os melhores em suas
áreas de atuação em nível mundial... Os
benefícios aos Competidores que participam
de tal evento incluem: melhoria de suas
habilidades e competências e principalmente,
aumento das perspectivas de futuro e da economia
em seus países.

– Avaliador, Singapura.
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