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JUSTIFICATIVA DA OFERTA 

O MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos foi desenhado para atender à demanda 

do mercado por um curso de especialização que aborde, de forma abrangente e detalhada, as 

principais funções de recursos humanos nas organizações. 

 

Por meio dele, o participante estará apto a ocupar posições de especialista nas diferentes áreas 

relacionadas à gestão de recursos humanos e será capaz de contribuir, de modo efetivo, para o 

desenho e a implementação de políticas e práticas de gestão de pessoas alinhadas aos objetivos 

estratégicos da organização. 

 

 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos proporciona competências em 

gestão de negócios e pessoas para que você possa desenvolver-se como gestor de RH e atuar em 

uma nova realidade de mercado.  

 

Nele você irá adquirir: 

▪ competências nas principais funções de recursos humanos existentes nas organizações; 

▪ conhecimentos para gerenciar recursos humanos diante dos desafios decorrentes das novas 

configurações econômicas, demográficas, sociais e tecnológicas, e 

▪ habilidades em gestão de negócios. 

 

 

COMPETÊNCIAS DO CURSO 

O programa de MBA visa especializar profissionais com competências mais complexas, isto é, com 

um conjunto de conhecimentos, habilidades e valores exigido pelo mercado de trabalho.  

 

São competências do curso: 

• analisar a empresa de forma sistêmica, incluindo a análise contábil financeira e os elementos 

estruturais do marketing com vistas à integração das áreas estratégica, tática e operacional;  

• propor, implementar e gerir planos de ação para a criação de um ambiente colaborativo, 

inclusivo e propício ao exercício da liderança; 

• tomar decisões relacionadas à gestão de pessoas a partir de dados e indicadores de RH; 

• desenhar programas de treinamento, desenvolvimento e educação de modo a priorizar a 

retenção de talentos coerentes com as necessidades estratégicas da organização; 

• desenhar a estrutura de cargos e salários, definir processos de recrutamento e seleção e 

implementar sistemáticas de avaliação de desempenho alinhados à estratégia de recursos 

humanos da organização. 

 

 

PÚBLICO-ALVO 

O MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos destina-se a profissionais graduados em 

campos do saber diversos, que atuem ou pretendam atuar como especialistas na área de recursos 

humanos. 
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PRÉ-REQUISITOS DO CURSO 

 

▪ Tempo mínimo de conclusão de graduação: 2 anos 

▪ Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos 

  

Maior experiência profissional pode reduzir a necessidade do tempo mínimo de formado. A matrícula 

nesse curso pode possuir como pré-requisitos de formação e de experiência profissional tempos 

mínimos superiores aos indicados. Consulte-nos para obter mais detalhes do curso. 

 

 

METODOLOGIA 

Os cursos do Programa MBA Live da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do 

conhecimento por meio da abordagem integrada entre teoria e prática, em consonância com os 

contextos econômicos, sociais e regionais onde os cursos são ministrados.   

 

O conteúdo das disciplinas visa atingir objetivos de aprendizagem específicos, alinhados ao 

desenvolvimento das competências necessárias à prática profissional dos alunos.  

Para apoiar a base teórica das aulas presenciais, os cursos contam com suporte de um ambiente 

virtual de aprendizagem, o eClass, por meio do qual o aluno pode acessar, a qualquer momento e 

em qualquer um dos seus dispositivos eletrônicos, o conteúdo da disciplina, fazendo uso irrestrito de 

reconhecidas bibliotecas virtuais. Além disso, o ambiente dá acesso a outras ferramentas que 

oferecem suporte ao processo de ensino-aprendizagem e facilitam a comunicação.  

 

O curso utilizará o método do caso, uma metodologia ativa que posiciona o/a participante no centro 

do ambiente executivo, promovendo o raciocínio lógico analítico, sensibilizando-o/a para o trabalho 

em equipe e aperfeiçoando a sua capacidade de tomada de decisão. Os/as estudantes terão acesso 

a casos em língua portuguesa da Harvard Business Publishing, da revista GV Casos, e de outras bases 

reconhecidas e selecionadas pelos/as professores/as de cada disciplina. 

 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental no processo de reconstrução de conhecimento 

pelos alunos e, por isso, cada disciplina tem um instrumento avaliativo diferente. As avaliações 

construídas pelos professores possuem questões que abordam a aplicabilidade dos conceitos 

trabalhados em sala a contextos empresariais. Os instrumentos de avaliação utilizados visam não 

somente apoiar o diagnóstico do aprendizado mas também servir como ferramenta de  reflexão para 

os alunos quanto à prática dos conceitos, a fim de capacitá-los para tomarem melhores decisões 

como executivos. 

 

No Programa MBA Live, as disciplinas isentas de prova são avaliadas através de trabalho. 

 

 

DISCIPLINAS ISENTAS DE PROVA 

As disciplinas abaixo possuem trabalho como instrumento avaliativo: 

▪ Desafios da aceleração digital 

▪ Workshop de negociação 

▪ Projeto aplicado ao RH 
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MÓDULOS 

Desafios do negócio 144 h/a 

Desafios organizacionais 144 h/a 

Desafios do RH 144 h/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO 1 – Desafios do negócio 

O módulo Desafios do negócio tem por objetivo desenvolver competências de gestão de 

negócios que contribuam para a atuação estratégica do profissional de RH com o parceiro do 

negócio. 

DISCIPLINAS  

1. Estratégia corporativa e de negócios  L_M_ECN_21-24 24h/a 

2. Finanças para não financeiros L_M_FNF_21-24 24h/a 

3. Relações de trabalho  L_M_RT_21-24 24h/a 

4. Liderança de equipes de alto desempenho L_M_LEAD_21-24 24h/a 

5. Estratégias de marketing L_M_EM_21-24 24h/a 

6.  Desafios da aceleração digital L_M_DAD_21-24 24h/a 

 

MÓDULO 2 – Desafios organizacionais 

O módulo Desafios organizacionais tem por objetivo desenvolver a capacidade crítica e 

reflexiva sobre temas essenciais à atuação estratégica do profissional de RH  para superação 

de desafios organizacionais. 

DISCIPLINAS  

1. Mudança e cultura organizacional  L_M_MCO_21-24 24h/a 

Desafios 
organizacio

nais

Desafios do RH

Desafios do 
negócio
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2. Gestão da diversidade e da inclusão L_M_GDI_21-24 24h/a 

3. People analytics L_M_PA_21-24 24h/a 

4. Aprendizagem e desenvolvimento de pessoas L_M_APDP_21-24 24h/a 

5. Environmental, social e corporate governance L_M_ESCG_21-24 24h/a 

6. Workshop de negociação L_M_WN_21-24 24h/a 

 

MÓDULO 3 – Desafios do RH 

O módulo Desafios do RH tempo por objetivo instrumentalizar o profissional com o 

ferramental técnico necessário à atuação em todos os sistemas de recursos humanos. 

DISCIPLINAS  

1. Remuneração e recompensa  L_M_RR_21-24 24h/a 

2. Atração, seleção e retenção de pessoas L_M_ASRP_21-24 24h/a 

3. Saúde corporativa  L_M_SCORP_21-24 24h/a 

4. Comunicação interpessoal e corporativa  L_M_CICOR_21-24 24h/a 

5. Gestão de desempenho e competências  L_M_GDC_21-24 24h/a 

6. Projeto aplicado ao RH L_M_PARH_21-24 24h/a 
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Detalhamento do MÓDULO: DESAFIOS DO NEGÓCIO 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

1. Estratégia corporativa e de negócios 24h/a 

 

ÁREA SUBÁREA 

Estratégia e negócios Gestão empresarial 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ determinar a amplitude de atuação do negócio; 

▪ tomar decisões estratégicas à luz dos desafios contemporâneos; 

▪ construir o planejamento estratégico fundamentado na proposta de valor da empresa; 

▪ analisar a empresa de forma sistêmica, com vistas à integração das áreas estratégica, tática e 

operacional, gerando valor para o negócio nos curto e médio prazos, e 

▪ controlar a execução da estratégia com a implantação da gestão de resultados e uso de 

indicadores e metas. 

 

EMENTA 

Conceito de estratégia. Pensamento estratégico. Administração estratégica e alinhamento estratégico. 

Definição de missão e visão, valores, política e diretrizes. Análise do ambiente externo: cenários 

prospectivos, oportunidades e ameaças. Análise competitiva. Análise do ambiente interno: recursos, 

capacidades, competências e cadeia de valor. Pontos fortes e fracos. Matriz Swot e desenvolvimento 

de estratégias. Objetivos estratégicos, desenvolvimento de estratégias e planos de ação (5W2H, GUT, 

etc.). Desenvolvimento e gerenciamento dos indicadores. Balanced scorecard (BSC), objectives and 

key results  (OKRs) e outras ferramentas estratégicas para monitoramento e tomada de decisão.  

Modelos estratégicos contemporâneos voltados para o crescimento do negócio. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ determinar a amplitude de atuação do 

negócio. 

 

 

▪ conceito de estratégia;  

▪ pensamento estratégico;  

▪ administração estratégica e 

alinhamento estratégico e 

▪ definição de missão e visão, valores, 

política e diretrizes. 

▪ tomar decisões estratégicas à luz dos 

desafios contemporâneos. 

▪ análise do ambiente externo: cenários 

prospectivos, oportunidades e 

ameaças;  

▪ análise competitiva;  

▪ análise do ambiente interno: recursos, 

capacidades e competências; 

▪ análise da cadeia de valor;  

▪ análise de mapa de empatia; 

▪ desenvolvimento e gerenciamento dos 

indicadores; 
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▪ balanced scorecard (BSC), objectives 

and key results (OKRs) e outras 

ferramentas estratégicas para 

monitoramento e tomada de decisão e 

▪ modelos estratégicos contemporâneos 

voltados para o crescimento do 

negócio. 

▪ diagnosticar as oportunidades e ameaças 

no mercado e 

▪ construir o planejamento estratégico com 

base na proposta de valor da empresa. 

▪ análise do ambiente externo: 

cenários prospectivos, oportunidades 

e ameaças;  

▪ análise competitiva;  

▪ análise do ambiente interno: 

recursos, capacidades e 

competências;   

▪ pontos fortes e fracos  

▪ matriz Swot e desenvolvimento de 

estratégias; 

▪ objetivos estratégicos, 

desenvolvimento de estratégias e 

planos de ação por meio das 

ferramentas de implementação das 

estratégias (5W2H, GUT, etc.) e 

▪ modelos estratégicos 

contemporâneos voltados para o 

crescimento do negócio. 

▪ analisar a empresa de forma sistêmica, 

visando à integração das áreas 

estratégica, tática e operacional, e 

gerando valor para o negócio nos curto e 

médio prazos. 

▪ balanced scorecard (BSC), objectives 

and key results (OKRs) e outras 

ferramentas estratégicas para 

monitoramento e tomada de decisão. 

