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Você precisa
da TRS?
Está em busca de uma solução simples para comparar a 
remuneração e os benefícios entre localidades?

Precisa avaliar a competitividade de sua política de 
remuneração total?

Você está procurando uma estratégia de remuneração 
consistente que garanta competitividade e equidade?

Você gostaria de comparações instantâneas e totalmente 
personalizadas de sua organização com o mercado? 

Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, a 
Pesquisa de Remuneração Total (TRS) é a solução que 
você precisa.

Os resultados da Pesquisa de Remuneração 
Total (TRS) da Mercer fornecem informações 
abrangentes sobre remuneração e benefícios 
local, regional e globalmente. Profissionais de 
Recursos Humanos utilizam as informações 
fornecidas pela TRS, pois ela traz dados 
consistentes, precisos e de alta qualidade que 
abrangem o pacote total de remuneração. 
Confira nosso relatório Modelo.

A TRS usa o Mercer Job Library — um catálogo de cargos 
abrangente para pesquisas de remuneração e benefícios 
com uma abordagem global única. Capturando a maioria dos 
cargos do mercado, o Mercer Job Library oferece dados mais 
consistentes com menos suposições, conteúdo aprimorado 
de cargo e análise de resultados intuitiva.

países

140

organizações 
participantes

+45.000

cargos em todos 
os níveis

400.000

ocupantes

+20.000.000

https://www.mercer.com/solutions/talent-and-rewards/rewards-strategy/global-compensation-and-benefits-data
https://www.mercer.com/solutions/talent-and-rewards/rewards-strategy/global-compensation-and-benefits-data
https://www.imercer.com/uploads/Global/pdf/trs-sample-report-portugese.pdf
https://www.imercer.com/content/mercer-job-library.aspx
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A pesquisa TRS oferece dados 
para todos os elementos da 
remuneração total:
Salário base anual

Remuneração total garantida

Remuneração total em dinheiro anual

Remuneração direta total anual

Remuneração total anual
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Com a TRS você recebe
Dados mais relevantes — agrupamentos e combinações de 
cargos com relações de trabalho mais claras, usando dados 
que refletem sua empresa

Visão geral da pesquisa — informações sobre a remuneração 
do mercado, bem como um resumo das tendências 
econômicas, políticas e trabalhistas locais

Sumário de benefícios e prevalências — um resumo das 
políticas de remuneração globais e locais

Dados reais do mercado — análises de Mercado para 
determinar quais cargos são mais competitivos

Regressão do mercado — análises por Classe de Posição, 
utilizando a metodologia de avaliação de cargo, a Mercer’s 
International Position Evaluation (IPE) 

Centro de Recursos da Mercer
Queremos facilitar o acesso ao aprendizado e aos recursos de 
informações para qualquer assunto que você precise ou queira 
saber enquanto trabalha com as pesquisas da Mercer.

Seja qual for seu objetivo — seja para entender como criar um 
relatório no Mercer WIN®, como fazer o upload de um arquivo 
no Mercer Data Connector ou aprender porque a participação 
nas pesquisas é importante — o Centro de Recursos da Mercer 
está pronto para lhe fornecer o conhecimento no qual você 
pode confiar.

Adicione o site resources.mercer.com aos seus favoritos e veja 
o que temos para você!

Análise de dados 
poderosa, flexível 
e online com  
Mercer WIN®
Mercer Workforce Intelligence 
Network® (Mercer WIN®) um sistema 
de acesso online onde ficam 
centralizadas as informações e dados 
analíticos da pesquisa da Mercer.
com o Mercer WIN®, você pode 
facilmente sintetizar uma vasta gama 
de dados em pacotes de informações 
úteis sobre remunerações e outros 
assuntos relacionados ao RH. Os 
recursos incluem visualizações 
personalizadas, dados de mercado 
cruzado, peer groups,* refinamentos 
de mercado, Meus Dados 
comparados com o mercado, * 
combinação de cargos, relatórios em 
Excel e muito mais. Tudo disponível 
sem custo adicional!

* Disponível somente para participantes.

 
Acesse informações rapidamente, 
com funções de navegação claras 
e simples.

Compare dados simultaneamente 
entre setores de indústria, regiões 
e países.

Faça refinamentos de vários 
mercados em uma só visualização.

Analise e compare por cargo, família, 
nível de carreira e IPE.

Gere tabelas, gráficos e relatórios 
personalizados com o clique de 
um  botão. 

https://resources.mercer.com/hub/54/pt
https://resources.mercer.com/hub/54/pt
https://www.imercer.com/win
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Seja um participante
Organizações líderes em todo o mundo escolhem a Mercer como sua fonte de dados consistentes e 
confiáveis sobre a remuneração total. Participe da pesquisa e torne-se uma delas. Experimente o premiado 
aplicativo de envio de dados online, Mercer Data Connector. 

Como participante, você garante um desconto de 50% sobre os preços publicados. Entre em contato 
conosco para mais detalhes.

