CONSULTA

SALARIAL®

O QUE É ESTE CURSO?
Preparamos um material que vai te dar ferramentas para o dia a dia e também para o
direcionamento estratégico da Remuneração da sua empresa!
Compreenda como funciona a plataforma
da ConsultaSalarial® e descubra o que
você precisa fazer para aproveitar 100% da
ferramenta.

FORMATO
- 9 aulas �

- Em 5h você consegue concluir este treinamento�
- Divisão por módulos (para te dar ﬂexibilidade na hora de escolher no que focar�)
- Conteúdo interativo com vídeos e áudios�
- Exercícios na própria plataforma

DISCIPLINAS
MÓDULO 1 | Por onde começar?
-O envio dos dados - o começo de tudo: Entenda
por que solicitamos os dados das empresas, como
gerimos isso na LGPD e quais são as informações
necessárias
-Job Matching - comparando os cargos: Entenda o
que é e como você vai participar deste processo tão
importante da pesquisa
-A escolha dos mercados - com quem se comparar?
Muitas pessoas têm dúvida nisso! Dedicamos esta
aula para te explicar como fazer a melhor escolha de
mercados.
-Deﬂatores salariais - uma alternativa para sua
pesquisa: Quando utilizá-los? Para que servem?
Como calcular? Saiba isso e muito mais nesta aula
completa!
MÓDULO 2 | O que mais a plataforma oferece?
-Tudo o que é possível com a ConsultaSalarial®:
Conheça todas as funcionalidades da plataforma que
você tem à sua disposição!
-Conheça os relatórios que você vai receber:
Fizemos um passo a passo para te apresentar os dois
relatórios que você vai receber, te ensinando como
ler e interpretar cada um dos resultados.
-Conteúdos para te atualizar - estudos, webinares,
podcasts: Saiba tudo o que você tem direito, como
cliente da ConsultaSalarial®. Conteúdos que vão te
deixar atualizado(a) de forma leve e descontraída.

MÓDULO 3 | Agora, um pouco de estatística
-Média, mediana, quartis, regressão linear e deﬂatores:
Técnicas que você vai usar no dia a dia,
descomplicadas para você nesta aula!

MÓDULO 4 | Falando em estratégia
-Estratégia Salarial e Tabelas: Insights de como
materializar todo o conhecimento da pesquisa em
estratégia salarial.

INSTRUTORES
-João Resch, gerente da área de Pesquisa
https://www.linkedin.com/in/joaoresch/
-Filipe Ferretti, consultor de Remuneração
https://www.linkedin.com/in/ﬁlipe-ferretti-antoniali-5267b031/
-Naara de Almeida, assistente de Remuneração
https://www.linkedin.com/in/naara-de-almeida/

