FUNDAMENTOS
DE DESEMPENHO
& RECOMPENSAS
O curso de Fundamentos de Desempenho & Recompensa apoiará
profissionais de RH a construir estruturas que motivem a
produtividade dos empregados.
Os Fundamentos de Desempenho & Recompensa ajudam a estabelecer metas,
construir estruturas de performance e fornecer recompensas para apoiar as
metas estabelecidas. Uma meta clara e um sistema apropriado de recompensa
podem ajudar a sua empresa a alavancar e aumentar a capacidade de seu RH,
e permanecer competitiva. Este curso fornece um melhor entendimento da
relevância do desempenho e recompensas na produtividade dos empregados.
Baseando-se nos fundamentos aprendidos neste curso você poderá rever o
sistema atual da sua empresa e implementar soluções inovadoras, incluindo
ciclos de gestão de performance, o modelo 3-P e estruturas de remuneração.

TÓPICOS COBERTOS
 RELEVÂNCIA DO DESEMPENHO E RECOMPENSAS
PARA A PRODUTIVIDADE DOS EMPREGADOS
• Importância do desempenho e recompensas
• Definição da gestão de desempenho
• Componentes do ciclo de gestão de
desempenho
• Maneiras eficazes de completar o ciclo de
gestão de desempenho
 FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE REMUNERAÇÃO
• Aspectos da estratégia de remuneração
• Termos básicos de remuneração
• Melhores práticas de estabelecer níveis
salariais
• Áreas foco da remuneração
 MODELO 3-P PARA RECOMPENSAS POR
DESEMPENHO
• Componentes do modelo 3-P
 ESTRUTURA DE REMUNERAÇÃO E ESTUDOS
DE CASO
• Definição da estrutura de remuneração
• Estudos de caso: problemas e soluções
• Revisão da sua empresa

B E N E FÍ C I O S AO S PA R T I C I PA N T E S

C O N TAT O

 Construir estruturas de desempenho e
recompensas para apoiar as metas de performance.

JAQUELINE KINDER
jaqueline.kinder@mercer.com
+55 11 3048 1801

 Usar o ciclo de gestão de desempenho para
melhorar a produtividade do empregado.
 Estabelecer níveis salariais baseados na estratégia
de remuneração.

CLIENT SERVICES
client.services.br@mercer.com
+55 11 3048 1801

 Rever sua empresa usando a estrutura de
remuneração.
 Implementar soluções inovadoras para melhorar a
gestão de desempenho e recompensas.
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