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PROPOSTA COMERCIAL 

Maio, 2021 

Produto 1: Proposta comercial para 

Treinamento prático de cargos e salários.   

Desenvolvendo 

projetos para 

sua empresa. 
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Ficha técnica 

 

Produto:           Treinamento Prático de Cargo e Salários  

Instrutor(s): Adilson Lima 

Sobre o instrutor: Graduado em gestão de recursos humanos pelas 

Faculdades Integradas Camões de Curitiba. Autor 

do Livro Cargos e Salários Guia prático para o 

desenvolvimento e a implantação da arquitetura 

do sistema de cargos e salários. Atualmente presta 

serviços consultivos em cargos, carreira, salários e 

governança de processos, coordenando projetos e 

processos de desenvolvimento e implantação entre 

empresas dos diversos portes e segmentos. Atuou 

na BOSCH desenvolvendo a implantação projetos 

de remuneração, desempenho e a padronização 

dos processos na governança em indústrias 

adquiridas pela companhia através do centro de 

serviços compartilhados CSC da organização e 

American Axle Manufacturing do Brasil atuando em 

relações trabalhistas e projetos de remuneração 

variável. Possui mais de 20 anos de atuação em 

recursos humanos e ocupou diversas posições, 

liderando times e projetos nos subsistemas de 

departamento pessoal, remuneração e consultoria 

interna. Em sua trajetória profissional, ocupou 

cargos como gerente de recursos humanos, Hr 

Business Partner, Relações Trabalhistas e 

remunerações de empresas nacionais e 

multinacionais. 
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Quem somos? 

 

Somos uma empresa especializada no desenvolvimento e implantação dos processos 

de cargos, carreira, salários, gestão de desempenho e governança de processos. 

Criada em 2016 GRHI vem ganhando espaço no ambiente corporativo realizando 

atendimento a diversas empresas nacionais, multinacionais e as empresas do 

ecossistema de tecnologia.  

Cargos, carreira e salários 

Ao longo destes 05 anos desenvolvemos e desenvolvemos e criamos protótipos até 

chegar as equações estatísticas de pontuações e escalonamentos que originou nossa 

própria metodologia de cargos, carreira e salários, descrições de cargos e gestão do 

desempenho que juntos desempenham uma mobilidade de crescimento profissional 

ao colaborador e ao equilíbrio financeiro nas estratégias de remunerações e 

benefícios para empresa.  

Governança de processos e a Lei geral de proteção de dados 

Saber dimensionar a quantidade de colaboradores, suas atividades por setores e o 

nível de acesso as informações atribuídas pela Lei Geral de Proteção de Dados é uma 

das etapas que contempla o projeto de Governança de Processos, considerada como 

eixo fundamental para garantir a gestão de riscos e conhecimentos dos processos, 

através de uma análise estrutural desenvolvemos fluxogramas, manuais, histogramas, 

mapa de risco e um diagnostico completo para sua empresa. 

Projeto Gestão do Saber 

O projeto Gestão do Saber é uma empresa que movimenta o ecossistema de 

desenvolvimento e aprendizagem gerando insights para soluções pessoais, 

profissionais e corporativas. Promovemos eventos, fóruns, congressos e encontros 

com principais profissionais, empresas e escritores com temas que impactam a área 

de Gente, Gestão e os subsistemas de Recursos Humanos. Conduzimos e destacamos 

diversos projetos, entre eles a Livraria Gestão do Saber, atualmente com mais de 300 

títulos disponíveis para vendas em estoque. 
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1. Treinamento Prático de Cargos e Salários 

 

Criar, desenvolver, implantar e estruturar o projeto de cargos e salários sempre foi 

um grande desafio aos profissionais de recursos humanos alinhados as expectativas 

e o equilíbrio interno e externo da empresa. Neste treinamento você irá aprender a 

desenvolver, diagnosticar e implantar o projeto com apoio e experiência do instrutor 

utilizando as dinâmicas vivenciais na metodologia de aprendizagem e os materiais 

desenvolvidos especialmente para integrar a teoria com a prática. 

 

Metodologia de aprendizagem: Metodologia dinâmica e vivencial onde o aluno irá 

construir e avaliar na prática todos os arquivos e etapas que integra a implantação 

ou modelagem do projeto de cargos e salários. 

Materiais de apoio: Exercícios e protótipos práticos desenvolvidos para integrar a 

teoria com a prática de implantação. 

Conhecimentos e Recursos Necessários: Vivência ou conhecimento em gestão de 

pessoas, conhecimento básico no pacote office excel ou planilhas google; 

A quem se destina: Este treinamento é destinado a analistas, especialistas, 

supervisores, gestores e demais profissionais ligados à área de gestão de pessoas. 

