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Unimos nossas forças em um único propósito de 
trazer serviços, expertise e inovação aliados à 
tecnologia em recrutamento e remuneração.

Quem 
somos
Nascemos em 2018, na cidade de 
Florianópolis/SC, com o objetivo de 
automatizar o processo de Recrutamento 
& Seleção para empresas de todos os 
portes e dar mais poder para a palavra 
humana na área de Gestão de Pessoas.

Enlizt SinSalarial agora é 
Plooral Salary Research!



Plataforma Eduployment

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



Plooral é uma plataforma que 
conecta empresas, pessoas e 
parceiros provedores de 
conteúdos e oportunidades para 
capacitar as pessoas para que 
descubram e criem seu próprio 
valor no mercado de trabalho.

Apoiamos as organizações a criarem 
equipes que nunca param de aprender 
enquanto ajudamos pessoas a 
desenvolverem as habilidades necessárias 
para aproveitarem as oportunidades em 
suas carreiras.  

Sobre a Plooral



Desenvolver candidatos 
para suas vagas por meio 
de conteúdos de 
aprendizagem.

Atrair, Recrutar e 
contratar candidatos 
qualificados para suas 
vagas.

Desenvolver o time 
interno com uma curadoria 
e gerenciamento conteúdos 
de aprendizagem.

A Plooral apoia empresas que precisam 
contratar e requalificar sua força de trabalho 
para as demandas do mercado de trabalho. 
Uma plataforma de recrutamento e aprendizagem 
ao longo da vida que reinventa a forma como as 
competências e as oportunidades de trabalho 
são desenvolvidas e procuradas.

Com módulos de recrutamento e seleção (R&S) 
e treinamento e desenvolvimento (T&D), somos 
uma plataforma para recrutar com eficiência e 
qualificar com propósito.



Encontre o talento 
que sua equipe 
deseja.

Nosso módulo de R&S permite que você monte o seu processo 
seletivo personalizado e de acordo com as necessidades da sua 
empresa, tudo isso de forma humanizada. É essa inovação e 
customização no seu processo que faz a plataforma ter o maior 
índice de satisfação de candidatos no mercado.

Plooral Hire (R&S)



Desenvolva o seu 
time, e capacite 
seus candidatos.  

Plooral LX (T&D)
O módulo de treinamento e desenvolvimento tem como objetivo 
principal, ajudar o seu time de RH a desenvolver e capacitar os seus 
colaboradores e candidatos, de forma flexível e personalizada para suas 
demandas em uma plataforma intuitiva de LX (Learning Experience).  



Salary Research

Plooral Salary Research é uma ferramenta 
inteligente de remuneração e benefícios para 

tomada de decisões  estratégicas do RH!



Informações e estatísticas 
para planejar o posicionamento
no mercado

Produto
Plooral Salary Research

Dados estratégicos de 
remuneração fixa, 
variável e benefícios

Resultados confiáveis
com insights aplicáveis



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

A Plooral Salary é uma 
plataforma 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

1420

127

18

281.981

866



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 
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.

TI

Indústria
Logística e 
Transportes 
Rodoviário

Saúde

Têxtil e 
Confecção

Supermercados Varejo



Segurança nas 
Informações

A Plooral Salary Research realiza pesquisas 
relacionadas a cargos e papéis dentro das 
empresas. Não necessitando assim, pedir ou 
manter dados pessoais ou dados pessoais 
sensíveis.

Nas nossas pesquisas não há necessidade 
de identificar as pessoas, estando assim 
seguros quanto às obrigações da LGPD.

Por segurança e cuidado são utilizadas 
técnicas de anonimização ao tratarmos os 
dados.



Pesquisa Salarial Nacional de TI
A maior pesquisa salarial do Setor de Tecnologia do Brasil está em sua 9ª edição!



Cronograma
Preenchimento
09/05/2022 até 19/07/2022

Inscrições
28/03/2022 a 20/06/2022

Divulgação dos resultados
12/09/2022



Etapas da pesquisa

Job match dos cargos

Conferência de dados

Tratamento estatístico de dados

Divulgação dos resultados

Empresa insere informações da 
Folha de Pagamento



Redução e otimização  de 
custos com mão de obra

Benchmarking

Equilíbrio da 
remuneração interna e 
externa.

