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3 perguntas a…

Charles Jennings 
Cofundador do Instituto 70:20:10  

Qual a proposta do refe-
rencial 70:20:10?

O modelo 70:20:10 não é 
uma regra ou uma teoria 
de aprendizagem. É um 

modelo, ainda pouco explorado pela 
maioria das organizações que propõe 
uma nova abordagem para explorar 
100% do potencial de aprendizagem 
de cada indivíduo. Obriga-nos, por isso, 
a repensar os processos de formação e 

este referencial nos sugere, é saber que 
temos outras formas e oportunidades para 
preparar e incentivar os colaboradores a 
focar na transferência do que aprenderam 
para o seu dia-a-dia de trabalho. Este 
referencial desafia as empresas a pensar 
noutras formas de tirar partido dos seus 
processos de formação e desenvolvimento, 
adequando-os às pessoas que têm na sua 
empresa por forma a tornarem-se orga-
nizações mais competitivas.

A tradição já não é o que era. Qual o futu-
ro da formação? 

Não existem duas organizações iguais… 
por isso nem todas poderão sentir com 
a mesma intensidade o aparecimento 
das novas tendências anteriormente 
mencionadas. É importante que os 
gestores de Recursos Humanos e de-
mais responsáveis das organizações, 
estejam atentos ao que se passa no seio 
das suas organizações e percebam quais 
as dinâmicas próprias que estas ideias 
produzem no processo de aquisição de 
novas competências e nas motivações 
em transferir de cada colaborador. 

É imperativo estarem despertos 
para identificar e medir se existem 
diferenças assinaláveis, à medida que 

o referencial for sendo instalado, na 
forma como as competências de cada 
colaborador impactam positivamente 
os resultados da organização. 

As organizações terão de se preparar 
para um tempo em que cada colaborador, 
autonomamente, será chamado a respon-
sabilizar-se pelo seu próprio percurso de 
aprendizagem e disponibilizarem-se para 
promover o desenvolvimento individual, 
focando-se na pessoa e não na sua função. 

O Business Transformation Summit é 
um evento que reúne pela primeira vez 
em Portugal, três destacados oradores 
internacionais, no dia 29 de Setembro, no 
Pavilhão do Conhecimento em Lisboa.

desenvolvimento profissional e humano, 
de uma forma totalmente integrada. 

De que forma se consegue obter um im-
pacto positivo nas organizações?

Estudos demonstram que as organizações 
que implementaram este novo paradigma, 
reagem mais depressa a contextos de 

mudança, melhoram os seus níveis de 
motivação interna e aumentam significa-
tivamente a satisfação dos seus clientes. 
Porém, implementar o referencial 70:20:10 
exige um novo mindset e o domínio de 
novas competências. Mais importante 
do que os números e as proporções que 

O futuro da formação passa por 
integrar de uma forma séria e objec-
tiva, uma maior responsabilização de 
cada colaborador pelo seu papel nos 
resultados do negócio e no seu próprio 
desenvolvimento. Passa também por 
misturar novas formas e formatos de 
aprendizagem. Esta aprendizagem 
será cada vez mais colaborativa e será 
realizada sobretudo através dos ou-
tros e de uma forma mais informal 
e experiencial, sobretudo através de 
plataformas e interfaces digitais e 
recursos de aprendizagem na web. O 
digital representará, cada vez mais, 
uma parte fundamental de acesso e 
validação do conhecimento no futuro. 


