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Ponto de partida para a 
TRANSF,ORMA.�A.O 

D1,0ITAL DIE TALEN'TOS 
Em diversas ocasíoes, destacamos a importáncia e a 
necessidade que a transforma¡;;ao digital ocupa nas 

organizar;oes de hoje. Claramente que a análise até que 
ponto a empresa deve ser transformada digitalmente 

tornou-se um imperativo comercial. 

M
. as saber para ornde 

e$tªmos a ir n� 
é suficiente, dado 
que o 11Sfor4;0 a al

. , can�r vlr/i condi
cionado pelo ponto de partida em <Ji.re 
nos encontram11S. Blll"liio, rofommlan
do a q11esrao e olhando paca onde que
remos e gosta.ríamos de ir, a pergunra 
que d�os colOCllar nesta. víagem 
deve ser; qual é a nos:sa sinm� ini
cial? O oonhecimento do estado tual 
da nossa org:amza�o im.pUca avaliar 
as compe�nctas dt.gltals dos nossos 
func.io:nárJos. Para isso, prectsamos de 
um i.s�effill organiz.iclonal o:¡1.1e reCma, 
de man i a fle.xivel, o que que�os 
:ser como org.anlia�ilo: as novas po
si�oes e pef'.fis de que pr•edsarernos (e 
de que j! Pf'é i.sarnos). e sa primeira 
fase, gue :podemos c'hamar de "í:ndice 
de- propensa.o dig ital", prec.isamos de 
(dar aes compet&lcias digltais que rios 
aj11darilo a ,conhecer o n!v�I de cada 
tunclonárto. 

A partir dáqui, estabele,;:e-se um 
mod.elo de avalla� o q� nos penni
le obter a pe�o do conhedmento 
digital disponível na empresa No en
tanto, nesc:e ponlo, su.rg� a petgunta: 

a guf/lII perguntamo.s? A respQSta est.a 
no estatie\ocim nto lle um pro,;esso no 
qua! cada funcionárlo se autoaVlllia • 
partir de um questionárto de utiliza
�ao e comport1ml?llt0& Urna autoa,..a
Ua�ao, loglcameme, é subjeU,.r¡¡ mas, 
e:rnbora par�n lrlvlal, a p,artlr d la é 
possivcl e.stabelecer l,lm ,;aJend!ádo de 
at'·vid.tdes ele rn-lhorla e, con.,¡.equen
tementc, rcall:zar urna imp!cmanta�Iio 
reallsta. 

Out.ro a:.p«;to irnJICfttal'lte a con
s derar neste momento é a mooi¡;ao 
do potencial de tra.nsform�o dos 
fundon;irios, o que pode envolver as 
gesto es. Ambos os asperos ajudarao, 
attavé.s da e\abot�3o de uma matl1:i 
do talento digital, a idemificar os iun
ciomÍTios que vao neces,s,ltar de niaior 
apoio (íorma,;ao, ooadung, auoode
senvolvimento, supe[Visao ativa, ,etc.),, 
vemiitindo a implemema,;ao d 111m 

prime-iro nível de �o (custo, Wllfl(I, 
�oes específicas, etc.}. 

Assumindo a subjetividade das atJ
roavaHai;oes, é definido um modelo 
opera 'onal, qu:e pel1Jlite a opinioo de 
outros profiss!onais, de f¡irma ágil e 
simples. Pó.r exemplo, a part'.1r de fer
ramemas de diálogo criadas no am
biente pro(issional para nriqueoer e 
o·bjetivar o conhecimemo existente. 

'.I'endo ern co:nscderac; o os aspeto5 
mencionados, a empresa deve abordar 
as seguintes c.i11Cu11stancias: necessi
dade de identihcar posi�oes-chave, 
definir um "Plano de Aíllll<lade Oi
gital", no qual é possi"vel identificar 
quem sao os profissirmais rnais ade
quados para a posl)il.ó e, para comple
mentar os plimos de desenvolvime11(0 
menciom>doo,, 0 �istei!i.á deve fome(1rr 
hinerários de de-s1mvolvlme11to, que 
permitlr�o a certlfica�ai;, digital 

As.siro se.ndo, o sist ma deve pe.ml\
tir a gestao do dese11W1Mmento pro
f1ss!onal corn um modelo de aprondi
zagem "10-20-10", que otilmizar-a os 
recursos dlsponível:s. Além disso, per
mitirá saber qua.ndo um pro�ornil 
acl,:¡uite um certo n1\li!l de- comprorne:
tirnooto ,. urna vez que a ttans:fonn�o 
individual procurada /J ·urna q e � 
de dis�ao (atitud ), conher-.imento 
(conhecimento) e poder (ferramentas, 
ernpód�rarnemo e po l�o). 0 




