
G L O B A L  R E M U N E R AT I O N  P R O F E S S I O N A L  



RH é o centro de todas as organizações e tem a chave para o sucesso!  

Como prof issional de RH, você tem que estar capacitado para l idar com as situações 

dos dias de hoje, bem como estar pronto para ser bem -sucedido f rente aos desaf ios 

inesperados do futuro.  

Desde 1955, a WorldatWork vem elevando o padrão para prof issionais de RH que se  

esforçam pelo melhor. Ao apoiar prof issionais de RH em organizações de todos os     

tamanhos e estruturas, os programas de cert if icações e opções de treinamentos        

prof issionais da WorldatWork trazem a capacitação com o conhecimento, as habil idades 

e a conf iança necessários para desenhar programas estratégicos de Remuneração Total 

que geram equipes engajadas que impulsionam o sucesso organizacional.  

 

Fortaleça suas habil idades, amplie seu conhecimento!  

Um prof issional cert if icado se torna essencial para o planejamento e o desenvolvimento, 

além das f ronteiras do seu próprio departamento - e se tornar uma inf luência maior nas 

estratégias de negócios.  

Ter uma cert if icação da WorldatWork mostra seu comprometimento com a sua prof issão 

e lhe dá a conf iança necessária para alcançar o sucesso.  

 

Ser um Global Remuneration Professional —  GRP ® cert if ica que você tem base de 

conhecimentos e habil idades para tomar decisões estratégicas e implementar soluções 

altamente efet ivas em prát icas de remuneração para organizações em qualquer parte do 

mundo.  

 

Além da preparação para as avaliações de cert if icação GRP, os cursos da WorldatWork 

possibil i tam a construção do seu um futuro consistente em Remuneração Total,         

trazendo a capacitação  para o desenho e implementação efet ivas de uma estratégia de 

remuneração abrangente que apoia uma cultura global alinhada e consistente.  



C e r t i f i c aç ão  G lo b a l  Re m u n e r at i o n  Pro fe s s i o n a l  ( G R P ® )  

A cert if icação GRP®  signif ica ter o conhecimento e a habil idade de:  

•  integrar programas globais de remuneração à estratégia de negócios;  

•  compreender o impacto da globalização e das inf luências locais no desenho e na 

implementação de programas globais de remuneração;  

•  criar e administrar com sucesso estruturas de cargos e de salários, programas de 

remuneração variável,  benefícios e todo pacote de recompensas não -monetárias; e  

•  saber fazer a comunicação efet iva sobre informações de remuneração à l iderança 

e às equipes.  

Os cursos que compõem a cert if icação GRP® são: 

1. Gestão de Remuneração Total (T1/GR1) 

2. Análise, Descrição e Avaliação de Cargos (C2/GR3)    

3. Gestão de Remuneração Base e por Desempenho (C4/GR4) 

4. Pesquisa de Mercado (C17/GR17) 

5. Matemática e Estatística para a Gestão de Remuneração (C3E) 

6. Remuneração Variável (C12/GR6) 

7. Remuneração Internacional (GR7)   

8. Comunicação Estratégica em Remuneração Total (T4/GR9) 

9. Relatórios Financeiros (T7) 

10.  Análise de Negócios para Profissionais de Remuneração (C8) 

 

São necessários dez exames, que são administrados de forma online, no momento que 

for mais conveniente para você, diretamente do seu próprio computador.  



Gestão da Remuneração Total 
Exame T1/GR1 

A estratégia eficaz de Remuneração Total tem como resultado a satisfação, o engajamento e a alta produtividade 

dos funcionários, que alcançam o desempenho e os resultados desejados.  

Remuneração Total representa todos os elementos monetários e não-monetários que uma empresa usa para atrair, 

motivar, envolver e reter funcionários. Aprenda o que é necessário para formular um programa de Remuneração 

Total. 

• Descubra os elementos e o processo de criação de uma estratégia de Remuneração Total. 

• Identifique as influências externas que afetam a cultura e as estratégias de uma organização. 

• Compreenda quais são os direcionadores de uma estratégia de Remuneração Total. 

