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der perceber tendências para a área de  
Recursos Humanos e Formação em Por-
tugal, entrevistámos Ricardo Martins, 
CEO da Cegoc.

O que destacaria dos resultados deste 
estudo sobre o impacto da pandemia na 
formação e na aprendizagem? 

São quatro as grandes conclusões a re- 
tirar deste estudo. Em primeiro lugar, 
perante um contexto de incerteza pro-
vocado pelo surto pandémico e tudo o 
que ele continua a implicar, a formação 
é, ainda assim, considerada estratégi- 
ca pela maioria das empresas para en-
frentar os tempos que se adivinham. In- 
terpreto este resultado, desde logo, como  
uma evidência de que há uma consciên- 
cia clara do quanto a formação é fun- 
damental para acelerar a transforma- 

ção e que ela contribui, mais ainda neste 
contexto, para o aumento do desempe-
nho das pessoas e da competitividade 
das organizações. 

A segunda conclusão é que durante 
o período de lockdown as organizações 
aceitaram, em larga medida, o desafio 
de passar a formação presencial para
formatos 100% digitais, nomeadamen- 
te através da aposta em sessões síncro- 
nas online e aulas virtuais. 

Depois, que a maturidade digital ad- 
quirida pelas empresas durante este pe- 
ríodo aponta para que estas passem a 
considerar com bons olhos a possibili- 
dade de utilizar um mix de metodolo- 
gias formativas mais rico do que ape-
nas a formação presencial. Verifica-se 
mesmo um interesse crescente por so- 
luções formativas à distância, sem, to- 
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Apesar da crise, e de muitas empresas se estarem a ver obrigadas a reduzir despesas, 
«existe uma consciência de que a formação, mais que um custo, é um investimento  

que contribui significativamente para o aumento dos resultados e da competitividade». 
POR Ana Leonor Martins

O
Grupo Cegos – repre-
sentado em Portugal 
pela Cegoc, apresen-  
tou em finais de Outu- 
bro as principais con-

clusões de um estudo realizado inter-
nacionalmente (em Portugal, Espanha, 
Itália e Reino Unido, envolvendo 800 
inquiridos), “Decoding the Future of 
Learning: Post Lockdown”. O objecti- 
vo foi aferir as motivações das empre- 
sas em relação à sua estratégia formati- 
va para os seus quadros, procurando res- 
ponder como será o futuro das empre- 
sas, dos seus colaboradores e clientes, 
bem como dos fornecedores de servi- 
ços no sector da formação e desenvol-
vimento profissional.

Para analisar os resultando, focando 
na realidade portuguesa, e assim po- 
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A crise vai obrigar muitos profissionais 
a fazer uma inflexão na sua carreira e a 
ter de decidir conscientemente onde vão 
apostar o seu tempo e o seu dinheiro.

davia, se descurar completamente o for- 
mato presencial. 

Por fim, que as empresas vão conti- 
nuar a apostar nas soft skills como for- 
ma de responder aos desafios de trans-
formação mediatos e imediatos que se 
levantam. Sabemos que um número mui- 
to significativo de competências “hard” 
correm risco de obsolescência nos pró-
ximos três a cinco anos, e por isso é com 
agrado que verificamos que as empre- 
sas, em Portugal e na Europa, percebem 
que é fundamental investir em conteú- 
dos que promovam a agilidade, a adap-
tabilidade e a capacidade de reaprender 
a aprender dos seus colaboradores.

Centrando-nos apenas em Portugal, o que 
pode destacar? 
As empresas portuguesas continuam 
cientes da importância da formação. No  
que toca ao investimento nesta área, o 
estudo desenvolvido pelo Grupo Cegos 
aponta alguns números muito interes-
santes. Desde logo, verifica-se que 92% 
das empresas nacionais continuam a 
considerar a formação um pilar forte da  
sua estratégia e a comprová-lo está o fac- 
to de afirmarem continuar a manter or- 
çamento para tal. Aliás, deste universo, 

36% diz que a formação é para elas ain- 
da mais estratégica neste contexto e, 
como tal, pretendem aumentar o seu in- 
vestimento em programas formativos. 

