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Tome decisões inteligentes de 
remuneração participando da 
pesquisa de remuneração  
total da Mercer para o setor 
Life Sciences

A Pesquisa de Remuneração Mercer Life Sciences 
(MLS) fornece uma perspectiva mais abrangente 
sobre o setor de Life Sciences para organizações 
de todos os tamanhos, desde juniores a 
multinacionais integradas.

Esta pesquisa cobre uma ampla seleção de cargos de 
referência, que vão desde cargos específicos do setor, como 
Desenvolvimento Pré-clínico e Clínico, Assuntos Regulatórios 
Médicos, Vendas de Campo Médico, Acesso ao Mercado 
e Patenteamento Científico, até posições de apoio como 
Finanças e Recursos Humanos. Confira nosso relatório Modelo.

Nossos extensos bancos de dados da indústria contêm  
uma ampla variedade de organizações de Life Sciences 
de setores como Farmacêutico, Pesquisa de Contratos e 
Dispositivos Médicos.

A MLS oferece informações 
sobre todos os elementos de 
Remuneração Total:
• Salário base anual

• Remuneração total garantida (em dinheiro) 

• Remuneração total em dinheiro 

• Remuneração direta total

• Remuneração total

+6.000  
organizações

Resultados da 
pesquisa entregues 
online através do 
Mercer WIN®

90  
países

75.000  
cargos de todos 
os níveis

Informações  
sobre mais de  
+2.000.000  

https://www.imercer.com/Portals/0/uploads/common/pdfs/mls//MLS-Sample-Report-PT.pdf
https://shop.mercer.com/mls
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A Mercer define o  
supersetor de Life Science  
em 7 setores com subdivisões 
em subsetores:

Amplo catálogo de 
especializações em 
Life Sciences

• Análise de P&D Científico

• Análise de Preços de Planos Médicos e
Governamentais

• Assuntos médicos

• Biologia de descoberta

• Contato médico-científico

• Cuidado animal

• Desenvolvimento de Processos
Farmacêuticos/Biológicos

• Educação clínica

• Educação do paciente

• Educação para produtos nutricionais

• Engenharia

• Engenharia de vendas em campo

• Estratégia de acesso ao mercado

• Estudo clínico

• Farmacocinética

• Gestão de Farmácia

• Informações médicas

• Marketing e gerenciamento de produtos

• Medicina translacional

• Pesquisa clínica

• Pesquisa de Microbiologia/Bacteriologia

• Pesquisa e desenvolvimento
biofarmacêutico

• Qualidade da Fabricação

• Química, Manufatura e Controles

• Redação médica

• Representação médica

• Soluções de saúde

• Vendas de assuntos regulatórios

• Veterinária

• Vigilância de Segurança de Produto

Les données pour une gamme complète d’infrastructures 
générales et de fonctions de support sont collectées et 
publiées avec les données pour les fonctions spécifiques 
à l’industrie

1. Ciências da Agricultura

2. Saúde Animal

3. Biotecnologia

4. Organizações por Contrato

– Organizações de Manufatura por Contrato

– Organizações de Pesquisa por Contrato

– Organizações de Distribuição por Contrato

5. Dispositivos e Equipamentos Médicos

– Bens de Capital Dispositivos e Equipamentos
Médicos

– Consumíveis e Descartáveis Dispositivos e
Equipamentos Médicos

– Equipamentos Duráveis Dispositivos e
Equipamentos Médicos

– Implantáveis Dispositivos e
Equipamentos Médicos

– Combinação de Dispositivos Médicos

– Outros Dispositivos Médicos

6. Farmacêutica

– Farmacêutica de Marca

– Farmacêuticas Genéricas

– Nutrição Médica

– Combinação de Farmacêuticas

– Outros Farmacêuticas

7. Combinação Life Sciences
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Uma poderosa e flexível 
análise de dados online com 
Mercer WIN®
O Mercer Workforce Intelligence Network® 

(Mercer WIN®) fornece acesso aos nossos dados 
inigualáveis de pesquisas e análise num único canal. 
O Mercer WIN® permite que você separe, facilmente, 
dados complexos em informações úteis sobre 
remuneração e outras questões de RH. Você não 
precisa mais vasculhar diversas bases de informações 
armazenadas em diferentes locais e formatos para 
tomar importantes decisões. Em vez disso, todos os 
dados e ferramentas estão disponíveis em um só 
lugar, sempre que você precisar.