 

▪ controlar a execução da estratégia com a 

implantação da gestão de resultados e o 

uso de indicadores e metas. 

 

▪ balanced scorecard (BSC), objectives 

and key results (OKRs) e outras 

ferramentas estratégicas para 

monitoramento e tomada de decisão 

e 

▪ modelos estratégicos 

contemporâneos voltados para o 

crescimento do negócio.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1.  Desafios da gestão estratégica no             

Brasil 

1.1. Mundo dos negócios 

1.2. Evolução do conceito de gestão 

estratégica 

▪ compreender o atual estágio de 

competitividade dos mercados e os 

desafios dos gestores estratégicos. 
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2.  Definição dos fundamentos do negócio 

2.1. Definição da missão 

2.2. Definição da visão 

2.3. Definição dos valores 

▪ estruturar a organização por meio de 

uma missão; 

▪ propor destinação por meio de uma 

visão e 

▪ compreender a importância dos 

valores para definição da cultura 

organizacional. 

3.  Diagnóstico empresarial 

3.1. Diagnóstico interno 

3.2. Posicionamento estratégico e cadeia de 

valor 

3.3. Diagnóstico externo 

3.4. Projeção de cenários   

▪ conhecer os pontos fortes e fracos 

da organização; 

▪ elaborar a cadeia de valor e o 

posicionamento estratégico; 

▪ mapear as ameaças e as 

oportunidades nos fatores externos e 

▪ propor cenários de futuro. 

4.  Estruturação das estratégicas 

4.1. SWOT 

4.2. Definição de objetivos 

4.3. Definição de metas 

4.4. Definição de indicadores 

4.5. Definição de iniciativas 

4.6. Balanced scorecard 

4.7. OKRs – objectives and key results 

4.8. Plano de ação e priorização 

4.9.  Ferramentas para plano de ação e 

priorização: 5W2H e GUT 

▪ elaborar a SWOT e analisar os 

fatores escritos 

▪ conhecer os objetivos da 

organização; 

▪ identificar indicadores para a 

organização; 

▪ traçar metas para a organização; 

▪ propor iniciativas para a organização; 

▪ planejar a organização por meio do 

BSC; 

▪ conhecer a metodologia OKR e 

▪ utilizar as ferramentas 5W2H e GUT 

como plano de ação e forma de 

priorização. 

5.  Estratégia de crescimento de negócios 

5.1. Estratégias de crescimento 

5.2. Novos modelos estratégicos 

▪ estruturar o crescimento ordenado 

da organização e 

▪ conhecer modelos contemporâneos 

de estratégia. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ HITT, Michael A. Administração estratégica: competitividade e globalização. São Paulo: 

Cengage Learning, 2019. 

▪ LOBATO, David M. et al. Gestão estratégica. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2017. 

▪ REBOUÇAS, Djalma. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas. São 

Paulo: Atlas, 2018. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ ABDALA, Márcio M. et al. Administração estratégica: da teoria à prática no Brasil. São 

Paulo: Atlas, 2019. 

▪ ANDRADE, Arnaldo Rosa. Planejamento estratégico para pequenas empresas. Rio de 

Janeiro: Alta Books, 2019. 

▪ BARNEY, J. B.; HESTERLEY, William S. Administração estratégica e vantagem competitiva: 

conceito e casos. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2017. 

▪ KAPLAN, Robert; NORTON, David. A organização orientada para a estratégia. Rio de 

Janeiro: Alta Books, 2019. 

▪ KIN, Chan; MAUBORGNE, Renée. A transição para o oceano azul: muito além da 

competição. Rio de Janeiro: Sextante, 2019. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

2. Finanças para não financeiros 24h/a 

 

ÁREA SUBÁREA 

Economia e finanças Finanças 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ aplicar os conceitos financeiro e econômico no processo de criação de valor; 

▪ aplicar o conceito de juros compostos à realidade dos negócios; 

▪ avaliar o fluxo de caixa de um projeto de investimento e a sensibilidade às mudanças nas 

suas variáveis; 

▪ analisar a viabilidade econômico-financeira de um projeto de investimento, levando em 

conta o risco e o valor de uma oportunidade e 

▪ interpretar resultados passados para melhoria da tomada de decisão em relação ao futuro 

(análise contábil e de custos). 

 

EMENTA 

Conceito de finanças. Processo de criação de riqueza nas organizações. Noções gerais de 

contabilidade e uso dos indicadores de desempenho. Uso da Matemática Financeira como 

instrumento de medição de valor. Fluxo de caixa. Métodos de avaliação de projetos de 

investimento. Contabilidade gerencial e análise de custos. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ aplicar os conceitos financeiro e 

econômico no processo de criação de 

valor. 

▪ conceito de finanças; 

▪ processo de criação de riqueza nas 

organizações e 

▪ noções gerais de contabilidade e uso 

dos indicadores de desempenho. 

▪ aplicar o conceito de juros compostos à 

realidade dos negócios. 

▪ uso da Matemática Financeira como 

instrumento de medição de valor. 

▪ avaliar o fluxo de caixa de um projeto 

de investimento e a sensibilidade às 

mudanças nas suas variáveis. 

▪ fluxo de caixa. 

▪ analisar a viabilidade econômico-

financeira de um projeto de 

investimento, levando em conta o risco 

e o valor de uma oportunidade. 

▪ métodos de avaliação de projetos de 

investimento. 

▪ interpretar resultados passados para 

melhoria da tomada de decisão em 

relação ao futuro (análise contábil e de 

custos). 

▪ contabilidade gerencial e análise de 

custos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Conceito de finanças  

1.1. Objetivos da gestão financeira  

1.2. Definição de lucro e processo de criação 

de riqueza 

2. Fundamentos da contabilidade 

2.1. Demonstrativos financeiros básicos  

2.1.1 Balanço patrimonial 

2.1.2 Demonstração de fluxo de caixa 

2.1.3 DRE  

2.2.  Indicadores de gestão financeira 

2.2.1 Liquidez, endividamento, 

lucratividade e retorno 

2.2.2 ROI, ROE e Ebitda 

▪ identificar os objetivos da gestão 

financeira;  

▪ reconhecer como a administração 

financeira afeta os resultados da 

gestão empresarial;  

▪ identificar os demonstrativos 

financeiros básicos e 

▪ extrair dos demonstrativos contábeis 

informações básicas acerca da saúde e 

do desempenho financeiro de uma 

empresa. 

 

3. Taxa de juros e valor do dinheiro no 

tempo 

3.1. Juros simples e juros compostos 

3.2. Taxas de juros nominais, efetivas e 

equivalentes 

4. Fluxo de caixa de um projeto de 

investimento 

4.1.  Investimento 

4.2.  Custos operacionais 

4.3.  Despesas 

4.4.  Receitas 

▪ reconhecer o conceito e o impacto da 

variação do valor do dinheiro ao longo 

do tempo; 

▪ calcular e aplicar as taxas de juros 

nominais, efetivas e equivalentes; 

▪ reconhecer a estrutura de um fluxo de 

caixa e 

▪ dimensionar o fluxo de caixa de um 

projeto de investimento. 

5. Métodos de avaliação de projetos de 

investimento 

5.1 Taxa de atratividade 

5.2 Payback simples e descontado 

5.3 Valor presente líquido (VPL) 

5.4 Taxa interna de retorno (TIR e TIRM) 

▪ analisar as características de um 

projeto de investimento; 

▪ avaliar as limitações de um projeto de 

investimento e 

▪ aplicar os métodos e técnicas de 

avaliação de projetos de investimento. 

6. Contabilidade gerencial  

6.1.  Comparação entre a contabilidade 

financeira e a contabilidade gerencial 

7. Conceitos e classificação de custos 

7.1. Conceito de gastos, custos, despesas, 

investimentos e perdas 

7.2. Custos diretos ou indiretos 

7.3. Custos fixos, variáveis e semivariáveis 

8. Métodos de custeio 

8.1. Características do custeio por absorção 

8.2. Características do custeio baseado em 

atividades 

8.3. Características do custeio variável 

▪ identificar os objetivos da 

contabilidade de custos; 

▪ reconhecer as principais 

nomenclaturas da contabilidade de 

custos e 

▪ comparar os métodos de custeio por 

absorção, variável e ABC. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ OYADOMARI, José Carlos Tiomatsu. Contabilidade gerencial: ferramentas para melhoria 

de desempenho empresarial. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2018.  

▪ PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 10. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ GALDI, Fernando Caio; BARRETO, Eric; FLORES, Eduardo Flores. Contabilidade de 

instrumentos financeiros: IFRS 9 - CPC 48. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

▪ LUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não 

contadores: para as áreas de administração, economia, direito e engenharia. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

3. Relações de trabalho 24h/a 

 

ÁREA SUBÁREA 

Liderança e pessoas Recursos humanos 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ identificar mudanças nas relações de trabalho resultantes da transição em curso para a 

Quarta Revolução Industrial ou Economia 4.0; 

▪ avaliar implicações da flexibilização das relações de trabalho em políticas, processos e 

práticas de gestão de pessoas nas organizações da contemporaneidade; 

▪ propor, implementar e acompanhar ações de prevenção e erradicação das diferentes 

formas de preconceito e assédio na esfera do trabalho e 

▪ desenvolver, implementar e acompanhar iniciativas que visem à promoção da saúde, da 

segurança e do bem-estar ocupacionais. 

 

EMENTA 

Relações de trabalho na transição para a Quarta Revolução Industrial. Flexibilização das relações de 

trabalho: diferentes formas de contratação e vínculo entre o indivíduo, o trabalho e as 

organizações. Relações sindicais e formas contemporâneas de mediação e antecipação de conflitos 

na esfera do trabalho. Individualização e precarização do trabalho. Gestão de pessoas e aspectos 

legais. Saúde ocupacional, assédio moral e sexual. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ identificar mudanças nas relações de 

trabalho resultantes da transição em 

curso para a Quarta Revolução Industrial 

ou Economia 4.0. 

▪ relações de trabalho na transição para 

a Quarta Revolução Industrial. 

▪ avaliar implicações da flexibilização das 

relações de trabalho em políticas, 

processos e práticas de gestão de 

pessoas nas organizações da 

contemporaneidade. 

▪ flexibilização das relações de trabalho: 

diferentes formas de contratação e 

vínculo entre o indivíduo, o trabalho e 

as organizações; 

▪ relações sindicais e formas 

contemporâneas de mediação e 

antecipação de conflitos na esfera do 

trabalho e 

▪ individualização e precarização do 

trabalho. 
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▪ propor, implementar e acompanhar ações 

de prevenção e erradicação das diferentes 

formas de preconceito e assédio na esfera 

do trabalho. 

▪ assédio moral e sexual. 

▪ desenvolver, implementar e acompanhar 

iniciativas que visem à promoção da 

saúde, da segurança e do bem-estar 

ocupacionais. 

