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GRUPO CEGOS 

JOSÉ MONTES 
CEO DO GRUPO CEGOS 

RICARDO MARTINS 
DIRECTOR-GERAL DA CEGOC 

Uma verdadeira 
revolução de 
competências 

No Grupo Cegos, a nível_ internacional., e na Cegoc Portugal. em particular, o foco não 
está tanto na formação propriamente dita, mas na transformação que esta pode, e deve, 

proporcionar, preparando profissionais e empresas para um mercado perante uma 
verdadeira revolução de competências. POR Margarida Lopes 1 FOTOS Cristina Carvalho 

rentável e isso é uma garantia de pros-
peridade e da permanência no mercado. 

os principais desafios que as empresas 
enfrentam no actual contexto e como 
a Cegoc as ajuda a dar-lhes resposta. 

Grupo Cegos, do qual 
faz parte a portuguesa 
Cegoc, tem passado por 
diversas transforma-
ções ao longo dos anos, 

tendo neste momento a ambição de for-
mar as pessoas para que estas mudem 
efectivamente a forma como trabalham. 
Tendo o foco da sua actividade na pres-
tação de serviços nas áreas de Formação, 
Consultoria e Recrutamento e Selecção, 
está presente em mais de 60 países. 

O líder do Grupo a nível internacio-
nal, José Montes, esteve em Portugal 
e, numa entrevista exclusiva à Human 
Resources, falou do momento de trans-
formação que o sector vive. Presente na 
conversa esteve também Ricardo Mar-
tins, director-geral da Cegoc, destacando 

Nesse período, que mudanças fundamen-

tais consegue identificar no mercado? 

JM:  O sector da Formação caracteriza-se 
por ter sobretudo empresas pequenas e 
nacionais. Nos últimos anos, tem havido 
uma tendência de consolidação. Acredito 
que vão existir sempre empresas peque-
nas, mas actualmente está a haver uma 
consolidação maior de grandes grupos 
internacionais. E, não só por causa do 
seu tamanho, mas sobretudo pela sua 
capacidade, o Grupo Cegos consegue ser 
pró-activo. Tem-se afirmado na indústria, 
abriu escritórios na Ásia, na América La-
tina e fez uma aquisição importante no 
Brasil. Tem consolidado o mercado pouco a 

Assumiu a presidência do Grupo Cegos em 

2014. Qual o balanço que faz do trabalho 

desenvolvido e também do percurso do 

grupo nestes seis anos? 

José Montes (JM):  Um balanço positivo. 
Nestes seis anos, a Cegos tem crescido 
muito, sobretudo em termos de inovação, 
e o perfil do grupo tem mudado, tornando-
-se mais internacional, inovador e eficaz. 

Sendo um grupo com praticamente um 
século de existência, e num sector volátil 
como aquele em que actuamos, penso que 
a sua grande força tem sido ser capaz de 
se adaptar e de ser consistente do ponto 
de vista financeiro. A Cegos sempre foi 
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pouco, e tem novas ferramentas de forma-
ção, mais digitais e menos tradicionais. 

profissionais sejam capazes de acompa-
nhar as transformações do próprio ne-
gócio e, nesse sentido, a formação não é 
mais do que um meio para ajudar a que 
essas transformações dos modelos de ne-
gócio sejam reais, e que as pessoas se-
jam capazes de implementá-las. 

Mas e no mercado em si, que necessidades 
se têm destacado? 

JM:  A revolução digital em curso está a 
ter repercussões no mercado de trabalho. 
Há profissões que vão inevitavelmente 
desaparecer e outras que se vão trans-
formar, e isso pressupõe um esforço de 
formação das pessoas, de upskilling, res-
killing, porque as competências já não 
são as mesmas. O mercado de trabalho é, 
neste momento, um mercado de revolução 
de competências. 

ções reais nas práticas profissionais fun-
cionam e trazem resultados. 

Partimos de quatro convicções de 
como será a formação no futuro. A primei-
ra é que, para mudar a maneira de tra-
balhar, a formação tem de se estender 
durante um certo período de tempo. 
Por exemplo, podemos aprender algo 
em cinco minutos, ou num dia de for-
mação, mas é difícil que a partir desses 
cinco minutos ou desse dia, se mude a 
forma de trabalhar radicalmente. Depois 
dessa formação, voltamos a trabalhar 
condicionados pelos nossos hábitos, e é 
difícil mudar. Defendemos que, para gerar 
efectiva mudança, é preciso um período 
de tempo de quatro a oito semanas. E 
com as ferramentas digitais podemos 
preparar um percurso de várias semanas, 
com actividades, que ajudam as pessoas 
a adoptar novos hábitos. 

Quais considera serem os principais desa-
fios das empresas, a nível global? 

