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60 ANOS  CEGOC 

caso da venda de uma das áreas 
de negócio em que tínhamos 
tradição e reconhecimento, a 
dos testes psicológicos, e que 
historicamente vinha da nossa 
associação à TEA Ediciones, 
em Espanha. Foi uma decisão 
difícil, mas necessária, que 
nos permitiu repensar o 
negócio e alcançar os meios 
para expandir horizontes e 
adquirir novas valências, como 
por exemplo, entre outras, 
o outsourcing da gestão da 
formação que realizamos 
através da nossa participada 
CIMES e que, com uma equipa 
crescente, nos permite oferecer 
serviços de MTS - Managed 
Training Services a grandes 
empresas europeias e globais a 
partir de Lisboa.

encontrado na CEGOC um meio 
nutritivo para florescer. Ao mes-
mo tempo, temos vindo a con-
seguir “exportar”, com sucesso, 
recursos de Portugal para as 
restantes geografias do Grupo, o 
que não só nos enche de satis-
fação, como nos tem permitido 
alargar horizontes profissionais 
para as nossas pessoas.

Nos próximos cinco anos, o que 
vamos ver a CEGOC fazer de 
diferente? Inovar no processo 
e/ou no produto ou serviço? Há 
novas apostas estratégicas?
Com certeza. Está na nossa na-
tureza que assim seja. Muito em 
breve, aliás, esperamos anunciar 
mais uma aquisição estratégica 
muito significativa, que nos per-
mitirá consolidar o nosso posi-
cionamento enquanto parceiros 
de (trans)formação organizacio-
nal, junto dos nossos clientes. 
A aposta na inovação também 
é para continuar e a renovação 
do portefólio de soluções de 
aprendizagem digital e serviços 
de MTS será uma constante. As 
parcerias com a Franklin Covey 
e com a Huthwaite International 
estão a ser reforçadas e estamos 
à procura de uma aliança estra-
tégica com uma organização 
que nos permita catalisar a nossa 
oferta de reskilling nas áreas de 
IT e Digital.

DESDE 1962, A CEGOC 
PROCURA ESTAR 
NA VANGUARDA DO 
SETOR, INOVANDO 
E APOSTANDO 
SEMPRE EM TRAZER 
PARA O MERCADO 
PORTUGUÊS O QUE 
DE MELHOR SE FAZ NA 
EUROPA E NO MUNDO

Os recursos humanos – as 
pessoas – são o centro de toda 
a atividade da CEGOC. Interna-
mente, na gestão dos seus pró-
prios RH, como é materializada 
esta prioridade?
Tornou-se um lugar-comum 
dizer que as empresas são as 
pessoas, mas, no caso de uma 
organização como a nossa, as 
pessoas são mesmo um fator 
de diferenciação estratégica. 
Procuramos atrair talento que 
comungue dos nossos valores 
- compromisso, agilidade e par-
tilha - e acrescente diversidade 
à nossa cultura organizacional e 
de gestão. Orgulho-me de, ao 
longo dos anos, termos acolhido 
recursos provenientes de outras 
empresas deste setor que con-
nosco permanecem por terem 

Ricardo Martins, 
Diretor Geral 
da CEGOC
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Os rostos que 
fazem a

suas pessoas, e a empresa que se dedica prioritariamente  
à formação indicou três colaboradores para a realização  

de minientrevistas. O critério de escolha foi a diversidade temporal de 
permanência, com casos paradigmáticos de longevidade, tempo médio 

(atual) e entrada recente.
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› Que perceção tem da evolução 
da CEGOC durante estes anos de 
permanência: o que mudou e o 
que se manteve imutável?
Ao longo destes anos, diria que mudou 
quase tudo: as equipas e a forma de 
fazermos o que fazemos. Evoluímos e 
progredimos em termos tecnológicos, 
digitais e na diversidade de soluções que 
apresentamos aos clientes. Contudo, na 
minha perspetiva, a longevidade da CEGOC 
também se deve ao que se manteve, ao 
imutável: os valores e princípios basilares 
que marcam a nossa forma de atuação 
interna e com os clientes. Fazendo de 
forma diferente, mas sempre acreditando 
que contribuímos para o desenvolvimento 
e a transformação das organizações, ao 
trabalharmos com as suas pessoas e equipas.

