FUNDAMENTOS
D A G E S TÃ O
DE CARREIRA
Uma estrutura de gestão de carreira ajuda a esclarecer expectativas
em cada fase da jornada profissional dos funcionários, mantendo
sua organização competitiva!
Segundo dados de pesquisas realizadas pela Mercer, “carreira” foi o elemento
indicado como uma das mais importantes motivações para os funcionários em
todos os mercados pesquisados na América Latina. Os funcionários solicitam
esclarecimento sobre expectativas em cada fase da jornada profissional ao se
movimentarem para cima ou lateralmente. As empresas precisam identificar as
habilidades certas, criar trajetórias profissionais e desenvolver seus talentos.
Como profissionais de RH, você precisa descobrir como lidar com questões a
partir da perspectiva dos funcionários e da empresa.
Este curso explica a Estrutura de Gestão de Carreira FORME com exemplos
ilustrativos para que você possa resolver os problemas mais comuns
enfrentados na gestão de carreira. Neste curso, você conhecerá os
princípios da gestão de carreira e terá condição de implantar a Estrutura de
Gestão de Carreira FORME em sua organização.

ASSUNTOS ABORDADOS
 O QUE É GESTÃO DE CARREIRA?
• Estrutura da gestão de carreira
• Gestão de carreira ativa
• Evolução da gestão de carreira
• Benefícios da gestão de carreira
 PRINCIPAIS ELEMENTOS DA GESTÃO DE CARREIRA
• Transparência.
• Velocidade.
• Controle
 CRIANDO UMA ESTRUTURA DE GESTÃO DE CARREIRA
• Estrutura FORME
• Processos fundamentais
• Compromisso organizacional
• Dados corretos e tecnologia
• Capacidade gerencial
• Relevância para os funcionários

B E N E FÍ C I O S AO S PA R T I C I PA N T E S
 Modificar ou elaborar uma estrutura de gestão de
carreira em sua empresa.
 Orientar a excelência funcional, ajudando as
pessoas conhecerem o que elas precisam para
desempenhar melhor.
 Mapear estrategicamente o desenvolvimento
de habilidades essenciais para atender às
necessidades futuras do negócio.
 Atrair, reter e envolver os funcionários
demonstrando múltiplas opções de crescimento
com base em aspirações profissionais.
 Obter maior controle das carreiras dos funcionários
utilizando ferramentas de trajetória profissional
customizadas.
 Comunicar com maior clareza sobre expectativas
em cada nível e monitorar dentro da organização.
 Adquirir conhecimento sobre equidade interna na
organização graças a uma estrutura de carreira
aplicada de maneira consistente.
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