O FUTURO DO TALENTO
5 FATORES DE
MUDANÇA EM FINANCE
ģ

ģ

ģ

Automação das funções
tradicionais
Abordagem estratégica
orientada para dados
Uma mudança de
cenário para os CFOs
do futuro

ģ

Necessidade de fortes
equipas de finance

ģ

Relatórios
trimestrais vs a
longo prazo

PROCURA UM NOVO EMPREGO
EM FINANCE? 4 CONSELHOS
PARA SE DESTACAR

6 COMPETÊNCIAS
IMPORTANTES PARA O
SEU CV DE FINANCE

• Aumente as suas competências ao unir
o conhecimento tradicional com competências orientadas aos resultados

Para ser visto como o profissional
de finance ideal, destaque:

• Seja curioso e apaixonado pelo que faz
e transmita entusiasmo em progredir
rapidamente na sua carreira

Caret-right Competências de análise
de dados combinadas com
capacidade de storytelling para o
negócio

• Encontre mentores que possam ensinar-lhe soft skills e indicar-lhe perspetivas que ganharam com a experiência

Caret-right Competências não tradicionais
como gestão de projetos e
negociação

• Faça mais do que reportar e responder
a problemas, encontre soluções criativas que ultrapassem os resultados
iniciais

Caret-right Pensamento crítico e
estratégico
Caret-right Uma mentalidade cooperativa,
curiosidade natural e
competências interpessoais
Caret-right Experiência em lidar com
stakeholders
Caret-right Capacidade de trabalhar com
equipas virtuais

QUOTE-LEFT

Fundamentos de negócio, análise de dados,
tecnologia e ferramentas necessárias para
apoiar a sua estratégia – é desta forma que os
profissionais de Finance do futuro serão uma
parte importante nas decisões da empresa.
Janine Donelly, EY Australia

QUOTE-LEFT

GUIA DO FUTURO DE
FINANCE

O FUTURO DO TALENTO
4 FATORES DE MUDANÇA
EM HR
ģ

Análise Preditiva

ģ

Micro-formações

ģ

Experiência do Colaborador

ģ

Diversidade e Inclusão

QUOTE-LEFT

Não existe um percurso simples para o futuro. Podemos
criá-lo através das decisões que tomamos hoje.
Philip Otley, Founder, Growth Accelerator

3 PASSOS PARA
AUMENTAR O
POTENCIAL DA SUA
CARREIRA
Contribua para uma boa evolução profissional focando-se
em:
• Adquirir novas competências através da aprendizagem
• Investir nas perspetivas e
ambições dos líderes
• Ultrapassar o pensamento generalista: existe um
mundo de especialização

QUOTE-LEFT

GUIA DO FUTURO DE
HR

5 COISAS QUE DEVE PROCURAR
NUMA EMPRESA
Com a dificuldade de encontrar e reter os melhores talentos, as empresas de topo estão a ganhar
a guerra do talento da seguinte forma:
Caret-right Transparência: comunicar honestamente para
evitar potenciais problemas e preocupações
Caret-right Employer branding: a opinião da equipa sobre
os salários, benefícios e funções é fundamental
Caret-right Encontrar a pessoa ideal: as empresas que
utilizam processos de simulação de funções
para analisar o pensamento e as capacidades
de resolução de problemas possuem uma
grande vantagem
Caret-right Contratar contractors: muitas empresas
preenchem funções com contractors, existindo uma maior flexibilidade. Mas como são os
contractors tratados?
Caret-right Formação e qualificação: as empresas que
investem em pessoas e no seu desenvolvimento para reter o melhor talento estão em grande
vantagem face à concorrência

O FUTURO DO TALENTO

PRETENDE PROGREDIR NA
SUA CARREIRA DE VENDAS?
APRESENTAMOS 4 CONSELHOS PARA
SE DESTACAR
• Considere os riscos na sua abordagem e saiba
quando os tem de tomar
• Seja flexível, faça o que gosta e esteja disposto a
adaptar-se a novos métodos de trabalho

5 FATORES DE
MUDANÇA NA ÁREA
DE VENDAS
ģ

Orientação para os
dados

ģ

Vendas omni-canal

ģ

Novas competências
de liderança

ģ

Alinhar as
estratégias de
vendas com as
pessoas

ģ

Orientação ao
cliente

• Seja criativo, utilizando histórias para atrair uma
nova geração de clientes nativos em digital
• Tenha uma mentalidade aberta e seja um bom ouvinte: a relação com o cliente é muito importante

QUOTE-LEFT

3 CONSELHOS
PARA O SEU CV DE
VENDAS
Caret-right Mostre que é um
líder dedicado ao
cliente através da sua
experiência
Caret-right Enfatize a importância
de dados estratégicos no
sucesso da sua carreira
Caret-right Seja um nativo de digital
disposto a aprender e a
crescer na sua função

Tudo muda constantemente: o dinamismo, a relação e a
velocidade de tudo o que fazemos em vendas. Precisamos
de reconhecer que hoje existe um método de trabalho
completamente diferente.
Anna Campagna, Heineken

QUOTE-LEFT

GUIA DO FUTURO DE
VENDAS

3 COISAS QUE DEVE PROCURAR NA SUA PRÓXIMA EMPRESA
Caret-right Oferecem mais do que um ordenado? As oportunidades de carreira e
uma marca sólida são inestimáveis
Caret-right Existe uma estratégia clara para reter os melhores colaboradores? Como
se enquadraria?
Caret-right A empresa continuará flexível e adaptar-se-á à mudança das normas do
setor? Isto poderá ter um impacto na sua carreira brevemente

O FUTURO DO TALENTO
5 FATORES DE MUDANÇA EM
TECHNOLOGY
ģ

Transformação digital

ģ

Tecnologia aplicada

ģ

ģ

ģ

PROCURA UM EMPREGO
NA ÁREA DA TECNOLOGIA?
APRESENTAMOS 6 CONSELHOS
PARA SE DESTACAR

5 COMPETÊNCIAS
IMPORTANTES PARA O
SEU CV DA ÁREA DAS
TECNOLOGIAS

Conselhos para quem procura ser bem
sucedido como profissional tecnológico:

Ajude as empresas a vê-lo

• Desenvolva competências interpessoais para resistir à automação
• Aprenda a navegar as complexidades
dos ambientes matriciais
• Aproveite oportunidades de crescimento e desenvolvimento

Experiência do
cliente
IA na
contratação
Equipas híbridas
humano-máquina

como um dos melhores talentos,
destacando:
Caret-right Experiência de Negócio &
Tecnologia cross-funcional
Caret-right Competências que satisfaçam
não só as necessidades atuais das
empresas, como as futuras

• Seja ágil e prepare-se para novos ambientes de trabalho

Caret-right Projetos que demonstrem a sua
criatividade e flexibilidade

• Procure programas acelerados
de Fast-Track

Caret-right Como utilizou a lógica e
dedicação para progredir

• Defina o que o motiva verdadeiramente

Caret-right A sua compreensão de uma
cultura inovadora

QUOTE-LEFT
É importante questionar quais as tarefas a adequadas às
máquinas e quais devem continuar a ser desempenhadas pelos
humanos. Como podem ambos os elementos trabalhar em
conjunto de forma a enaltecer os seus pontos fortes?
Alexandra Levit, Futurist

QUOTE-LEFT

GUIA DO FUTURO DE
TECHNOLOGY