Por outro lado, 56% reponderam ain- 
da que, neste contexto, irão alocar uma 
parte do seu orçamento a outras áreas 
igualmente críticas, mas que ainda as- 
sim pretendem manter os programas 
formativos considerados essenciais para  
potenciar o seu negócio. 

Já referiu que muitas empresas adoptaram 
formação 100% presencial e que o futuro 
passa por um mix de metodologias. Mas 
qual perspectiva que seja a “preferência”? 
A formação presencial vai “perder terreno”? 
Não é possível voltarmos, pelo menos 
para já, a apostar apenas em soluções de 
aprendizagem 100% presenciais. Neste 

contexto, a esmagadora maioria das em- 
presas, 90%, optou por percursos e solu- 
ções de formação à distância, com espe- 
cial destaque para formatos de Digital 
Learning como webinars, classes virtuais  
e módulos de e-learning, sem esquecer-
mos também, mas com menor prepon-
derância em Portugal, vídeos e podcasts.

Em 2021, apenas 15% das empresas 
nacionais afirma pretender retomar for- 
matos de formação essencialmente pre- 
senciais. O que podemos verificar é que, 
no próximo ano, a acreditar nas 59% das 
empresas inquiridas, haverá uma maior 
preferência por soluções entregues na 
modalidade blended. Não deixa de ser 
significativo, porém, que mesmo num 
cenário pós-pandémico como espera-
mos todos que venha a ser 2021, cerca 
de um quarto das empresas inquiridas 
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já apontarem para uma forte aposta em  
formatos essencialmente digitais.

As mudanças ocorridas este ano estão a  
ter impacto no “tipo” de formação esco-
lhido? Que mudanças notórias identifica 
no que as empresas vos pedem?

É natural que perante uma realidade 
radicalmente diferente daquela que al- 
guma vez acreditamos vir a ser possível 
fora de uma novela de ficção científica,  
as empresas se tenham sentido obriga- 
das a repensar prioridades, nomeada- 
mente no que diz respeito aos seus pla- 
nos de formação, especialmente no que 
a temas e conteúdos diz respeito. De re- 
pente, tudo passou a ter de ser feito à 
distância, desde a gestão remota dos ne- 
gócios, à gestão remota das pessoas e das 
equipas, à gestão remota das relações 
com clientes e fornecedores, passando 
pela necessidade de nos adaptarmos a 
um quotidiano onde muito rapidamente 
tivemos todos de aprender a trabalhar a 
partir de casa, com todas as implicações 
pessoais e familiares que isso comporta, 
e a interagir com novas plataformas co- 
laborativas e interfaces informáticos 
até aí vagamente conhecidos. 

Tudo isto se traduziu numa autên- 
tica corrida a recursos digitais e con-
teúdos que até já eram considerados im- 
portantes, mas apenas parcialmente ur- 
gentes. De um momento para o outro, 
estes temas e conteúdos saltaram para a  
ribalta. Sentimo-lo no estudo, mas sen- 
timo-lo também, e diariamente, no con-
tacto com os nossos clientes e parceiros. 

Sendo que muitas empresas estão a fazer 
reestruturações para reduzir custos, não 
pode a formação “sofrer” também? Ou as 
empresas percebem a imprescindibilida- 
de deste investimento para o sucesso?

Os resultados do estudo não reflectem  
essa preocupação. Apenas 8% das em-
presas inquiridas afirmam que os seus 
investimentos em formação irão ser tem- 
porariamente suspensos. Naturalmente 
que as dúvidas em relação à evolução da  
pandemia, associadas a um cenário ma- 

croeconómico ainda muito ambíguo e 
tendencialmente desfavorável, poderá 
conduzir as empresas a reverem esta 
posição. No entanto, como já referi ante-
riormente, ainda que confrontadas com 
uma incerteza extrema relativamente  
ao que o futuro lhes reserva, ainda as- 
sim pode verificar-se que existe nas em- 
presas uma consciência de que a forma-
ção, mais que um custo, é um investi-
mento que contribui significativamen- 
te para o aumento dos seus resultados 
e da sua competitividade. 

Como podem as empresas potenciar o 
investimento na formação e escolher as 
metodologias e conteúdos mais eficazes 
para assegurar resultados?

