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O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
E O SEU IMPACTO NA GESTÃO DE RH

COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS 
DO FUTURO

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
PERCEÇÃO E UTILIZAÇÃO
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formação e 
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79% 55% 42%Como fazer
face a esta
nova realidade?

dos Diretores de RH e L&D já 
começaram a refletir sobre o impacto 
profundo do desenvolvimento 
tecnológico ao nível dos negócios
e das competências

capacidade de 
reaprender a aprender

organização eficaz
do trabalho

participar em ações
de formação presenciais 
sobre temas específicos

DIRETORES EUROPEUS 
DE RH E L&D

COLABORADORES

beneficiar de acompanhamento 
on-demand através de um tutor 

ou formador

ter a oportunidade de interagir 
com colegas em contexto 

profissional

ter acesso a documentos, 
vídeos ou módulos online

contar com o suporte 
da chefia direta

60%

De acordo com os Diretores de RH e L&D, os colaboradores deverão 
desenvolver e dominar as seguintes competências comportamentais: 

As formas mais eficazes de desenvolver competências:

dos Diretores europeus de RH
e L&D enfrentam atualmente um 
gap de competências-chave

45% 41%
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47%
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31%
41%

95%
dos profissionais europeus no ativo 
estão dispostos a realizar algum tipo 
de formação para conseguirem 
adaptar-se às alterações tecnológicas

Conseguir avaliar o impacto e o ROI
dos percursos de aprendizagem

dos profissionais europeus 
no ativo estão dispostos a 
financiar parte do custo 
das suas formações

estão dispostos a realizar 
formações fora do seu 
horário de trabalho

87%

53%
79%

Informação retirada do Estudo europeu “Transformations, Skills and Learning” conduzido pelo 
Observatório CEGOS em 2018. Os dados resultam de inquéritos realizados a 2.227 colaboradores

e 316 Diretores europeus de RH e L&D de empresas privadas com mais de 50 trabalhadores.

De acordo com os Diretores europeus de RH e L&D, como se deve
desenvolver a formação e os percursos de aprendizagem?

24%

vai alterar a sua 
forma de trabalhar 

vai fazer desaparecer
a sua função

Os profissionais europeus acreditam 
que o desenvolvimento tecnológico:

Na opinião dos Diretores
de RH e L&D, as
organizações vão enfrentar:

o aparecimento de 
novas áreas de negócio

53%
a criação de novos 
postos de trabalho

45%
o desaparecimento de algumas 
profissões28%

Os especialistas alertam
O "skills gap risk" está a aumentar e ameaça
as empresas. Quando as competências não são 
valorizadas ao mais alto nível da organização,
esta situação traduz-se num risco que pode
impedir o seu desenvolvimento e transformação. 
Esta deve ser uma prioridade para as organizações.

49%
flexibilidade
e adaptação

Os especialistas alertam
Como já se encontram a operar num ambiente
de rápida mudança, as empresas devem analisar 
cuidadosamente as funções que estão a sofrer 
metamorfoses. A elaboração de um job mapping 
pode ser muito útil para antecipar o impacto
da tecnologia e das transformações atuais.

93%
dos Diretores europeus de RH
e L&D consideram que a 
aprendizagem ao longo da vida
é uma alavanca estratégica com 
3 prioridades:

Proporcionar aos colaboradores os meios para
aprender a qualquer momento, de acordo com
as suas necessidades

Reforçar a ligação entre a política de formação 
e a estratégia da empresa
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2
3

Os especialistas alertam
Otimize a sua abordagem de L&D através das ferramentas de orientação apropriadas 
(cumprimento de metas, monitorização de custos, contribuição para o desempenho
da empresa...) e trabalhe em equipa com os seus stakeholders.

deve ser promovida 
formação em 
contexto real
de trabalho

66%
a formação

e os percursos
de aprendizagem 
devem ser mais 
personalizados

57%
os dispositivos 
devem ser mais 

interativos
e envolventes

42%
os métodos
de formação 

disponíveis devem 
ser mais 

diversificados

41%
os formatos 

devem ser mais 
curtos

31%

Os especialistas alertam
Proporcione instrumentos de aprendizagem que impulsionam a performance.
Construa percursos de aprendizagem personalizados e sustentáveis que incorporem
a aprendizagem em contexto real de trabalho e sustentem a transferência
de comportamentos e competências.
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