• Saiba como fazer o processo de comunicação do valor de um pacote de Remuneração Total. 

O que você irá aprender 

1. Introdução à Remuneração Total 

• A evolução da remuneração 

• O modelo de Remuneração Total 

• Influências externas 

• Elementos da estratégia de 

Remuneração Total 

• A estratégia de Remuneração 

Total 

• A abordagem de Remuneração 

Total 

 

2. Remuneração Base e Variável 

• Fatores que influenciam a 

remuneração 

• Salário base 

• Desenho da estrutura de 

remuneração base 

• Adicionais de pagamento  

• Remuneração variável 

 

3. Benefícios 

• Fatores influenciadores de 

benefícios 

• Programas de proteção de renda 

• Programas de remuneração por 

4. Vida Pessoal e Profissional 

• O portfolio de elementos de 

equilíbrio de vida pessoal e 

profissional 

 

5. Gestão de Desempenho 

• Pagamento por performance 

• Princípios de programas de 

pagamento por mérito 

• Investimento em remuneração 

base 

• Diretrizes para aumento por 

mérito 

 

6. Desenvolvimento de Talentos 

• Oportunidades de 

desenvolvimento de talentos 

• Tipos de oportunidades de 

desenvolvimento 

• Medindo a efetividade 

7. Reconhecimento 

• O valor de programas de 

reconhecimento 

• Utilizando reconhecimento para 

direcionar resultados 

• Programas e tipos de planos de 

reconhecimento 

 

8. Remuneração Total – Juntando Tudo 

• Revendo o modelo de 

Remuneração Total 

• O processo de desenho da 

Remuneração Total 

• Aspectos relevantes sobre o 

desenho de Remuneração Total 

• Comunicando o valor de um 

pacote de Remuneração Total 

• O portfolio de elementos de 

equilíbrio de vida pessoal e 

profissional 



Análise, Descrição e Avaliação de Cargos 
Exame C2/GR3 

Aprenda os métodos e processos que dão suporte à análise, descrição e avaliação de cargos, a fim de atrair e reter 

os melhores talentos. Você irá verificar vários métodos de avaliação de cargos, incluindo abordagens quantitativas 

e baseadas no mercado. Os exercícios ajudam a ver como os métodos descritos no curso podem ser colocados em 

prática em sua organização. 

• Revise os conceitos estratégicos associados à análise, documentação e avaliação cargos. 

• Aprenda a abordar o planejamento e a implementação da análise de cargos. 

• Discuta a descrição do cargo, os componentes e o formato necessários. 

• Verifique as avaliações de cargo com base no mercado e no conteúdo, com foco em informações 

quantitativas e abordagens não quantitativas. 

O que você irá aprender 

1. Visão Estratégica 

• O modelo de Remuneração Total 

• Construindo uma estrutura de 

remuneração fixa 

• Termos e definições 

 

2. Análise de Cargos 

• Análise de cargos 

• Fontes de informação do cargo 

• Comunicação sobre análise de 

cargos 

• Possíveis causas de erros 

 

3. Documentação de Cargos 

• Tipos de documentação de cargos 

• Descrições de cargos 

• Formato de descrições de cargos 

• Preparação de descrições de 

cargos 

4. Avaliação de Cargo Baseada no 

Mercado 

• Avaliação de cargo baseada no 

mercado 

• Aspectos relevantes sobre a 

coleta de dados 

 

5. Métodos Não-quantitativos de 

Avaliação de Cargos 

• Métodos de avaliação pelo 

conteúdo do cargo 

• Método de ranqueamento  

• Método de classificação 

6. Métodos Quantitativos de Avaliação 

de Cargos 

• Métodos de avaliação pelo 

conteúdo do cargo 

• Fatores de avaliação 

• Método de componentes do 

cargo 

• Método de fatores de pontos 

• Resumo do plano quantitativo 

 

7. Tópicos Relevantes na Escolha e 

Implantação 

• Selecionando uma estratégia de 

avaliação de cargo 

• Questões sobre a implantação 



Gestão de Remuneração Base e por Desempenho 
Exame C4/GR4 

Aprenda a criar um programa de pagamento justo, competitivo e que suporte a estratégia de remuneração da sua 

organização. Este curso fornece uma discussão aprofundada dos princípios, desenho, implementação e avaliação 

de um programa de remuneração base de funcionários. 

