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PATROCINADOR

88%

12%

A acontecer Não iniciada

Os procedimentos que estão mais digitalizados no departamento de recursos humanos são o 
pay roll seguido pela administração do pessoal, a avaliação de desempenho e a formação.

Pay roll Administração 
de pessoal
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Formação Recrutamento Gestão de
carreiras

Gestão do 
tempo

Gastos 
profissionais

Nenhum

53%
49% 52%

32%

44%

3%

responsável de recursos hu-

manos participa cada vez mais 

nos Conselhos de Administra-

ção das empresas. Em menos 

de uma década, a função RH 

passou de ser essencialmente 

focada na gestão administrativa dos funcionários 

para um papel de liderança para aumentar o de-

sempenho global da empresa. 

O advento do digital acelerou essa mudança de 
paradigma.  Entre os desafios da sua nova missão, 

a gestão de recursos humanos precisa de atrair os 

escassos talentos do mercado, aumentar os con-

tactos com os funcionários, antecipar a sua for-

mação, tem de ser pró-ativo e reforçar o seu com-

promisso desenvolvendo o potencial de cada um... 

A digitalização da função RH permite responder 

à maioria desses desafios. Com este estudo sobre 

o impacto da digitalização na função RH, o IIRH 

pretende averiguar o estado desta transformação 

em Portugal. O nosso estudo foi realizado entre os 

meses de novembro e de dezembro de 2016. 740 

profissionais responderam total ou parcialmente 

ao nosso Estudo.

O impacto da 
digitalização na função RH

O
Alguns dados relativos aos profissionais que responderam:   

TOP 3 das funções mais digitalizadas

51%

49%

Empresas até 100 
colaboradores

Empresas entre 100 e 
200 colaboradores

Acham que a digitalização é um 
fenómeno sem volta atrás e que 
é imperativo para as empresas 
transformarem o seu negócio

Empresas de mais de 
250 colaboradores 55%

99%

30%

15%

SEXO TAMANHO DAS EMPRESAS PRESENÇA 
INTERNACIONAL 

EMPRESAS

71%
29%

com presença 
internacional

Os responsáveis de RH são 
unânimes na importância 
dos projetos de digitalização  

Sistemas
de informação

Direção
geral

Direções de RH
 e administrativa

40%

30%

20%

10%

0%

32%
22%

11% Alguns dos profissionais responderam 
também que se trata de um projeto 
transversal a toda a empresa. 

A tipologia de 
instrumentos 
utilizados é ainda 
maioritariamente 
de tipo ERP (63%) 
contra 15 % em 
modo SaaS. 

A transformação digital ainda 
é prerrogativa da direção de 
sistemas de informação

A transformação digital 
é um ongoing job
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Para a função RH ou para o conjunto da empresa o 
impacto principal da digitalização é:

Mobilizar todas as 
direções da empresa e 

sensibilizá-las ao digital

Criar uma cultura 
de empresa 

baseada no digital

Digitalizar todas as 
direções das empresas

Gestão de carreiras FormaçãoAvaliação de 
competências 

Administração
de pessoal

Recrutamento

25%
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15%
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5%

0%

21% 21% 21%

16%
14%

Das pessoas a digitalização 
do negócio não vai afetar o 
departamento de recursos 
humanos.

Vai levar a uma diminuição do 
numero de colaboradores.

Vai permitir o recrutamento 
de mais colaboradores para 
o departamento. 

71%

18%

11%

12%69% 56%

Facilita o trabalho
em equipa

Melhor acesso 
à informação

Maior número de 
serviços oferecidos 
aos colaboradores

Melhor 
comunicação interna

Relação direta com 
o colaborador e 
com os clientes

0%               20%               40%               60%              80%           

86%

70%

69%

46%

45%

Custo elevado
das ferramentas 

digitais

Falta de adesão 
dos colaboradores 

ao projeto 

Complexidade do 
projecto

A direção de 
sistemas de 

informação é a 
mais favorável à 
digitalização 

As direções 
administrativas e a 
direção geral são as 
mais refratarias à 

digitalização 
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34% 32%

18%

Profissionais consideram 
que a função RH é 

diretamente impactada 
pela digitalização

Das pessoas consideram 
que o impacto na 

função RH é pequeno 
ou muito pequeno

Profissionais acham 
que a sua implicação no 
processo de digitalização 
é grande ou muito grande

A transformação digital impacta 
diretamente na função RH

Os principais travões aos projetos de digitalização

Um impacto limitado 
no departamento de 
recursos humanos

Para começar a 
transformação 
digital da empresa 
é necessário:

Os projetos digitais a concretizar nos próximos meses

As vantagens da digitalização para os 
responsáveis de recursos humanos

88% 11% 8%

Redes Sociais
de empresas

Business 
Intelligence e big data

Instrumentos
de e-learning

As 
ferramentas 
digitais mais 
utilizadas

51% 46% 23%

70% das empresas tem projetos de digitalização nos próximos meses. Para o 
departamento de recursos humanos os próximos processos de RH a digitalizar são ...
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sabem que para isso necessitam dos melhores profissio-

nais digitais; as suas capacidades não são só imprescindí-

veis para desempenhar as tarefas dos novos postos que se 

vão incluir, como os vão ajudar a alargar essa nova visão a 

toda a organização. Por isso, preocupa-nos especialmen-

te o estado do talento das nossas empresas… Como pode 

guiar todos os funcionários para a transformação digital, ou seja, como digi-

taliza o seu talento?