▪ gestão de pessoas e aspectos legais e 

▪ saúde ocupacional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Relações de trabalho na transição para 

a Quarta Revolução Industrial: gestão 

de pessoas e aspectos legais 

1.1. Flexibilização das normas trabalhistas 

ou o novo Direito do Trabalho  

1.2. Princípios gerais do Direito do 

Trabalho  

1.3. Diferenças entre as relações de 

emprego e de trabalho  

▪ identificar as normas reguladoras do 

trabalho no Brasil e no mundo; 

▪ descrever as estratégias contratuais 

corporativas, considerando as relações 

de trabalho e emprego; 

▪ reconhecer a aplicação dos direitos 

trabalhistas como exercício da 

cidadania entre empregado, 

empregador e entidades  

sindicais e 

▪ evitar passivos trabalhistas.  

2. Flexibilização das relações de 

trabalho: diferentes formas de 

contratação e vínculo entre o 

indivíduo, o trabalho e as organizações 

2.1. Diferentes vínculos 

2.2. Terceirização 

2.3. Implicações para a gestão de pessoas 

3. Contrato psicológico 

3.1. Conceito de contrato psicológico 

3.2. Contratos relacional e transacional 

▪ reconhecer as diferentes formas de 

contratação de pessoas, incluindo os 

contratos de terceirização; 

▪ avaliar as implicações dos múltiplos 

vínculos de trabalho sobre a gestão de 

pessoas e 

▪ descrever o conceito de contrato 

psicológico. 

4. Relações sindicais e formas 

contemporâneas de mediação e 

antecipação de conflitos na esfera do 

trabalho 

4.1. Relações sindicais 

4.2. Instrumentos coletivos  

4.3. Impactos na gestão de pessoas  

▪ reconhecer os organismos sindicais no 

Brasil e os seus impactos nas relações 

de trabalho.  
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5. Individualização e precarização do 

trabalho: saúde ocupacional, assédio 

moral e sexual 

5.1. Inclusão de portadores de 

necessidades especiais  

5.2. A questão da diversidade nas 

organizações 

5.3. Aspectos legais da saúde ocupacional 

do trabalhador  

5.4. Assédio moral e assédio sexual  

▪ reconhecer o tratamento legal a ser 

dado aos portadores de necessidades 

especiais nas organizações; 

▪ discutir a importância da diversidade 

(gênero, cor da pele, orientação 

sexual, etc.) nas organizações; 

▪ reconhecer os aspectos legais da 

saúde do trabalhador e 

▪ identificar as questões relativas aos 

assédios moral e sexual nas 

organizações, assim como as suas 

implicações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ ALCANTARA, S. A. Legislação trabalhista e rotinas trabalhistas. Curitiba: InterSaberes, 

2020. 

▪ MARTINEZ, L. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2020. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ CARRION, V. Comentários à consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2021.  

▪ MARTINS, S. P. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Atlas, 2015.   

▪ NASCIMENTO, A. M.; NASCIMENTO, S. M. Iniciação ao direito do trabalho. São Paulo: 

LTR, 2015. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

4. Liderança de equipes de alto desempenho 24h/a 

 

ÁREA SUBÁREA 

Liderança e pessoas Liderança 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ liderar equipes de trabalho em ambientes dinâmicos; 

▪ identificar as principais competências demandadas em si e nos integrantes da equipe; 

▪ reconhecer e gerir emoções em si e nos membros da equipe; 

▪ propor, implementar e gerir planos de ação para a criação de um ambiente colaborativo e o 

exercício da liderança; 

▪ analisar, interpretar e agir sobre os fatores que influenciam o desempenho do líder e 

▪ estruturar, implementar e revisar políticas e práticas de desenvolvimento e engajamento 

dos membros da equipe. 

 

EMENTA 

Conceito e teorias de liderança. Modelos de liderança contingencial. Poder e influência nas 

organizações. Novos modelos de liderança. Liderança de equipes de alto desempenho. Pipeline de 

liderança e desenvolvimento de líderes. Líder-coach. Inteligência emocional e competências do líder 

eficaz. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ liderar equipes de trabalho em ambientes 

dinâmicos. 

▪ conceito e teorias de liderança e 

▪ modelos de liderança contingencial. 

▪ identificar as principais competências 

demandadas em si e nos integrantes da 

equipe. 

▪ poder e influência nas 

organizações. 

▪ reconhecer e gerir emoções em si e nos 

membros da equipe. 

▪ inteligência emocional e 

competências do líder eficaz. 

▪ propor, implementar e gerir planos de ação 

para a criação de um ambiente colaborativo 

e o exercício da liderança. 

▪ novos modelos de liderança e 

▪ líder-coach. 

▪ analisar, interpretar e agir sobre os fatores 

que influenciam o desempenho do líder. 

▪ pipeline de liderança e 

desenvolvimento de líderes.  

▪ estruturar, implementar e revisar políticas e 

práticas de desenvolvimento e engajamento 

dos membros da equipe. 

▪ liderança de equipes de alto 

desempenho. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Introdução à liderança 

1.1. Conceito e teorias de liderança 

1.2. Evolução histórica das teorias de 

liderança 

2. Modelos de liderança contingencial 

2.1. Modelo de Fieldler 

2.2. Modelo de Hersey e Blanchard 

2.3. Perfis de liderança de Goleman 

▪ reconhecer a importância da 

liderança; 

▪ analisar o contexto e a evolução 

histórica das teorias de liderança e 

▪ identificar os principais modelos de 

liderança contingencial: modelo de 

Fiedler, modelo de Hersey e 

Blanchard, e modelo de Goleman. 

3. Poder e influência 

3.1. Bases do poder 

3.2. Relações de poder 

3.3. Influência e táticas de influência 

3.4. Novos modelos de liderança: lideranças 

carismática, transformacional e 

transacional 

 

▪ diferenciar liderança de poder e 

influência; 

▪ analisar as principais bases de poder 

e compreender como se 

desenvolvem as relações de poder; 

▪ identificar as principais táticas de 

influência e as suas aplicações e 

▪ diferenciar os novos modelos de 

liderança e as suas características. 

4. Trabalho em equipe e conceituação de 

equipes de alto desempenho 

5. Gestão de equipes de alto desempenho 

5.1. Papéis da liderança  

5.2. Delimitação dos papéis dos membros da 

equipe 

5.3. Estratégias de comprometimento e team 

building 

6. Avaliação de equipes de alto 

desempenho 

▪ reconhecer o trabalho em equipe 

como fonte de vantagem 

competitiva; 

▪ distinguir grupo, equipe e equipe de 

alto desempenho; 

▪ analisar os desafios vinculados à 

construção de equipes de alto 

desempenho; 

▪ identificar as condições que afetam a 

gestão de equipes de alto 

desempenho e 

▪ identificar parâmetros relevantes 

para avaliar as entregas de equipes 

de alto desempenho. 
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7. Pipeline de liderança e desenvolvimento 

de líderes nas organizações 

7.1. Pipeline de liderança 

7.2. Líder-coach 

7.3. Desafios da primeira gestão 

8. Inteligência emocional e competências 

do líder eficaz 

8.1. Inteligência emocional e os seus 

componentes 

8.2. Competências do líder eficaz 

8.3. Delegação e empowerment 

 

▪ descrever o pipeline de liderança, 

analisando a sua importância para o 

desenvolvimento de lideranças nas 

organizações; 

▪ identificar os papéis e 

responsabilidades do líder; 

▪ explicar os desafios da primeira 

gestão e 

▪ definir inteligência emocional e 

avaliar as competências do líder 

eficaz. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ BLANCHARD, Ken. Liderança de alto nível: como criar e liderar organizações de alto 

desempenho. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. 

▪ NOVAES, Marcos Bidart Carneiro de; COSTA, Jeffrey Hanson. Liderança de equipes de alto 

desempenho. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2021. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ CHARAN, R.; DRODDER, S.; NOEL, J. L. Pipeline de liderança. Rio de Janeiro: Sextante, 

2018. 

▪ GOLEMAN, Daniel. Liderança: a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. 

▪ GOLEMAN, Daniel. Leadership that gets results. Harvard Business Review, 2017. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

5. Estratégias de marketing  24h/a 

 

ÁREA SUBÁREA 

Marketing e vendas Marketing 

 

COMPETÊNCIA 

▪ aplicar os principais elementos estruturais do marketing ao processo de decisão 

estratégica de negócios; 

▪ diagnosticar os elementos constitutivos dos ambientes de marketing como elementos de 

criação de valor para a empresa; 

▪ aplicar as técnicas de administração de marketing nas organizações de diferentes portes, 

indústrias e naturezas (pública, privada e terceiro setor) e 

▪ construir políticas e estratégias de marketing que contemplem o ambiente digital. 

 

EMENTA 

Estratégias de segmentação e comportamento dos consumidores individuais e organizacionais. 

Estratégias de posicionamento. Composto de marketing. Reconfiguração das políticas de 

estratégias de marketing e relacionamento com os clientes no ambiente digital. Fatores exógenos 

e endógenos que compõem o ambiente de marketing. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ aplicar os principais elementos 

estruturais do marketing ao processo de 

decisão estratégica de negócios. 

▪ composto de marketing. 

▪ diagnosticar os elementos constitutivos 

dos ambientes de marketing como 

elementos de criação de valor para a 

empresa. 

▪ fatores exógenos e endógenos que 

compõem o ambiente de marketing. 

▪ aplicar as técnicas de administração de 

marketing nas organizações de 

diferentes portes, indústrias e naturezas 

(pública, privada e terceiro setor). 

▪ estratégias de segmentação e 

comportamento dos consumidores 

individuais e organizacionais, e 

▪ estratégias de posicionamento. 

▪ construir políticas e estratégias de 

marketing que contemplem o ambiente 

digital. 

▪ reconfiguração das políticas de 

estratégias de marketing e 

relacionamento com os clientes no 

ambiente digital. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Marketing: conceitos, definições e 

funções estratégicas  

1.1. Funções estratégicas e áreas de atuação 

dos profissionais de marketing 

1.2. Ambientes de marketing 

▪ identificar as múltiplas funções dos 

profissionais de marketing nas  

organizações e 

▪ reconhecer a importância dos fatores 

exógenos e endógenos do ambiente 

de marketing no planejamento 

estratégico das organizações. 

2. Comportamento do consumidor 

2.1. Diferenciação entre mercado consumidor, 

organizacional, governamental e sem fins 

lucrativos 

2.2. Psicologia do comportamento do 

consumidor  

       2.2.1 Mapa de empatia 

2.3. Processo decisório de compra 

2.4. Papéis de compra 

2.5. Pesquisa de mercado 

2.6. Conceito de miopia de marketing 

2.7. Estratégias de segmentação 

2.8. Estratégias de posicionamento 

      2.8.1 Mapa de posicionamento 

 

▪ reconhecer as diferenças entre 

mercado consumidor, organizacional, 

governamental e sem fins lucrativos;  

▪ discutir as possíveis estratégias de 

segmentação dos mercados 

consumidor, organizacional, 

governamental e sem fins lucrativos; 

▪ analisar o processo de compras de 

empresas, organizações sem fins 

lucrativos e governo; 

▪ discutir os processos psicológicos que 

impactam o comportamento do 

consumidor;  

▪ desenhar o mapa de empatia; 

▪ identificar as principais estratégias de 

posicionamento e 

▪ desenhar o mapa de posicionamento. 

