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O Eduployment reconhece as múltiplas maneiras pelas quais o trabalho e a 
educação se reforçam e preparam os profissionais para assumir e se manter 
atualizados com as demandas do mercado de trabalho. A missão da Plooral é 
contribuir para o crescimento do capital intelectual por meio da 
aprendizagem e do desenvolvimento, visando à empregabilidade.

R&S + T&D Para empresas e pessoas em uma mesma plataforma
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encontro de hoje

1. O que é pesquisa salarial 

2. Tipos de pesquisas

3. Como analisar os dados

4. Análise de posicionamento da empresa

5. Pesquisa Salarial - Saúde 2021
 



PESQUISA SALARIAL

A Pesquisa de Remuneração é uma ferramenta utilizada pelas empresas para 
análise dos salários e benefícios praticados pelo mercado. Esta pesquisa leva em 
consideração informações sobre os aspectos organizacionais como: tamanho por 
receita bruta e número de funcionários para analisar as  informações sobre a 
remuneração fixa, variável e de benefícios em relação ao que o mercado.

Trata-se de um estudo sobre a competitividade salarial e dos benefícios concedidos 
aos funcionários. Por meio da Pesquisa de Remuneração subsidia-se o cliente na 
identificação de referências salariais (promovendo o equilíbrio interno e externo) e 
comportamento de mercado, assegurando total confiabilidade e confidencialidade 
nas informações obtidas das empresas que compõem o mercado-alvo.



Tipos de pesquisas

Mercado de emprego/ 
empresas

On demand (empresa 
patrocinadora)

Banco de dados (dados 
previamente analisados)

Execução

• Equipe interna 
ou Consultoria

Organização

• Job Match ou 
Pontos

Apresentação

• Aberta ou 
fechada



Tipos de pesquisas

Mercado de vagas
Robert Half, Catho, Michael Page, 

Glassdoor entre outros

Resultados apurados de acordo com a 
intenção de pagamento da empresa ou 

recebimento do candidato



Definições pesquisa salarial
● Qual mercado quero me comparar? Para quem estou perdendo ou quero atrair 

pessoas?

● Para que a empresa consiga definir qual o melhor modelo, é importante 

conversar com Diretoria, Gestores e entender qual é a estratégia da empresa, 

orçamento disponível, cronograma.

● Não tem certo ou errado, todos os modelos podem ajudar de alguma forma.

● Importante: A pesquisa salarial é uma etapa imprescindível na estruturação de 

cargos e salários, pois apresentam dados confiáveis.



Análise dos dados



Quartis
● Os quartis dividem a distribuição em quatro partes iguais de 25%

○ O 1º quartil separa os 25% de dados inferiores
○ O 2º quartil separa os 50% de dados inferiores
○ O 3º quartil separa os 75% de dados inferiores

 



Média ou Mediana?
Mediana: Valor do meio do conjunto de dados, quando os valores estão dispostos 

em ordem crescente ou decrescente. Divide um conjunto de dados em duas partes 

iguais.

Para calcular:

Disponha os valores em ordem (crescente ou decrescente)

Se o numero de valores é impar, a media é o numero localizado no meio da lista

Se o numero é par, a mediana é a média dos dois valores do meio.



Média ou Mediana?



Análise de dados
Após a tabulação dos dados é fundamental comparar os dados da empresa com os 

dados do mercado para:

● Definir as estratégias de remuneração (salários + benefícios) em relação a cada 

cargo da organização. Se vai pagar acima da mediana, abaixo da mediana ou de 

acordo com a mediana de mercado

● Adequar o resultado da avaliação de cargos às práticas de remuneração do 

mercado.



Posicionamento da empresa X mercado
Tem como objetivo apresentar uma análise da empresa X mercado comparando 

salários de acordo com alguns cenários (porte, pool de empresas, abrangência), 

para que a empresa defina a melhor estratégia de remuneração.

● A etapa principal é realizada com o jobmatch dos cargos da empresa X 

mercado e em seguida gráficos comparativos.