• Identifique o relacionamento entre o programa de Remuneração Total dos funcionários e a estratégia de 

negócios de uma organização. 

• Discuta o desenho dos programas de remuneração base e os principais aspectos a considerar.  

• Descubra o que é necessário para implementar a remuneração base. 

• Examine os sistemas de pagamento por mérito e desempenho, incluindo desenvolvimento, uso e custeio. 

• Aborde a eficácia e a eficiência dos programas de pagamento por meio de monitoramento e avaliação. 

• Como e quando o RH deve participar em fusões e aquisições. 

O que você irá aprender 

1. O Papel do Remuneração Fixa na 

Remuneração Total 

• O modelo de Remuneração Total 

• O processo de desenho de 

Remuneração Total 

• Introdução à remuneração fixa 

• Métodos de avaliação de cargos 

• Hierarquia de valor de cargos  

 

2. Desenhando a Remuneração Fixa 

• Construindo uma estrutura de 

remuneração fixa 

• Desenho e aspectos relevantes da 

estrutura de remuneração 

• Bandas amplas (broadbands) 

 

3. Aplicações Práticas do Desenho de 

Estruturas de Remuneração Fixa 

• Abordagem de valor de mercado 

• Abordagem de fatores de pontos 

• Integrando mercado e pontos 

4. Implementação da Remuneração Fixa 

• Abordagens de remuneração 

• Remuneração baseada no cargo 

• Adicionais 

• Ações de remuneração 

• Comunicando ações de 

remuneração 

• Valores para novas contratações 

 

5. Remuneração por Desempenho e 

Orçamento Salarial 

• Remuneração por desempenho 

• Estratégia e filosofia de 

remuneração 

• Princípios de programas de 

mérito 

• Orientações de aumento por 

mérito 

• Componentes do orçamento 

salarial baseado em mercado 

6. Administrando e Avaliando 

Programas de Remuneração Fixa 

• Monitorando níveis de 

remuneração 

• Compressão 

• Manutenção de estruturas de 

remuneração 

• Revisão e auditoria de programas 

de remuneração fixa 

 

7. Fusões, Aquisições e Remuneração 

Fixa 

• O envolvimento do RH 

• Prioridades para o RH no 

processo 

• Participação do RH nos times 

• Integrando programas de 

remuneração 

• Comunicando mudanças na 

remuneração 



Pesquisa de Mercado 
Exame C17/GR17 

Aprenda a conduzir uma metodologia eficaz de análise de remuneração para determinar o valor de mercado de um 

cargo. Este curso aborda os conhecimentos necessários para pesquisar os valores praticados pelo mercado para 

cargos de referência e alocar cargos que não sejam de referência em uma estrutura salarial para sua organização. 

Você aprenderá uma metodologia consistente para conduzir uma análise de competitividade salarial e garantir que 

ela atenda às expectativas de atração e retenção de sua organização. 

• Veja como uma pesquisa de mercado de remuneração pode apoiar a estratégia de negócios de uma 

organização. 

• Descubra fontes de dados, opções de coleta de dados, formatos de pesquisa e uso de comparativo de 

cargos. 

• Aprenda como dados de pesquisas salariais podem ajudá-lo a obter o valor de mercado para seus cargos. 

• Discuta o uso de ferramentas de análise estatística e projeção de dados, agrupamento, ponderação e 

alocação. 

• Descubra como comunicar valores de mercado para a alta liderança e sua organização. 