Há que testar diariamente novas formas 
de conceber, instalar e escalar projectos 
de formação e transformação organi- 
zacional, nomeadamente em formato 
digital e à distância, porque estes per- 
mitem a realização efectiva de poupan-
ças em rúbricas que não acrescentam 
valor à experiência pedagógica, como 
são as despesas de deslocação, estadia e 
alojamentos dos formandos. Creio mes- 
mo que, quando esta crise pandémica 
deixar de nos limitar, a maioria das em- 
presas passará a olhar com outros olhos 
a possibilidade de continuar a explorar, 
porventura ainda mais, estas e outras 
soluções digitais de maior valor acres-

centado que racionalizam custos e des- 
pesas onde, pelo pouco valor que apor-
tam, já não faz sentido apostar.

Quão estratégica é a formação profissio- 
nal neste momento?

Num contexto de aceleração tecnológi- 
ca crescente, em que o que se sabia on- 
tem já não nos serve amanhã, em que 
tudo aquilo que aprendemos e nos trou-
xe até aqui já não é suficiente para nos 
levar até onde precisamos de estar, para 
sobreviver e prosperar, receio bem que 
a resposta à pergunta que me está a co- 
locar seja autoevidente. 

Nos últimos oito meses vivemos co-
lectivamente o maior curso de formação 
profissional sobre adaptação ao novo 
amanhã que já chegou, e que alguma vez  
foi experimentado na história da huma-
nidade. Se queremos estar preparados 
para navegar e operar nesta nova rea-
lidade digital da Economia 4.0, então 
não há como contornar o tema, seja ele  
numa perspectiva de reskilling ou numa 
perspectiva de upskilling. 

Ao fim de mais de 200 mil anos de 
existência humana neste planeta, creio 
que já é hora de aceitarmos que, para 
evoluir, estamos condenados a ter de 
reaprender continuamente. Se isso não 
é estratégico, apesar da espuma deste 
ingrato momento, então não sei mais 
o que será. 

Quais diria que são os principais factores 
de sucesso da aprendizagem?

Se ainda estivermos a falar de aprendi-
zagem em contexto digital, considero 
essencialmente três: a conveniência já  
que o Digital Learning possibilita o aces- 
so à formação em qualquer lugar, altura 
do dia e/ou dispositivo digital disponível; 
a personalização, isto é a possibilidade 
de cada um escolher o percurso com os 
módulos síncronos e assíncronos que 
melhor o servem – algo que no formato 
100% presencial é praticamente impos- 
sível já que, uma vez em sala, todos rece- 
bem o mesmo conteúdo, independente-
mente de uns precisarem mais do iní- 

Em 2021, apenas 
15% das empresas 
nacionais afirma 
pretender 
retomar formatos 
de formação 
essencialmente 
presenciais.
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esforço de actualização constante, mas 
infelizmente o desafio não acaba aí. Com 
o advento das novas tecnologias surgem 
também novos desafios que desde logo 
têm a ver com o excesso de informação a 
que somos expostos diariamente. Uma  
autêntica avalanche de recursos e con-
teúdos estão a provocar uma sensação 
de “overload cognitivo” naqueles que 
procuram estar por dentro de tudo quan- 
to se publica, nos media mais tradicio- 
nais e nas redes sociais da especialidade. 

Temos de aprender a aplicar também 
os princípios do Just Enough e Just-for-
-me, isto é, aceitarmos que focar a nossa 
atenção em menos conteúdos é também 
uma forma de tirar mais proveito desse 
processo de aprendizagem, desde que 
seja disponibilizado num formato onde 
somos convidados a escolher, enquan-
to primeiros responsáveis pela nossa 
aprendizagem, um percurso à medida 
das nossas necessidades individuais. 

Que competências assumem maior rele-
vância neste “novo mundo do trabalho”?

