
O processo de Transformação Digital no século XXI exige que as organizações fortaleçam os seus níveis de competência e 
estratégias digitais. 

Digital Maturity Assessment

How valuable 
are your organization’s
digital skills?
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O crescimento das organizações e a continuidade dos negócios dependem cada vez mais do grau de 

eficiência na utilização da tecnologia. 

Como avaliar e reforçar a maturidade digital numa organização? 
O processo de avaliação da maturidade digital é o primeiro passo para garantir 
os níveis de adequação necessários das competências de organizações, 
equipas ou indivíduos às ferramentas utilizadas, a projetos estratégicos 
e aos objetivos de negócio definidos pelas organizações.

A Claranet acredita numa fórmula vencedora, de quatro etapas,  
para garantir esse reforço.

Reforçar 
a maturidade digital 

nas organizações

Definir claramente o 
significado de “digital” 

na organização; 

Obter uma visão geral e 
abrangente, baseada em 

dados concretos,  sobre os 
pontos fortes e fracos a 

nível digital;  Quantificar e acompanhar 
o progresso para continuar 
a promover o crescimento;

Desenvolver um Roadmap 
tecnológico para o processo 

de transformação digital; 

Digital Maturity Assessment 
da Claranet
Com o objetivo de ajudar as organizações a identificar 
e a reforçar a respetiva maturidade digital em contexto 
organizacional, de equipa ou individual, a Claranet criou 
um serviço de Digital Maturity Assessment integrado 
no seu Tech Skills Hub. 
 
Na base deste serviço está um software de mapeamento 
digital de competências, especialmente adequado para 
iniciar, apoiar e sustentar a utilização adequada das 
tecnologias nos projetos das organizações, medindo a 
literacia digital dos respetivos recursos humanos. 

É, cada vez mais, necessário apostar no reforço da literacia digital dos colaboradores 
e na (re)adequação das suas competências às necessidades tecnológicas das 
organizações, ao mesmo tempo que a contratação de Recursos Humanos se 
deverá munir de ferramentas eficazes para avaliar o know-how de candidatos e a 
correspondência das suas competências aos objetivos definidos.

A ideia de maturidade digital surge como um elemento preponderante para o 
sucesso das empresas, ao definir o grau de conhecimento e a forma como os 
colaboradores usam as tecnologias no contexto da transformação digital em curso.  

https://www.claranet.pt/
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Depois de avaliados e mapeados visualmente os pontos fortes e menos fortes dos colaboradores,  o serviço de Digital 
Maturity Assessments foca-se nas soluções possíveis de desenvolver para a melhoria da respetiva literacia digital. 
 
É o conjunto dessas melhorias que vai reforçar a maturidade digital de uma organização, permitindo-lhe ultrapassar os 
desafios associados à Transformação Digital, à adoção de novas ferramentas e tecnologias, à evolução do posto de 
trabalho e, de forma geral, aproveitar de forma contínua e consciente, o potencial da tecnologia para atingir os seus 
objetivos.

Sobre
a Claranet

  Fundada em 1996
  500 M€ de faturação anual
  Mais de 10.000 Clientes empresariais
  Operações em 10 países

  Mais de 2.500 colaboradores em 24 escritórios
  43 Datacenters na Europa, dos quais 2 em Portugal
  Reconhecida em diversos Quadrantes Mágicos

    da Gartner desde 2013

Porquê a Claranet?
•  Grupo internacional com mais de dez anos de experiência na área da formação em TI;

•  Entidade formadora certificada pela DGERT;

•  Equipa com formação especializada e comprovada em IT e com foco no sucesso das ações; 

•  Formação em todas as competências técnicas; 

•  Parcerias estratégicas com os principais fabricantes e fornecedores de tecnologia.

Para mais informações:
Telefone: 707 50 51 52
Email: info@claranet.pt
Web: www.claranet.pt
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Confiança 
na fonte de informação
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Apresentações  

Seleção de meios 
de comunicação  
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Este processo de assessment foca-se em 12 competências fundamentais do colaborador durante a utilização dos vários 
recursos digitais à sua disposição:  

https://www.claranet.pt/

