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Transformar pessoas e organizações através da 
aprendizagem de tecnologias digitais.
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A transformação 
radical do talento.

A Udacity melhora a  
perceção da  experiência 
de colaborador  e reduz 
em 10% a  rotatividade em 
grupos com “turnover” 
elevado.

Vídeo en youtube

https://www.youtube.com/watch?v=JTTpkEqCico
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A Udacity é um modelo de aprendizagem que acelera a aquisição prática 
de competências digitais.

Adquirir habilidades tecnológicas 
“core” e emergentes.

Acelerar a transformação digital. Impulsionar a inovação e o 
“time  to market”.

As 3 promessas chave da Udacity

https://watchandact.eu/pt/conheca-udacity/
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Somente a Udacity aborda os desafios 
dinâmicos da força de trabalho. Com uma 
escassez de pessoas  até  3 vezes maior do que 
há uma década, a  transformação do talento cria 
oportunidades  para aumentar a produtividade 
e a retenção.

+ 2.9 Milhões
potenciais reduções de custos por uma maior
produtividade e evitar a necessidad de contratar
talento qualificado.

40%
redução da
deserção de  
colaboradores e 
maximização do
reconhecimento 
institucional.

1 em 4
colaboradores 
assignados
a novos projetos  
resultante da aquisição  
das habilidades 
necessárias.

Corrida de talentos

Voo de talentos Lacuna de talentos
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STATUS dos colaboradores face ao processo de transformação da  
empresa.
Documento de conclusões | Estudo MIT 2022

Os gestores concordam que as suas empresas precisam de passar por uma reciclagem 
profissional  geral para entender as tecnologias emergentes em diferentes níveis.

83% das empresas admitem que têm  “gaps” 
em capacidades e  competências (“skills”)
tecnológicas.

57%
As “skills” atuais dos nossos colaboradores não 
estão alinhadas com os requisitos estratégicos.

54%
Demasiada sub-qualificação dos candidatos às
posições estratégicas procuradas.

50%
dos candidatos internos são descartados devido à
falta de “skills” estratégicas.

Inovar
Afirmam que o “gap” no entendimento e  
aplicação das tecnologias ao trabalho está  
a reduzir as suas capacidades de inovar e  
contribuir com ideias com valor.

Sobreviver
Sublinham que proceder à redução dos  
“gaps“ em tecnologias emergentes é uma  
ação urgente e crítica para competirem  e  
transformarem-se.  

70%

87%



7

A Udacity é  atualmente  a 
melhor metodologia  de 
aprendizagem em
competências digitais de 
tecnologias emergentes.
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As três prioridades das empresas para 2022.

52% 
“Reskilling/Upskilling” em  

tecnologias emergentes  
associadas a Ciência de Dados, 

AI,  “Machine Learning” e IoT.

50% 
Entender o que trazem as  

tecnologias emergentes ao 
negócio atual e como ajudam na 

tomada de decisões hoje.

45% 

Não esquecer a requalificação tecnológica básica dos 
diretivos e chefias intermédias para serem promotores 

da transformação digital e projetos associados.
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As três posições mais procuradas atualmente.

46%
Engenheiros de AI e  
“Machine Learning”.

45%
Arquitetos de “Cloud”.

42%
Cientistas de Dados.

1 2 3
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CAPACITAÇÃO OFERTAS DE EMPREGO

COLOCAÇÃO EXPERIÊNCIA

Certificado de Aptidão na Área  
Tecnológica (+95% certificações).

Gestão de projetos de tecnologia |  
“Agile”.

Trabalho em equipas remotas.

Trabalho com empresas com elevada 
procura  de empregos associados 

à tecnologia  para identificar 
antecipadamente perfis

e suas características.

Trabalho com redes sociais de  
propostas de empregos tecnológicos  

“Work-shops” de preparação específica 
para entrevistas de emprego 
tecnológico.

Programas de “Freelancing”  
(preparação para “freelancer”).

Gestão da Experiência do Processo
(“journey”).

Comunicação, “reporting” e
monitorização.