3. Marketing mix 

3.1. Gestão de produtos e serviços  

3.2. Gestão de preços 

3.3. Gestão de distribuição 

3.4. Gestão de promoção 

▪ diferenciar produtos de serviços; 

▪ identificar a importância estratégica 

da diferenciação dos níveis de 

produto; 

▪ reconhecer as principais decisões 

estratégicas de portfólio de produtos; 

▪ identificar as etapas do ciclo de vida 

dos produtos e estratégias a serem 

adotadas em cada uma; 

▪ conhecer as principais estratégias de 

marca;  

▪ identificar as estratégias genéricas de 

formação de preço; 

▪ compreender as principais estratégias 

de distribuição omnichannel e 

▪ identificar as principais estratégias de 

promoção e comunicação. 
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4. Marketing digital e relacionamento com 

os clientes 

4.1. Principais metodologias para o 

desenvolvimento de estratégias de 

relacionamento 

4.2. Programas de relacionamento 

4.3. Mensuração de resultados 

4.4. Ciclo de vida dos clientes 

4.5. Réguas de relacionamento 

4.6. Estruturação de um programa de 

fidelização 

4.7. Outbound versus inbound marketing 

▪ diferenciar estratégias de elementos; 

▪ planejar programas de 

relacionamento nas empresas; 

▪ utilizar o customer relationship  

management (CRM); 

▪ identificar as métricas de 

rentabilidade do cliente; 

▪ utilizar as métricas para o cálculo de 

recência, frequência, valor e 

retenção, e 

▪ diferenciar outbound e inbound 

marketing no ambiente 

contemporâneo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ KAMLOT, Daniel, FAJARDO, Bernardo G. Marketing. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2019. 

▪ KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de marketing com mymarketinglab. 15. 

ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ COELHO, Fabiano. Formação estratégica de precificação: como maximizar o resultado 

das empresas. São Paulo: Atlas, 2018. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

6. Desafios da aceleração digital 24h/a 

 

ÁREA SUBÁREA 

Estratégia e negócios Metodologias e ferramentas 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ aplicar o ferramental teórico e metodológico do módulo Desafios do negócio à solução de 

um problema relacionado ao papel do profissional de recursos humanos no âmbito do 

negócio, considerando as exigências de um processo de aceleração digital;  

▪ planejar decisões e ações no campo de gestão de RH que considerem um ambiente de 

aceleração digital e envolvam a construção de um novo mindset focado em jornadas 

(experiência das pessoas), e não mais em processos isolados;                     

▪ recomendar ações que fortaleçam o papel do profissional de RH para enfrentar os desafios 

do futuro do trabalho, considerando um ambiente de negócios cada vez mais digital, 

imprevisível e de mudanças aceleradas e  

▪ justificar projetos e investimentos que estejam alinhados com os sistemas de recursos 

humanos e que contribuam para a aceleração digital da organização/do negócio.   

 

METODOLOGIA 

À luz dos conceitos de transformação digital, será desenvolvido um conjunto de atividades reflexivas 

que utilize o marco teórico e ferramental do módulo Desafios do negócio, visando propor ações 

que fortaleçam o papel do profissional de recursos humanos como parceiro estratégico do processo 

de aceleração digital da organização/do negócio: mapa mental, estudo de casos, PBL e outras 

estratégicas ou dinâmicas. 

 

MATERIAL DE APOIO 

Materiais relacionados ao curso, disponíveis no acervo digital da FGV, no e-Class. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina se dará a partir da produção de um trabalho a ser realizado em grupo e de 

acordo com as orientações do professor.  
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Detalhamento do MÓDULO: DESAFIOS ORGANIZACIONAIS 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

7. Mudança e cultura organizacional 24h/a 

 

ÁREA SUBÁREA 

Liderança e pessoas Recursos humanos 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ identificar, classificar e planejar o gerenciamento de stakeholders no contexto da cultura 

organizacional e da gestão das mudanças; 

▪ empregar os conceitos de cultura organizacional em associação com processos de 

mudança;  

▪ aplicar metodologias de gestão da mudança e 

▪ recomendar ações de gestão da mudança tendo como base a cultura organizacional e uma 

visão sistêmica da organização.  

 

EMENTA 

Conceito de cultura organizacional. Formação e desenvolvimento da cultura. Impactos da cultura 

nos resultados da empresa. Cultura, estratégia e modelos de gestão. Clima 

organizacional. Diagnóstico e mudança cultural. Metodologias de gestão da mudança.  

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ identificar, classificar e planejar o 

gerenciamento de stakeholders no 

contexto da cultura organizacional e da 

gestão das mudanças.  

▪ conceito de cultura organizacional e  

▪ diagnóstico e mudança cultural.  

▪ empregar os conceitos de cultura 

organizacional em associação com 

processos de mudança.  

▪ formação e desenvolvimento da cultura;  

▪ impactos da cultura nos resultados da 

empresa e  

▪ cultura, estratégia e modelos de gestão.  

▪ aplicar metodologias de gestão da 

mudança.  

▪ cultura, estratégia e modelos de gestão e  

▪ metodologias de gestão da mudança.  

▪ recomendar ações de gestão da 

mudança tendo como base a cultura 

organizacional e uma visão sistêmica da 

organização.  

▪ formação e desenvolvimento da cultura;  

▪ cultura, estratégia e modelos de gestão; 

▪ clima organizacional e 

▪ diagnóstico e mudança cultural.  
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Conceito de cultura organizacional 

1.1. Ligação da cultura com a estratégia 

1.2. Modelo de Schein 

1.3. Subculturas 

2. Diagnóstico de cultura 

2.1. Valores organizacionais 

2.2. Artefatos e símbolos 

2.3. Sagas e tabus organizacionais 

▪ definir cultura organizacional; 

▪ relacionar estratégia e cultura; 

▪ reconhecer os principais modelos 

teóricos para diagnóstico da cultura 

organizacional;  

▪ identificar o valor dos artefatos e 

símbolos na gestão da cultura e 

▪ explicar como a cultura impacta os 

processos de fusão e aquisição. 

 

3. Clima organizacional 

3.1. Conceito de clima organizacional 

3.2. Fatores que influenciam o clima 

4. Pesquisa de clima 

4.1. Perguntas e escala de respostas  

4.2. Análise dos resultados 

▪ conceituar clima organizacional e  

relacioná-lo à cultura; 

▪ identificar os fatores que influenciam 

o clima organizacional; 

▪ analisar como o clima impacta os  

resultados e 

▪ explicar a pesquisa de clima e as suas 

características assim como as formas 

de análise dos resultados. 

5. Gestão da mudança 

5.1. Conceito de mudança 

5.2. Tipos de mudança 

5.3. Barreiras 

▪ reconhecer o conceito e os tipos de 

mudança e 

▪ avaliar como se dá o processo de 

mudança e como atuam as barreiras 

à mudança.  

6. Cultura e clima apoiando a mudança 

6.1. Ferramentas e processos para a gestão 

da cultura e do clima 

6.2. Papel do RH na gestão da cultura e do 

clima 

6.3. Papel das lideranças 

▪ compreender como gerir mudanças 

com as ferramentas típicas de RH e 

▪ reconhecer ferramentas fundamentais 

para a transformação organizacional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ RODRIGUES, Denize Ferreira; NARDUCCI, Viviane. Mudança e cultura organizacional. 1. 

ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2021. 

▪ SOUZA, Carla Patricia da Silva. Cultura e clima organizacional: compreendendo a essência 

das organizações. Curitiba: Intersaberes, 2014. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ HOROWITZ, Ben. Você é o que você faz: como criar a cultura de sua empresa. São Paulo: 

WMF Martins Fontes, 2021. 

▪ KOTTER, John. O coração da mudança: transformando empresas com a força da emoção. 

Rio de Janeiro: Altabooks, 2017.  

▪ LANZER, Fernando. Clima e cultura organizacional: entender, manter e mudar. 

Amsterdam: LCO Partners, 2017. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

8. Gestão da diversidade e da inclusão 24h/a (carga horária fixa) 

 

ÁREA SUBÁREA 

Liderança e pessoas Liderança 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ avaliar as múltiplas faces da diversidade na sociedade e nas organizações; 

▪ reconhecer a existência de vieses inconscientes, estereótipos e preconceitos nas relações 

humanas; 

▪ valorizar a diversidade e a inclusão no ambiente de trabalho, reconhecendo os seus 

impactos sobre o desempenho organizacional e a sociedade, e 

▪ desenvolver programas voltados para a diversidade e a inclusão, de forma a promover uma 

cultura organizacional inclusiva. 

 

EMENTA 

Diversidade e inclusão: conceitos essenciais. Vieses inconscientes e estereótipos. Preconceito e 

discriminação. Importância e benefícios da diversidade e da inclusão. Lidando com as diferenças. 

Inclusão nas organizações. Boas práticas e programas de diversidade e de inclusão. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ avaliar as múltiplas faces da diversidade 

e da inclusão na sociedade e nas 

organizações. 

▪ diversidade e inclusão: conceitos 

essenciais. 

▪ reconhecer a existência de vieses 

inconscientes, estereótipos e 

preconceitos nas relações humanas. 

▪ vieses inconscientes e estereótipos, e 

▪ preconceito e discriminação.  

▪ valorizar a diversidade e a inclusão no 

ambiente de trabalho, reconhecendo os 

seus impactos sobre o desempenho 

organizacional e a sociedade.  

▪ importância e benefícios da diversidade e 

da inclusão, e 

▪ lidando com as diferenças. 

▪ desenvolver programas voltados para a 

diversidade e a inclusão. 

▪ inclusão nas organizações e 

▪ boas práticas e programas de diversidade 

e de inclusão. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Conceitos essenciais sobre diversidade 

e inclusão 

1.1. Diversidade versus inclusão 

1.2. Preconceito versus discriminação 

1.3. Igualdade versus equidade 

1.4. As faces de diversidade: raça, gênero, 

LGBTI+, idade, PcD e cultura 

▪ definir diversidade e inclusão; 

▪ reconhecer a diferença entre igualdade e 

equidade; 

▪ ampliar o conceito de diversidade para 

além das minorias;  

▪ refletir sobre a questão da singularidade 

humana e 

▪ identificar as múltiplas faces da 

diversidade. 

2. Vieses inconscientes, estereótipos, 

preconceito e discriminação  

2.1 Vieses inconscientes  

2.2 Estereótipos 

2.3 Preconceito e discriminação 

 

▪ reconhecer vieses inconscientes; 

▪ identificar estereótipos e os seus 

impactos na tomada de decisão e nos 

relacionamentos interpessoais e 

▪ analisar os efeitos do preconceito e da 

discriminação para as pessoas, as 

organizações e a sociedade. 

