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Introdução Índice
O responsável de recursos humanos 
participa cada vez mais nos Conselhos de 
Administração 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 
desempenho global da empresa.

O advento do digital acelerou essa mudança 
de paradigma e a atual pandemia tornou 
urgente e obrigatória a digitalização das 
empresas começando pelos processos de 
RH.

Entre os desafios da sua nova missão, a 
gestão de recursos humanos precisa de 
atrair os escassos talentos do mercado, 
aumentar os contactos com os funcionários, 
antecipar a sua formação, tem de ser 
pró-ativo e reforçar o seu compromisso 
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 e a Meta 
4 pretendem averiguar o estado desta 
transformação em Portugal.

A transformação 
digital na

 função RH
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Converta - se no
melhor gestor 

de talento

“Só existe uma pessoa que pode conhecer todos 
os pro�ssionais da empresa. E podes ser tu.”
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María José Fraile 
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA META4  
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A Meta4 A Cegid Company, com 1300 clientes em 100 países, gere 
mais de 18 milhões de pessoas em todo o mundo. A partir do seu 
centro de P&D localizado em Espanha (Madrid), desenvolvem 
aplicações de Recursos Humanos capazes de atender às 
necessidades locais e globais de todos os tipos de organizações.

As soluções Meta4 Cloud fornecem aos profissionais de Recursos 
Humanos a tecnologia mais inovadora com a melhor experiência do 
usuário para gerir todo o ciclo dos seus funcionários, da gestão de 
pagamento e gestão de pessoal à gestão global de talentos. Uma 
solução integrada que aproveita a cloud para responder a todos os 
desafios da gestão de capital humano, aumentando a produtividade 
e a eficiência das empresas. Mais informação: 

www.meta4.pt

O IIRH – INSTITUTO DE INFORMAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS É 
UM GRUPO DE COMUNICAÇÃO e de imprensa dedicado à produção de 
informação especializada para profissionais de recursos humanos 
que nasceu da vontade de alargar a oferta de informação existente 
sobre e para os profissionais de recursos humanos.

Com base na RHmagazine, publicação de referência do setor com 24 
anos de existência, o IIRH cresceu rapidamente com novos produtos 
e soluções.

O IIRH coloca à disposição dos seus clientes toda a sua experiência 
em soluções de comunicação, oferecendo uma oferta única de ser 
viços e produtos que cobre todas as áreas chave da divulgação, 
desde o contacto one-to-one (Eventos), até aos meios nline (Portal 
e Newsletters) e o�ine (Publicações).

www.iirh.pt


