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ual o significado e a perspetiva para o ISQe 
da participação no Fórum RH 2022?
Temos participado como patrocina-
dores do Fórum RH por este ser um 
encontro de grande relevo focado 
nas práticas e soluções para a ges-
tão dos recursos humanos. Por ser 
dirigido essencialmente a quem no 

dia a dia tem esse papel determinante para o sucesso em-
presarial, hoje muito suportado nos processos de gestão do 
talento que têm em prática, é um encontro de discussão e 
partilha de experiências com uma vertente muito prática 
pelo que é uma oportunidade para melhor conhecermos 
também o mercado e as necessidades emergentes na ges-
tão de pessoas.

Q
ATRAIR, FORMAR E RETER TALENTO  
É O GRANDE DESAFIO DAS EMPRESAS (…).  
O ISQe TEM, ACIMA DE TUDO, DESENVOLVIDO 
SOLUÇÕES QUE VISAM DAR-LHE RESPOSTA

O que mudou na gestão de talento 
nas empresas nestes mais de 15 
anos de existência do ISQe?
A dinâmica do mercado de 
trabalho face ao contexto so-
cioeconómico tem trazido 
enormes desafios aos quais a 
evolução tecnológica tem sido 
uma mais-valia na otimização 
dos processos de gestão per-
mitindo criar novas estratégias 
de relacionamento com a força 
laboral, mais proximidade e li-
deranças mais humanizadas. 
Nesse sentido, a valorização e a 
qualificação das pessoas é hoje 
a tendência mais assinalável. 
Atrair, formar e reter talento é 
o grande desafio das empre-
sas pela vantagem competitiva 
que premeia aquelas que in-
vestem nos seus colaborado-
res. O ISQe, como prestador de 
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serviços e implementador de 
soluções no mercado da gestão 
de talento - através da parceria 
com um dos líderes de merca-
do nesta área, a Cornerstone, 
e pela oferta de formação di-
recionada às necessidades 
específicas de cada cliente -, 
tem desenvolvido soluções 
que visam dar resposta acima 
de tudo a este grande desafio 
tão atual.

O ISQe, atualmente, tem a sua ati-
vidade centrada mais nas soluções 
ou nos serviços? 
O ISQe tem cada vez mais evo-
luído para um posicionamento 
de total abrangência. Se pen-
sarmos na nossa oferta global 
de soluções que cobrem as 
necessidades de gestão unifi-
cada de todo o ciclo de vida do 
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“O FÓRUM RH É UM 
ENCONTRO COM UMA 
VERTENTE MUITO 
PRÁTICA”
O ISQe disponibiliza soluções e serviços 
que respondem às necessidades globais 
da gestão de talento que requerem o 
suporte da tecnologia. O seu Sales & 
Marketing Director fala-nos do perfil dos 
clientes da empresa, do que procuram 
concretamente e da respetiva oferta 
multifacetada do ISQe.
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A NOSSA OFERTA 
GLOBAL DE 
SOLUÇÕES COBRE 
AS NECESSIDADES 
DE GESTÃO 
UNIFICADA  
DE TODO O CICLO 
DE VIDA DO 
COLABORADOR 
NUMA EMPRESA

colaborador numa empresa, 
desde o recrutamento, o on-
boarding, a formação, a ava-
liação de desempenho, o pla-
no de carreira e até mesmo ao 
offboarding, e os serviços que 
implementamos para a ma-
terialização destes processos, 
para além do suporte contínuo 
que asseguramos pós-proje-
to, então posso afirmar que 
temos a nossa atividade cen-
trada sim em dar resposta às 
necessidades globais dos nos-
sos clientes para gerir as suas 
pessoas tendo a tecnologia 
como suporte para atingir os 
seus objetivos. Importa refe-
rir que oferecemos também 
serviços de BPO, temos ele-
mentos das nossas equipas a 
integrar equipas dos clientes 
de forma a assegurar a gestão 
diária dos seus sistemas e so-
luções implementadas.

parceria com a Cornerstone 
em que assumimos a imple-
mentação e a manutenção 
contínua das soluções im-
plementadas. Nesta verten-
te, o ISQe, é um parceiro de 
referência da Cornerstone 
pela experiência acumula-
da nestes últimos 10 anos 
de parceria que já nos levou 
a desenvolver mais de 80 
projetos de implementações 
Cornerstone. Temos aposta-
do fortemente também no 
desenvolvimento de produtos 
de “valor acrescentado”, mó-
dulos de software adicionais 
que complementam as solu-
ções que implementamos e 
que dão resposta a necessi-
dades específicas dos nossos 
clientes. Training Plans para 
Cornerstone é um exemplo, 
esta ferramenta permite criar 
e gerir todo o plano anual de 
formação de uma organiza-
ção, desde o levantamento de 
necessidades até à gestão do 
orçamento anual para a for-
mação. Esta ferramenta está 
hoje certificada pela Cornes-
tone e a ser implementada 
gradualmente em outras 
geografias em clientes da 
Cornerstone. 

tratégia de desenvolvimento 
organizacional suportar es-
tes processos em tecnologia, 
o que contribui não só para 
uma organização ágil, mas 
também gera conhecimen-
to a partir de indicadores 
necessários que permitam 
criar planos de ação para a 
melhoria organizacional a 
todos os níveis.

Como se caracteriza a presença 
internacional do ISQe?
A nossa presença internacio-
nal tem duas vertentes que 
assumem grande relevância, 
quer seja a extensão de servi-
ços prestados a empresas ou 
subsidiárias de grupos em-
presariais portugueses com 
presença em outras geogra-
fias com os quais trabalha-
mos diretamente, quer em 
projetos internacionais em 

Há um perfil das empresas que 
são vossas clientes? No essencial, 
o que procuram?
Temos atualmente como 
clientes empresas de vá-
rias dimensões, desde os 
maiores grupos empresa-
riais portugueses e vários 
internacionais, bem como 
empresas com estruturas 
de menor dimensão, mas 
os desafios e necessidades 
que nos apresentam, na 
verdade, são transversais e 
estão essencialmente foca-
dos em aumentar a proxi-
midade com o colaborador, 
a eficiência e simplificação 
de processos como o de ava-
liação de desempenho ou a 
certificação de competên-
cias através da formação em 
formatos e-learning. O que é 
claramente comum a todas 
as empresas é ter como es-