Benefícios para 
as Empresas

Atualização das políticas 
de recursos humanos da 
empresa



O que será pesquisado

Dados da Empresa
Natureza Jurídica
Tamanho 
Segmento
Faturamento

Organizacionais

Comissão 
Gratificação
Prêmios e Bônus
PPLR
Entre Outros

Remuneração Variável
Detalhes sobre
Operadora
Valor do Plano
Percentual Pago pela 
Empresa
Coparticipação
Abrangência
Entre Outros

Benefícios
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Auxílio Alimentação
Auxílio Educação
Seguro de Vida
Previdência Privada
Auxílio Transporte
Benefícios Flexíveis 
Entre Outros

Cargos:
Disponibilizamos pra você:
Lista com + de 200 cargos
Descrição/Missão do Cargo
Cargos Similares
CBO's

Carga Horária
Forma de Contratação
Senioridade
Salário
Adicionais

Remuneração Fixa

Estrutura Organizacional
Formato de Trabalho
Estrutura Salarial
Recrutamento e Seleção

Políticas de RH

Indicadores de RH
Turnover
Reclamações Trabalhistas 
Treinamentos
Folha de Pagamento x Faturamento Bruto



Planos
Starter Growth Pro

Acesso aos resultados 1 mês 6 meses 12 meses

Filtros de Pesquisa Região, UF e 
Cidade

Região, UF, Cidade, 
Porte e Forma de 

Contratação
Todos (+10)

Dados organizacionais

Políticas de RH

Indicadores de RH

Benefícios (informações básicas)

Benefícios (informações completas)



Starter Growth SinPro

Remuneração variável 

Remuneração fixa    Média de Mercado Parcial Completa

Cargos Somente os 
Preenchidos

Somente os 
Preenchidos

Somente os 
Preenchidos

Dados complementares por cargo

Cargos extras     01 05 a 10*

Exportação Planilha Excel (remuneração fixa)

Investimento Gratuito

Planos

*Conforme Porte da Empresa (nº de Colaboradores)



Tabela de Valores

Número de
colaboradores

Growth
Anual

Pro
Anual

1 a 19 R$ 863,00 R$ 1.132,00

20 a 49 R$ 1.785,00 R$ 2.390,00

    50 a 99 R$ 2.588,00 R$ 3.840,00

       100 a 299 R$ 3.335,00 R$ 4.545,00

     300 a 499 R$ 4.005,00 R$ 5.725,00

500 a 999 R$ 4.665,00 R$ 6.665,00

    1.000 a 2.999 R$ 5.330,00 R$ 7.610,00

 3.000 a 4.999 R$ 6.030,00 R$ 8.615,00

Acima de 5.000 R$ 6.778,00 R$ 9.682,00

*Condições de pagamento serão informadas na inscrição



Você recebe 
participando do plano

STARTER (GRATUITO)

Resultados disponíveis na 
plataforma da Pesquisa

Acesso a informações básicas de 
dados organizacionais e benefícios

Acesso a informações de 
de média de mercado Acesso aos cargos preenchidos 

pela empresa

Acesso a 03 filtros 
disponíveis

Acesso aos resultados 
por 30 dias



 

Acesso aos resultados 
por 06 meses

Acesso parcial aos dados de 
remuneração fixa

Acesso completo aos dados 
Organizacionais, Políticas de RH 
e Benefícios

Acesso aos cargos 
preenchidos pela empresa e + 
01 cargo extra

Acesso a 05 filtros 
disponíveis

Você recebe 
participando do plano

GROWTH

Resultados disponíveis na 
plataforma da Pesquisa

+ 01 cargo extra



 

Acesso aos resultados 
por 12 meses

Acesso completo aos dados 
organizacionais, 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 aos cargos 
preenchidos pela empresa

Acesso a todos os 
10 filtros disponíveis

Possibilidade de exportar os 
dados de remuneração fixa 
para planilha de excel

*Conforme solicitação e com horários agendados.
** Porte nº de Trabalhadores:  Micro e Pequena Empresa = 5 cargos extras
Média e Grande Empresa = 10 cargos extras

Você recebe 
participando do plano

PRO

Apresentação Individual dos 
Resultados disponibilizados 
na plataforma da Pesquisa*

+ cargos extras **(05 ou 10 cargos, dependendo do porte da empresa)



Empresas que confiam e se beneficiam 
estrategicamente de nossos dados



Carolina Pizolati Farah
(48) 99972-5772
carolina.farah@plooral.com
pesquisa@plooral.com
www.plooral.com.br

A MAIOR e mais completa Pesquisa Salarial do Brasil!

mailto:carolina.farah@plooral.com
http://www.enlizt.com.br