O que você irá aprender 

1. Pesquisa de Mercado e Estratégia de 

Negócios 

• O processo de desenho de 

Remuneração Total 

• Filosofia e estratégia de 

remuneração 

• Fatores que influenciam a 

remuneração 

• Pesquisa de mercado 

• Ciclo de vida do negócio 

• Objetivos do programa de 

remuneração  

 

2. Dados de Pesquisa 

• Fontes de dados 

• Fatores de decisão 

• Formatos de dados de pesquisa 

• Seleção de pesquisa 

• Documentação 

• Precisão dos dados da pesquisa 

• Componentes de integridade de 

dados 

3. Pesquisa de Mercado e Desenho da 

Estrutura de Remuneração Base 

• Desenho de estrutura de 

remuneração base 

• Etapas do desenho de estrutura 

de remuneração com base no 

mercado 

• Estrutura de remuneração 

baseada no mercado vs. 

abordagem de pesquisa de 

mercado pura 

• Avaliação de cargos com base no 

mercado e desenho da estrutura 

salarial: vantagens e 

desvantagens 

 

4. Participando em Pesquisas 

• Comparação de cargos 

 

 

5. Utilizando Dados de Mercado 

• Projeção de dados 

• Mescla de informações 

• Adicionais 

• Ponderação de dados de mercado 

• Modelagem 

• Análise de regressão 

 

6. Dados da pesquisa de remuneração 

variável 

• Incentivos de curto e longo prazos 

• Remuneração total em dinheiro 

• Remuneração direta total 

 

7. Estudo de Caso 

• Fábrica Nacional de Plásticos e 

Borracha 

 

8. Comunicação 

• Comunicação com alta liderança 

• Comunicação organizacional 

• Comunicação e fontes de 



Matemática e Estatística para a Gestão de Remuneração  
Exame C3E 

Ganhe muito mais produtividade, economizando tempo ao usar o poder do Excel para desenvolver e aplicar 

ferramentas de resolução de problemas e tomada de decisão na gestão de Remuneração. 

Neste curso, você aprenderá a utilizar dados de inúmeras fontes e como empregar Excel ao trabalhar com 

conceitos quantitativos, ferramentas estatísticas básicas, matemática para desenho e gestão de Remuneração. 

Aprenda conceitos quantitativos básicos e os quatro níveis de medição. 

• Saiba como definir e comparar porcentagens, indicadores de mercado e índices de comparação. 

• Aprenda sobre o valor do dinheiro no tempo - incluindo juros compostos e a taxa composta de crescimento 

salarial. 

• Descubra como coletar, analisar e apresentar com precisão dados estatísticos. 

• Aprenda a determinar a tendência central e as medidas de posicionamento central.  

• Discuta sobre medidas de variação. 

• Obtenha um entendimento da modelagem e análise de regressão. 

O que você irá aprender 

1. Estatísticas - Dados, Informações e 

Níveis de Medição 

• Por que coletar e usar dados? 

• Cinco perguntas-chave a serem 

feitas sobre a variável de 

interesse 

• Níveis de medição 

 

2. Porcentagens e Questões 

Relacionadas 

• Porcentagens  

• Índice de Comparação (individual 

e departamento) 

• Índice de mercado 

• Diferença percentual 

• Desenvolvimento de faixas 

salariais 

• Percentis na gestão da 

remuneração 

3. Valor do Dinheiro no Tempo 

• Valor presente e futuro 

• Juros compostos e taxa composta 

de crescimento salarial 

• Progressão constante do ponto-

médio 

• Pagamentos anuais 

 

4. Estatísticas - Coleta, Organização, 

Agrupamento e Apresentação de Dados 

• Populações e amostras 

• Distribuições de frequência 

 

5. Estatísticas – Baseando-se em 

Estatísticas, Gráficos e Apresentações 

• Reconhecendo dados distorcidos  

• Evitando erros que distorcem 

dados 

6. Estatísticas - Medidas de Tendência 

Central e / ou de Posição 

• Medidas de tendência central 

• Medidas de posição 

• Barra de percentis 

 

7. Medidas de Variabilidade 

• Medidas de variabilidade 

• Desvio-padrão 

 

8. Estatísticas - Formas de Distribuições 

• Interpretação de distribuições  

• Distribuição normal  

 

9. Análise de Regressão 

• Modelos de regressão em um 

contexto de remuneração 

• Desenvolvendo um modelo de 

regressão 

• Cuidados na interpretação de 

correlações 



Remuneração Variável 
Exame C12/GR6 

Saiba como planejar resultados através de planos de incentivos, bônus e reconhecimento. 