Benefícios do Mercer Data Connector que ajudam em um envio de dados 
rápido e sem complicações:
• Interface simplificada, navegação 

intuitiva e design limpo para realizar 
tarefas rapidamente

• Acesso atribuído, com autenticação de 
usuário segura e baseada em funções

• Importação de dados perfeita

• Participação simplificada usando um arquivo, 
seu ou nosso, para fazer upload de dados

• Maior precisão na correspondência de cargos

• Algoritmo próprio que sugere 
correspondências e a capacidade de navegar 
no catálogo de cargos online para cargos 
específicos e exclusivos que requerem 
atenção extra

• Detecção e correção de erros automatizados, 
alertas guiados e verificação imediata

• Rastreamento em tempo real

• Visibilidade instantânea do progresso do 
trabalho realizado até ao momento em 
seções, países e empresas

• Participação mais fácil ano após ano 
com nossos algoritmos próprios de 
machine learning

Contrato global
Aproveite as vantagens de ser um cliente TRS com contrato 
global, que inclui:

• Preços diferenciados com a adesão de múltiplos-países/anos

• Comunicações pessoais e privilegiadas com um gerente de 
relacionamento dedicado

• Suporte e treinamento diligente do gerente de contas

Você decide: acesso a todo o banco de dados global ou um 
pacote flexível cobrindo os países que você selecionar.

https://www.imercer.com/uploads/common/HTML/LandingPages/mercer-data-connector/mercer-data-connector-pt.html
https://shop.mercer.com/trs.html#contact
https://shop.mercer.com/trs.html#contact
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Produtos e  
serviços relacionados

Dados da indústria
Juntamente com o benchmarking da 
indústria geral oferecido através da 
TRS, dados específicos do setor estão 
disponíveis através de suplementos 
da Indústria da TRS ou pesquisas 
independentes. Para saber mais, visite 
nosso site ou entre em contato conosco 
para mais detalhes.

Corte de dados de peer groups 
das Políticas e Práticas da TRS
Conheça as políticas de revisão salarial 
e benefícios de seus concorrentes com 
corte de dados do Relatório de Políticas 
e Práticas de um setor ou peer group. 
Contate-nos

Análise customizada
Obtenha ajuda comparando sua política 
de remuneração em relação ao mercado 
- com base na indústria geral, indústria 
específica ou um grupo de pares. Nossa 
oferta personalizada complementará sua 
Pesquisa de Remuneração Total.  
Saiba mais

Budgets Salariais
O pagamento é extremamente importante 
para os funcionários e a manutenção 
de talentos valorizados pode ser crítica 
para as empresas. A Snapshot de Budget 
Salarial (SBS) é conduzida quatro vezes ao 
ano e fornece dados de aumento salarial 
relevantes, consistentes e atualizados para 
mais de 100 mercados em todo o mundo. 
Participe agora e desfrute de resultados 
dos participantes com acesso gratuito.

Mais insights globais
Talent All Access® lhe dá uma enorme 
variedade de publicações e ferramentas 
globais da Mercer em um só lugar! Seja 
um arquivo PDF, um arquivo em Excel, 
um vídeo ou uma ferramenta online, 
temos uma opção que se adapta às suas 
necessidades. Obtenha acesso rápido e 
fácil aos dados de que você precisa para 
tomar decisões críticas.

Catálogo de produtos Mercer
Explore a loja virtual da Mercer para obter 
um conjunto de produtos e cursos de 
aprendizagem para ajudar a gerenciar a 
força de trabalho da sua organização.  
Ir à loja

https://www.imercer.com/uploads/common/pdfs/Global/TRS-industry-supplement-PT.pdf
https://www.imercer.com/uploads/common/pdfs/Global/TRS-industry-supplement-PT.pdf
https://shop.mercer.com/trs-supplements.html
https://shop.mercer.com/catalog/trs-supplements.html#contact
https://www.imercer.com/eu/imercercontenteu/information-consulting-eu
https://www.imercer.com/eu/imercercontenteu/information-consulting-eu
https://taap.mercer.com/Portals/0/content/Resource/sms-brochure.pdf?ver=2020-01-23-065556-550
https://taap.mercer.com/Portals/0/content/Resource/sms-brochure.pdf?ver=2020-01-23-065556-550
https://www.imercer.com/eu/products/salary-movement-snapshot#Participate
https://taap.mercer.com/welcome?returnurl=%2f
https://shop.mercer.com/
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Sobre a Mercer

A Mercer fornece insights, conselhos e soluções inovadoras para 
ajudar a construir um futuro brilhante para nossos clientes, 
colaboradores e comunidades.

Juntos, estamos redefinindo o mundo do trabalho, remodelando a previdência e os resultados dos 
investimentos, e reinventando a saúde e o bem-estar. A Mercer conta com aproximadamente 24.200 
colaboradores, baseados em 48 países e operando em mais de 130 países. A Mercer é uma empresa 
da Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), empresa líder mundial em serviços profissionais nas 
áreas de risco, estratégia e capital humano, com mais de 85.000 colaboradores e uma receita anual 
de mais de USD 20 bilhões. Por meio de seus negócios líderes de mercado, incluindo Marsh, Guy 
Carpenter e Oliver Wyman, a Marsh & McLennan ajuda os clientes a navegarem em um ambiente 
cada vez mais dinâmico e complexo.
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Para mais informações, por favor entre em contato 
com o escritório da Mercer local ou visite nosso 
website em: 
www.mercer.com/trs

www.mercer.com/trs

