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A nossa aposta na Cornerstone
Desde o início, apostamos na “Cornerstone” como Partner na nossa estratégia de Transformação das 
organizações através das pessoas.

Utilizadores
75M+

Países
190+

Escritórios
21

Idiomas
50

Clientes
6.300+

Vencedor do HR Tech 
Award

ROI Awards – Formação e  
desempenho do cliente finalista

Brandon Hall Group Won for  
CSOD Foundation

24. Os nossos Clientes e as nossas Garantias
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A forma de trabalhar mudou radicalmente

A nova fronteira da Gestão do Talento

Diversidade na contra-
tação e “outsourcing”

Colaborador
Experiência Retenção

Eventuales y contratos 
fijos

Mobilidade interna e  
agilidade

Novas habilidades
Capacitados  
Educados

Educação, Raça,  
Cultura, Geografia,  
Género

Desenho EX 
Realização  
“Feedback”

Trabalhadores
Informais 
Tempo parcial  
Contratados  Ocasionais
Mercados de talentos

Trabalho por projetos  
Modelos de carreira  
Facilidade de movimento  
Trabalhos ocasionais  
internos

Tipo de habilidades 
Habilidades complementares 
Plataformas de IA 
Talento “construido não 
adquirido”
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Aqueles que estão abertos à  
aprendizagem desenharão o  
futuro.

Os líderes mais eficientes identificam  
oportunidades conetando o talento das 
pessoas, potenciando o seu crescimento  
e a produtividade.
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Onde todos falam a mesma  
linguagem de crescimento e 
sucesso.

Um sistema de talento integrado com  
tecnologia, aliado à inteligência  artificial, 
para cada programa que  funciona para 
todos.
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Criando um ambiente de  
trabalho colaborativo e  
inclusivo. 

Onde cada pessoa pode desenhar o 
seu itinerário de crescimento, alinhando 
os seus objetivos com os da sua 
organização, num ambiente de trabalho 
em que os seus profissionais podem 
determinar o seu caminho.
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Líderes do Talento - Sobre a Cornerstone

Mercado de Talento

Plataforma de  
crescimento de  

habilidades
Experiência

de aprendizagem

Experiências conetadas

Crescimento en sintonia

Uma experiência de  
crescimento individualizada
e ao ritmo de cada pessoa.

Uma plataforma de 
desenvolvimento de 
habilidades que coneta tudo e 
todos.

Arquitetura aberta

Desenhada para se conetar  
sem obstáculos e maximizar

a flexibilidade

Análises inteligentes

Motores de IA  desenhados 
especificamente  para 
poupar o seu trabalho
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Agora diz como fazes,
Watch&Act
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Porque somos diferentes?

A Watch&Act é “partner” da Cornerstone 
desde  2015. Durante estes anos desenvolvemos 
uma  prática solvente, abrangente, inovadora e  
comprometida com os nossos clientes.

Proximidade e flexibilidade

Foco na formação e transferência 
para o Cliente

Aplicação das boas práticas da 
nossa experiência

Equipa sénior com grande  
experiência

Boas referências no setor privado 
e público

Apoio à Comunicação e Gestão 
da mudança

Foco na “Cornerstone”

Vimos da função RRHH 

Capacidade integral de serviço

01

02

03
04
05

06

07

08
09
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Líderes do Talento-Capacidade Integral do Serviço

Na Watch&Act podemos oferecer um serviço completo, abrangendo as fases que
acompanham um projeto de implantação desde a sua conceção até à sua maturidade.
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Líderes do Talento-Capacidade Integral do Serviço

Os clientes da Cornerstone através das avaliações da qualidade do trabalho realizado  pelos 
implantadores na EMEA (Europa, Médio Oriente e África) posicionan a W&A no TOP 1

Results

Average NPS 
Surveys

9.00

Completed 
Projects

12

Active 
Projects

0

Implementation  
Ready Consultants

  5

Other  
Partners



13

Líderes do Talento- Melhoria e Alinhamento de Processos

Qualquer implantação requer que os processos estejam previamente definidos.
Este serviço propõe a revisão dos referidos processos e a sua adequação à  “Cornerstone”.

Os principais processos a desenhar agrupam-se nos seguintes pilares:

Apoiamos no Desenho ou revisão  dos 
processos a implantar.

Asseguramos o seu ajuste nas opções
de configuração da “Cornerstone”.

Assessoramos nas melhores práticas e  
tendências nas organizações. 