3. Diversidade e inclusão nas 

organizações e os seus impactos sobre 

a criatividade e o desempenho 

organizacional 

3.1 Diversidade e inclusão como elementos da 

cultura organizacional 

3.2 Importância da diversidade para a 

criatividade, a inovação e o desempenho 

organizacional 

 

▪ identificar os elementos de uma cultura 

inclusiva e os seus impactos nos 

negócios; 

▪ avaliar os benefícios de uma cultura 

diversa e inclusiva, e 

▪ reconhecer o impacto de equipes 

diversas sobre a criatividade, a inovação 

e o desempenho organizacional. 

4. Programas de diversidade e inclusão 

nas organizações  

4.1 Mapeamento da diversidade 

4.2 Desenvolvimento de programas de 

diversidade e inclusão 

4.3 Papel e importância das lideranças em 

programas de diversidade e inclusão 

 

▪ aplicar metodologias de mapeamento da 

diversidade organizacional; 

▪ elaborar programas de diversidade e 

inclusão como base para a 

sustentabilidade dos negócios; 

▪ reconhecer a importância das lideranças 

nos programas de diversidade e inclusão, 

e 

▪ reconhecer as competências de um líder 

inclusivo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ ARBACHE, Ana Paula; GUARANY, Gláucia Paula Bernardes. Responsabilidade social e 

diversidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2020. 

▪ LIMA, Eugênio Oliveira; FRANÇA, Dalila Xavier; FREITAG, Raquel Meister. Processos 

psicossociais de exclusão social. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2020. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ ABRAMS, D. A. Diversidade e inclusão: os seis principais ingredientes para o sucesso. Nova 

Iorque: Babelcube, 2014. 

▪ ALMEIDA, P. P. Gestão igualitária: bases e práticas para uma empresa contemporânea. 

Curitiba: Appris, 2018. 

▪ FERRAZ, Carolina Valença; LEITE, Glauber Salomão (coord.). Direito à diversidade. São 

Paulo: Atlas, 2015. 

▪ ROBBINS, S.; JUDGE, T. A. Fundamentos do comportamento organizacional. 14. ed. São 

Paulo: Pearson, 2014. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

9. People analytics 24h/a (carga horária fixa) 

 

ÁREA SUBÁREA 

Liderança e pessoas Liderança 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ reconhecer a importância do people analytics como instrumento de gestão estratégica de 

recursos humanos; 

▪ aplicar modelos de people analytics à gestão do capital humano da organização; 

▪ coletar, monitorar e analisar dados e indicadores de desempenho relacionados ao capital 

humano da organização e 

▪ tomar decisões relacionadas à gestão de pessoas a partir de dados e indicadores de RH. 

 

EMENTA 

People analytics e gestão estratégica de recursos humanos. Barreiras à implementação do people 

analytics. Aplicações em people analytics. Coleta de dados e monitoramento de indicadores de RH. 

Conceitos fundamentais em análise de dados. Utilização de dashboards e scorecards de RH na 

tomada de decisão. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ reconhecer a importância do people 

analytics como instrumento de gestão 

estratégica de recursos humanos. 

▪ people analytics e gestão estratégica de 

recursos humanos e 

▪ barreiras à implementação do people 

analytics. 

▪ aplicar modelos de people analytics à 

gestão capital humano da organização. 

▪ aplicações em people analytics.  

▪ coletar, monitorar e analisar dados e 

indicadores de desempenho relacionados 

ao capital humano da organização. 

▪ coleta de dados e monitoramento de 

indicadores de RH e 

▪ conceitos fundamentais em análise de 

dados  

▪ tomar decisões relacionadas à gestão de 

pessoas a partir de dados e indicadores 

de RH. 

▪ utilização de dashboards e scorecards de 

RH na tomada de decisão. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. People analytics e gestão estratégica de 

RH 

1.1. Gestão com base em evidências   

1.2. Barreiras à implementação do people 

analytics 

▪ reconhecer a importância estratégica 

da gestão com base em evidências; 

▪ identificar o papel do people analytics 

no contexto da gestão estratégica de 

RH e 

▪ avaliar as barreiras à implementação 

do people analytics. 

2. Aplicações em people analytics 

2.1. Gestão do desempenho 

2.2. Contratação e movimentação interna 

2.3. Rotatividade 

2.4. Seleção e desenvolvimento de 

lideranças 

▪ compreender como o people analytics 

pode contribuir para a gestão do 

desempenho dos funcionários; 

▪ avaliar o papel do people analytics na 

seleção e movimentação interna de 

pessoal; 

▪ analisar o papel do people analytics 

na previsão e na gestão da 

rotatividade e 

▪ discutir o papel do people analytics na 

seleção e no desenvolvimento de 

lideranças. 

3. Coleta, monitoramento e análise de 

dados e indicadores 

3.1. Fontes de dados 

3.2. Monitoramento de indicadores de RH 

3.3. Ferramentas de análise de dados 

 

▪ identificar fontes de dados relevantes 

para o RH;  

▪ acompanhar diferentes indicadores de 

RH e 

▪ conhecer diferentes técnicas de 

análise de dados de RH. 

4. Utilização de dashboards e do scorecard 

de RH na tomada de decisão 

4.1. Dashboards e scorecards de RH 

4.2. Tomada de decisão em RH 

▪ definir dashboards e scorecards;  

▪ identificar as aplicações de 

dashboards e scorecards; 

▪ compreender como dashboards e 

scorecards podem auxiliar no 

processo de tomada de decisão em 

RH.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ BOHLANDER, George W.; SNELL, Scott A. Administração de recursos humanos. 4. ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2020.  

▪ RAGSDALE, Cliff T. Modelagem de planilha e análise de decisão uma introdução prática a 

business analytics. Tradução da 8. ed. norte-americana. São Paulo: Cengage Learning, 

2021. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ ANTÓNIO, Nelson dos Santos; COSTA, Renato Lopes. Aprendizagem organizacional: 

ferramenta no processo de mudança. Lisboa: Almedina, 2017.  

▪ GRIFFIN, Ricky W.; MOORHEAD, Gregory. Comportamento organizacional: gestão de 

pessoas e organizações. Tradução da 11. ed. norte-americana. São Paulo: Cengage 

Learning Brasil, 2016. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

10. Aprendizagem e desenvolvimento de pessoas 24h/a (carga horária fixa) 

 

ÁREA SUBÁREA 

Liderança e pessoas Liderança 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ desenhar programas de treinamento, desenvolvimento e educação alinhados às 

necessidades estratégicas da organização; 

▪ avaliar resultados dos programas de treinamento, desenvolvimento e educação; 

▪ propor programas de coaching e mentoring que contribuam para o desenvolvimento de 

lideranças e talentos na organização e 

▪ sugerir tecnologias inovadoras aplicadas à aprendizagem individual e organizacional. 

 

EMENTA 

Funções e características dos programas de treinamento, desenvolvimento e educação. Desenho de 

programas de treinamento. Modelos de avaliação dos resultados de programas de treinamento. 

Universidade corporativa. Novas tecnologias de aprendizagem. Coaching e mentoring como 

ferramentas de desenvolvimento. Gestão de talentos (high potentials). 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ desenhar programas de treinamento, 

desenvolvimento e educação alinhados às 

necessidades estratégicas da organização. 

▪ função e características dos 

programas de treinamento, 

desenvolvimento e educação;  

▪ desenho de programas de 

treinamento e 

▪ universidade corporativa. 

▪ avaliar resultados dos programas de 

treinamento, desenvolvimento e educação. 

▪ modelos de avaliação dos resultados 

de programas de treinamento. 

▪ propor programas de coaching e mentoring 

que contribuam para o desenvolvimento de 

lideranças e talentos na organização. 

▪ coaching e mentoring como 

ferramentas de desenvolvimento e 

▪ gestão de talentos (high potentials). 

▪ sugerir tecnologias inovadoras aplicadas à 

aprendizagem individual e organizacional. 

▪ novas tecnologias de aprendizagem. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Programas de treinamento, 

desenvolvimento e educação 

1.1. Conceituação 

1.2. Desenho de programas: do 

levantamento de necessidades à 

avaliação de resultados 

1.3. Diferentes instrumentos de avaliação de 

resultados de treinamento 

2. Universidade corporativa 

2.1. Modelo de universidade corporativa 

2.2. Vantagens e desvantagens 

▪ reconhecer o papel dos programas de 

treinamento, desenvolvimento e 

educação no contexto da gestão de 

pessoas; 

▪ construir programas de treinamento, 

desenvolvimento e educação 

alinhados à estratégia da 

organização; 

▪ avaliar os resultados desses  

programas e 

▪ identificar as vantagens e 

desvantagens do modelo de 

universidade corporativa. 

3. Métodos de treinamento 

3.1. Treinamento on the job   

3.2. Metodologias ativas de  

ensino-aprendizagem  

3.3. Ambientes de aprendizagem colaborativa 

e informal por meio da tecnologia 

▪ identificar os métodos de treinamento 

mais adequados às diferentes 

necessidades da organização.  

4. Coaching e mentoring 

4.1. Coaching e as suas aplicações  

4.2. Mentoring e as suas aplicações 

4.3. Avaliação de resultados 

▪ compreender como o coaching e o 

mentoring podem contribuir para o 

desenvolvimento de funcionários e 

líderes da organização e 

▪ avaliar os resultados das iniciativas de 

coaching e mentoring. 

5. Gestão de talentos 

5.1. Identificação de talentos na organização 

5.2. Desenvolvimento de talentos 

▪ listar os modelos de identificação e 

▪ compreender os processos de 

desenvolvimento e gestão de 

talentos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ KANAANE, Roberto; ORTIGOSO, Sandra Aparecida Formigari. Manual de treinamento. São 

Paulo: Atlas, 2018. 

▪ SILVA, Altair José (org.) Gestão de desempenho, treinamento e desenvolvimento 

pessoal. São Paulo: Pearson, 2017. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ BOOG, Gustavo; BOOG, Magdalena. Manual de treinamento e desenvolvimento: gestão e 

estratégias. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013. v. 1. 

▪ BOOG, Gustavo; BOOG, Magdalena. Manual de treinamento e desenvolvimento: processos 

e operações. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013. v. 2. 

▪ ÉBOLI, Marisa; FISCHER, André Luiz; MORAES, Fábio Cássio Costa; AMORIM, Wilson 

Aparecido Costa de. Educação corporativa: fundamentos, evolução e implantação de 

projetos. São Paulo: Atlas, 2010. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

11. Environmental, social e corporate governance 24h/a 

 

ÁREA SUBÁREA 

Estratégia e negócios Gestão empresarial 

 

COMPETÊNCIA 

▪ avaliar os riscos sociais, ambientais e de governança para as organizações; 

▪ construir o relatório GRI para a organização; 

▪ avaliar os impactos ambientais das operações da organização e 

▪ propor planos estratégicos para mitigação de riscos sociais e ambientais. 

