
As organizações dos dias de hoje enfrentam o desa4o de oferecer 
aprendizado e programas de treinamento relevantes, que 

sincronizam a estratégia de negocios quanto  com as crescentes 
expectativas dos talentos. Com a escassez de habilidades críticas e 
treinamento pro4ssional, as equipes administrativas são forçadas 
a aumentar a produtividade dos funcionários para incrementar 
o desempenho da empresa e atender aos indicadores-chave de 
desempenho críticos. Para se manterem competitivas, as organizações 
precisam criar uma estratégia de aprendizado que interesse 
seus funcionários. A Learning Cloud (Nuvem de Aprendizado 
da Cornerstone) oferece aos talentos programas de treinamento 
personalizados, iniciativas de aprendizado colaborativo e caminhos 
de certi4cação, garantindo que o trabalho do curso aborde as lacunas 
especí4cas de competência e habilidade. Com um único ponto 
de acesso, oferece ricas experiências de aprendizado eletrônico, 
treinamento presencial (Instructor-Led Training (ILT)), sessões em 
salas de aula virtuais e gestão de conteúdo funcional. A Learning 
Cloud (Nuvem de Aprendizado) da Cornerstone (LMS) melhora o 
desempenho do funcionário, apoia a conformidade e promove a 

colaboração dentro da organização.

Fornecimento e 

rastreamento de 

treinamento para 

melhorar o desempenho 

da força de trabalho e 

incentivar o engajamento

Ofereça treinamento altamente 

direcionado e personalizado 

que melhora o trabalho do 

funcionário. Isso inRuencia seu 

resultado 4nal e promove o 

avanço da sua organização.
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de trabalho
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colaborativo
Ofereça experiências de 

treinamento e4cazes com 

ferramentas sociais de 

colaboração que combinam 

as abordagens formais e 

informais do aprendizado, 

para aumentar a e4ciência 

e adoção em toda a 

organização.

Forneça programas de 

aprendizado e treinamento 

com conteúdo relevante 

para o local do trabalho, que 

sejam importantes para sua 

competitividade e bené4cos para 

o sucesso dos seus funcionários. 
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Nuvem de Aprendizado aumenta a capacidade orgânica de gestão de talentos porque fornece programas de 

treinamento personalizados, iniciativas de aprendizado colaborativo e trilhas de certi4cação especializada. Dê 

mais poder aos seus funcionários com a estratégia de aprendizado que melhora o desempenho da força de 

tralhado e promove o engajamento e a colaboração.

▪ OVine Player

▪ Editor de cursos

▪ Licença de desenvolvedor LCMS

▪ Acesso a mais de 30.000 títulos 
de cursos

▪ Grupos e comunidades

▪ Redes e conexões distribuídas por 
grupos dispersos de funcionários

▪ Gestão de documentos

▪ Per4s de usuários minuciosos, 
atualizações de status e exibições 
de feed ao vivo

▪ Administração de eventos

▪ Gestão de provedores/fornecedores

▪ Integração na sala de aula virtual

▪ Inscrição automatizada e administração 
da lista de escalação

▪ Conformidade

▪ Gestão de formulários

▪ Certi4cações personalizadas

Gestão de 
aprendizado 

Colaboração social 
Conduzida pelo y Cornerstone Connect

Treinamento 
presencial

Gestão de conformidade 
e certi@cação

Principais 

recursos que 

inBuenciam 

suas iniciativas 

de aprendizado: 

Recruiting Cloud Recruiting Cloud

Recruiting Cloud Recruiting Cloud

csod.com/extended-enterprise-cloud
csod.com/learning-cloud

Cornerstone OnDemand é líder em aplicativos baseados em nuvem destinados à gestão de talentos. Nossas 

soluções ajudam organizações a recrutar, treinar, administrar e conectar seu pessoal, capacitando e aumentando 

a produtividade do seu quadro de funcionários. Para obter mais informações sobre a Cornerstone, visite csod.com
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