Associação Paulista das Empresas Produtoras de Agregados Para Construção
São Paulo, 13 de fevereiro de 2015.
Circular nº 02/2015

Ref: Pesquisa salarial

Prezado Associado,

Conforme informado previamente nos dias 4 (SINDAREIA) e 10 (SINDIPEDRAS) p.p.,
realizamos reuniões para apresentação do conteúdo e fases da Pesquisa Salarial, que
será realizada em parceria com a Consultoria VRS Recursos Humanos.
Em sequência as etapas previstas na Pesquisa estamos encaminhando em anexo a
apresentação realizada pela Consultoria. Esta ação visa possibilitar as empresas que
não estiveram presentes na reunião tomarem conhecimento do material apresentado,
bem como, seu escopo e etapas envolvidas.
Reiteramos que realizar a pesquisa permitirá a sua empresa obter dados atualizados
de salários do segmento, analisar se as práticas de sua empresa estão equivalentes ao
mercado, ou seja, muito abaixo, equivalente ou muito acima do que o mercado
remunera, fazer uma gestão estratégica da conta de salários e eventuais ajustes que
forem identificados, permitindo que este importante tema seja tratado de forma eficaz
em tempos tão desafiadores de nossa economia.
As empresas optantes em participar da Pesquisa devem manifestar seu interesse até o
dia 20 de Fevereiro, sexta-feira, enviando e-mail aos cuidados de: erika@vrsrh.com.br –
A/c: Erika Matos.
Posteriormente a Consultoria VRS Recursos Humanos encaminhará os formulários de
Descrição de Cargos e o Caderno de Coleta de Dados contendo as informações
solicitadas para participação e prazos para devolução.
Esta é mais uma ação da APEPAC visando manter o compromisso em representar e
apoiar significativamente os interesses do setor de agregados no estado de São Paulo.
Permanecemos a disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.

Atenciosamente,
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