 

EMENTA 

Estrutura e conflitos de governança na organização. Conformidade das práticas socioeconômicas da 

empresa. Conformidade ambiental às leis anticorrupção e à legislação tributária. Diversidade da 

força de trabalho. Liberdade sindical. Práticas de segurança no trabalho. Saúde e segurança dos 

consumidores. Políticas de diversidade. Alinhamento da cultura organizacional à heterogeneidade da 

força de trabalho.  

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ avaliar os riscos sociais, 

ambientais e de governança para 

as organizações. 

▪ estrutura e conflitos de governança na 

organização e 

▪ conformidade das práticas socioeconômicas 

da empresa. 

 

▪ construir o relatório GRI para a 

organização e 

▪ avaliar os impactos ambientais das 

operações da organização. 

▪ conformidade ambiental às leis anticorrupção 

e à legislação tributária;  

▪ diversidade da força de trabalho e  

▪ liberdade sindical. 

▪ propor planos estratégicos para 

mitigação de riscos sociais e 

ambientais. 

▪ práticas de segurança no trabalho;  

▪ saúde e segurança dos consumidores;  

▪ políticas de diversidade e  

▪ alinhamento da cultura organizacional à 

heterogeneidade da força de trabalho. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Pressões institucionais e forças de 

mercado impulsionadoras do 

movimento ESG 

1.1. Tendências relacionadas à gestão 

para a sustentabilidade 

1.2. Aspectos ESG: conceitos, 

diretrizes e frameworks de 

mercado 

1.3. Economia circular e consumo 

consciente 

1.4. Modelo doughnut 

▪ identificar as pressões institucionais 

referentes à ESG sofridas pelas organizações 

e 

▪ elaborar respostas estratégicas para cada 

pressão estratégica. 

 

2. Finanças sustentáveis 

2.1. Cinco pilares das finanças 

sustentáveis   

2.2. Participantes do modelo de 

finanças sustentáveis  

2.3. Políticas e regulações de finanças 

sustentáveis   

2.4. Produtos de finanças sustentáveis 

(green bond market, projetos 

green loan market e green bond) 

▪ identificar os pilares das finanças 

sustentáveis;   

▪ elencar os participantes (stakeholders) do 

modelo de finanças sustentáveis; 

▪ reconhecer as políticas e regulações de 

finanças sustentáveis e 

▪ avaliar os prós e contras dos principais 

produtos de finanças sustentáveis. 

3. ESG e gestão de riscos 

3.1. Programas de meio ambiente  

3.2. Programas sociais  

3.3. Programas de governança 

(estrutura e atuação dos órgãos 

de governança, controle, gestão 

de crise e questões reputacionais 

3.4. Compliance, integridade, KPIs, 

padrões emitidos 

pelo Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB) e 

recomendações feitas pela Task 

Force on Climate-related Financial 

Disclosure (TCFD) 

▪ identificar os principais riscos ambientais para 

a empresa (mudanças climáticas, poluição 

ambiental, perda da biodiversidade, impactos 

da/na cadeia de suprimentos);  

▪ propor políticas para mitigar os riscos 

ambientais para a empresa; 

▪ identificar os principais riscos sociais para a 

empresa (relações trabalhistas e diversidade 

da força de trabalho, saúde e segurança, 

conflitos sociais); 

▪ propor políticas para mitigar os riscos sociais 

para a empresa; 

▪ identificar os principais riscos de governança 

para a empresa (estrutura e atuação dos 

órgãos de governança, controle, gestão de 

crise, questões reputacionais); 

▪ propor políticas para mitigar os riscos de 

governança para a empresa e 

▪ identificar os KPIs, os padrões emitidos 

pelo Sustainability Accounting Standards 

Board (SASB) e as recomendações feitas pela 

Task Force on Climate-related Financial 

Disclosure (TCFD). 
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4. Elaboração do relatório GRI 

4.1. Standards universais  

4.2. Standards econômicos  

4.3. Standards ambientais   

4.4. Standards sociais  

▪ elaborar o relatório GRI; 

▪ analisar relatórios GRI; 

▪ identificar os standards universais (escopo, 

referências normativas, materialidade e perfil 

organizacional); 

▪ identificar os standards econômicos 

(desempenho econômico, externalidades, 

políticas tributárias e anticorrupção); 

▪ identificar os standards ambientais (uso de 

energia, água, emissão de gases poluentes, 

políticas de efluentes e reutilização de 

energia, aderência às leis e à legislação) e 

▪ identificar os standards sociais (relações 

trabalhistas, políticas de diversidade, combate 

ao trabalho infantil e análogo à escravidão, 

direitos humanos e relações com as 

comunidades). 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ BARBIERI, José Carlos. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

▪ TACHIZAWA, Takeshi. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. São Paulo: 

Editora Nacional, 2019. 

   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ BLOKDYK, Gerardus. ESG investing a complete guide. 2020 edition. Toronto: Kobo  

Editions, 2020. 

▪ GLOBAL REPORTING INITIATIVE. Normas GRI. GRI Community, [20--]. Disponível em: 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-portuguese-

translations/. Acesso em: 12 jul. de 2021. 

▪ HILL, John. Environmental, social, and governance (ESG) investing: a balanced analysis of 

the theory and practice of environmental, social, and governance. Cambridge: Academic 

Press, 2020. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

12. Workshop de negociação 24h/a (carga horária fixa) 

 

ÁREA SUBÁREA 

Liderança e pessoas Liderança 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ aplicar as habilidades de negociação à gestão de recursos humanos e ao relacionamento 

com stakeholders; 

▪ aplicar conceitos, estratégias e ferramentas de gestão de conflitos e negociação de modo a 

contribuir para a melhoria do clima e dos resultados organizacionais e  

▪ promover uma cultura que encare o conflito como algo natural e inerente ao processo de 

gestão e como uma alavanca para o processo de inovação.  

 

METODOLOGIA 

A disciplina será baseada em simulações, utilizando conceitos e técnicas de negociação e gestão de 

conflitos em situações típicas da atividade de recursos humanos, envolvendo interlocutores internos 

e externos à organização. Também serão utilizadas rodadas de discussão para a solução de problemas 

da área de RH, aplicando habilidades de negociação e integrando conceitos que foram tratados ao 

longo do módulo. 

 

MATERIAL DE APOIO 

Materiais relacionados ao curso, disponíveis no acervo digital da FGV, no e-Class. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina se dará a partir da produção de um trabalho a ser realizado em grupo e de 

acordo com as orientações do professor.  
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Detalhamento do MÓDULO: DESAFIOS DO RH 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

13. Remuneração e recompensa 24h/a (carga horária fixa) 

 

ÁREA SUBÁREA 

Liderança e pessoas Recursos humanos 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ desenhar a estrutura de cargos e salários de modo alinhado à estratégia de recursos 

humanos da organização, 

▪ desenvolver políticas salariais e de benefícios bem como programas de remuneração 

variável; 

▪ elaborar programas de remuneração total alinhados à estratégia de recursos humanos da 

organização e 

▪ reconhecer a importância das pesquisas salariais e do alinhamento interno e externo da 

estrutura de remuneração. 

 

EMENTA 

Desenho e estrutura de cargos e funções a partir de uma abordagem estratégica. Remuneração 

estratégica. Políticas salariais e políticas de benefício. Políticas de remuneração variável. 

Remuneração total: recompensas financeiras e não financeiras. Pesquisa salarial e estudos de 

mercado. Equidade e justiça. Alinhamento interno e externo. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ desenhar a estrutura de cargos e salários 

de modo alinhado à estratégia de 

recursos humanos da organização. 

▪ desenho e estrutura de cargos e 

funções a partir de uma abordagem 

estratégica e 

▪ remuneração estratégica. 

▪ desenvolver políticas salariais e de 

benefícios bem como programas de 

remuneração variável. 

▪ políticas salariais e políticas de 

benefício e 

▪ políticas de remuneração variável. 

▪ elaborar programas de remuneração total 

alinhados à estratégia de recursos 

humanos da organização. 

▪ remuneração total: recompensas 

financeiras e não financeiras. 

▪ reconhecer a importância das pesquisas 

salariais e do alinhamento interno e 

externo da estrutura de remuneração. 

▪ pesquisa salarial e estudos de 

mercado;  

▪ equidade e justiça, e 

▪ alinhamento interno e externo. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Desenho da estrutura de cargos e 

salários, e remuneração estratégica 

1.1.  Estrutura de cargos e salários 

1.2.  Elementos da composição do salário 

1.3.  Remuneração estratégica 

 

▪ analisar a estrutura de cargos e 

salários da organização;  

▪ avaliar os elementos envolvidos na 

composição salarial; 

▪ avaliar o papel da remuneração no 

contexto da gestão estratégica de 

recursos humanos e 

▪ conceituar remuneração estratégica 

e avaliar a sua importância para a 

organização. 

2. Políticas e práticas de remuneração 

2.1. Remuneração direta 

2.2. Remuneração indireta  

2.3. Remuneração variável: programas de 

participação nos resultados, bônus e 

comissões de venda 

2.4. Campanhas de incentivo 

▪ elaborar políticas salariais;  

▪ criar pacotes de benefícios alinhados 

às diferentes necessidades dos 

empregados;  

▪ analisar os diferentes programas de 

remuneração variável e a sua 

adequação às necessidades dos 

empregados e da organização, e 

▪ reconhecer o papel das campanhas 

de incentivo no contexto de 

programas de remuneração variável. 

3. Programas de remuneração total 

3.1. Conceito e dimensões da remuneração 

total 

3.2. Recompensas financeiras 

3.3. Recompensas não financeiras 

 

▪ conceituar remuneração total e as 

suas dimensões, e 

▪ distinguir a importância das 

recompensas financeiras e não 

financeiras. 

4. Alinhamento interno e externo da 

estrutura de remuneração 

4.1. Equidade interna e percepção de justiça 

organizacional  

4.2. Pesquisa salarial, estudos de mercado e 

equidade externa  

▪ promover a justiça e a equidade 

interna no âmbito das recompensas 

organizacionais e 

▪ reconhecer a importância da 

pesquisa salarial e dos estudos de 

mercado, de forma a promover a 

equidade externa.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ BOHLANDER, G. W.; SNELL, S. A. Administração de recursos humanos. São Paulo: 

Cengage Learning, 2015. cap. 9 e 10. 

▪ ORSI, Ademar. Remuneração de pessoas nas organizações. Curitiba: Intersaberes, 2015.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ PONTES, B. R. Administração de cargos e salários. São Paulo: LTR, 2017. 

▪ SALICIO, C. F. (org.). Sistemas de remuneração, benefícios e carreira. São Paulo: 

Pearson, 2015.   

