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Como descreve o ano 2015.

2015 foi, para a CEGOC, um ano muito positivo, na medida em que 

fomos capazes de consolidar, uma vez mais, a tendência de cresci-

mento da nossa atividade, nos vários mercados onde estamos pre-

operacionais. 

Iniciámos, faz agora 4 anos, um processo de profunda reestrutu-

ração da empresa, através do qual concretizámos um conjunto de 

iniciativas estratégicas com vista ao (re)lançamento da internacio-

nalização das nossas atividades. 

Isto permitiu-nos, nomeadamente nos últimos dois anos, contornar 

-

res, tiveram de enfrentar no contexto de um forte abrandamento da 
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“Estou absolutamente grato, ao Mário Ceitil e aos 

quatro novos elementos da atual equipa de direção 

da CEGOC, Magda Machado, Alberto Rendo, Cátia 

Silva e Sofia Ferreira, por um dos períodos mais esti-

mulantes da minha carreira profissional e estou cer-

to de que, com esta equipa, poderemos fazer jus ao 

enorme legado que, ao longo de 53 anos de CEGOC 

em Portugal, as anteriores direções foram capazes 

de construir e nos deixar para o futuro.”

2015 foi um ano de 
mudanças ao nível 
da direção da CEGOC

atividade económica em Portugal. Estou em crer que aproveitámos 

muito bem este período, para nos reinventarmos em algumas di-

mensões críticas para o nosso negócio. 

Ao longo desse processo, fomos também capazes de ir burilando um 

novo modelo de intervenção junto dos nossos clientes que, acredi-

tamos, poderá servir o propósito pelo qual queremos ser reconhe-

cidos no mercado: liderar a transformação do desenvolvimento das 

pessoas nas organizações e torná-las mais audazes e competentes 

-

cativos. 

Somos, por isso, uma empresa que, hoje mais do que nunca, re-

conhece que a sua principal vocação, muito para além da simples 

oferta de conteúdos de formação ou da simples passagem do co-

nhecimento, é ajudar os seus clientes a ir mais além e, por isso, 

posiciona as suas propostas de valor, no Beyond Knowledge, como 

aliás aponta a assinatura da nossa marca. 

Isto traduz-se numa abordagem metodológica nova e completamen-

te holística, que se consubstancia antes de mais, na interpretação 

que fazemos do referencial 70:20:10, no contexto de uma área de 

negócio, orientada para intervenções à medida, à qual chamamos 

High Value Solutions. 
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A CEGOC tem renovado a sua equipa. 

Quais os objetivos que pretendem alcan-

çar este ano?

Somos pela diversidade! Esta constatação 

surgiu-nos quando, no contexto de uma 

nossos colaboradores sobre o que, no seu 

entender, torna a CEGOC numa empresa 

verdadeiramente única e, por outro lado, o 

que consideravam absolutamente crítico 

para que esta empresa permanecesse na 

vanguarda do seu mercado. 

concretização até 2020, será alvo de um pla-

no de implementação já a partir de 2016. 

Queremos trabalhar no sentido de conso-

lidar no mercado o nosso posicionamento 

enquanto Thought & Practice Leaders. So-

mos uma empresa com 53 anos de história, 

temos uma equipa multicultural, multies-

pecialista e multigeracional, pertencemos 

a um grupo internacional com presença em 

Um último objetivo estratégico, como não 

poderia deixar de ser, tem a ver com sermos 

-

mente bem-sucedida que satisfaça as ex-

pectativas de todos os nossos stakeholders.

Quais são as áreas de formação a que 

irão dar mais destaque? Quais as novida-

des previstas?

Para a CEGOC, a resposta a esta questão 

faz mais sentido se vista no âmbito do nos-

so portefólio de soluções Off-the Shelf, já 

que, no que toca a intervenções à medida, 

a nossa abordagem integrada de High Value 

Solutions, baseia-se numa lógica essencial-

mente metodológica e menos orientada por 

-

mos dar destaque. 

Assim, do conjunto de áreas de formação 

asseguradas pelas nossas ofertas Off-the-

-Shelf, destacaria o conjunto de cursos que 

dão corpo às ofertas Premium e Best Solutions 

e que, entre outros, incluem os diversos per-

de Coaching Executivo da CEGOC, reco-

nhecidos pela ICF – International Coaching  

Federation. 

mais de 50 países e que comemora este 

continua a dar-nos, acesso a algo mais do 

que simplesmente informação ou conheci-

mento. 