O “talento digital” poderá ser encontrado tanto dentro como fora da orga-

nização, por isso a sua tarefa consistirá em potenciar o talento que já existe na 

sua organização e recrutar aquele que deseja e que ainda não tem. No entanto, 

o ponto de partida para esta dupla via é o mesmo: definir que perfil precisa 

para alcançar os objetivos que fixou, quais são as funções que vai desempenhar 

e quais têm que ser as capacidades e atitudes necessárias para isso.

Assim, baseando-se nos objetivos de negócio a alcançar, dentro do ambiente di-

gital, o primeiro desafio que enfrentará será determinar que postos novos terá que 

criar e que postos já existentes deve redefinir para incluir as competências digitais. 

Desta forma, poderá encontrar-se a incluir no seu catálogo de postos, perfis que po-

E
dem ir desde os mais genéricos como 

digital manager, passando pelos espe-

cialistas em comunicação como digital 

marketing manager ou branded content 

specialist até postos mais analíticos e de 

desenvolvimento como big data analyst 

ou open data specialist, por exemplo.

Por outro lado, poderá perceber 

que postos já existentes dentro da 

empresa deverão incluir algumas 

competências novas como: conhe-

cimento digital, trabalho em rede, 

liderança na rede, orientação para 

o cliente, comunicação na rede ou 

análise da informação. Para incluir 

ambos, os novos postos e as novas 

competências adicionadas a postos 

já existentes, terá de transformar os 

10 DICAS 
para digitalizar 
o seu talento
No caminho de transformação digital das nossas 
organizações, os que se dedicam aos recursos 
humanos estão conscientes da importância que 
tem o desenvolvimento de uma cultura digital 
baseada na inovação e orientada para o cliente. 
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de feedback contínuo e multifonte 

que permitam ajustar os objetivos 

o mais frequentemente possível e 

onde o funcionário possa participar 

ativamente autoavaliando-se e até 

tendo a possibilidade de fixar os seus 

próprios objetivos. Neste processo 

o manager passará a ser um coach. 

Além disso, as carreiras diferencia-

das terão predominância em relação 

às lineares: corresponsabilidade no 

desenvolvimento, formação contí-

nua, flexibilidade e localização, etc.

Mas, para poder começar a desen-

volver estes postos novos ou redefini-

dos deverá realizar previamente uma 

profunda auditoria do seu talento 

digital e ver que capacidades entre as  

definidas precisa de desenvolver e que 

de “formação contínua”, com espaços 

pessoais de aprendizagem, formação 

experiencial (action learning), e-lear-

ning, num processo de reflexão e refor-

ço de competências constante. Há que 

colocar uma ênfase especial na forma-

ção colaborativa, incluindo comunida-

des de aprendizagem e MOOC.

Por outro lado, a estratégia de sele-

ção será ampla, multicanal e fortemen-

te apoiada nas redes sociais… Há que 

desenvolver uma forte estratégia de 

employer branding e mudar o conceito 

de “candidato”, alargando o acesso dos 

funcionários ao mesmo.

Ao desenvolver os departamentos 

de gestão da mudança, alguns destes 

profissionais digitais tornar-se-ão os 

seus “líderes digitais”, que ajudarão di-

1# Realizar uma auditoria do 

talento digital

2# Definir os novos postos de 

trabalho digitais

3# Definir as novas 

competências digitais

4# Desenvolver estratégias de 

seleção avançadas com redes 

sociais e Big Data

5# Procurar talento oculto 

dentro da organização

6# Desenvolver as 

competências digitais de todos os 

funcionários através de planos de 

formação avançados

7# Designar “líderes digitais”

8# Renovar os planos de 

carreira, sucessão, avaliação 

e todo o ciclo de vida do 

funcionário de acordo com as 

novas necessidades digitais.

9# Avançar com estratégias 

corporativas de transformação 

cultural digital: redes sociais, 

gamificação, compensação, 

teambuilding, etc.

10# Realizar planos de 

avaliação periódicos da  

sua estratégia

DICAS 

planos de carreira, sucessão, avalia-

ção, desenvolvimento, compensação, 

etc. Dado que este novo ambiente di-

gital é ainda muito mutável, é neces-

sário que estes processos de recursos 

humanos sejam ágeis e adaptativos. 