▪ WOOD JÚNIOR, T.; PICARELLI FILHO, V. Remuneração e carreira por habilidades e por 

competências: preparando a organização para a era das empresas de conhecimento 

intensivo. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2004.  
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

14. Atração, seleção e retenção de pessoas 24h/a (carga horária fixa) 

 

ÁREA SUBÁREA 

Liderança e pessoas Recursos humanos 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ desenvolver estratégias para o fortalecimento da marca empregadora por meio de um 

programa de EVP; 

▪ elaborar estratégias e ações de recrutamento interno e externo, visando atender às 

necessidades da organização e promover maior aderência entre o perfil do indivíduo e o da 

organização; 

▪ definir estratégias de seleção válidas, confiáveis e alinhadas aos objetivos organizacionais e 

▪ desenvolver políticas e práticas de onboarding e de ambiência organizacional que 

promovam o engajamento, a retenção e o desempenho tanto individual quanto 

organizacional. 

 

EMENTA 

Proposta de valor para o empregado e gestão da marca empregadora. Marca empregadora e 

experiência do empregado. Manpower planning. Estratégias e processos utilizados para atração, 

seleção e engajamento de pessoas. Uso de novas tecnologias e ferramentas nos processos de 

recrutamento e seleção. Onboarding e desligamento.  

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ desenvolver estratégias e ações para o 

fortalecimento da marca empregadora por 

meio de um programa de EVP. 

▪ proposta de valor para o 

empregado e gestão da marca 

empregadora.  

▪ elaborar estratégias e ações de recrutamento 

interno e externo, visando atender às 

necessidades da organização e promover 

maior aderência entre o perfil do indivíduo e 

o da organização. 

▪ manpower planning;  

▪ estratégias e processos utilizados 

para atração, seleção e 

engajamento de pessoas e 

▪ uso de novas tecnologias e 

ferramentas nos processos de 

recrutamento e seleção. 

▪ definir estratégias de seleção válidas, 

confiáveis e alinhadas aos objetivos 

organizacionais. 

▪ estratégias e processos utilizados 

para atração, seleção e 

engajamento de pessoas. 

▪ desenvolver políticas e práticas de 

onboarding e de ambiência organizacional 

que promovam o engajamento, a retenção e 

o desempenho individual e organizacional. 

▪ marca empregadora e experiência 

do empregado e 

▪ onboarding e desligamento. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Proposta de valor para o empregado e 

gestão da marca empregadora  

1.1 Proposta de valor para o empregado (EVP) 

e suas dimensões  

1.2 Employment branding 

▪ conceituar EVP e employment 

branding, e 

▪ identificar as suas aplicações. 

2. Estratégias e processos utilizados para 

atração, seleção e engajamento de 

pessoas 

2.1 Manpower planning: dimensionamento de 

pessoal e capacidades requeridas para o 

negócio e posições 

2.2 Técnicas e práticas de atração de pessoas 

2.3 Uso das redes sociais 

▪ reconhecer ferramentas de 

dimensionamento de pessoal e 

capacidades requeridas para o 

negócio e posições; 

▪ identificar táticas e práticas de 

atração de pessoas e  

▪ discutir o uso das novas tecnologias e 

das redes sociais nos processos de 

atração e seleção de pessoas.  

3. Seleção de pessoas  

3.1 Etapas do processo de seleção  

3.2 Métodos, técnicas e ferramentas para 

seleção de pessoas  

3.3 Entrevista e seus vieses 

3.4 Indicadores e avaliação de resultados 

▪ identificar as etapas do processo de 

seleção de pessoas, métodos e 

técnicas, incluindo testes, dinâmicas e 

entrevistas;  

▪ analisar os principais vieses existentes 

no processo seletivo;  

▪ reconhecer a vantagens da condução 

e do uso de entrevistas por 

competências e  

▪ monitorar os principais indicadores de 

sucesso para o processo de R&S. 

4. Retenção de pessoas  

4.1. Onboarding: integração e ambientação 

dos novos funcionários   

4.2. EX: experiência do empregado 

4.3. Principais causas da rotatividade 

4.4. Saída e entrevista de desligamento 

▪ promover a integração e a 

ambientação de novos funcionários e 

▪ debater táticas de promoção do 

engajamento no trabalho, a partir de 

pesquisas e informações disponíveis 

na organização. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ FARIA, Maria Helena Alves (org.). Recrutamento, seleção e socialização. São Paulo: 

Pearson, 2015. (Coleção Bibliografia Universitária Pearson). 

▪ FERREIRA, Patrícia Itala. Atração e seleção de talentos. São Paulo: LTC, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ BOHLANDER, G. W.; SNELL, S. A. Administração de recursos humanos. São Paulo: 

Cengage Learning, 2015. cap. 5 e 6. 

▪ SCHAUFELI, W. B.; DIJKSTRA, P.; VAZQUEZ, A. C. Engajamento no trabalho. São Paulo: 

Casa do Psicólogo, 2013.   
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

15. Saúde corporativa 24h/a (carga horária fixa) 

 

ÁREA SUBÁREA 

Liderança e pessoas Recursos humanos 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ promover uma cultura de prevenção da saúde integral para mitigar riscos de adoecimento 

(físico, mental e psíquico), passivos trabalhistas e reputacionais, contribuindo para o 

fortalecimento da marca empregadora; 

▪ propor ações de promoção da saúde e da qualidade de vida no trabalho, de modo a 

contribuir para a realização das estratégicas organizacionais e 

▪ avaliar programas de gestão da saúde e qualidade de vida com base em indicadores 

reconhecidos pelo mercado e levando em conta os cenários social, político e econômico. 

 

EMENTA 

Cenário da saúde nas organizações. Aspectos econômicos, tributários, humanos e de 

sustentabilidade. Saúde como estratégia. Saúde corporativa. Princípios e políticas de saúde nas 

organizações. Conceitos, modelos e programas de desenvolvimento da saúde. Qualidade de vida no 

trabalho. Políticas de qualidade de vida no trabalho. Mindfulness. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ promover uma cultura de prevenção da 

saúde integral para mitigar riscos de 

adoecimento (físico, mental e psíquico), 

passivos trabalhistas e reputacionais, 

contribuindo para o fortalecimento da marca 

empregadora. 

▪ cenário da saúde nas  

organizações e 

▪ aspectos econômicos, tributários, 

humanos e de sustentabilidade.  

▪ propor ações de promoção da saúde e da 

qualidade de vida no trabalho, de modo a 

contribuir para a realização das estratégicas 

organizacionais. 

▪ saúde como estratégia; 

▪ saúde corporativa; 

▪ conceitos, modelos e programas de 

desenvolvimento da saúde e 

▪ qualidade de vida no trabalho. 

▪ avaliar programas de gestão da saúde e da 

qualidade de vida com base em indicadores 

reconhecidos pelo mercado e levando em 

conta os cenários social, político e 

econômico. 

▪ princípios e políticas de saúde nas 

organizações e 

▪ políticas de qualidade de vida no 

trabalho. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Cenário da saúde nas organizações e os 

seus aspectos econômicos, tributários, 

humanos e de sustentabilidade 

▪ compreender a problemática da 

saúde na perspectiva de diversos 

stakeholders; 

▪ utilizar argumentos econômicos e 

estratégicos para propor ações de 

saúde na organização; 

▪ distinguir os custos direto e indireto 

de saúde e as consequências para a 

organização e 

▪ avaliar os impactos econômicos e as 

justificativas para que as 

organizações invistam em saúde 

corporativa. 

2. Saúde vista de forma estratégica pela 

organização 

3. Pilares da saúde corporativa 

▪ desenvolver argumentos econômicos 

e humanos para justificar a 

implantação de ações de saúde e 

qualidade de vida na organização; 

▪ distinguir ações, responsabilidades e 

papéis dos diversos atores na 

organização e 

▪ explicar a relevância das ações de 

gestão de saúde corporativa e o 

modo como essas ações podem 

beneficiar a organização na 

realização da sua estratégia. 

4. Princípios e políticas de saúde nas 

organizações 

5. Conceitos, modelos e programas de 

desenvolvimento da saúde 

6. Implantação, gestão e avaliação de 

programas de saúde corporativa 

 

▪ reconhecer os conceitos e modelos 

adotados por organizações 

brasileiras;  

▪ avaliar programas de qualidade de 

vida com base em critérios 

reconhecidos pelo mercado; 

▪ propor ações e práticas para a 

prevenção de doenças, a promoção 

da saúde e o fortalecimento da 

cultura do bem-estar na organização; 

▪ desenvolver o senso crítico para 

validar práticas, definir indicadores e 

avaliar programas de gestão de 

saúde. 

7. Qualidade de vida no trabalho 
▪ identificar os modelos de qualidade 

de vida no trabalho e 

▪ propor ações e práticas que visem à 

promoção da qualidade de vida no 

trabalho, incluindo programas de 

mindfulness. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ LIMONGI-FRANÇA, A. C. Qualidade de vida no trabalho – QVT: conceitos e práticas nas 

empresas da sociedade pós-industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: GEN, 2012. 

▪ OGATA, A. J. N. (org.). Temas avançados em qualidade de vida. São Paulo: ABQV, 2018. 

v. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ HARARI, Yuval N. 21 lições para o século 21. tradução Paulo Geiger. 1. ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2018. 

▪ ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Ambientes de trabalho saudáveis: um modelo para 

ação. OMS: tradução do Serviço Social da Indústria. Brasília: Sesi/DN, 2010.  

▪ SOUSA, Lucila Medeiros Minichello de; MINICHELLO, Moacyr Medeiros. Saúde 

ocupacional. São Paulo: Saraiva, 2014. 

▪ STRAUB, R. O. Psicologia da saúde: uma abordagem biopsicossocial. Tradução de 

Ronaldo Cataldo Costa. Revisão técnica de Beatriz Shayer. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 

2014. 

▪ VARELLA, Dráuzio; CESCHIN, Mauricio. A saúde dos planos de saúde: os desafios da 

assistência privada no Brasil. São Paulo: Paralela, 2014. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

16. Comunicação interpessoal e corporativa 24h/a (carga horária fixa) 

 

área subárea 

Estratégia e negócios Comunicação 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ aplicar técnicas de comunicação verbal e não verbal em situações inerentes à rotina 

corporativa, incluindo apresentações em público, condução de reuniões, fornecimento de 

feedback, etc.; 

▪ usar, de forma assertiva, a comunicação intrapessoal e interpessoal, demonstrando 

inteligência emocional para alcançar os resultados desejados; 

▪ dominar aspectos ligados à tecnologia que contribuam para uma comunicação mais  

eficiente e 

▪ criar valor por meio de processos de comunicação corporativa que propiciem uma efetiva 

gestão do relacionamento com os diversos stakeholders. 

 

EMENTA 

Comunicação humana: elementos, tipos e objetivos. Etapas do processo lógico de comunicação. 

