
 

 

 

 

 

Serviço de consultoria em RH para a Comissão 
Reguladora de Seguros do Sri Lanka 

País: Sri Lanka  

Região: Ásia 

Cliente: Banco Mundial 

Organização parceira: Comissão Reguladora de Seguros do Sri Lanka 
(IRCSL) 

Duração: Outubro de 2021 - março de 2022 

 
Contexto 

O objetivo geral de desenvolvimento do Projeto de Modernização do Setor Financeiro para o Sri Lanka é contribuir 
para aumentar a eficiência do mercado financeiro e o uso de serviços financeiros entre micro, pequenas e médias 
empresas (MPMEs) e indivíduos. Em particular, a IRCSL recebeu apoio do Banco Mundial para os 4 componentes do 
projeto: Jurídico, Supervisão, RH e TI. 

Objetivo 

Fortalecimento institucional e capacitação da Comissão Reguladora de Seguros do Sri Lanka. 

Atividades 

• Implantação de um banco de dados de RH em MS Excel e desenvolvimento de organogramas atuais 

• Análise e definição de uma organização-alvo para a IRCSL 

• Revisão de todas as descrições de trabalho, realizando entrevistas individuais com os titulares 

• Análise de lacunas de habilidades para todos os funcionários e desenvolvimento de todas as necessidades 

de formação  

• Avaliação de todas as políticas, processos, modelos e formulários relacionados a recursos humanos 

• Lançamento de várias sessões de formação (formação avançada em RH, RH para não-RH, formação de 

liderança para membros da equipa de gestão, etc.) 

• Revisão do sistema de informação de RH (SIRH) existente e implementação de novos módulos do SIRH 

• Análise de lacunas de habilidades para funcionários-chave selecionados 

• Desenvolvimento e implantação de uma primeira pesquisa online sobre o engajamento dos funcionários 

• Análise e apresentação dos resultados da pesquisa de engajamento para todos os funcionários 

 

Resultados alcançados  

• Desenvolvimento de um relatório social para o IRCSL em 1º de outubro de 2021 e desenvolvimento da 

organização-alvo 

• Lançamento de um catálogo de descrições de trabalho para todos os cargos do IRCSL 

• Identificação de um mapa completo de stakeholders para a IRCSL 

• Benchmarking e melhores práticas dentro e fora do Sri Lanka, principalmente em países asiáticos 

• Preparação de um manual do funcionário, contendo todas as políticas, processos e modelos/formulários 

relevantes (por exemplo, política de contratação, política de promoção, sistema de rastreamento de tempo) 

• Pesquisa de engajamento de funcionários e desenvolvimento de um plano de ação de acompanhamento 

• Desenvolvimento e formação de pessoal em um sistema revisado de avaliação de desempenho e habilidades 

de liderança 