O Mercer WIN® tem 
recursos poderosos 
e flexíveis que  
lhe permitem:
• Acessar informações rapidamente através

de funções de navegação simples e claras

• Comparar dados simultaneamente entre
setores de indústria, regiões e países

• Fazer refinamentos de vários mercados em
uma só visualização

• Analisar e comparar por cargo, família,
nível de carreira e IPE

• Gerar tabelas, gráficos e relatórios
personalizados com o clique de um botão

Com a MLS, você recebe:
• Acesso online — os resultados da pesquisa

são entregues através do Mercer WIN.

• Dados mais relevantes — agrupamentos
de cargos mais claros e relacionados. De
funções profundamente especializadas
na indústria a combinações de cargos
relacionados dentro do conjunto mais
amplo de talentos.

• Dados reais de mercado — análise de
mercado para determinar quais cargos
são mais competitivos.

• Regressão de mercado —análise por
classe de posição, utilizando a Metodologia
de Avaliação de Posição Internacional
da Mercer (IPE).

https://www.imercer.com/content/Mercer_WIN_homepage.aspx
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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 um deles. Experimente nosso 
premiado aplicativo de envio de dados online,  
Mercer Data Connector. 

Como participante, você de beneficia de um desconto 
de 50% sobre os preços dos relatórios publicados da 
TRS. Entre em contato conosco para mais detalhes.

Vantagens do Mercer  
Data Connector
• Envio mais rápido

• Interface simplificada, navegação intuitiva e 
design limpo para realizar tarefas rapidamente

• Delegação de acesso integrada

• Atribuição de acesso a um usuário com 
autenticação segura e baseado em funções

• Importação de dados perfeita

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

• Maior precisão na comparação de cargos

• Algoritmo próprio que sugere comparações 
e você pode navegar pelo catálogo de cargos 
online em casos de cargos específicos e únicos, 
que requerem atenção extra

• Validação alimentada por Inteligência Artificial

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

• Acompanhamento em tempo real

• Mantenha-se atualizado com visibilidade 
instantânea do trabalho em progresso em todas 
as seções, países e empresas

• Vantagem de participação recorrente

• A participação fica mais fácil ano após ano com 
nosso algoritmo próprio 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 personalizados

Você decide: acessar todo o banco de 
dados global ou comprar um pacote 
flexível apenas para os países que você 
precisa acessar para todo o banco de 
dados ou comprar um pacote flexível 
com base nos países que você selecionar. 
Obtenha o máximo de seus dados de 
benchmarking internacional com um 
contrato global da Mercer.

https://www.imercer.com/uploads/common/HTML/LandingPages/mercer-data-connector/mercer-data-connector-pt.html
https://shop.mercer.com/catalog/mercer-life-sciences-compensation-survey-mls.html#contact
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Produtos e serviços 
relacionados

Centro de Recursos Mercer
Estamos facilitando o acesso aos recursos 
de aprendizagem e informação! Não 
importa qual seja seu objetivo – desde 
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!

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. 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 percepções 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://resources.mercer.com/hub/54/pt
https://resources.mercer.com/hub/54/pt
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 profissional, remodelando a previdência e os resultados 
dos investimentos, e reinventando a saúde e o bem-estar. A Mercer conta com mais de 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, ajudamos os clientes a navegarem em um ambiente 
cada vez mais dinâmico e complexo.
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Avisos importantes

Para mais informações, entre em contato com seu 
escritório local da Mercer ou visite nosso site em: 
www.mercer.com/mls

https://shop.mercer.com/mls
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