JM:  Além da revolução de competências, 
é necessário distinguir dois tipos de ne-
cessidades de formação. Uma é a neces-
sidade de formação de competências das 
pessoas, ou seja, competências pessoais, 
transversais. E outra é permitir que os 

Permitirão também que cada um aprenda 

au seu ritmo e eventualmente até direc-

 

De que forma a Cegos se propõe a ajudar as 
empresas a transformar os departamentos 
de Recursos Humanos? 

JM:  A Cegos quer passar de um grupo que 
"se limitava" a formar pessoas para uma 
proposta de valor que consiste em fazer 
com que as pessoas melhorem efectiva-
mente a sua performance, a sua maneira 
de trabalhar. 

Antigamente, os profissionais parti-
cipavam duas ou três vezes por ano num 
evento formativo e isso supostamente 
incrementava melhorias no trabalho. 
Este processo era relativamente eficaz, 
mas pouco eficiente. Hoje, a tecnologia 
permite-nos assegurar que as modifica-
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José Montes 
CEO do Grupo Cegos 

uma empresa de transformação, tanto nos 
indíviduos ou das equipas, mas também 
das organizações. Actualmente, a empresa 
faz eventos formativos, promove processos 
de transformação individual de equipas 
através do coaching, acompanhando a 
transformação do formando, antes e de-
pois da formação em sala, dando uma ajuda 
extra para que consiga transferir o saber 
do dia-a-dia para o contexto de trabalho. 

Aquilo que o José estava a dizer há 
pouco está relacionado com a necessidade 
de as pessoas aplicarem cada vez mais 
aquilo que sabem no contexto de trabalho 
e aprenderem enquanto estão a trabalhar. 
Esta é seguramente uma das novidades 
em que temos investido. 

cionar a formação mais de acordo com as 

suas necessidades... 

JM:  Sim, essa é a nossa segunda convic-
ção, que as actividades digitais permi-
tem a personalização. Enquanto numa 
formação tradicional, presencial, o con-
teúdo é sempre o mesmo para toda a gen-
te, com as ferramentas digitais disponí-
veis, podemos personalizar o tipo de for-
mação que damos, com base na informa-
ção que temos sobre os formandos, atra-
vés de questionários. Isso permite ajus-
tar a formação às necessidades específi-
cas de cada formando. 

No entanto, propomos aos clientes 
que existam interacções humanas. Essa 
é a terceira convicção. À frente de um 
ecrã podemos aprender, mas não apren-
demos tão bem como quando há intera-
ção humana, porque aprendemos mais 
quando sentimos emoções. E, graças 
ao digital, mesmo sem ser presencial, 
podemos preparar cursos com essa in-
teracção. Podemos, por exemplo, prepa-
rar aulas virtuais. 

JOSÉ MONTES 

Falta a quarta convicção... 

JM: A quarta convicção é que trabalho e 
formação, hoje, não têm de ser duas reali-
dades separadas e estanques. As ferramen-
tas digitais permitem uma união destas 
duas coisas, ou seja, há momentos em que 
trabalhamos e nos formamos ao mesmo 
tempo; é a aprendizagem "on the job". 

«A Cegos quer passar de um grupo que 
"se limita" a formar pessoas para uma 
proposta de valor que leva as pessoas 
a mudar a sua maneira de trabalhar.» 

Estamos a falar de processos de mu-
dança comportamental em escala, pas-
sando naturalmente por soluções de 
desenvolvimento de talento, mas também, 
muitas vezes, por projectos mais amplos 
nas organizações como um todo. 

Portugal foi um dos primeiros paí-
ses onde o Grupo opera há 57 anos e foi 
sempre muito importante. A Cegoc foi 
uma empresa que sempre ultrapassou 
bem as crises. E, com a entrada no Brasil, 
Portugal assume ainda maior importân-
cia, porque permite estabelecer uma li-
gação através da mesma língua. 

Que tendências prevê para a Economia 4.o? 

JM:  O desafio é saber como conseguir que 
as pessoas não se limitem a progredir, 
mas que participem na disrupção do mer-
cado, o que obriga a que se modifiquem 
os métodos de trabalho profundamente. 

Ricardo, percebemos que o posicionamen-

to do Grupo Cegos se tem vindo a alterar. E 

a Cegoc, como tem evoluído em Portugal e 

qual a estratégia que assume actualmente? 

Ricardo Martins (RM):  Na mesma linha do 
Grupo, a Cegoc foi, durante muitos anos, 
uma empresa de formação orientada para 
a entrega de um conjunto de produtos for-
mativos de excelência. Nos últimos anos, 
para além disso, assume-se também como 

Para alargarmos a conversa ao Ricardo 

Martins, pergunto-lhe como posiciona 
Portugal no Grupo Cegos? 

JM:  Se, até há uns anos, eramos uma em-
presa francesa com filiais no estrangeiro, 
hoje, o Grupo Cegos é um grupo interna-
cional de origem francesa, pois a maior 
parte do negócio e dos colaboradores já 
não está em França. 

Em concreto, quais são os principais desa-

fios que identificam no mercado empre-

sarial português? 