Análise posicionamento

Cultura

Estratégia

Disponibilidade 
de Talentos

Crescimento 
do Setor

Expectativa de 
Desempenho

Conservadora Híbrida Tendendo a 
Meritocracia Meritocrática

Recuperação Rentabilidade Crescimento e 
Rentabilidade Crescimento

Alta Adequada Limitada Rara

Pouco ou 
nenhum Nominal Moderado Significante

Baixo Médio Alto Elevado

25%          
(1 quartil)

50% 
(mediana)

75%         
(3º quartil)

Maior 
salário
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Pesquisa Salarial 
do setor de Saúde



Com nossas pesquisas salariais apoiamos
empresas na estruturação da sua área de 
remuneração.

Quer aumentar sua atração e retenção de 
talentos e otimizar seus custos?

Participe de nossas pesquisas e entenda como 
as empresas estão se posicionando em relação 
ao mercado e sua área de atuação.

Ferramenta inteligente de remuneração e 
benefícios para tomada de decisões 
estratégicas do RH!

Enlizt SinSalarial



Salários e benefícios

Dados estratégicos de 
remuneração e benefícios

Produto SinSalarial

Pesquisas em grupos

Pesquisas realizadas em 
parcerias com sindicatos, 
associações e outros

Pesquisas patrocinadas

Pesquisas segmentadas 
por nicho de mercado, 
abrangência, concorrência e 
outros.



Ferramenta inteligente 
de remuneração e 
benefícios para tomada 
de decisões estratégias 
para RH!

A SinSalarial é uma 
ferramenta especializada 
em dados de remuneração 
que está no mercado há 
mais de uma década, 
apoiando empresas 
de todo o Brasil.

Empresas Participantes

Cidades

Estados

Salários Informados

Cargos Pesquisados

1061

140

18

211.500

945



Dados 
precisos 
com insights 
aplicáveis
Receba sua pesquisa 
personalizada com gráficos, 
pie charts e KPIs. 

Analise tudo que você precisa 
em um só lugar e comece a 
montar a sua estratégia de 
remuneração e benefícios.



Dados 
precisos 
com insights 
aplicáveis
Receba sua pesquisa 
personalizada com gráficos, 
pie charts e KPIs. 

Analise tudo que você precisa 
em um só lugar e comece a 
montar a sua estratégia de 
remuneração e benefícios.



O Enlizt SinSalarial realiza pesquisas 
relacionadas a cargos e papéis dentro das 
empresas. 
Não necessitando assim, pedir ou manter 
dados pessoais ou dados pessoais sensíveis .

Não há necessidade nas pesquisas  Enlizt 
SinSalarial de identificarmos as pessoas, 
estando assim seguros quanto às 
obrigações da LGPD. Por segurança e 
cuidado são utilizadas técnicas de 
anonimização ao tratarmos os dados.

Segurança nas 
informações



Dados 
confiáveis de 
diversos setores
Entendemos que as 
informações sobre valores 
salariais são relevantes para o 
sucesso na estratégia de 
qualquer negócio, por isso 
todos os dados coletados são 
oficiais e passam por uma 
auditoria interna antes de 
seguirem para apuração 
dos resultados.

Pesquisa Salarial
Varejo

Pesquisa em
Cooperativas

Pesquisa Salarial
ACATS

Pesquisa de
Tecnologia

Pesquisa em
Indústrias

Pesquisa da
Saúde



Pesquisa 
Salarial 
Nacional 
da Saúde
Hospitais
Clínicas
Laboratórios

Abrangência Nacional

INSCREVA-SE

https://www.enlizt.com/br/inscricao/pesquisa-salarial-saude-2021/
https://conteudo.plooral.com/pesquisas-salariais-2021?utm_medium=informativo&utm_source=ppt&utm_campaign=20211005-enlizt-pesquisa-saude


Como 
funciona a 
pesquisa

Etapas da pesquisa

Job match dos cargos

Conferência de dados

Tratamento estatístico de dados

Divulgação dos resultados

Empresa insere informações da 
Folha de Pagamento



Como 
funciona a 
pesquisa

Preenchimento
20/09 a 25/11/2021

Cronograma 

Inscrições
25/08 a 30/10/2021

Divulgação dos resultados
10/12/2021



O que será 
pesquisado

Dados da Empresa 
Natureza Jurídica
Tamanho 
Segmento
Faturamento

Reajustes Salariais
Acordo Coletivo
Reajuste Real

Estrutura Salarial
Cargos e Salários
Benefícios Flexíveis

Organizacionais

+10FILTROS

Cargos
Listagem completa
Descrição Sumária
Cargos Similares
CBO's

Dados estatísticos

Índice de Adequação
Salário Mercado vs 
Salário Empresa

Remuneração 
Fixa

Comissão 
Gratificação
Prêmios e Bônus
PPLR
Entre Outros

Remuneração
Variável

E muito 
mais!



