
PESQUISA DE REMUNERAÇÃO 



A Empresa 

 A Sinergia Recursos Humanos é formada por profissionais que 

acreditam no desenvolvimento do potencial humano, como ferramenta 

necessária para a obtenção de resultados competitivos, trabalhando 

incansavelmente para a promoção e melhoria das relações humanas no 

contexto corporativo.   

 Nosso negócio é promover o desenvolvimento humano e 

organizacional por meio de práticas de gestão de pessoas. 

 Há 7 anos no mercado, a Sinergia Recursos Humanos tem focado 

cada vez mais seus serviços na área de Remuneração e no setor de TI. 

    

 



Clientes e Parceiros 



  

 A pesquisa de remuneração é uma ferramenta 

utilizada pelas empresas para análise dos salários e 

benefícios praticados pelo mercado. Esta pesquisa 

abrange informações sobre os aspectos organizacionais 

da empresa (tamanho por receita bruta e por número de 

funcionários), informações sobre a remuneração fixa, 

variável e de benefícios.  

 . 

Pesquisa de remuneração 



  

 Por meio desta pesquisa, é possível subsidiar a empresa com diretrizes do 

sistema de remuneração para atingir o equilíbrio interno e externo.  

 

 Trata-se de um estudo sobre a competitividade salarial e dos benefícios 

concedidos aos funcionários. Através da pesquisa de remuneração subsidia-se o cliente 

na identificação de referências salariais e comportamento de mercado, assegurando 

total confiabilidade e confidencialidade nas informações obtidas das empresas que 

compõem o mercado-alvo.  

 

 

. 

Pesquisa de remuneração 



  

 

 Promover o equilíbrio interno e externo das empresas; 

 Auxiliar as empresas na tomada de decisão em relação à contratações, promoções 

ou substituições de colaboradores; 

 Conhecer as práticas e tendências de mercado com relação à remuneração fixa e 

variável, bem como os benefícios; 

 Fornecer informações consistentes e estatísticas para que a empresa possa planejar 

seu posicionamento no mercado de atuação; 

 Embasar as políticas de recursos humanos da empresa; 

 Auxiliar no desenvolvimento de ações para a retenção de talentos. 

 

. 

Benefícios 



  

 

 Esta pesquisa será realizada por meio de um software on line, sobre os 

salários e benefícios concedidos aos colaboradores. 

 Serão pesquisados em média, 50 cargos divididos entre os setores: comercial, 

administrativo, financeiro, contábil, fiscal, departamento pessoal, tributário, societário, 

marketing, entre outros. 

 Os cargos contemplados não serão específicos da área de atuação da 

empresa. As empresas serão convidadas através de e-mail, no qual receberão o acesso 

ao formulário de coleta. Após a coleta dos dados, os mesmos são tabulados através de 

tratamento estatístico e que automaticamente geram diversos gráficos que possibilitam 

a análise das informações obtidas. 

 

Metodologia 



  Principais Etapas 

1.Estruturação; 
a.Definição dos cargos e sumárias; 
b.Definição das empresas participantes; 
 

2.Sistema; 
a.Preparação do sistema (logins e senhas); 
 

3.Lançamento; 
a.Convite às empresas participantes; 
b.Acompanhamento das informações recebidas; 
c.Conferência das informações; 
 

4.Relatório Final; 
a.Geração dos gráficos; 
b.Apresentação dos resultados. 



  Cronograma 

Data Atividade 

04/05 a 18/05/2015 Preparação do sistema com os cargos 
pesquisados 

26/05/2015 Palestra e apresentação da Pesquisa 
de Remuneração 

01/06 a 05/06/2015 Contato com empresas convidando 
para a participação da pesquisa. 

08/06/2015 Lançamento da pesquisa. Envio do 
login e senha para as participantes. 
INÍCIO DA COLETA 

29/06/2015 Envio de e-mail avisando a última 
semana para participação. 

10/07/2015 ENCERRAMENTO DA COLETA 

20/07/2015 Disponibilização dos resultados via 
sistema 



  

SISTEMA 



  



  



  



  



  

APRESENTAÇÃO 
DOS RESULTADOS 



  



  



  



  



  



  Tipos de plano 

Ítem contemplado Plano Básico Plano Avançado

i. Tamanho da empresa pela receita bruta    

ii. Tamanho da empresa pelo número de funcionários        

i. Sindicato dos Empregados        

ii. Sindicato Patronal    

i. Reajustes Salariais        

ii. Percentual do dissídio coletivo    

iii. Reajustes salariais adicionais    

i. Plano de cargos e salários        

ii. Frequência de revisão das tabelas salariais    

iii. Critérios de alteração das tabelas salariais    

iv. Política de aumentos salariais individuais    

v. Critérios de aumentos    

1. Aspectos organizacionais

a. Dados da empresa 

b. Sindicatos

c. Reajustes Salariais

d. Estrutura Salarial



  Tipos de plano 

Ítem contemplado Plano Básico Plano Avançado

i. Percentual de adesão        

ii. Por tipo    

iii. Por abrangência    

iv. Por acomodação    

v. Por opção    

vi. Média percentual empresa    

i. Percentual de adesão        

ii. Por tipo    

iii. Por abrangência    

v. Por opção    

vi. Média percentual empresa    

2. Benefícios 

a. Assistência Médica

b. Assistência Odontológica



  Tipos de plano 

i. Percentual de adesão        

ii. Por tipo e média mensal (R$)    