Este curso ensina os fundamentos da remuneração variável e como ela pode apoiar os objetivos de negócios de 

sua organização. 

Aprenda a desenhar um plano de pagamento que recompensará efetivamente os funcionários a fim de aumentar o 

desempenho e a produtividade, ao mesmo tempo que considera os componentes do salário fixo. 

• Aprenda sobre as três categorias de remuneração variável. 

• Identifique estratégias e objetivos de negócios típicos para alcançá-los.  

• Analise fatores internos e externos. 

• Discuta as etapas para desenhar a estrutura do plano. 

• Descubra aspectos a serem considerados na definição de desempenho e pagamentos desejados. 

• Aprenda sobre o financiamento do plano e a distribuição dos ganhos. 

• Descubra como implementar, comunicar e avaliar o sucesso do seu plano. 

O que você irá aprender 

1. Suporte aos Objetivos de Negócios 

por meio da Remuneração Variável 

• Elementos de Remuneração 

• Estratégia de negócio 

• Estratégia de negócios impulsiona 

os objetivos de negócios 

• Ciclo de vida do negócio 

• Remuneração variável ajudando a 

alcançar os objetivos 

 

2. Tipos de Remuneração Variável 

• Planos de incentivos 

• Planos de bônus 

• Planos de reconhecimento 

3. Desenvolvimento de um Plano de 

Remuneração Variável - Fases 1 e 2 

• Fase 1: Pré-desenho 

• Fase 2: Desenho 

 

4. Desenvolvimento de um Plano de 

Remuneração Variável - Fase 3 

• Fase 3: Financiamento e 

distribuição 

5. Implementação e Avaliação 

• Planejar implementação  

• Desenvolvendo o plano de 

comunicação 

• Coordenando a administração do 

plano 

• Avaliação do plano 

• Determinando a eficácia do plano 

• Por que alguns planos falham? 

• Possíveis resultados das 

avaliações 



Remuneração Internacional 
Exame GR7 

Obtenha uma visão abrangente da Remuneração Total e seu papel nas organizações globais. 

Os tópicos incluem o desenvolvimento de estratégias efetivas de remuneração, benefícios e vida pessoal-

profissional que respondem às complexidades organizacionais e do contexto externo, uma discussão sobre 

pagamento a expatriados, uma análise da influência dos governos nas práticas de recompensas e o papel da 

Remuneração Total na gestão de Recursos Humanos. 

• Analise por que as empresas se globalizam e o impacto disso. 

• Identifique influências internas e externas que afetam o desenho e a implementação de recompensas 

globais. 

• Descubra aspectos a serem considerados ao desenvolver uma estratégia global de remuneração. 

• Aprenda abordagens e questões associadas ao gerenciamento de atribuições internacionais. 

• Identifique áreas para avaliar e fatores-chave relacionados a fusões e aquisições internacionais bem-

sucedidas. 

O que você irá aprender 

1. Globalização e Remuneração Total 

• Globalização 

• O ambiente de negócios global 

• Remuneração Total 

 

2. Influências no Sistema de 

Remuneração 

• Influências na Remuneração Total 

• O impacto da cultura e outras 

influências  

• Planejamento de remuneração 

• Práticas globais 

 

3. Práticas Globais de Remuneração 

• Elementos e fatores a serem 

considerados na remuneração 

• Implantação de remuneração fixa 

• Implantação de remuneração 

variável 

• Remuneração executiva 

• Práticas globais eficazes 

• Desafios da Remuneração 

 

4. Práticas de Benefícios Globais 

• Influências nos benefícios globais 

• Estratégia global de benefícios 

• Benefícios obrigatórios e não-

obrigatórios 

• Elementos de benefícios 

• Seguridade Social 

• Benefícios de saúde 

• Custeio de saúde e bem-estar 

• Benefícios da aposentadoria 

• Planos de aposentadoria 

• Outros benefícios 

• Seleção de prestadores de 

serviços 

 

