
Sistemas Globais de
Gestão da Remuneração

Gente Gerando Resultados

Introdução

Se a sua Empresa implantou algum dos �������� �������������� difundidos no Brasil, mas não consegue 
mantê-lo atualizado, seja pelo alto custo, seja por qualquer outra razão, a WISDOM pode ajudá-la a 
resolver isso, através da competência de sua equipe de remuneração em lhes dar suporte na manutenção.

Diferenciais

Metodologia

Direito de Posse e Livre Uso Interno

Contate-nos Fone: (011) 5032-0221
wisdom@wisdom.com.br

Para realizar esse trabalho, a WISDOM entende ser importante definir um ������ integrado pelo RH e por
algumas ���������� que, representando as diversas Diretorias, sejam reconhecidas pela sua influência e
conhecimento do negócio, a fim de garantir:

Segundo especialistas em Propriedade Intelectual, seu S������, por não ser obra artística, científica ou
literária, não é patenteável e nem protegido pela Lei de Direitos Autorais nº 5.988 de 14/12/1973.

Além disso, ao ��������-��,  vocês adquiriram o ������� �� ����� � ����� ��� ������� do S������, o que lhes
permite contratar especialistas para lhes dar suporte na sua manutenção.

O ������������ e o ����������� dos �������� em relação à confiabilidade do S������ utilizado.

A alternativa de monitorar as práticas do mercado, através da contratação da PWR  - P������� WISDOM
�� R���������� a qual, estruturada com base em ������� �� �������� de cargos, permite trocar infor-
mações seja com �������� usuárias do S������ WISDOM, seja com aquelas usuárias de outras ������- 
������ �������������� difundidas no Brasil.

Lançada em 1996 e realizada em ������� de cada ano, a PWR reúne informações de mais de 120 Grupos /
Empresas responsáveis por cerca de 11,5% do PIB.

A ��������� e ������������ do trabalho de definição da importância relativa dos cargos, fator crítico para
a confiabilidade dos resultados das pesquisas de remuneração. 

A ������������� dos clientes internos em relação à ferramenta utilizada para gerir remuneração.

Além de lhes disponibilizar essa competência, fruto da larga vivência multiorganizacional da sua equipe 
de remuneração, a WISDOM lhes oferece:


