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FOURFLAGS
Impulsionadores do Compromisso
Uma ferramenta de gestão, para definir o compromisso  

dos profissionais chave para os líderes.
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Uma Aposta Segura-FourFlags
Uma ferramenta de gestão, para definir o compromisso dos profissionais chave para os líderes.

Utilizadores
520.000+

Países
15+

Centros
500+

Idiomas
8+

O algoritmo da ferramenta  FourFlags©- 
ENAC e a certificadora EQA

Modelo de Gestão Excelente de Pessoas  
nas Organizações-AENOR EFQM500+

Modelo de Gestão Fourflags© -  CÁMARA 
CERTIFICA na disciplina 1203
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As organizações que escutam os seus 
colaboradores.

E dispõem de métodos e 
ferramentas para gerir o compromisso 
e as emoções conseguem melhorias 
significativas nos resultados.
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Para que toda a organização se foque 
no compromisso ou  energia dos 
colaboradores, deve comunicar 
adequadamente  a sua importância e 
ensinar às chefias e diretivos a liderar as 
suas equipas a partir desta  perspectiva.
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Gerir o compromisso é essencial.

Devemos não apenas ter os dados, 
mas também ser capazes de os tratar 
devidamente.
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FOURFLAGS
,mostra-me...
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Qual é o Objetivo?
O modelo FourFlags estabelece um mapa de compromisso da organização analisada e categoriza os resultados de  
acordo com um índice de compromisso (IC) que permitirá identificar comportamentos ligados a cada um dos 5  niveis e 
conhecer o seu impacto directo nas dimensões relevantes do negócio.

Ver vídeo en Youtube

Nivel de Compromisso

Alto
envolvimento

Construtivo

Neutro

Freelance

Desapego
ativo

10%

25%

22%

17%

26%

Remam, definem o rumo, apoiam, ensinam e substituem colegas, dão ideias 
de melhoria, incentivam e são um exemplo para os outros.

Remam, vão no rumo certo, são eficientes, geram um bom espírito de 
equipa.

No reman al ritmo y con la intensidad que el reto demanda, pero no ``molestan
con su remo a otros´´. Saben remar bien, pero han dejado de mejorar
e innovar. Se siente del equipo.

Não remam com o ritmo e a intensidade que o desafio exige, mas não 
“incomodam os outros com o seu remo”. Sabem remar bem, mas pararam 
de melhorar e inovar. Sentem-se parte da equipa.

Fazem o possível para afundar o barco.

https://www.youtube.com/watch?v=vdpvIwVc0VI
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Porquê FourFlags?
FourFlags, é um modelo de diagnóstico e intervenção que permite, através da gestão do compromisso, melhorar  
radicalmente a contribuição para o negócio de cada uma das áreas ou unidades organizativas da empresa.

1. Maior capacidade comercial

2. Diminuição do absentismo

3. Retenção de talento

4. Formação de boas equipas

5. Colaboradores mais criativos e inovadores

6. Clientes mais fidelizados e satisfeitos

7. Melhorar a rentabilidade da empresa
8. Identificação de sinergias e oportunidades

9. Aumento da produtividade
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Como fazemos?
O modelo FourFlags estrutura as alavancas da mudança em 4 blocos, dependendo de QUEM ou o QUÊ é o motor  
gerador de adesão à mudança.

Bloco Empresa Bloco Chefia

Bloco Tarefa Bloco Equipa

Aspetos relacionados com a gestão 
dos colaboradores a partir do que a 
empresa  transmite: valores, prestígio e  
reconhecimento no mercado,  
comunicação e segurança, identidade, 
apoio, promoção,  responsabilidade…

Aspetos relacionados com o estilo e 
as  formas de liderança. Como os  

responsáveis das equipas transferem e  
incorporam nos seus colaboradores o 

Projeto  de Transformação, realizações, 
beneíicios e requisitos chave.

Aspetos relacionados con a Tarefa e 
as  Atividades que cada profissional  
desenvolve no seu dia a dia. A tarefa tem
 a ver com foco, diretrizes claras, 
aprendizagem e capacidade de melhorar,  
e ferramentas e recursos à sua disposição.

Aspetos relacionados com a Equipa, e  
como se trabalha em equipa. 