5. Vida Pessoal-Profissional, 

Desempenho e Reconhecimento, 

Oportunidades de Desenvolvimento e 

Carreira 

• Recompensas globais pelo 

trabalho 

• Gestão de desempenho global 

• Impacto na remuneração  

6. Gestão de Atribuições Internacionais 

• Definições 

• Evolução de missões 

internacionais 

• Atribuições internacionais 

• Sistemas de remuneração 

• Problemas de aposentadoria 

• Outras questões 

 

7. Fusões e Aquisições Internacionais 

• Definições dos termos principais 

• Fusões e aquisições 

internacionais 

• O papel de Recursos Humanos 

• A importância da cultura 

• Outras questões globais de fusões 

e aquisições 

• Fusões e aquisições 

internacionais bem-sucedidas 



Comunicação Estratégica em Remuneração Total 
Exame T4/GR9 

Certifique-se de que seus funcionários entendam seu pacote de Remuneração Total. 

Descubra o que compartilhar, a melhor maneira de comunicar um novo programa, como fornecer informações 

confidenciais e abordagens para situações especiais, como fusões ou aquisições. Este curso ensina um processo 

passo a passo eficaz para a criação de um plano de comunicação que influenciará positivamente os 

comportamentos e aumentará o envolvimento dos funcionários. 

• Descubra os motivos para planejar estrategicamente uma campanha de comunicação. 

• Discuta as características de uma comunicação eficaz. 

• Aprenda as oito etapas do processo de comunicação. 

• Identifique o canal de comunicação apropriado para entregar a mensagem. 

• Analise aspectos específicos sobre comunicações de Remuneração Total e em situações especiais. 

• Descubra como gerenciar de forma eficaz e eficiente sua campanha de comunicação. 

O que você irá aprender 

1. Campanhas de comunicação e 

Remuneração Total 

• Elementos de Remuneração Total 

• Comunicação estratégica de 

Remuneração Total 

• Papel da liderança na 

comunicação 

• Comunicação Estratégica 

 

2. Princípios da Comunicação 

• Modelos de comunicação 

• Aspectos da comunicação eficaz 

• Barreiras potenciais para uma 

comunicação eficaz 

 

 

3. Comunicação de Remuneração Total 

e Situações Especiais 

• Comunicação de Remuneração 

Total 

• Comunicando a proposta de valor 

de um pacote Remuneração Total 

ao funcionário 

• Situações especiais 

• Trabalhando com fornecedores 

externos e departamentos de 

comunicação interna 

 

4. O Processo de Comunicação 

Estratégica: etapas 1 a 4 

• Etapa 1 - Analise a situação 

• Etapa 2 - Defina os objetivos 

• Etapa 3 - Realize uma pesquisa de 

audiência 

• Etapa 4 - Determine as principais 

mensagens 

• Estudo de caso  

 

 

5. O Processo de Comunicação 

Estratégica: etapas 5 e 6 

• Etapa 5 - Selecione o canal de 

comunicação 

• Etapa 6 - Desenvolva campanha 

de  comunicação 

 

6. O Processo de Comunicação 

Estratégica: etapas 7 e 8 

• Etapa 7 - Implementando a 

campanha 

• Etapa 8 - Avaliação da campanha 

• Estudo de caso 

• Gerenciando a campanha de 

comunicação 



Relatórios Financeiros Internacionais 
Exame T7 

Compreenda os relatórios financeiros internacionais para que você possa tomar decisões acertadas sobre 

programas de remuneração e trabalhar de forma eficaz com seus parceiros das áreas contábil e financeira. 

Aprenda os princípios e conceitos básicos com foco no International Accounting Standard 19 (IAS 19), que 

descreve os requisitos para contabilização e divulgação dos benefícios dos empregados - incluindo salários, 

pensões, seguro de vida e outros incentivos. 

• Explore uma visão geral do IFRS e do International Accounting Standards Board (IASB). 

