


...para ter em conta

O relatório que apresentamos a continução é um relatório livre , o que vai ajudar

você a ter uma idéia das informações que podemos te fornecer , de modo que

apresenta apenas uma visão geral sobre a informação sobre o mercado de salário e

como você pode comparar com ela.

Se depois de ler este relatório , você deseja obter informações mais relevantes

entra em smtm.co e descarregue nosso relatório premium.

Nossos relatórios premium mostrarão as informações necessarias para que possa

compreender como esta a sua posição em comparação com mercado (dados sobre

remuneração de mercado, informações sobre possíbilidade de incremento salarial)

Se deseja saber como é um reporte premium, baixe um exemplo em

www.smtm.co.



Quem somos?
... e o que fazemos

São muitas as variáveis que diferenciam
os profissionais em cenários cada vez
mais competitivos. Por isso é cada vez
mais difícil entender se todo o esforço
investido em nossa formação e carreira
está alinhado com o que paga o mercado.
Não é mesmo?

Somos uma empresa constituída por
profissionais que há mais de uma década
vem perguntando justamente isso para
pessoas como você e também para os que
te contratam. Somos uma equipe de
expertos em temas de remunerações e
tecnologia, uma combinação que culminou
em um produto que te mostrará como se
comporta o mercado de acordo com as
características da sua posição e do seu
currículo, te ajudando a tomar as melhores
decisões e a se organizar melhor, a través
de dados de mais de 30 indústrias, para
manter a competitividade adequada e
reconhecer os talentos exitosos.

É provável que você já tenha escutado o
termo Big Data, certo? Nós te ajudamos a
entender do que se trata a través do
aplicativo de Show Me The Money.

De forma simples, a ideia pode ser
entendida como a análise de grandes
quantidades de dados para gerar
resultados importantes que, em volumes
menores, dificilmente se alcançaria. Dessa
forma, nossa base se compõe em três
fontes principais:

1. Entrevistas de emprego realizadas
pelas empresas partners de
headhunting em cada país.

2. Números registrados em SMTM,
posteriormente validados por nossos
especialistas.

3. Empresas clientes, enquetes obtidas a
partir da metodología ESCALA
SMTM.

Utilizamos a mesma metodoligia para
aproximaamente 800 postos em todos os
países, o que nos permite ter dados.
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Análise
De acordo com os dados apresentados, com a posição de Analista Assuntos Regulatórios Jr. seu salário

atual bruto mensal é de R$864,00 com um bônus anual aproximado de 0,86 salário(s), totalizando um

pacote anual de R$12.257,35.

Número de profissionais entrevistados 698
Nível de confiança 95%
Como está o meu salário em relação ao mercado? ABAIXO
Possibilidades de aumento? MUITO ALTO

Usuario Mercado Variação

Salário líquido mensal R$864,00 R$1.365,00 -36,7 %

Remuneração variável anual 0,86 0,50 71,3 %

Pacote anual 14,19 13,83 2,6 %

Estratégias de carreira

DISPONÍVEL NO RELATÓRIO PREMIUM

Aumento que poderia ganhar em outras industrias

DISPONÍVEL NO RELATÓRIO PREMIUM

http://smtm.hasu.cl/upgrade/4444/5AC53F8F5/simple
http://smtm.hasu.cl/upgrade/4444/5AC53F8F5/simple


BAIXE HOJE
O SEU RELATÓRIO
PREMIUM

Obtenha toda a informação necessária para criar sua estratégia
de carreira

CONHEÇA SUAS POSSIBILIDADES DE AUMENTO POR INDUSTRIA

COMO MELHORAR SEU SALÁRIO

OBTENHA INFORMACOES ESTATÍSTICAS E PROJEÇOES.

DESCUBRA OS BENEFÍCIOS E PERFIS DE CONSUMO

CLIQUE AQUI
OU INGRESSE A WWW.SMTM.CO

http://www.smtm.co

