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Salete Beltrão

...Adoro gente, diferentes culturas, arte, musica, 

esportes, trabalhar, estudar e viajar!

Esposa do EmersonMãe da Ariane



 Executiva com mais de 15 anos de experiência em Gestão 

Estratégica de Pessoas.

 Atuação nos segmentos de Mídia, Indústria, Internet, 

Entretenimento e Tecnologia, 

 Graduada em Análise de Sistemas pela UNIP.

 Pós graduada nos MBAs em RH e MBA Internacional pela FIA.

 Professora de Pós-Graduação e MBA em Gestão de Pessoas 

pela Universidade Cruzeiro do Sul. 

 Certificação Internacional em Recursos Humanos SHRM.

 Diretora de Certificação pela ABRH.

Salete Beltrão



A razão de existir de qualquer organização são as pessoas…

Clientes e colaboradores são pessoas. 

Produtos e serviços são desenvolvidos 

e vendidos para pessoas.

Trabalhamos pelas pessoas. 

Esta máxima deve estar na missão de 

qualquer organização que busca 

sucesso e sustentabilidade. 

Precisamos desenvolver Competências  

para o bem estar das pessoas e 

sucesso das organizações.



CERTIFICAÇÃO



VISÃO 5 Pilares

Liderança

Educação

Trabalho

Produtividade

Competitividade

Ser referência no Desenvolvimento e Evolução da 

Carreira dos profissionais de RH. 

Respaldo Internacional de uma Certificação, que abrange 

a comunidade internacional



Facilitar o processo de certificação para o 

profissional de RH no Brasil, ministrando o curso 

o curso preparatório para o exame.

OBJETIVOS
DA
PARCERIA

ABRH 
SHRM



IMPORTÂNCIA DA 
CERTIFICAÇÃO



VANTAGENS PARA O PROFISSIONAL QUE CONQUISTA A CREDENCIAL

Tornar-se 
reconhecidamente 
um expert e líder
na área de RH; 

Ser referência de 
grande valor dentro

da organização.

Manter a si, e a organização, 
mais competitivos; 

Garantindo atualização das 
práticas de Gestão de 

Pessoas.

Distinção e 
destaque

profissional.

Demonstrar alto 
grau de 

conhecimento e 
habilidades.

1 2 3 4 5



Respaldo de instituições de peso, SHRM e 
ABRH no desenvolvimento do professional 
de RH em Qualidade, Produtos e Práticas

VANTAGENS PARA A ORGANIZAÇÃO

Conhecimento 
atualizado e relevante.

Solidificar habilidades que 
impactarão imediatamente

o trabalho.

Conhecimentos e 
habilidades globalmente
aceitas e reconhecidas
universalmente.

SHRM possui o maior
número de associados

no mundo.

Líderes na indústria do 
desenvolvimento de 
profissionais de RH.

Suporte para mais de 
100.000 

empregadores. 

Representando 140 
milhões de empregados

no mundo.



ASPECTOS 
TÉCNICOS DA 
CERTIFICAÇÃO



SHRM-CP 
CERTIFIED PROFESSIONAL

• Profissional de RH que Implementa
políticas e estratégias, serve como
ponto de contato entre 
colaboradores e as partes
interessadas, entrega os serviços de 
RH, e desempenha funções
operacionais de RH.

SHRM-SCP 
SENIOR CERTIFIED PROFESSIONAL

• Profissional de RH que desenvolve
estratégias, lidera funções de RH, 
fomenta influencia na comunidade, 
analisa métricas de desempenho, e 
alinha as estratégias de RH aos 
objetivos organizacionais. 

NÍVEIS DE CERTIFICAÇÃO



É imperativo para uma organização

sustentar e aumentar o engajamento

dos colaboradores.Conquistando

boa reputação para a comunidade e 

seus colaboradores. Com bom

balanço entre habilidades e cultura

Para isso o HRBP tem que 

demonstrar …

 Gestão de projetos

 People Analytics

 Diagnostico e apresentação de 

soluções

 Elaboração de Business Case

COMPETÊNCIAS...



COMPETÊNCIA...

Não apenas sobre o que se sabe 

fazer, mas o que o profissional 

pode fazer.

Conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes que tornam 

um profissional indicado para 

desempenhar determinada função 

na busca de resultados concretos.

HABILIDADE 
“Sabe Fazer”

ATITUDE

“Querer Fazer / 

Como Fazer”

CONHECIMENTO 
“Saber”



COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

Liderança e Navegação

Prática Ética
LIDERANÇA

Gestão de relacionamentos

Comunicação

Global e Cultural Efetiva

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL

Perspicácia para Negócios

Consultor

Avaliação Crítica
NEGÓCIOS



COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

• Liderança

• A capacidade de navegar na 
organização e alcançar os 
objetivos de RH, criando uma 
visão e missão determinante para 
alinhar as estratégias e cultura 
organizacional e para promover o 
papel do RH como parceiro de 
negócios.

• Ética

• Habilidade de manter um alto 
nível de integridade pessoal e 
profissional, e de agir como um 
agente ético que promove os 
valores principais, integridade e 
responsabilidade através da 
organização.

LIDERANÇA



COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

• Relacionamento Interpessoal

• Necessária para criar e manter uma rede de 
contatos profissionais dentro e fora da 
organização, para construir e manter 
relações, trabalhando como um membro 
efetivo de equipe, e para gerenciar conflitos 
enquanto suporta a organização.

• Comunicação

• A capacidade efetiva de promover 
mensagens concisas e comunicação 
informativa, escutar e endereçar as 
preocupações dos outros, e transferir e 
traduzir a informação de um nível ou unidade 
da organização para outro.

• Efetividade Global e Cultural

• A capacidade de dar valor e considerar as 
perspectivas e históricos de todas as partes, 
para interagir com outros num contexto global, 
e de promover a diversidade e um ambiente 
de trabalho inclusivo.

RELACIONAMENTO 
INTERPESSOAL



COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS

• Perspicácias para os Negócios

• A capacidade de entender as operações da 
organização, funções e ambiente externo, e 
aplicar ferramentas de negócios e análises 
para direcionar as iniciativas de RH e da 
operação consistentes com a estratégia da 
organização.

• Consultoria

• A capacidade de trabalhar com todas as partes 
interessadas da organização em avaliar os 
desafios do negócio e identificar 
oportunidades de desenho, implementação 
e avaliação de iniciativas de mudanças, e de 
construir suporte contínuo em soluções de 
RH que vão de encontro as mudanças de 
clientes e negócios.

• Avaliação crítica

• A capacidade de coletar e analisar dados 
qualitativos e quantitativos, e de interpretar 
e promover descobertas que avaliem as 
iniciativas de RH e informam as decisões e 
recomendações aos negócios.

NEGÓCIOS



COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

PESSOAS

Planejamento 
Estratégico de RH

Aquisição de 
Talentos

Engajamento e 
Retenção

Treinamento e 
Desenvolvimento

Recompensa Total

ORGANIZAÇÃO

Estrutura das 
funções de RH

Desenvolvimento 
Organizacional
Efetivo

Gestão do 
Ambiente de 
trabalho

Relações do 
Trabalho 

Gestão de TI

AMBIENTE DE 
TRABALHO

RH no contexto
Global

Diversidade e 
Inclusão

Gestão do Risco

Responsabilidade
Social Corporativa

Legislação

EXPERTISE EM RH (CONHECIMENTOS DE DOMINIO DO RH)



https://www.abrhbrasil.org.br/certificacao/
Salete.beltrao@uol.com.br

https://www.abrhbrasil.org.br/certificacao/

