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CONHECIMENTOS E HABILIDADES

Escolaridade e Experiência
Habilidade Gerencial
Competência de Influência e
Persuasão

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

GERAÇÃO DE RESULTADOS

CONDIÇÕES LABORAIS

Iniciativa
Tipo de Raciocínio
Variável Customizada:

02

02
Habilidade de Aprendizagem

Busca de Informações Críticas

Interesse por Qualidade

Inovação

Autonomia Decisória
Responsabilidade Monetária
Estilo de Impacto:

Indefinido

Contributório

Partilhado

Determinante

(Aplicável a posições nível técnico e abaixo)

Desgaste Físico
Cenário do Trabalho
Riscos Pessoais

-4                      - 3
Descendentes

Cargos de Pesquisa

-1      0      +1
Planos

Staff ou Apoio

+3                      +4
Ascendentes

Cargos de Linha

-2
Híbrido

+2
Híbrido

SistemaWISDOM
Ferramenta Robusta Para Gerir Remuneração
Bancas de Advocacia 

     Medidas de Conteúdo dos Cargos - 
     Definição

O S������ WISDOM G����� �� R���������� é 
a única ferramenta 100% brasileira que, conce 
bida a partir de ������������ ���������� � 
���������������, permite trocar informações 
de remuneração, com base em medidas de 
conteúdo de cargos (job points), seja com Bancas 
de Advocacia dele usuárias, seja com aquelas 
usuárias de outras metodologias internacionais 
difundidas no Brasil.
 
As ������� �� �������� do �������, além de 
refletir o ���� �������� dos cargos para as Bancas 
de Advocacia dele usuárias, permitem ponderar e 
medir, com precisão, as suas diferenças de ����, 
����������� �� �������, �����, ����������� � 
���������� ���������������.
 
O� ������ WISDOM, ao serem conversíveis 
para as metodologias internacionais, permitem  
trocar  informações de remuneração com as 
Bancas de Advocacia delas usuárias, eliminam o 
subjeti vismo do processo de job matching das 
pesquisas tradicionais e agilizam a monitoração 
das práticas do mercado-alvo dos Clientes.
 
Finalmente, além de suportar a aplicação da 
�������� �� �����������, o S������ WISDOM é 
usado na consolidação dos resultados de 
projetos de �������������� �� ��������� 
�������������� - ��������� ������ � ��������� 
�� ��������. 
 
O diagrama ao lado ilustra os F������ �� 
A�������� �� S������:
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05 Políticas de RH

Salário Fixo + Variável Mensal 

Benefícios

ILP - Incentivos de Longo Prazo
(Dividendos Executivo Acionista)

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

ICP - Incentivos de Curto Prazo
                 (Bônus / PLR)

PWR Advogados

Consultivo Escala / Volume Não Jurídico

Líquido Bruto Líquido Bruto Líquido Bruto

SB
ICP
ILP

SB
ICP
ILP

SB
ICP
ILP

SB
ICP
ILP

SB
ICP
ILP

SB
ICP
ILP

Pesquisa de Remuneração - 
Metodologia:

As ���������� �� ����������� pesquisadas são:  
01 -Salário Mensal, 02 -Incentivos de Curto Prazo, 03 
-Benefícios e 04 -Incentivos de Longo Prazo, além de 
05 -Políticas de RH conforme indicado na figura ao 
lado.                   
 
O processo de �������� parte da situação individual 
de cada profissional com as informações de 
remuneração, associadas às avaliações de cargo, 
expressas em ������ WISDOM.
 
Os dados são plotados em eixos coordenados 

Para construir o �������, aplica-se o mesmo 
�������� no tratamento das informações das 
demais Bancas de Advocacia participantes da 
��������.
 
Utilizando apenas as ������ �� ��������� ������� 
que representam as �������� �� ����������� 
delas, calculam-se as ������������ (Mediana, 1º 
Quartil, 3º Quartil, etc.) para o conjunto de 
���������� �� ����������� pesquisadas, como 
indicado no gráfico ao lado:

$ Anualizada

LTC Salário Mensal e ICP

Mínimos Quadrados: Busca 
Melhor Ajuste para a Linha LTC - Linha que melhor reflete a consistência 

 interna das práticas da BancaPontos WISDOM

Índice Bônus Pool

Índice Normalizado para
equalizar as diferenças de
porte, dimensão do bônus
pool e nº de empregados
das Bancas participantes.

𝑖 =
𝑏
/𝑛B

Equalização regimes
de contratação

Índices de Mercado

Políticas de Gestão

Benefícios

DiferenciaisMercados Publicados