iii. Valores Mínimos e Máximos (R$)    

iv. Média percentual empresa    

i. Percentual de adesão        

ii. Tipos de Concessão    

iii. Critérios de Concessão    

iv. Restrições de Assunto/Tema    

v. Percentual Médio Concedido        

i. Percentual de adesão        

i. Desconto de Vale Transporte        

i. Quadro geral de outros beneficios    

g. Outros benefícios

f. Vale Transporte

c. Auxílio Alimentação

d. Auxílio Educação

e. Seguro de Vida



  Tipos de plano 
Ítem contemplado Plano Básico Plano Avançado

i. Número de salários anuais        

i. Percentual de adesão        

ii. Critério de pagamento das comissões    

iii. Frequencia de pagamento das comissões    

i. Percentual de adesão        

ii. Critérios para gratificações    

iii. Frequencia de pagamento das gratificações    

i. Percentual de adesão        

ii. Critérios de pagamento de participação nos lucros    

iii. Frequencia de pagamento de participação nos lucros    

i. Percentual de adesão        

ii. Critérios de pagamento de participação nos resultados    

iii. Frequencia de pagamento de participação nos resultados    

i. Percentual de adesão        

i. Percentual de adesão        

ii. Critérios para prêmios e bônus    

iii. Frequencia de pagamento de prêmios e bônus    

3. Remuneração variável

a. Número de salários anuais

b. Comissões

c. Gratificações

d. Participação nos Lucros

e. Participação nos Resultados

f. Participação em Ações

g. Prêmios e bônus



  Tipos de plano 

Ítem contemplado Plano Básico Plano Avançado

i. Benefícios Oferecidos        

ii. Valor Médio    

iii. Valores Mínimos e Máximos    

i. Nome do Cargo        

ii. Missão do Cargo (descrição sumária)        

iii. Valor mediana        

iv. Valor 1º quartil    

v. Valor 3º quartil    

vi. Valor menor salário da amostra    

vii. Valor maior salário da amostra    

viii. Valor média aritmética ponderada    

ix. Resumo estatístico da amostragem    

b. Cargos pesquisados

4. Remuneração Fixa

a. Bolsas de Estágio



  Critérios de participação 

 Este convênio tem como objetivo principal promover informações sobre 

remuneração estratégica e gestão de pessoas no segmento de contabilidade 

através de um sistema ou software web. 

 Para usufruir dos serviços, as empresas deverão optar por um dos planos 

oferecidos (básico ou avançado). 

 Para adesão, deverão responder o formulário enviado pela Sinergia Recursos 

Humanos com os dados da empresa, número de funcionários. 

 A empresa participante deverá responder 100% das informações constantes na 

parte de “benefícios” do formulário e somente terão acesso às informações 

referentes aos cargos a que tenham participado da pesquisa. 

 
 

 



  Critérios de participação 

 O acesso aos resultados se dá da seguinte forma: plano básico (3 meses) e  

avançado (12 meses). 

 O plano básico será gratuito e o plano avançado terá um custo pelo número de 

funcionários, sendo o valor anual. O pagamento será feito no momento da adesão. 

 Ao aderir o termo, a empresa participante autoriza a divulgação do seu nome, 

sendo que as prestadoras do serviço se responsabilizam por não divulgarem os 

dados individuais. 

 
 

 



  Critérios de participação 

 Todas as empresas só terão acesso às informações dos cargos que responderam, 

sendo que as informações serão apresentadas com uma amostragem mínima de 5 

empresas. 

 Caso alguma empresa queira adquirir as informações completas de salário de 

algum cargo que não possua em sua empresa, poderão pagar o valor único de R$ 

100,00 (Cem Reais) por cargo. 

 
 

 



  Investimento 

Tamanho Colaboradores Basico Avançado

Micro até 19 gratuito 1.038,56R$     

Pequena de 20 a 99 gratuito 2.077,12R$     

Média de 100 a 499 gratuito 3.115,68R$     

Grande acima de 500 gratuito 4.154,24R$     

Tamanho Colaboradores Basico Avançado

Micro até 19 gratuito 539,84R$       

Pequena de 20 a 99 gratuito 1.079,69R$     

Média de 100 a 499 gratuito 1.619,53R$     

Grande acima de 500 gratuito 2.159,37R$     

Tipo de Plano

Não associados 

Associados 

Tipo de Plano



Contato 

 
Rua Jornalista Manoel de Menezes, 115, Ed Isola Grezzana, – 
Sala 105 – Itacorubi – Florianópolis - SC 
CEP: 88034-060 
Fone: 48 3209-8900 
 

www.sinergiarecursoshumanos.com.br 
 

 
Carolina Pizolati Farah 

Diretora Comercial 
comercial@sinergiarecursoshumanos.com.br 

 
 
 
 