A seu ver, o que acrescenta de valor à 
CEGOC e o que lhe trouxe a empresa em 
termos de enriquecimento pessoal?
O meu contributo na CEGOC, ao longo destes 
anos, tem sido marcado pelo privilégio de 
ser convidada a integrar e participar em 
várias equipas para responder aos diferentes 
desafios: contribuir para o desenvolvimento 
das pessoas, participar na criação de novas 
soluções ou de novas formas de fazer.
Estes desafios têm sido também o 
“alimento” do meu enriquecimento pessoal, 
quer pela aprendizagem constante, 
quer pelo retorno de ver as pessoas 
crescerem na CEGOC ou nos clientes.

“A BUSINESS 
TRANSFORMATION 
SUMMIT (EM 2019) FOI 
DAS EXPERIÊNCIAS MAIS 
MARCANTES”

› O que a fez escolher à CEGOC? Como soube 
da vaga e como foi o processo de seleção?
Há cerca de 3 anos e meio decidi mudar de área 
profissional e, tendo em conta os meus estudos 
em Psicologia Social e das Organizações, a área 
da formação despertava-me bastante interesse. 
Vi na CEGOC uma organização com a qual me 
identificava e onde acreditava ter oportunidade 
de crescer profissionalmente, muito motivada 
também pelo forte cariz transformador na área da 
formação e desenvolvimento digital de soluções. 
Através de colegas, soube que a equipa de 
Digital Learning da CEGOC estava em proces-
so de restruturação e decidi candidatar-me. 
O processo de seleção correu de forma célere. Após 
o envio de currículo, fui contactada telefonicamente 
e, logo nesse momento, alinhámos expectativas, 
tendo sido também convidada a responder a um 
desafio característico da área para a qual me estava a 
candidatar. Seguiram-se duas entrevistas presenciais, 
durante as quais tive oportunidade de apresentar 
a minha resposta ao tal desafio e de falar sobre a 
minha experiência profissional e como poderia trazer 
valor acrescentado à equipa. Para minha grande feli-
cidade, fui aceite. Senti-me bem acolhida, intuí um ca-
riz humano e apercebi-me de uma cultura muito ágil 
onde prevalece o respeito pela nossa individualidade 
e a confiança para encorajar a partilha e a cocriação.

Como correu o chamado onboarding? Que 
iniciativas concretas enquadraram as 
suas primeiras semanas na empresa?
O onboarding foi um momento muito positivo e 
um reflexo da cultura de entreajuda da CEGOC. 
O meu primeiro dia foi marcado por um pequeno-
-almoço informal com os diferentes elementos da 
minha equipa. A este momento seguiram-se várias 
interações com diferentes colaboradores e equipas 
da CEGOC. Na sequência destas conversas, defini 
em conjunto com a minha chefia o meu plano de 
desenvolvimento de competências e conheci o meu 
“Buddy”, ou seja, o colega que me ia acompanhar nos 
primeiros tempos na CEGOC, no apoio à apropriação 
de todas as hard skills que precisava de desenvolver.
Em suma, considero que foi um processo de acolhi-
mento e aprendizagem gradual e bem estruturado.

Fátima Gonçalves 
Head of Talent & Innovation

Nuno Dias 
Digital Marketer

Patrícia Garcia 
Digital Learning Advisor 

EXEMPLO DE LONGEVIDADE 
(DESDE 1989)

EXEMPLO DE TEMPO MÉDIO DE 
PERMANÊNCIA 

(DESDE 1994 - 28 ANOS)

“LONGEVIDADE  
DA CEGOC DEVE-SE  
AOS SEUS VALORES  
E PRINCÍPIOS”

› Qual a melhor experiência profissional 
pela qual já passou na CEGOC?
Uma das experiências profissionais 
mais marcantes de que me recordo foi 
a realização da última edição do evento 
internacional Business Transformation 
Summit, organizado pela CEGOC em 
2019. Para esse evento, a equipa de 
marketing, a que pertenço, montou uma 
régie no local, onde em tempo real fez 
o acompanhamento nas diversas redes 
socias do que estava a decorrer. Foi, 
de facto, muito desafiante e no final 
trouxe um sentimento de realização 
profissional que jamais esquecerei.