RM:  Portugal vive uma fase de expan-
são, que nos leva muitas vezes a olhar 
para o talento que temos, e dizer que é 
escasso. O grande desafio que o tecido 
empresarial tem é ver esse conjunto de 
recursos com outros olhos, conseguir 
identificar capacidade para além daqui-
lo que os filtros tradicionais nos permitem 
ver. E descobrir que afinal podemos não 
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«O grande desafio do tecido empresarial 
português é conseguir identificar 
talento para além daquilo que os 
filtros tradicionais nos levam a ver.» 

RICARDO MARTINS 

ter escassez de talento, mas antes muito 
talento, que muitas vezes não consegui-
mos identificar. 

Na perspectiva do reskilling há desa-
fios interessantes. Muitas organizações 
vão precisar de pensar o que é que querem 
fazer com as pessoas que têm, como é que 
essas pessoas podem passar a contribuir 
com outro valor. Em muitas organizações, 
há pessoas a fazerem tarefas repetitivas, 
que não contribuem com valor substan-
cial para a empresa. Nessa perspectiva, 
venha daí a automação e a inteligência 
artificial, porque vai libertar os recursos 
para outras tarefas mais interessantes. 

gressão, que as desafia. A Cegoc orgulha-
-se de contar com um grupo de pessoas 
que procura atirar-se para os novos desa-
fios com ambição, às vezes surpreenden-
do-se a si próprios. 

nova geração de gestores que são absolu-
tamente sensíveis a isso, e têm dado mais 
destaque a estes temas. Deixámos de falar 
de recursos humanos, para passarmos 
a falar de capital humano, de talento. 
Nestas "novas" designações entende-se 
muito daquilo que há de tão estratégico 
neste tema. 

A área de Gestão de Pessoas é, de facto, 
encarada pelos líderes máximos das em-
presas como cada vez mais estratégica? 

RM:  Sim, considero que é a mais estra-
tégica e os próprios gestores de Pessoas 
têm, nos últimos anos, assumido posições 
mais próximas da liderança de topo, pre-
cisamente porque há este reconhecimen-
to. Na minha perspectiva, ainda há muito 
potencial para se aproveitar e há uma 

Acredita que as pessoas estão prepara-
das para dar resposta a esses desafios? 

RM:  As pessoas nunca estão prepara-
das. Hoje não é possível dizer "estou for-
mado", pelo contrário, todas as pessoas 
da organização têm de estar permanen-
temente em formação. Diria que as pes-
soas têm de se ir preparando, porque o 
ritmo de transformação lá fora é avas-
salador e se o ritmo de transformação 
interior das organizações não o acom-
panhar, dificilmente as empresas têm 
possibilidade de subsistir. 
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E na Cegoc, como tem vindo a ser feita 
essa transformação? 

RM: A Cegoc está a apostar em trazer 
outro tipo de consultores, outro tipo de 
colaboradores, com competências para 
o digital; a investir fortemente na for-
mação; a alargar um pouco o alcance, 
apostando na diversidade de colabora-
dores. Por outro lado, podemos também 
dar possibilidade aos nossos colabora-
dores de trabalharem noutras geogra-
fias. Já temos portugueses em França e 
na Suíça, e é uma experiência que que-
remos alargar. 

Ricardo Martins 
Director-geral da Cegoc 

Acredita que precisamos de uma "nova" 

Gestão de Pessoas, com novas competên-

cias nos seus gestores, ou as áreas core 

vão permanecer as mesmas? 

RM:  Se tudo está em transformação, natural-
mente que a área de Gestão de Pessoas tam-
bém está. Actualmente, com as ferramentas 
de people analytics, temos a possibilidade 
de olhar para este tema e os seus números 
de uma forma diferente e perceber como 
é a experiência de quem trabalha nas or-
ganizações. E isso faz toda a diferença. 

Um exemplo interessante é que, no 
passado, havia empresas com a sua força 
de trabalho internalizada a receber for-
mação. Hoje, muitas empresas recorrem 
ao Outsourcing e portanto as pessoas que 
trabalham lá não pertencem necessaria-
mente ao seu headcount e por isso nem 
sempre são incluídas nos programas de 
desenvolvimento da organização. 

Mas essas pessoas continuam a ter 
necessidade de se desenvolverem, de re-
ceberem formação e de transferi-la para 
odia-a-dia de trabalho, trazendo valor 
para as suas organizações. Como fazê-
-lo de um modo eficaz e eficiente? Este 
é um desafio que também se impõe aos 
novos gestores de formação e responsá-
veis de capital humano, em que todos 
temos de ponderar. • 

Como estão as vossas pessoas a aceitar 
estas mudanças? 

RM:  Aceitam com muita naturalidade. 
Sabem que o futuro também passa por 
estar em organizações que acreditam 
nelas, que lhes dão esse espaço de pro-
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48 Em directo  
JOSÉ MONTES 
CEO no Grupo Cegos 

RICARDO MARTINS 
Director-geral na Cegoc 