Como disse anteriormente, o progresso 
tecnológico e social está a colocar-nos 
à prova, exigindo-nos todo um leque de  
novas competências transversais, pra-
ticamente em todos os sectores de acti- 
vidade. Num documento que publicá- 
mos faz agora praticamente um ano, pro- 
pusemos sete soft skills para se estar 
preparado para um futuro que já che- 
gou e que, a nosso ver, já começam a tor- 
nar-se activos muito procurados, por 

serem escassos, e que merecem por isso 
a nossa aposta colectiva nos próximos 
anos. São elas a colaboração remota, a  
comunicação digital, a agilidade e adap-
tabilidade, a criatividade e sentido de ino- 
vação, o espírito de iniciativa e empre- 
endedorismo, a organização eficaz do 
trabalho e a capacidade de (re)aprender 
a aprender. 

Que tendências perspectiva para a área 
da Formação?

Sabemos que as ferramentas colabora-
tivas e de aprendizagem online foram 
uma solução absolutamente eficaz e de- 
ram-nos uma ajuda preciosa nos tem- 
pos mais conturbados da pandemia, mas  
precisamos agora de continuar a pers-
pectivar o futuro destas e de outras fer- 
ramentas e modalidades formativas. 

De acordo com o estudo, concluímos 
que o equilíbrio ideal será entre o que se 
perspectiva como as melhores práticas 
formativas e a aprendizagem alternada 
em contexto de trabalho. Cada vez mais 
o processo de aprendizagem formal e 
informal vão-se confundir um com o 
outro, ou seja, uma aprendizagem híbri- 
da acompanhada por especialistas que 
se instalam na realidade do participan-
te e ajudam-no a encontrar respostas 
para os seus reais problemas, no exacto 
momento em que ele os está a sentir. 

Contudo, e de uma forma global para  
todos os países, a incerteza destes tem- 
pos leva a uma orientação que, por en- 
quanto, visa uma formação quase ex-
clusivamente digital (67%). Facto que 
se deve quer à necessidade de reduzir o 
orçamento destinado à formação (29%), 
quer à necessidade de evitar comporta-
mentos que possam aumentar o risco de 
contágio. Não é por acaso que a opção  
por conteúdos relativos a potenciar com- 
petências de smart working que englo-
bam recursos que apoiam os formandos 
a trabalhar, aprender e colaborar com 
eficácia remotamente foi apontada como 
uma prioridade para 2021 por mais de 
38% dos profissionais de Learning & De- 
velopment inquiridos. 

cio e outros mais do fim; e, por último, a 
possibilidade de humanizar a experiên-
cia, mesmo que ela seja 100% online, já  
que precisamos das emoções para me-
morizar e, consequentemente para me- 
lhor aprender. 

Este último factor é hoje uma rea-
lidade cada vez mais presente, muito 
graças ao avanço da tecnologia, e uma das 
principais razões porque deixámos cair, 
bem lá atrás, o eLearning puro. Passámos 
a desenhar percursos formativos 100% 
digitais ou semi-presenciais com base 
no referencial 70-20-10, integrando ele-
mentos de mentoria e acompanhamento 
individual à distância com comunidades 
de prática partilhada 100% online, entre 
outras coisas que nos permite aumentar 
a eficácia formativa de ajudar os nossos 
formandos a passar mais depressa das 
competências à performance.  

Não basta falarmos das empresas, as pes- 
soas também serão aqui fundamentais. 
A pandemia veio promover um salto tec-
nológico nas empresas, com impacto nos 
processos e também nas funções. Isso exi- 
girá novas competências aos profissio- 
nais. Por um lado, são todos reconvertí- 
veis? Por outro, estão todos disponíveis 
para essa reconversão?

A resposta mais honesta a essas duas 
últimas questões é... não sei! Gosto de 
pensar que sim, mas não tenho evidên-
cias absolutas de que assim seja. Esta 
crise vai obrigar muitos profissionais 
a fazer uma inflexão na sua carreira e 
a ter de decidir conscientemente onde 
vão apostar o seu tempo e o seu dinhei-
ro para adquirir novas competências 
que lhe permitam voltar e, se possível, 
manter-se no mercado de trabalho sem 
se exporem à precariedade. Há quem 
lhe chame Just-in-time Learning, e faz  
sentido, já que não estamos num tempo 
onde aprender algo, seja lá o que for é, por 
si só, sempre útil para o caso de virmos 
um dia a precisar desse conhecimento 
– Just-in-case Learning. 

Os esforços individuais de upskilling 
e reskilling têm de ser vistos como um 