No caso da avaliação, por exem-

plo, terão que ser criados sistemas 

PARA PODER COMEÇAR A DESENVOLVER ESTES 
POSTOS NOVOS OU REDEFINIDOS DEVERÁ 
REALIZAR PREVIAMENTE UMA PROFUNDA 
AUDITORIA DO SEU TALENTO DIGITAL.

tipo de profissionais necessita recru-

tar ou formar para a sua organização. 

Já falámos do handicap que a escassez 

generalizada de capacidades digitais 

representa no mercado laboral. Se a 

isso juntarmos a ambiguidade na defi-

nição das novas funções que surgem e 

a complexidade que envolve as novas 

atividades laborais ligadas ao conheci-

mento, esta tarefa parece no mínimo 

complicada, mas não impossível.

Como dizíamos mais acima, estes 

postos irão sendo cobertos tanto com 

talento interno como externo. Em rela-

ção ao talento interno, é muito impor-

tante fomentar um ambiente de traba-

lho colaborativo que permita localizar 

as pessoas mais abertas à mudança 

digital e aquelas que possam potencial-

mente cobrir os novos postos digitais 

se forem formadas.

No que diz respeito aos esforços de 

formação, é importante ter uma visão 

ferentes segmentos da organização a 

avançar pelo caminho da transforma-

ção cultural digital. Estes perfis estarão 

especialmente abertos à mudança e à 

inovação e serão seus aliados durante 

todo o processo.

Além das mudanças estruturais, das 

competências, postos e da transfor-

mação departamental realizada pelos 

líderes digitais, devem implementar-se 

todos os mecanismos de RH disponí-

veis para fomentar a mudança cultural. 

Neste sentido, poderá dar rédea solta à 

sua imaginação e levar a cabo muitos 

tipos de estratégias diferentes. Fomen-

tar uma cultura colaborativa através 

das redes sociais é um ponto-chave 

nesta estratégia, desenvolvendo ao 

máximo a transparência e a colabora-

ção. Além disso, estas redes permitirão 

que os funcionários participem nos 

processos de inovação colaborativos. 

Outro dos seus aliados será a gamifica-
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ção, a utilização de mecânicas de jogo 

para a adoção de novas ferramentas e 

competências digitais.

A retenção do know-how também 

será importante em todo este pro-

cesso. Tendo em conta que os novos 

profissionais são “profissionais do co-

nhecimento” e que um dos maiores 

valores dos nossos funcionários será 

a capacidade de aprender e partilhar 

o aprendido na rede, temos que de-

senvolver amplas estratégias para a 

gestão do conhecimento.

cessários e com os quais possivelmente 

não estará familiarizado. E não es-

quecer o departamento de marketing; 

junto a ele irá desenvolver diferentes 

estratégias, entre elas as de employer 

branding para conseguir estes profis-

sionais ainda escassos, especializados 

nos novos ambientes digitais. Assim, 

o que deve procurar é que o objetivo 

dos melhores talentos seja fazer parte 

Quando todo este processo de mu-

dança cultural estiver em marcha e a 

avançar, será importante ir fazendo 

avaliações periódicas do mesmo, assim 

como do desempenho dos seus líderes 

e funcionários. Isto permitirá avaliar o 

trabalho realizado e fazer as alterações 

necessárias. Há que esquecer as avalia-

ções anuais e realizar verificações com 

periodicidade inferior, de acordo com 

o tipo de organização ágil em que se 

quer tornar…

Além disso, há que ter presente que 

não realizará todo este processo sozi-

nho. Na transformação digital da orga-

nização o diretor de RH vai ter um pa-

pel fundamental, mas o CIO também, 

já que é ele quem tem capacidade para 

aproximar a tecnologia aos membros 

da organização e vai ajudá-lo a iden-

tificar as carências em competências 

digitais da nossa organização, assim 

como a definir os perfis específicos ne-

da sua empresa. Também obterá uma 

valiosa ajuda dos especialistas em ma-

rketing para alargar os princípios dessa 

nova cultura digital que se quer instau-

rar. Para não esquecer de que no mun-

do da transparência e da comunicação 

o próprio departamento de RH tem de 

estar rendido ao marketing.

Mas não encontramos aliados só 

em casa. A união faz a força e num 

contexto como este a colaboração é 

fundamental. Neste sentido, os parcei-

ros estratégicos são uma grande ajuda, 

com sentido comum, estando cons-

cientes das suas carências. Sem perder 

de vista os objetivos poderá conseguir 

um “win-win” que seja benéfico e que 

sobretudo, lhe dê suporte nas áreas em 

que não somos especialistas ou que 

ainda não dominamos. Durante todo 

o processo de transformação digital, a 

transparência com os clientes e parcei-

ros estratégicos é fundamental. 

DURANTE TODO O PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, A TRANSPARÊNCIA 
COM OS CLIENTES E PARCEIROS 
ESTRATÉGICOS É FUNDAMENTAL. 