Barreiras à comunicação humana. Novas abordagens e tendências em comunicação. Comunicação 

e tecnologia. Comunicação interpessoal. Técnicas de apresentação. Comunicação corporativa e seus 

objetivos. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ aplicar técnicas de comunicação verbal e não 

verbal em situações inerentes à rotina 

corporativa, envolvendo apresentações em 

público, condução de reuniões, fornecimento 

de feedback, etc. 

▪ comunicação humana: elementos, 

tipos e objetivos;  

▪ etapas do processo lógico de 

comunicação e 

▪ comunicação interpessoal: técnicas 

de apresentação. 

▪ usar, de forma assertiva, a comunicação 

intrapessoal e interpessoal, demonstrando 

inteligência emocional para alcançar os 

resultados desejados. 

▪ barreiras à comunicação humana e 

▪ novas abordagens e tendências em 

comunicação. 

▪ dominar aspectos ligados à tecnologia que 

contribuam para uma comunicação mais 

eficiente. 

▪ comunicação e tecnologia. 

▪ criar valor por meio de processos de 

comunicação corporativa que propiciem uma 

efetiva gestão do relacionamento com os 

diversos stakeholders. 

▪ comunicação corporativa e seus 

objetivos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Comunicação humana 

1.1. Elementos: fonte, mensagem, canal e 

receptor 

1.2. Tipos: verbal e não verbal, unidirecional 

ou bidirecional, direta ou indireta, 

interpessoal ou de massa, pessoal ou 

profissional 

1.3. Objetivos: informar, persuadir e entreter 

2. Etapas do processo de comunicação 

2.1. Desenvolvimento, codificação e envio  

2.2. Decodificação e compreensão da 

mensagem  

2.3. Retroação 

3. Barreiras à comunicação humana 

3.1. Barreiras físicas 

3.2. Barreiras pessoais 

3.3. Barreiras semânticas 

▪ identificar os elementos, tipos e 

objetivos da comunicação humana; 

▪ avaliar as etapas do processo lógico 

de comunicação e adotar ações para 

aumentar a eficácia do processo e 

▪ analisar as principais barreiras à 

comunicação e adotar ações para 

minimizar os seus efeitos. 

4. Novas abordagens e tendências em 

comunicação 

4.1. Comunicação em grupo 

4.2. Storytelling 

5. Comunicação, tecnologia e globalização 

5.1. Novas tecnologias de comunicação 

5.2. Comunicação em ambiente global  

 

▪ analisar a comunicação em grupo e 

as suas diferenças em relação à 

comunicação interpessoal; 

▪ conhecer o storytelling e as suas 

aplicações e 

▪ reconhecer os impactos das novas 

tecnologias de comunicação e da 

globalização sobre a comunicação 

nas organizações.  

6. Comunicação interpessoal  

7. Técnicas de apresentação 

7.1. Estrutura: abertura, desenvolvimento e 

conclusão 

7.2. Conteúdo: objetivo e público 

7.3. Planejamento: recursos, técnicas, tempo 

disponível, local e avaliação 

8. Técnicas de apresentação: exercícios 

práticos 

8.1. Respiração 

8.2. Posicionamento 

8.3. Gestos e postura 

8.4   Voz 

▪ identificar os principais elementos de 

uma apresentação bem estruturada e 

planejada; 

▪ aplicar técnicas que melhorem a 

qualidade das suas apresentações 

pessoais; 

▪ aplicar técnicas de apresentação 

relativas à respiração, ao 

posicionamento, aos gestos, à 

postura e à voz, e 

▪ avaliar as suas apresentações e 

identificar oportunidades de 

melhoria. 

9. Comunicação corporativa 

9.1. Comunicação interna 

9.2. Comunicação com consumidores 

9.3. Comunicação com investidores e governo 

 

▪ avaliar os elementos e o papel da 

comunicação corporativa e  

▪ identificar os objetivos e as formas 

de comunicação interna assim como 

a sua importância. 
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10. Comunicação interna 

10.1. Importância 

10.2. Mecanismos  

10.3. Papel da área de RH 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ CORDEIRO, Rafaela Queiroz Ferreira et al. Teorias da comunicação. Revisão técnica: 

Deivison Moacir Cezar de Campos. Porto Alegre: Sagah, 2017. 

▪ TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2019. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ ANDERSON, Chris. TED talks: o guia oficial do TED para falar em público. Rio de Janeiro: 

Intrínseca, 2016. 

▪ ARRUDA, Rafael. Comunicação inteligente e storytelling: para alavancar negócios e 

carreira. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019. 

▪ DEL PRETTE, Zilda A. P.; DEL PRETTE, Almir. Competência social e habilidades sociais: 

manual teórico-prático. Petrópolis: Vozes, 2018. 

▪ KUNSCH, M. K. (org.). A comunicação como fator de humanização das organizações. São 

Caetano do Sul: Difusão, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Diretoria de Gestão Acadêmica   

 

 

   
 

50 
 

 

 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

17. Gestão de desempenho e competências 24h/a (carga horária fixa) 

 

área subárea 

Liderança e pessoas Recursos humanos 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ identificar competências organizacionais e pessoais distintivas no contexto contemporâneo 

dos negócios e das organizações; 

▪ desenvolver e implementar uma sistemática de gestão de pessoas baseada em 

competências. 

▪ propor, implementar e acompanhar sistemáticas de avaliação integrada dos desempenhos 

organizacional e pessoal a partir da noção de competência e 

▪ estabelecer planos de desenvolvimento de competências-chave para as estratégias 

organizacionais.  

 

EMENTA 

Movimento em torno da competência: fundamentos e abordagens. Competência versus 

qualificação. Ambiente de negócios, e competências organizacionais e profissionais distintivas. 

Gestão de/por competências. Gestão por competências, e desempenho organizacional e pessoal. 

Formas de diagnóstico, intervenção, desenvolvimento e avaliação de desempenho baseadas em 

competência. 

 

RELAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM A EMENTA 

competência ementa 

▪ identificar competências organizacionais e 

pessoais distintivas no contexto 

contemporâneo dos negócios e das 

organizações. 

▪ movimentos em torno da competência: 

fundamentos e abordagens; 

▪ competência versus qualificação e  

▪ ambiente de negócios, e competências 

organizacionais e profissionais 

distintivas. 

▪ desenvolver e implementar uma 

sistemática de gestão de pessoas baseada 

em competências. 

▪ gestão de/por competências. 

▪ propor, implementar e acompanhar 

sistemáticas de avaliação integrada dos 

desempenhos organizacional e pessoal a 

partir da noção de competência. 

▪ gestão por competências, e 

desempenho organizacional e pessoal. 

▪ estabelecer planos de desenvolvimento de 

competências-chave para as estratégias 

organizacionais. 

▪ formas de diagnóstico, intervenção, 

desenvolvimento e avaliação de 

desempenho baseadas em 

competência. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

tópicos de conteúdo objetivos de aprendizagem 

1. Movimento em torno da competência: 

fundamentos e abordagens 

1.1. Conceito de competência e seus 

componentes 

1.2. Qualificação versus competência 

1.3. Competências pessoais (técnicas e 

comportamentais) e organizacionais 

1.4. Gestão de/por competências e sua 

importância para o desempenho 

individual e organizacional 

1.5. Ambiente de negócios, competências 

organizacionais e profissionais 

distintivas 

▪ reconhecer o conceito de competência 

e os seus componentes; 

▪ identificar as diferentes competências 

pessoais e organizacionais, e 

▪ reconhecer a importância da gestão 

por competências para o desempenho 

individual e organizacional. 

2. Gestão de/por competências 

2.1. Pressupostos básicos para 

implementação do modelo de gestão 

por competências 

2.2. Etapas de implementação 

2.3. Matriz de competências 

2.4. Mapeamento de competências: 

métodos, técnicas e instrumentos 

▪ desenvolver um modelo de gestão por 

competências, considerando todas as 

suas etapas. 

3. Gestão por competências, desempenho 

organizacional e pessoal 

3.1. Objetivos da avaliação de desempenho 

e suas implicações para a gestão de 

pessoas 

3.2. Definição de metas: organização, 

equipes e pessoas 

3.3. Problemas de desempenho 

3.4. Desafios da gestão do desempenho 

▪ reconhecer os objetivos da avaliação 

de desempenho; 

▪ desenvolver metas organizacionais, 

grupais e individuais, e 

▪ diagnosticar problemas de 

desempenho e potenciais soluções. 

4. Formas de diagnóstico, intervenção, 

desenvolvimento e avaliação de 

desempenho baseadas em 

competência 

4.1.  O que avaliar, como avaliar e quem 

deve avaliar  

4.2.  Avaliação 360 graus: desafios e 

oportunidades 

4.3.  Ciclo da gestão do desempenho 

4.4.  Fatores críticos de sucesso 

▪ implementar a gestão do desempenho, 

considerando todas as suas etapas e 

▪ avaliar os fatores críticos de sucesso 

da gestão do desempenho. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

▪ ALMEIDA, M. Z.; SOUZA, V. L. Gestão de desempenho e competências. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2020. 

▪ BRANDÃO, H. P. Mapeamento de competências: ferramentas, exercícios e aplicações. São 

Paulo: Atlas, 2017. 

▪ CODA, R. Competências comportamentais: como mapear e desenvolver competências no 

trabalho. São Paulo: Atlas, 2016. 

▪ DUTRA, J. Competências: conceitos, instrumentos e experiências. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

▪ BENEVIDES, R. Competências socioemocionais para o mercado de trabalho: 100 

perguntas para o aprimoramento profissional. São Paulo: Matrix, 2019. 

▪ DUTRA, J. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa 

moderna. São Paulo: Atlas, 2004. 

▪ GRAMIGNA, M. R. Gestão por competências. São Paulo: Alta Books, 2017. 

▪ TONET, H. C. Gestão por competências. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016. 
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DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

18. Projeto aplicado ao RH 24h/a 

 

ÁREA SUBÁREA 

Estratégia e negócios Metodologias e ferramentas 

 

COMPETÊNCIAS 

▪ aplicar o ferramental teórico e metodológico do módulo Desafios do RH à solução de um 

problema relacionado ao papel do profissional de recursos humanos;  

▪ elaborar projetos que proponham soluções para os desafios do RH; 

▪ aplicar conceitos e metodologias ágeis na elaboração de projetos de RH e  

▪ recomendar ações que fortaleçam o papel do profissional de RH para enfrentar os desafios 

do futuro do trabalho, considerando um ambiente de negócios cada vez mais imprevisível e 

de mudanças aceleradas.  

 

METODOLOGIA 

A disciplina tem como proposta a elaboração de projetos estruturados em conceitos e ferramentas 

de gestão de projetos bem como em metodologias ágeis para propor soluções para os desafios de 

RH, considerando o cenário atual e as tendências em relação ao futuro do trabalho. 

 

MATERIAL DE APOIO 

Materiais relacionados ao curso, disponíveis no acervo digital da FGV, no e-Class. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da disciplina se dará a partir da produção de um trabalho a ser realizado em grupo e de 

acordo com as orientações do professor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