 

Grade do Treinamento 

Aula Tópico Descrição 

01 
Introdução da 

Metodologia de 

Cargos e Salários 

Contextualização e a visão geral da metodologia de pontos 

do curso de cargos e salários 

• Cenários e conceitos gerais de aplicação e 

metodologias para desenvolvimento de projetos 

de Cargos e Salários; 

• Metodologia de Pontos; 

• Cases de implantações na prática; 

02 

Nivelamento 

prático do 

conhecimento 

em Office 

Excel 

Nesta aula o aluno irá aprender as principais equações 

estatísticas que serão utilizadas no decorrer do curso de 

cargos e salários. Serão utilizados materiais de apoio e 

recursos do Office Excel 

• Interpolação Aritmética; 

• Interpolação Geométrica; 

• Média Aritmética; 

• Mediana; 

• Moda; 

• Raiz Quadrada; 

• Gráfico de Dispersão; 

• Linha de Tendência; 

• Análise da Equação R – Quadrado; 

03 

Gerenciamento do 

projeto e o 

dimensionamento das 

horas por setores e 

entregas do projeto 

através utilizando 

dashboard 

Contextualização e exercícios práticos de Gerenciamento de 

Projetos. Nesta aula o aluno irá aprender a trabalhar com 

gerenciamento de projetos utilizando os conceitos das 

metodologias, efetuando as estimativas de horas, entregas e 

o protótipo do projeto por etapas. Serão utilizados materiais 

de apoio e recursos do Office Excel 

• Cálculos e provisões da estimativa de horas do 

projeto; 
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• Cronograma de desenvolvimento do projeto; 

04 

Formação do comitê e 

avaliação dos fatores e 

competências 

corporativos para o 

projeto 

Nesta aula o aluno irá aprender a selecionar os profissionais 

que irão compor o comitê vinculando técnicas de relações 

trabalhistas para o engajamento e as principais 

competências e fatores para distribuição dos pesos 

conforme complexidade ou estratégia da empresa. Serão 

utilizados materiais de apoio e recursos do Office Excel 

• Formação de Comitê 

• Formação de Grupos Focais; 

• Planejamento e organização das reuniões; 

05 

Descrição de cargos: 

construção e 

remodelagem da 

arquitetura do 

formulário 

Nesta aula o aluno irá ampliar sua visão nas estruturas de 

descrições de cargos e aprender a construir através dos 

modelos utilizando os materiais de apoio e as principais 

técnicas, conjugações e definições de critérios nas 

entrevistas. Serão utilizados materiais de apoio e recursos do 

Office Excel 

• Ampliação e unificação de Cargos; 

• Criação de cargos; 

• Estrutura de cargos; 

• Nomenclatura de cargos; 

• Organograma dos cargos; 

• Reunião de Percepção; 

• Construção e remodelagem da arquitetura do 

formulário de Descrição de Cargo; 

• Fatores de avaliação para Descrição de Cargo; 

• Método de aplicação no descritivo da Descrição de 

Cargo; 

• Métodos para coletas de dados; 

• Ordenamento dos verbos para Descrição de Cargo; 

06 

Classes, estruturação e 

definição das classes 

de pontos e salários 

Nesta aula o aluno irá aprender a construir o eixo central das 

classes, determinando as porcentagens de crescimentos 

vertical e horizontal, conectando o ranking de pontuações 

dos cargos aos níveis salariais. Serão utilizados materiais de 

apoio e recursos do Office Excel 

• Conceito e definição da arquitetura de Classes; 

• Conceito e Definição do percentual entre as classes 

e o nível salarial; 

• Construção da arquitetura de Classes e Pontos do 

projeto; 

• Construção da arquitetura salarial do projeto; 

07 
Salários, estruturação 

da grade salarial 

Nesta aula o aluno irá aprender a construir as grades salariais 

baseadas em equações estatísticas e a efetuar análises 

salariais utilizando gráficos e as linhas de tendências 

comparativas para enquadramento. Serão utilizados 

materiais de apoio e recursos do Office Excel 

• Conceito e definição do layout da Tabela Salarial; 

• Definição do crescimento salarial no grupo 

ocupacional de cargos e carreiras; 

• Níveis de crescimento salarial; 

• Tabelas salariais; 

08 
Enquadramento dos 

cargos e salários 

Nesta aula o aluno irá aprender e efetuar o enquadramento 

dos cargos, salários e os impactos salariais com projeção 

sobre a folha de pagamento incluindo os encargos 

tributários. Serão utilizados materiais de apoio e recursos do 

Office Excel 

• Conceito e planejamento de enquadramentos; 

• Análise e enquadramento de cargos; 

• Análise e enquadramento salarial; 
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• Impactos salariais sobre a folha de pagamentos; 

• Impactos salariais de enquadramentos e encargos 

tributários; 

09 
Política de cargos e 

salários 

Nesta aula vamos debater as principais informações que 

devem conter em uma Política de Cargos e Salários 

utilizando modelos e contextualizações através dos 

materiais de apoio.  

• Conceito e definição de política salarial; 

• Critérios de progressão; 

• Salário admissão; 

• Progressão horizontal; 

• Progressão vertical; 

• Progressão por méritos; 

• Movimentações salariais 

 

Recursos necessários • Microsoft Excel ou Planilhas Google 

 

Informações 

Carga horária Formato Cidade 
Quantidade de 

Participantes 

16:00 Online Aulas ao vivo 01 

 

Programação 

Horário Agenda e horário das aulas Mentoria em grupo 

Horário de Brasília 

12 de julho – 19h|22h 

14 de julho – 19h|22h 

19 de julho – 19h|22h 

21 de julho – 19h|22h 

17 de julho - 09h|11h 

24 de julho - 09h|11h 

 

Investimento 

Inscrições 
até 15 de junho de 2021 R$ 520,00 

a partir de 15 de junho de 2021 R$ 1.080,00 

Forma de 

pagamento 

Pessoa física: cartão de crédito em até 3 parcelas sem juros. 

(Mercado Pago e PayPal) 

Empresa privada: boleto bancário em 1 parcela ou cartão de 

crédito corporativo em até 3 parcelas sem juros. 
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www.gestaodosaber.com 

 


