
UMA EMPRESA IDEE

11º Estudo anual
de Remuneração
e Benefícios

Algumas das empresas que participaram do estudo em 2020:

UMA EMPRESA IDEE



UMA EMPRESA IDEE

11º Estudo anual de 
Remuneração
e Benefícios

Encontram-se abertas as inscrições para o 
Estudo com abrangência nacional que, ao longo 
dos últimos anos, tem se consolidado como 
uma da principais pesquisas do mercado.

Com um diagnóstico claro e objetivo sobre 
a realidade do mercado, o Estudo permitirá 
a revisão e/ou defi nição de remuneração 
mais adequada, o conhecimento das práticas 
adotadas, o entendimento da competitividade 
externa, referências para negociações sindicais 

entre outras necessidades para a gestão de 
remuneração.
A Edição 2020 contou com a participação de 330 
empresas contemplando 7 setores do mercado, 
1.553 cargos distribuídos em 33 famílias de 
cargos. 

Foram mais de 1,3 milhões de informações
sobre Executivos, Líderes, Especialistas, 
Técnicos e Operacionais.
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Ao participar do 11º Estudo anual de 
Remuneração e Benefícios IDEE
Sua Empresa terá acesso a:

Diagnóstico preciso do pacote de remuneração, política e 
práticas de RH adotadas pelo mercado.

Resultados consistentes para tomada de decisões, para 
atualização de suas tabelas salariais e demais ações para 
gestão efi caz do RH.

Consultores especializados para lhe dar um suporte 
individualizado em relação às informações específi cas por 
cargo, seja por, nível hierárquico, região e setor.

Sumário Executivo contemplando o contexto econômico, 
evolução do mercado, tendências e indicadores para o 
próximo ciclo e da pesquisa.

Consultas salariais e de benefícios on-line 24 horas, 7 dias 
por semana por tablet, notebook ou smartphone.

Segurança e Confi dencialidade das informações.

Atendimento Personalizado: disponibilidade, atenção, agilidade, 1 to 1.

Soluções Diferenciadas: sob medida, sem perder o rigor técnico.

Visão completa, integrada e orientada a resultados: consultoria
especializada, compondo um ecossistema com foco na efi ciência de
pessoas e empresas; somos do grupo IDEE | .

Recursos técnicos robustos: consultores comprovadamente experientes 
metodologias próprias, ferramentas digitais, contínuo investimento em nossa 
plataforma tecnológica.

Big Data: mais de 1,3 milhões de dados somente em remuneração, o que nos 
coloca entre os quatro maiores bancos de dados nesse tema no país.

Inovação: abordagens, coleta automatizada de dados, pesquisas por meios 
digitais, tecnologia e metodologias diferenciadas e atualizadas às  demandas 
atuais.

Relação Custo/Benefício: honorários competitivos, resultados mensuráveis, 
efi ciência comprovada.

Diferenciais
ID Information:
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Estudo 2020 -
Níveis e cargos
pesquisados

+15 mil
Executivos

+118 mil
Especialistas/

Analistas

+500 mil
Administrativos/

Operacionais

+150 mil
Líderes

Presidentes

Vice-Presidentes

Diretores

Gerentes SR

Gerentes

Coordenadores / Supervisores

Especialistas / Analistas

Técnicos / Encarregados

Administrativos

Operacionais
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Composição da
Remuneração

A composição salarial apresentada nesse 

Estudo considera as seguintes linhas de 

remuneração.

S3
S2 + Qualifi cação dos 

Benefícios.

S1
S0 + Periculosidade, 

Insalubridade, Comissão, 
etc.

S2
S1 + Variável Curto Prazo

(PPR / Bônus).

S1
Salário Base Mensal

sem adicionais

S3 Benefícios

S1 Adicionais

S2 Incentivo Curto Prazo

S0 Salário Base
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• Agronegócio / Agroindústria

• Auto Peças

• Autoindústria

• Cerâmica

• Comércio - Atacado e Varejo

• Concessão Rodovias

• Construção Civil e Engenharia

• Educação

• Eletro-eletrônico

• Energia

• Holding

• Indústria Alimentícia

• Instituição Financeira / Seguros

• Logística

• Máquinas e Equipamentos

• Mídia / Comunicação

• Mineração

• Óleo e gás

• Papel e celulose

• Pesquisa de Desenvolvimento 

Experimental

• Produto de consumo

• Químico

• Saneamento / Meio Ambiente

• Saúde

• Serviços

• Siderúrgico / Metalúrgico

• Sucroenergético

• Tecnologia da informação

• Telecomunicação

• Têxtil / Confecções

• Transporte Aéreo

Segmentos
Pesquisados
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• Administração e Secretaria

• Agrícola

• Assistência Técnica

• Assuntos Corporativos e 

Governamentais

• Auditoria

• Comercial

• Controle de Qualidade

• Educação

• Engenharia e Projetos

• Finanças

• Garantia e Qualidade

• Importação e Exportação

• Jurídico

• Logística e Suprimentos

• Manutenção

• Marketing

• Meio Ambiente

• Mídia

• Pesquisa e Desenvolvimento

• Planejamento e Controle da 

Produção

• Planejamento Estratégico

• Presidência

• Processos

• Produção / Operação

• Recursos Humanos

• Regulamentação e Registros

• SAC - Serviço Atendimento 

Cliente

• Saúde

• Tecnologia da Informação

• Televendas

• Varejo 

Áreas
Pesquisadas
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Opções de
Pacotes

Possuímos diversos modelos de participação

para adaptar-se ao seu negócio.

Para maiores informações entre em 

contato com nossa área comercial:

55 (11) 2548.2320

contato@ideeconsult.com.br

Acesso Online à Plataforma
de Remuneração.

01 Relatório de Tabulação, com 
comparativo entre a empresa e o 
mercado geral.

01 Relatório de Tabulação, 
de Mercado Selecionado 
com comparativo dos cargos 
informados pela empresa.

STANDARD

Acesso Online à Plataforma
de Remuneração.

01 Relatório de Tabulação, com 
comparativo entre a empresa e o 
mercado geral.

Light

Acesso Online à Plataforma
de Remuneração.

01 Relatório de Tabulação, com 
comparativo entre a empresa e o 
mercado geral.

01 Relatório de Tabulação, 
de Mercado Selecionado 
com comparativo dos cargos 
informados pela empresa.

PREMIUM
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Cronograma

Para assegurar a entrega fi nal no prazo 

previsto, solicitamos aos participantes o 

compromisso com as datas abaixo

Adesão

Envio de dados

Resultado Final

30/07/2021

20/08/2021

30/10/2021



+55 (11) 2548-2320

contato@ideeconsult.com.br

Rua MMDC, 450

Conj. 308 - Butantã
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