Formação e Desenvolvimento  
Seleção & Promoção 
 “Onboarding”  
Avaliação & Objetivos
Planificação da sucessão

Compensação 
“Insights” & Previsões
Planificação de Equipas
“Reporting”
Inquéritos de Compromisso

Visualização Organizativa 
Auto-Serviço do Colaborador  
Estruturas Organizativas
Registo do Colaborador
Gestão de Ausências e Férias

3

2

1
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Líderes do Talento- Implantação Funcional

Líderes do Talento- Implantação Funcional

Utilização do conceito “Agile” para a Implantação das fases de Descoberta, Desenho,  
provas de conceito e passagem a produção. E além disso transforma o cliente para gerir 
a plataforma.
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Líderes do Talento - Suporte/Administração

Capacidade integral de serviço durante toda a formação.
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Líderes do Talento- Integração Técnica

Integrações para a troca de dados entre os vários sistemas da  Cornerstone, 
tanto de entrada como de saída para outros sistemas de informação do Cliente.

https://watchandact.eu/implantar-cornerstone/
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Líderes do Talento - Gestão da Mudança

Será fundamental para o sucesso 
do projeto uma  adequada Gestão 
da Mudança para  assegurar o extra 
da implantação para a organização,  
devendo preparar-se com a devida 
antecipação.

Analisar a natureza da Organização
Definir Objetivos e estabelecer Métricas
Atomizar o público-alvo
Definir papéis dos participantes
Mapa de Riscos SWOT

Modelo de implantação e continuidade
Plano de Seguimento
Plano de Comunicação 
Plano de Formação

Desenho detalhado das
 ações a realizar

1

2

3

Planificação e desenho de Ações

Execução do Plano de Ação (ações particulares 
podem ser executadas diretamente pela própria 
Organização contando com o nosso apoio)

Propor ações de melhoria contínua identificadas 
depois dos 2 pontos anteriores

4

5

Execução e Medição de Ações
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Líderes do Talento - Gestão da Mudança

W&A Items

Os entregáveis da  
Gestão da Mudança  
são totalmente  
complementares aos  
gerados durante
a implantação

Durante o diagnóstico inicial,  
identificação de barreiras  e 

portanto riscos.

Desenho do Plano de Gestão da  
Mudança e desenvolvimento de  

recomendações sobre o modelo de  
implantação da “Cornerstone”.

Desenho de materiais e áreas web  
personalizadas através de html, 
trabalhando a  experiência de 

utilizador

Elaboração de conteúdos  
digitais em formatos atuais.

Indicadores de utilização,  
táticos, estratégicos e

de satisfação do utilizador

Construção de materiais
para uma comunicação eficaz.
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Líderes do Talento - Adoção e Evolução

Construímos os relatórios que geram
a estrutura de dados que a Fundae precisa
para a bonificação da formação.

Elementos de comunicação da plataforma  para 
o lançamento de novas campanhas.

Recomendamos e catalogamos novos  
conteúdos formativos.

Propomos melhorias de processos ou  de 
“look&feel”.

Identificamos novas integrações que permitem
uma otimização dos tempos de gestão.

Criamos inquéritos para a recolha de  
“feedback”.

Analisamos as últimas “releases” lançadas 
pela “Cornerstone”.
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Líderes do Talento - O “Reporting”

Definimos os indicadores de  
gestão mais adequados baseados 
nos processos implantados.

Facilitamos a integração com  
Tableaux de Bord ou sistemas  
analíticos externos.

Exploramos ao máximo as  
opções que a Cornerstone 
oferece  (Relatórios standard,  
personalizados, Tableaux de Bord, 
View People, View Data...).
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Apostamos numa experiência  de 
trabalho, baseada em IA.

Em que os trabalhadores de hoje se 
possam capacitar de forma ágil e 
independente

Acompanhamos os profissionais a  
alcançar o sucesso.
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Testemunho 
de Clientes

O esforço, a empatia e o
interesse da W&A na 
complexidade dos nossos 
processos, juntamente com a 
rapidez na captura das nossas 
necessidades e resposta às 
nossas perguntas, deu-nos toda
 a tranquilidade. Conseguimos 
uma relação de proximidade 
muito boa e um clima de 
confiança.

W&A

W&A
Lluis Gamell

Director Corporativo HSP
&

Isabel Arrieta
Subdirectora Corporativo 

HSP
Ver vídeo en Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2x5lhTsvFJI&t=79s


23

Implantamos todas as fases 
da  Cornerstone nas empresas  
para uma adequada Gestão 
do Talento, motivada pelo 
desenvolvimento de processos 
de avaliação,  seleção interna, 
formação,  compromisso e 
retribuição

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

Clique aqui

mailto:paulo.jorge%40watchandact%3B%20lupe.pezonaga%40watchandact.eu%3B%20javier.garcia%40watchandact%3B%20maisa.santamaria%40watchandact.eu?subject=L%C3%ADderes%20do%20Talento-WatchandAct_Cornerstone
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As suas conquistas são o nosso sucesso

Líderes do Talento - Os nossos Clientes e as nossas Garantias
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Líderes do Talento - Os nossos Clientes e as nossas Garantias

Trabalhamos em exclusivo como “partners” da Cornerstone, o que nos permite dispor de uma equipa 
altamente qualificada e focada. Referências importantes nos últimos 5 anos:
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OBRIGADO

WATCH&ACT
info@watchandact.eu
Paulo Jorge
+351 938 885 834
www.watchandact.eu