Como é feita a conciliação entre a 
atividade profissional e a vida pessoal? 
Em relação à conciliação entre a vida 
profissional e pessoal, acredito que 
consiga equilibrar bem a balança, embora 
o sentimento familiar que existe na CEGOC 
faça com que muitas vezes a vertente 
pessoal e profissional se cruzem.

“O ONBOARDING FOI O 
REFLEXO DA CULTURA DE 
ENTREAJUDA DA CEGOC”

EXEMPLO DE ENTRADA RECENTE 
(2019)

CEGOC está a fazer 
60 anos. O que traz a 
história da empresa de 
relevante para a forma 
como, no presente, se 
posiciona e atua?
A história da CEGOC 
acompanha de perto os 

últimos 60 anos de evolução do 
tecido empresarial português, 
assim como, naturalmente, a do 
setor da formação e desenvol-
vimento em Portugal e países 
lusófonos.

Desde a sua génese, em 
1962, na altura por vontade ex-
pressa da Associação Comercial 
de Lisboa e da CEGOS - ela 
própria fundada no rescaldo da 
guerra, com a nomenclatura 
CGOST -Comissão Geral para a 
Organização Científica do Tra-
balho, pela confederação fran-
cesa dos empregadores, com a 
missão de apoiar a divulgação 
das ideias e métodos da Orga-
nização Científica do Trabalho 
-, a CEGOC procura estar na 
vanguarda do setor, inovando 
e apostando sempre em trazer 
para o mercado português o 
que de melhor se faz na Euro-
pa e no mundo para capacitar 

Cimes, líder francês em outsour
cing da gestão da formação, em 
2017, a aquisição do Crescimen
tum, número um em formação 
de liderança no Brasil, em 2020. 
Em breve, teremos também no
vidades no mercado português.

Neste trajeto houve uma evo-
lução no core business da CE-
GOC. A formação continua a ser 
fundamental, mas houve uma 
abertura a outras áreas. Quais e 
que matriz empresarial ou con
ceito está na sua origem?
O “core” do nosso 
negócio continua a ser o 
desenvolvimento de pessoas 
e equipas, sem dúvida. Porém, 
para podermos cumprir de 
uma forma integrada o nosso 
propósito, a importância de 
alargarmos o nosso âmbito 
de atuação, sem desfocar do 
nosso sweet spot estratégico, 
foi-se tornando cada vez mais 
evidente. Pelo caminho fomos 
obrigados a tomar algumas 
decisões difíceis, como foi o 

Para nós, as pessoas  
são mesmo um fator  

de diferenciação estratégica
Nos 60 anos da CEGOC, o seu Diretor Geral recorda a génese  
da empresa (e a integração no grupo CEGOS), faz um balanço sobre 
os valores e evolução do âmbito da atuação e lança um olhar aos 
objetivos para o futuro - que estão ligados a novidades, já em 2023.  

tecnicamente, mas também em 
termos pessoais e profissionais, 
o desenvolvimento de indivíduos 
e equipas nas organizações.

Pioneira no ensino à dis-
tância (a criação do primeiro 
conteúdo formativo em vídeo 
aconteceu em 1995 e os pri-
meiros módulos de e-learning 
em 2001), a CEGOC e o Grupo 
CEGOS investem continuamen-
te para acompanhar de perto 
as necessidades e superar as 
expectativas dos nossos for-
mandos e clientes. Lançámos, 
em 2017, a plataforma digital 
LearningHub, que, incorporan-
do sistemas de aprendizagem 
online inovadores, permite o 
acesso a todos os conteúdos 
formativos da Cegos Learning 
Experience.

Hoje, a CEGOC e o Grupo 
CEGOS querem ter também um 
papel de destaque na consoli-
dação do mercado da formação 
e desenvolvimento em Portugal 
e no mundo. São disso prova a 
aquisição da Integrata, número 
um no mercado alemão, em 
2014; a abertura de uma plata-
forma regional para o LATAM, 
em 2015; a aquisição do Groupe 

MUITO EM BREVE, ALIÁS, 
ESPERAMOS ANUNCIAR MAIS 
UMA AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA 
MUITO SIGNIFICATIVA, QUE NOS 
PERMITIRÁ CONSOLIDAR O NOSSO 
POSICIONAMENTO ENQUANTO 
PARCEIROS DE (TRANS)FORMAÇÃO 
ORGANIZACIONAL

RICARDO MARTINS Diretor Geral da CEGOC