Impacto do programa.
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A Udacity é a plataforma  
que oferece mais qualidade 
ao  participante e que mais 
aproxima a aprendizagem à 
necessidade.
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WATCH&ACT | UDACITY
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COMPLEMENTARIDADE | ENRIQUECIMENTO

ITINERÀRIO DE DESENVOLVIMENTO

ONLINE

TUTORIZAÇÃO | HUMANIZAÇÃO |  
“EXPERTS” DE GRANDES EMPRESAS

APLICADO A PROJETOS REAIS  DE REFERÊNCIA

AVANÇO| CRESCIMENTO

PREPARAÇÃO TRANSVERSAL

EXPERIENCIAL

RESULTADOS
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Resultados comprovados

232 % de ROI relatado com 
um período de recuperação 

Inferior a 3 meses.

Mais de 118,000 graduados na  
Arábia Saudita transformaram  

bolsas em carreiras.

Mais de 70 % dos  
graduados são promovidos 

ou conseguem um
trabalho melhor.

Para Empresas Para o Governo Para indivíduos

6 de 7 3 de 6 4 de 6
As principais empresas  
aeroespaciais e de defesa.

As melhores empresas  
automóveis.

As melhores empresas de 
serviços profissionais.
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A transformação do  talento 
cria oportunidades  para 
aumentar a produtividade e 
a  retenção.
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Objetivo: Converter-se numa organização “Data-Driven”.

The Mindset: Transformação

Geral
Facilitam a adoção

Practitioners
Executam

Goals & Strategies
Data Science para Business Leaders

Delivery & Execution 
Data Science Practitioner-Level Upskilling

Awareness & Literacy
Data literacy Initiatives 

 Experts e Líderes
Melhoram e 

avançam

Nível básico

Nível intermédio

Nível expert

Nível 3

Nível 2

Nível 1
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Alinhamento

Passo seguinte Mês 1 a 2 Mês 2 a 36Sponsorizado pela BUsPreliminar

Lançamento FormaçãoProjeto

Comunidade de aprendi-
zagem.  Mentores Internos.
Proteção do Tempo.  Testes de 
conceito.  Alcance (Equipas e 
pessoas).

Compromisso executivo.  

Patrocínio IT.

Unidades de negócio.  

“Business Value 
Assessment” para  ajustar 
o nível de  alinhamento das  
áreas competenciais
digitais com as diferentes  
unidades de negócio.

Estratégia do Programa.

Segmentação: Preparação 
de  programas e
sub-programas para  cada 
unidade de negócio  e
para cada segmento de  
colaborador: “Expert”, Líder 
e Geral.

Mapeamento de Itinerários  
formativos.

Planificação de cada  
Programa e coortes  para 
assegurar a sua correta .
  
Estratégia de campanha.

Lançamento do programa.
Avaliação de alunos.  
Preparação dos  Grupos/
cooortes.

Capacitação 
paraadministradores.  

“Kick-Off”.

Profundidade total:
Gestão ol Uso do Crédito  e 
Utilizadores (Consola EMC).  

Adoção do aluno:
% de alunos ativos,  projetos 
completados e  graduações.

Amplitude do Programa:  
Comunidade de aprendizagem.  
Mentores Internos.
Proteção do Tempo.  Testes de 
conceito.  Alcance (Equipas e 
pessoas).
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Passos fundamentais no desenvolvimento do processo de aprendizagem com a 
Udacity
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---

4 aspetos diferenciais da metodologia Udacity

1 2 3 4

Foco e metodologia  
baseado en papéis e       
” gap” de habilidades.

“Pre-assessments” e  
itinerários formativos  
personalizados para  
“roles” específlcos.

Conteúdo 
impulsionado e 
codesenvolvimento por  
líderes da industria.

Para solucionar
problemas reais.

Aprendizagem prática  
(“Hands-On”) para  
formar profissionais  
garantindo o ROI.

Revisões de projetos e 
mentores por “experts”  
na matéria (+1.600).

Plataforma e Serviço

Plataforma para  
capturar e impulsionar 
as  melhores práticas.
Escalabilidade sem 
limites.
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---

A procura digital é tão  
transversal e geral que, a  
procura de perfis, ultrapassa 
largamente a capacidade  
de resposta do talento  
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Software engineering Machine learning Data science DevOps

69%

417%
167%

443%

A oferta de emprego em posições digitais nas empresas não pode ser coberta por  
falta de capacidades e competências digitais na quantidade necessária.