O que será 
pesquisado

Detalhes sobre
Assistência Odontológica
Auxílio Alimentação
Seguro de Vida
Auxílio Transporte 
Entre Outros

Benefícios

Turnover
Absenteísmo 
Reclamações Trabalhistas 
Horas Extras
Treinamentos
Folha de Pagamento vs 
Faturamento Bruto

Indicadores
de RHAssistência médica 

Operadora
Valor do Plano
Percentual Pago pela 
Empresa
Coparticipação
Abrangência
Entre Outros

+10FILTROS



POLÍTICAS DE HOME OFFICE

NOVOS 
MÓDULOS

INFORMAÇÕES COMPLETAS 
DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL - 
COMISSÕES E BÔNUS

POLÍTICAS DE BENEFÍCIOS 
FLEXÍVEIS



Sed sodales, ipsum ac lobortis 
maximus, mauris massa rutrum 
ipsum, nec cursus purus diam 
et nibh. Mauris eu laore.

Lorem ipsum 
dolor sit 
consecte 
adipi.

Redução e otimização  de 
custos com mão de obra

Benchmarking

Equilíbrio da 
remuneração interna 
e externa.

Benefícios para as 
Empresas



Sed sodales, ipsum ac lobortis 
maximus, mauris massa rutrum 
ipsum, nec cursus purus diam 
et nibh. Mauris eu laore.

Lorem ipsum 
dolor sit 
consecte 
adipi.

Benefícios para 
as Empresas

Informações e 
estatísticas para planejar 
o posicionamento no 
mercado

Atualização das políticas 
de recursos humanos da 
empresa



Remuneração fixa

SinProSinStart
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Planos

Acesso aos resultados

Dados organizacionais

Políticas de RH

Políticas de remuneração variável

Indicadores de RH

Benefícios (informações completas)

Remuneração variável e remuneração total

Dados complementares por cargo

Cargos extras

Filtros de resultados

Investimento

1 mês

Média Completa

Localização Todos

até 10*

Gratuito

Benefícios (informações básicas)

12 meses



Plano SinPro
O que você recebe?

Acesso aos resultados 
por 12 meses

Acesso completo aos 
dados organizacionais, 
indicadores de RH, 
benefícios e política de 
remuneração variável.

Acesso completo às 
informações de 
remuneração fixa e 
variável.

Acesso ao módulo de 
Relatórios: distribuição de 
mão de obra, ranking dos 
cargos e remuneração 
total.

Acesso a cargos extras 
(até 10 cargos, dependendo 
do porte da empresa).

Acesso a todos os 10 
filtros disponíveis



Tabela de Valores

*Condições de pagamento serão informadas na inscrição

Número de
colaboradores

Valor Anual
SinPro

50 a 99

300 a 499

100 a 299

1 a  49

R$1.950,00

R$3.920,00

R$1.000,00

R$5.600,00
500 a 999 R$7.200,00

1000 a 2999 R$10.400,00

+ 3000 Consultar



Empresas 
que confiam 
e se beneficiam 
estrategicamente 
de nossos dados

INSCREVA-SE

https://www.enlizt.com/br/inscricao/pesquisa-salarial-industria-2021/?utm_source=ppt-informativo-industria&utm_campaign=pesquisa-industria
https://conteudo.plooral.com/pesquisas-salariais-2021?utm_medium=informativo&utm_source=ppt&utm_campaign=20211005-enlizt-pesquisa-saude


Carolina Pizolati Farah
carolina.farah@plooral.com
CRO | plooral.com.br
(48) 3211-1360

A maior pesquisa 
salarial e mais 
completa do Brasil!

mailto:carolina.farah@enlizt.com
https://plooral.com.br

