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Através do último barómetro internacional 
«Transformations, Skills and Learning», desenvol-
vido pelo Grupo CEGOS na Europa, na Ásia 
e na América Latina, verificámos algumas gran-
des tendências no campo da (trans)formação
e do desenvolvimento do talento. Por um lado,
a emergência de competências 4.0 num cenário 
cada vez mais virtual, que obriga as organizações 
a reajustarem e reforçarem a oferta formativa 
em 'soft skills', como gestão e liderança, comuni-
cação, colaboração remota, agilidade e adapta-
bilidade, para além de 'hard skills', técnicas ine-
rentes à atividade de cada colaborador. Por 
outro, o facto de os colaboradores estarem
a assumir uma atitude cada vez mais proativa 
relativamente ao seu desenvolvimento: 76% dos 
inquiridos revelam que participariam voluntaria-
mente em formações fora do horário de trabalho 
e 55% admitem estar dispostos a custear parte 
dessa aprendizagem para fazer face às transfor-
mações em curso. 
O futuro da aprendizagem passa também por 
modelos mais flexíveis que combinem momentos 
de formação presencial e 'on-line', atividades
e participantes locais e virtuais, sessões cultural-
mente mais diversas e pedagogicamente mais 
curtas ('microlearning'), dinâmicas, interativas
e também eficazes. Por fim, é inevitável falar
da importância que conceitos como 'employee 
experience', 'well-being' e saúde mental passa-
ram a ter nas organizações.

Se no início da pandemia conteúdos formativos 
relacionados com o teletrabalho foram os mais 
procurados (trabalhar eficazmente a partir
de casa, gerir remotamente equipas e projetos, 
organizar reuniões a distância...), hoje assisti-
mos a uma procura vincada por temas como 
gestão do stresse, resiliência, inteligência emo-
cional, gestão do 'engagement', diversidade
e inclusão e atividades experienciais que convi-
dem os participantes ao contacto com a nature-
za, à ressocialização e à reconexão pós-pandémi-
ca e à promoção da felicidade e do equilíbrio nas 
esferas pessoal e profissional. 
A nossa perceção do mercado diz-nos que num 
futuro próximo a formação 100% remota (antes 
quase residual) poderá representar '+O ou até 
50% da atividade. Contudo, apesar da digitaliza-
ção crescente, estamos convictos de que mais
do que agregar tecnologia de ponta, o que im-
porta garantir num programa de formação
é a mais-valia da interação humana. 
Assim, vamos continuar a alargar e reajustar
o nosso portfólio de programas presenciais
e 'blended'em formatos híbridos e programas 
100% 'on-line', já que todos podem conviver
e combinar-se de forma saudável e frutífera, 
dependendo do objetivo da aprendizagem. 

Cátia Silva 
'Head of open courses 
business development
e multimodal learning 
and development
advisor' na CEGOC 

SETEMBRO | OUTUBRO 22