Aqui vê-se a força das equipas para unir 
e  homogeneizar tanto os seus elementos 

como os outros, para serem motores de 
mudança.
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Como fazemos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Início a definir
Calibração com o CODI

Projeto a determinar
45 parâmetros 4 blocos

A definir
Focus Group|Testar  mensagens 

e interpretação

A determinar  Comunicação aos 
participantes  desenhos, apoio, 

suporte, incentivo

A definir
Lançamento do inquérito

Monitorização gabinete de apoio

2 semanas depois
Encerramento do inquérito

A definir
Agradecimento

A determinar
Análise de resultados pela  

Watch&Act

Apresentação 
de  resultados

Atenção personalizada
Modelo de compromisso individualizado  
Anonimato e confidencialidade
Análises específicas

Eficácia e eficiência
Monitorização e seguimento contínuo
Verificado empiricamente
Adaptado à realidade e circunstâncias da empresa



12

E a Tecnologia?
O modelo FourFlags estabelece um mapa de compromisso da organização analisada e categoriza os resultados de  
acordo com um índice de compromisso (IC) que permitirá identificar comportamentos ligados a cada um dos 5  niveis e 
conhecer o seu impacto directo nas dimensões relevantes do negócio.
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Porquê FourFlags?
A Watch&Act dispõe de una Plataforma de análise e exploração de dados. Que facilita o benchmarking interno e a  
análise  por segmentos (organizativos ou perfil).

O modelo FourFlags foca a análise e os seus resultados na ação,  
facilitando o desenho de ações de melhoria.

O modelo FourFlags avalia as variáveis com base em 4 eixos: 
a importância  para a Direção, a importância para o Colaborador, a forma 
como a vivencia no seu dia a dia, e o impacto que considera que a 
variável tem no cliente.

A plataforma FourFlags oferece a possibilidade de obter relatórios de  
situação de qualquer equipa na organização, desde que haja  respostas 
suficientes para garantir a confidencialidade. Além disso,  permite obter 
correlações entre os níveis de energia das  unidades de negócio e 
qualquer parâmetro que se utilize na gestão de clientes.

https://watchandact.eu/pt/conheca-fourflags/
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O que dizem de nós

WATCH&ACT

´´…Na  nossa  empresa optamos por gerir o compromisso devido ao seu enorme impacto nos resultados e no atingimento dos 
objetivos´

´´Adotar um modelo de gestión do compromiso na Sanitas Internacional com um processo de expansão internacional, de grande 
relevância,  chegando já aos EUA, México, Perú, Venezuela, Brasil, e Colômbia, obrigou-nos a ter uma metodologia que permitisse  gerir o 
compromisso dos nossos colaboradores e abandonar os já ultrapassados modelos derivados dos estudos de clima.

De facto, ao comparar o nosso novo modelo estratégico de gestão de pessoas através do compromisso com os nossos resultados de 
 clima, verificamos que as áreas com níveis maiores de compromisso estavam menos satisfeitas e vice-versa, o que nos fez ver que as  
ações que implementamos para dar resposta ao clima (satisfação), não aumentavam o nível de compromisso, aspeto que se  fazia notar 
com especial incidência quando se colocavam  novos desafios às equipas e e víamos que os mais ´´satisfeitos´´ não os abordavam com 
determinação e muitos, com níveis de satisfação menores, os assumiam como seus com entusiasmo e tenacidade.
Sem dúvida: compromisso e satisfação abrem dois modelos de gestão de RRHH bien diferentes. Nós, optamos pelo primeiro sem 
hesitação´ ´

Mº Carmen Jiménez 
Directora Central de Dllo.Humano

Sanitas Internacional
35.000 empleados
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´´…Na “mouche”…´´

´´A Indra precisava de um modelo de gestão que introduzisse a voz do colaborador na estratégia de negócio da empresa, tornando-o num 
elemento central na progressão da mesma e na tomada de decisões dos diretivos e chefias intermédias.

Na Watch&Act encontramos um parceiro de enorme valor. O seu rigor, objetividade e independência dizendo-nos coisas que às vezes não 
esperavamos ouvir, ajudaram-nos a melhorar e atualmente, o seu modelo e metodologias são fatores chave de sucesso para explicar a 
melhoria a nível global.

Como disse ao Luis Fernando: ´acertaram em cheio!´´

Fernando Abril-Martorell
CEO

Indra
50.000 empleados
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Medimos o nível de compromisso  
na empresa graças à  nossa 
metodologia própria FourFlags©,  
uma ferramenta de Business 
Intelligence.

Clique para contatar
com os especialistas sobre
a forma como podemos ajudar
a sua empresa acrescentando
mais valor.

Clique aqui

mailto:paulo.jorge%40watchandact.eu%3B%20luisfernando.rodriguez%40watchandact.eu%3B%20lupe.pezonaga%40watchandact.eu%3B%20angel.gilsanz%40watchandact.eu?subject=Conhe%C3%A7a%20FourFlags
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As suas conquistas são o nosso sucesso

Impulsionadores do Compromisso-Os nossos Clientes, as nossas Garantias
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Impulsionadores do Compromisso-Os nossos Clientes
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OBRIGADO

WATCH&ACT
Contacto em Portugal:
Paulo Jorge
paulo.jorge@watchandact.eu
+351 938885834
www.watchandact.eu

mailto:paulo.jorge%40watchandact.eu?subject=
https://watchandact.eu/pt/consultoria-de-transformacao/

