Indicadores de RH
* VERIFICAR COM O RESPONSÁVEL POR HORAS COMPLEMENTARES DO SEU CURSO A VALIDADE DESTE CURSO *

PROGRAMA

1. A evolução de RH numa perspectiva histórica, rumo à estratégia.
2. O que são indicadores? Para que servem? Requisitos essenciais para
a construção de indicadores de RH. Dados e métricas.
3. Indicadores de RH fundamentais e indispensáveis.
4. Os “Indicadores Frios”
 Indicadores demográficos (inventariando RH)
 Indicadores de processo (Recrutamento e Seleção, Treinamento
e Desenvolvimento, Desempenho e Produtividade,
Remuneração, Clima Organizacional)
5. Os “Indicadores Quentes”
 Indicadores vinculados a vozes do balanço da empresa.
 Indicadores vinculados a dados relevantes da empresa não
expressos no balanço.
6. Criando estratégias de RH apoiadas nos seus indicadores.
7. Integrando ferramentas de RH (Indicadores Complexos) - usando o
método MIDAS de “assessment” como base de macro estratégias de
gestão de pessoas.
8. Construindo propostas para ações de RH usando o método “4
Windows”.
OBJETIVO: Propiciar uma visão objetiva da importância dos

Indicadores de RH como base para formular estratégias. Aprender a
escolher e criar os Indicadores mais adequados a cada situação.
Aprender a criar e propor ações de RH usando métodos simples e
práticos.
PÚBLICO-ALVO: Interessados em conhecer os mais importantes

Indicadores de RH, aprender a construí-los e usá-los de forma
estratégica na formulação de planos de ação de impacto na gestão de
pessoas e nos resultados das organizações.

Prof. Antonio Vidal Filho - Graduado e pósgraduado na EAESP-FGV e extensão universitária na
“Thunderbird School of Global Management” e mais de 20
anos de vivência como executivo de empresas como Ford e Fiat,
no Brasil e exterior. Fundador do GERH-Grupo de Estudos de
Recursos Humanos e do Capital Sênior Instituto.

DOCENTE:

CARGA HORÁRIA: 12 horas/aula (3 períodos de 4 horas/aula cada).

Dias 11/07, 12/07 e 13/07 das 19h10 às 22h40.
INVESTIMENTO

PREÇO COM DESCONTO
ALUNOS/EX-ALUNOS DA USJT

R$ 189,00

R$ 170,10

A turma é confirmada com o mínimo de dez alunos
Certificado para frequência acima de 75% pelo número
de horas frequentadas

Informações e matrículas
Universidade
São Judas Tadeu
DCEx – Departamento de
Cursos de Extensão
Unidade Mooca
Rua Taquari, 546 – 03166-000 – SP
Tels.: (11) 2799-1854 / 2799-1906
 dcex@usjt.br