Enquanto Thought & Practice Leaders esta-

mos também apostados em liderar a trans-

formação em curso no âmbito do Digital 

Learning e em encabeçar a aplicação do re-

ferencial 70:20:10 no desenvolvimento das 

pessoas em Portugal. 

Queremos ainda assumirmo-nos como o 

parceiro de eleição em organizações na-

cionais e internacionais de referência, em 

setores de atividade estratégicos para a 

economia nacional. O alcance deste objeti-

vo estratégico só será possível por sermos 

uma organização teimosamente centrada 

no cliente e sermos capazes de conceber 

e utilizar soluções de intervenção, de refe-

Para assegurar tudo isto, necessitamos de 

garantir o alinhamento das nossas pessoas 

com o nosso propósito. Queremos que traba-

-

cante e motivador para todos. Para isso, con-

tinuaremos a fomentar a construção de uma 

cultura organizacional distintiva, que dê às 

pessoas todo o incentivo e o empowerment 

necessário para trabalhar no sentido desse 

propósito e de acordo com os nossos princí-

pios orientadores
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Destaco também um curso, construído a 

partir das pesquisas de Daniel Pink, autor 

de “A Nova Inteligência”, “Drive” e “Vender é 

Humano”, entre outras obras, a que chama-

mos: DRIVE- Aprenda o que a ciência sabe e 

as organizações não praticam. Neste curso 

que a CEGOC representa em exclusivo para 

Portugal, apresentamos uma nova aborda-

gem sobre o que nos motiva, nomeadamen-

te as motivações intrínsecas, as únicas cuja 

energia motivacional possibilita guindar as 

pessoas a níveis superiores de envolvimento 

e de performance. 

Já quanto à oferta Best Solutions

é um pouco diferente, uma vez que se tra-

tam de cursos aos quais damos destaque, 

dentro das diferentes gamas de formação: li-

derança; gestão de projetos; gestão e desen-

volvimento dos RH; desenvolvimento pessoal 

-

-

lidade…, entre outras. 

Por último, também gostaria de referir a re-

de Management, onde incluímos um conjunto 

de cursos novos, ligados à Gestão Estratégica 

e Sustentabilidade, dos quais destaco:

· Estratégia: ferramentas e processos chave

· Competitive Intelligence

· Planeamento por cenários

· Sustentabilidade empresarial e economia

   verde

Considera que este ano as empresas es-

tão dispostas a investir mais na formação 

dos seus colaboradores?

Já o referi e inclusive escrevi, em outros 

fóruns, que considero que o mercado da 

formação e desenvolvimento será cada vez 

mais confrontado com um problema sério 

relacionado com o gap enorme entre o que é 

ensinado e o que é transposto para a prática 

das empresas e que, frequentemente, justi-

-

sistência crescente em fazer investimentos 

A CEGOC tem investido em novas formas 

de comunicar, nomeadamente na cria-

ção de vários blogs. O objetivo principal 

é credibilizar a marca e estreitar a vossa 

relação com os clientes?

Se nos quisermos manter relevantes preci-

samos de nos diferenciar e de oferecer aos 

nossos clientes um conjunto de serviços 

e soluções que realmente os ajude a con-

cretizar transformações críticas para o seu 

negócio. 

Ora, não vale de muito termos essas solu-

ções para disponibilizar ao mercado, se este 

não conseguir aperceber-se com facilidade 

da sua existência. 

Em suma, o investimento feito em novas 

formas de comunicar visa, obviamente, es-

treitar a nossa relação com os clientes que 

já temos e, se possível, com os clientes que 

esperamos vir a ter, através da divulgação 

sistemática das nossas ideias, sugestões e 

mais-valias que as nossas abordagens me-

todológicas contêm, mas não é só isso... 

A “outra” intenção por detrás da criação 

dos vários blogs da CEGOC, porventura até 

-

lhança do que temos vindo a fazer, também 

nos novos canais de social media onde a 

CEGOC tem vindo a ganhar força, das enor-

mes facilidades que estas plataformas nos 

oferecem para partilhar, de mente aberta, 

a imensidão de ideias e soluções que uma 

organização como a CEGOC, com a sabedo-

ria a que me referi anteriormente, acumu-

lada ao longo de 53 anos de atividade em 

Portugal, ou do Grupo Cegos, com os seus 

inteiro, têm para oferecer.×
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O mercado da formação e desenvolvimento 

será cada vez mais confrontado com um problema sério 

relacionado com o gap enorme entre o que é ensinado 

e o que é transposto para a prática das empresas.


