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A evolução da tecnologia desafia todos os limites…
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Estamos aqui. Ou já não?Fonte: Accenture Technology Vision 2015

Waves tecnológicas
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…e cria disrupção na gestão das pessoas…

Revolução Demográfica
Millennials constituem
mais de metade da força
de trabalho, enquanto os
BabyBoomerst trabalham
até aos 70 e 80 anos de
idade.

Ritmo de Mudança 
acelerado
O negócio tem que ser
mais ágil que nunca para
se manter a par das
mudanças constantes.

Tecnologia Digital, em todo
o lado
A tecnologia está a romper
com os atuais modelos de
negócio, remodelando
radicalmente locais e
métodos de trabalho.

Novos contratos entre empresas e 
colaboradores
Os colaboradores jovens exigem
uma progressão rápida de carreira,
um local de trabalho atraente e
flexível, e um sentido de propósito
no trabalho.

Fonte: Deloitte. Global Human Capital Trends 2016
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Drones equipados com câmeras 
e sensores (e.g detectores de 

gás, infravermelhos) são 
utilizados pela BP para 

monitorizar oleodutos 24h/24h.

Reinventar o trabalho

"Amélia" é uma assistente 
virtual que pode aprender a 

partir de interações de 
linguagem natural a resolver os 
problemas dos clientes da Shell.

Empresa inteligente

Visa está a posicionar o carro 
como uma extensão dos 
pagamento com cartão, 

promovendo a integração com 
geo-localização e conectividade 

4G.

Plataformas de revolução

…e ao mesmo tempo gera alterações constantes em todo o 
mundo.

Fonte: Accenture Technology Vision 2015
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… ainda assim há muita gente que considera insuficiente a tecnologia 
que tem ao seu dispor para ser produtiva.

Ainda que 99% dos colaboradores utilize 

alguma forma de tecnologia no seu local 

de trabalho, menos de 40% considera

dispor da tecnologia necessária para ser

produtivo.

Corporate Executive Board 2013 Report
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E então?!

Desenvolvemos soluções 
móveis robustas oferecendo 
a informação na palma das 

mãos das pessoas
Aproximámos as pessoas com 
comunicações mais rápidas

nos diferentes canais de 
contacto

Desburocratizámos 
processos mobilizando as 
equipas para o que aporta 

valor

Oferecemos soluções de 
seguras e fáceis de utilizar

…trabalhar de forma 
integrada SI/RH…

Melhorámos a interatividade 
entre o utilizador e os RH 
(experiencia do utilizador)
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