O incremento na procura de capacidades e competências digitais é muito maior
do que a oferta educativa é capaz de colocar no mercado.
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UDACITY
Critérios de 

qualificación

Profissional

Resultados 
en  capacitação  

profissional para a  
tarefa

Superficial
(“Shalow learning”)

Profissional
Teórico, por vezes  

profissional

Alta
Qualidade da  

experiência do aluno
Baixa Alta Alta

Alta
(Assíncrona, online)

Escalabilidade
Alta

(Assíncrona, online)
Baixa

(Síncrona, presencial)
Baixa

(Síncrona, presencial)          

Baixo
Inverstimento por 
aluno certificado

Baixo $10-20K >$50K

Alto
Reconhecimento  

internacional,  
certificação

Baixo Baixo Alto

A Udacity é o modelo de aprendizagem que combina a garantia da 
qualidade do desempenho, a qualidade da experiência do aluno, a sua 
escalabilidade, otimização de custos e reconhecimento internacional da 
certificação concedida ao aluno.
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Porquê escolher-nos?
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A transformação digital efetiva e 
fluida exige promover a aprendizagem 
específica dos profissionais envolvidos. 

A Watch & Act, através da sua aliança 
com a  Udacity, facilita a capacitação 
das  pessoas em competências digitais  
“core” e emergentes (Inteligência  
artificial, business inteligence, 
machine  learning, cibersegurança, 
cloud,  etcétera), com um sistema de 
eficácia comprovada.



24

Formação em competências  
digitais com a Udacity Como

fazemos?



25

Como fazemos?

1 3 5

2 4 6

Compreensão  
do contexto de  
transformação.

Projeto
-Estratégia de  
programa.
-Mapeamento 
intinerários  
formativos.

Formação
-Profundidade total.
-Adoção de  alunos.
-Amplitude  do  
programa.

Alinhamento:
-Compromisso  
Executivo.
-Patrocínio IT.
-Unidades de  
negócio.

Lançamento
- Estratégia de 
campanha.
- Avaliação dos 
alunos.
- Preparação de 
Grupos/Coortes.
- Formação 
administradores
-Kick-off.

Avaliação final 
e “feedback” do 
processo.
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Benefícios para a sua empresa

Benefícios 
específicos em 

função do contexto 
de transformação:  

diminuição da 
rotatividade, 
melhoria de 

processos, aumento 
de receitas, melhoria 

produtividade, etc.

Adoção de uma 
abordagem orientada 
para casos de uso de 
negócio para efetuar 
reskilling/upskilling 

e desenvolver as 
habilidades das novas 
funções necessárias e 
ajustadas ao esforço 
de transformação.

Aplicação instantânea 
de habilidades 
adquiridas em 
Nanodegrees:  

projetos reais (hands-
on). Conteúdos 

impulsionados e co-
desenvolvidos por 
líderes da indústria 

para solucionar 
problemas reais.
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Trabalhamos a transformação 
desde as pessoas, a  inovação e a 

tecnologia.



28

---

01 02 03
VALOR PARA O NEGÓCIO

Aumentar as receitas

Reduzir os custos.

Mitigar riscos.

VALOR PARA A EQUIPA

Acelerar os projetos.

Transferir conhecimento 
de  habilidades.
 
Aumentar o âmbito das 
atividades.

Colaboração  
multifuncional.

VALOR PARA O COLABORADOR

Desenvolver novas  habilidades 
ou melhorar as  existentes.

Desenvolvimento de carreira.

---

Valor tangível para o Negócio, as Equipas e os Colaboradores.
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---

A melhor referência, a sua...

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

Impulsionamos e facilitamos 
a  transformação dos modelos  
de negócio, digital, cultural 
e de  processos de M&A, com 
foco nas pessoas dentro da  
organização.

Clique aqui

mailto:jose.garcia%40watchandact.eu%3B%20lupe.pezonaga%40watchandact.eu%3B%20paulo.jorge%40watchandact.eu?subject=A%20transforma%C3%A7%C3%A3o%20radical%20do%20talento
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Já confiam em nós
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Contacto em Portugal:
Paulo Jorge

paulo.jorge@watchandact.eu
+351 938885834

www.watchandact.eu

OBRIGADO

mailto:paulo.jorge%40watchandact.eu?subject=A%20transforma%C3%A7%C3%A3o%20radical%20do%20talento