• Entenda os objetivos dos relatórios financeiros e como identificar e trabalhar com os principais envolvidos. 

• Determine como as demonstrações financeiras se relacionam com remuneração e benefícios. 

• Veja os benefícios do International Accounting Standard 19 (IAS 19) a curto e longo prazos, bem como os 

benefícios pós-emprego e rescisão. 

O que você irá aprender 

1. Visão Geral sobre as Normas 

Internacionais de Relatórios Financeiros 

• Histórico 

• Missão e objetivos do IASB 

• Benefícios de mudar para um 

conjunto de padrões 

• Estrutura do IASB 

 

2. Objetivos dos Relatórios Financeiros 

• Definição de contabilidade 

• Objetivos dos relatórios 

financeiros 

• Usuários de informações 

contábeis 

• Estrutura conceitual 

3. Construindo e Publicando 

Demonstrações Financeiras 

• Contabilidade 

• Quatro demonstrações 

financeiras principais 

 

4. IAS 19: Benefícios a funcionários 

Por que o IAS 19? 

• Mudanças 

• Escopo da IAS 19 

• Tipos de benefícios para 

funcionários 

• Contabilização de benefícios de 

curto prazo 

• Contabilização de benefícios pós-

emprego 

• Contabilização de benefícios de 

longo prazo 

• Contabilização de benefícios de 

rescisão IAS 19  

5. Padrões internacionais de relatórios 

financeiros para profissionais de 

Remuneração Total 

• O que é IFRS 2 

• Tipos de incentivos de longo 

prazo 

• Determinação do valor justo de 

instrumentos de incentivo de 

longo prazo 

• Qual método de avaliação você 

deve usar? 



Análise de Negócios para Profissionais de Remuneração 
Exame C8 

Aprenda como aplicar as principais habilidades e comportamentos de visão de negócios que o ajudarão a gerar 

resultados positivos para sua organização. Descubra as habilidades, comportamentos e ações essenciais que 

apoiam a compreensão e o desenvolvimento da visão de negócios. 

Este curso ajudará você a ter uma visão geral, entender os conceitos financeiros, reconhecer a relação importante 

entre os planos de remuneração e os resultados financeiros e tomar decisões inteligentes. 

• Compreenda o que é visão de negócios e por que ela é importante para o profissional de remuneração. 

• Discuta os conceitos básicos de negócios e como a estratégia de negócios está ligada à estratégia de 

remuneração. 

• Aprenda as noções básicas de relatórios financeiros e demonstrações financeiras. 

• Saiba como as organizações planejam e analisam sua situação financeira. 

• Descubra o valor de se conectar e colaborar com outras unidades de negócios. 

• Fortaleça as habilidades de comunicação. 

O que você irá aprender 

1. Introdução à Análise de Negócios 

• O que é análise de negócios? 

• Competências-chave para a visão 

de negócios 

• Habilidades e comportamentos 

para análise de negócios 

• Importância da análise de 

negócios 

• Análise de negócios para o 

profissional de Remuneração 

• Fortalecendo sua capacidade de 

análise - checklist 

• 2. Noções Básicas de Negócios: 

Propósito, Estratégia, 

Posicionamento 

• Por que as empresas estão nos 

negócios 

• Estratégias competitivas 

• Posicionamento de mercado 

• Ciclo de vida do negócio 

• Ligando a estratégia de negócios 

e a estratégia de remuneração 

• Noções básicas - checklist 

 

3. Finanças 

• Por que as organizações usam 

relatórios financeiros? 

• Tipos de relatórios financeiros 

• Tipos de demonstrações 

financeiras 

• Fontes de capital 

4. Conceitos Financeiros e Aplicações 

• Avaliação da situação financeira 

da organização 

• Previsão 

• Questões de previsão 

• Analista de negócios 

• Análise estratégica 

• Análise de dados 

• Indicadores-chave de 

performance 

• Outras métricas de desempenho 

• Orçamentação 

 

5. Comunicação e Conexões 

• Alinhamento da estratégia de 

remuneração 

• Dados qualitativos e quantitativos 


