
 Após o recebimento desta ficha a  entrará em contato para especificar o mercado selecionado.  

 

SEUS DADOS
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 GERAL - MERCADOS A SEREM PESQUISADOS - OPÇÕES DE SERVIÇOS (R$)

 
Composição dos Investimentos 
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1) Mercados: Global, Regional, Setorial ou Selecionado com até 12 empresas 
com metodologia de avaliação de pontos (uma edição - base janeiro 2020). 

14.900,00   
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2) Mercados Adicionais: Além do mercado escolhido no item 1, outros 
mercados de interesse. 

3.300,00   

3) Empresa Adicional com metodologia de avaliação por pontos. 1.700,00   

4) Empresa Adicional sem metodologia de avaliação por pontos. 3.300,00   

5) Mercado Força de Vendas - Setorial Consumo & Serviços 3.300,00   

6) Pesquisa Novos Talentos: Análise das práticas de remuneração, incentivos, 
políticas de gestão, atração e retenção de Estagiários e Trainees. 

3.300,00   

7) Estratos Adicionais: Análises diferenciadas em virtude de políticas variadas. 2.500,00   

8) Outros Processamentos: Valor definido conforme a demanda e calculado 
com base na taxa dia indicada ao lado. 

3.300,00   

9) Relatório Final em Inglês: Entrega do Relatório base janeiro 2020, em 
inglês. 

4.000,00   

10) Apresentação Individual dos Resultados de cada edição para RH: 
Conduzida pelo Coordenador da Pesquisa. 

3.300,00   

11) Apresentação Individual dos Resultados de cada edição para Diretoria: 
Conduzida pelo Consultor responsável pelo cliente. 

5.600,00   

12) *Ferramenta para a Gestão de Remuneração* 4.950,00   

TOTAL  
 



 Após o recebimento desta ficha a  entrará em contato para especificar o mercado selecionado.  

 

CONDIÇÕES COMERCIAIS  

 O valor do investimento será dividido em 03 parcelas iguais, vencíveis a 07 dias de seu faturamento, a primeira na contratação da 
Pesquisa, a segunda a 30 dias da contratação e a terceira a 60 dias da contratação. 

 As parcelas serão faturadas pela  DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA (CNPJ nº 18.785.564/0001-42 e 

Inscrição Municipal nº 4.832.540-6), EMPRESA optante pelo SIMPLES NACIONAL, conhecida pela MARCA FANTASIA  e sediada 
à Rua Cleide, 40 - CEP: 04616-010 - São Paulo - SP. 

 Mediante consulta poderão ser analisadas outras formas de parcelamento do valor total do investimento. 

 Caso haja coleta de dados presencial, avaliação dos cargos da patrocinadora ou de alguma empresa por ela convidada ou, ainda, 
reunião para apresentação individual dos resultados, fora da Grande São Paulo, as despesas de locomoção, viagens, 
hospedagens e refeições etc., serão cobradas da patrocinadora a preço de custo, no mês de sua ocorrência. 

 

*FERRAMENTA PARA A GESTÃO DE REMUNERAÇÃO  

 CONCEITO: Com base nas informações obtidas através da PESQUISA  DE REMUNERAÇÃO, automatizar o processo de análise 

e distribuição das verbas definidas para ampliação da folha de pagamento, considerando, simultaneamente, a política de 
remuneração aprovada, a criticidade dos cargos envolvidos e a posição relativa do profissional na faixa de remuneração de seu 
cargo, bem como propiciar visão mais ampla das práticas dos diversos mercados que possam competir pelos profissionais da 
empresa cliente. 

 OBJETIVO: Analisar a situação de cada profissional e informar, em função da sua posição relativa e de seu desempenho, se ele 

deve ou não receber um aumento destinado a melhorar a posição relativa de sua remuneração mensal em relação ao mercado 
até que, progressivamente, esta atinja o início da faixa de remuneração de seu cargo. Uma vez enquadrado, analisar a posição na 
faixa de remuneração frente aos diversos mercados, a fim de facilitar a tomada de decisões sobre percentuais de aumento por 
mérito, quando verbas com este objetivo forem aprovadas pela Alta Direção. 

 TABELA SALARIAL E SIMULAÇÕES: Além de consolidar a Tabela Salarial do cliente, a Ferramenta permite simulações frente aos 

diversos mercados de interesse do cliente. 

 VALOR DO INVESTIMENTO: O valor básico do investimento - R$ 4.950,00 - contempla a inclusão de 03 mercados de comparação, 

da faixa de remuneração e dos módulos para avaliação do desempenho, aumento por mérito, aumento por enquadramento e a 
proposta para a distribuição das verbas para ampliação da Folha de Pagamento. 

 


