2017 General Industry Compensation Survey
Dados cadastrais e informações para faturamento
Razão Social:

CNPJ:

Ordem de Compras:

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Cidade:

Estado:

Endereço:
CEP:
Nome:

Telefone:

Cargo:

E-mail:

Usuário principal da pesquisa (se diferente do contato para faturamento)
Nome:

Telefone:

Cargo:

E-mail:

Preencha os dados abaixo e envie o formulário, via e-mail ou fax, para Sandra Barbosa: sandra.barbosa@willistowerswatson.com - (11) 4505-6363.
Pesquisas / Relatórios

Participante
R$ 21.000,00 (1)

2017 General Industry Compensation Survey



Acesso ao Willis Towers Watson Compensation Software versão Advanced – sistema online que contempla os seguintes módulos:





Informações salariais: permite a análise dos resultados quantitativos tanto pelo painel total quanto através de painéis selecionados,
exportação de dados para diferentes formatos, conversão de moedas, atualização da base da pesquisa por índices, combinação de
funções e disciplinas, entre outras funcionalidades
Práticas e políticas de RH: relatório qualitativo detalhado disponível apenas às empresas respondentes
Práticas de benefícios: relatório qualitativo detalhado disponível apenas às empresas respondentes

Produtos e Serviços Adicionais

Participante

2018 Company Car Survey: relatório detalhado com informações qualitativas sobre práticas e políticas do benefício
automóvel. Entrega prevista deste relatório para abril de 2018.

R$ 4.000,00 (1)

Reunião individual para apresentação dos resultados de sua empresa
- Com base nos resultados do mercado geral (apresentação idêntica à realizada na reunião coletiva)

R$ 3.600,00 (1) (2)

- Com base nos resultados do painel selecionado por sua empresa (preparação de apresentação específica)

R$ 9.000,00 (1) (2)

(1)

Ao valor apresentado serão acrescidos os impostos legais (ISS, PIS e COFINS). Conforme a legislação em vigor, os honorários serão acrescidos de um total de 16,62%.

(2)

Ao valor apresentado serão adicionadas as despesas com locomoção (aérea e/ou terrestre), estacionamento, refeições e hospedagem, se necessário.

Os honorários serão faturados em uma única parcela, no mês da entrega dos resultados, com vencimento de 15 dias após a emissão da nota fiscal.

Termo de participação
Ao submeter este pedido de compra, confirmo a participação da empresa identificada acima nesta pesquisa. Confirmo, igualmente, por meio da
minha assinatura abaixo, que li, entendi e concordei com os “Termos e Condições do Serviço de Dados e de Participação” apresentados na
página seguinte e estou ciente do fato de que todos os itens serão integralmente aplicáveis e que prevalecem em caso de qualquer conflito.
Nome:

Cargo:

Assinatura:

Data:
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TERMOS E CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE DADOS

TERMOS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

As pesquisas da Willis Towers Watson e os resultados das mesmas, incluindo os materiais de
participação e relatórios relacionados (coletivamente denominados “pesquisas”) estarão disponíveis
pela empresa afiliada local da Willis Towers Watson diretamente ou indiretamente controlada pela
Willis Towers Watson PLC (todas coletivamente “Grupo Willis Towers Watson” ou apenas “Willis
Towers Watson”) e estarão sujeitas aos seguintes termos e condições:

Ao participar em uma pesquisa da Willis Towers Watson, o participante está também concordando com
os seguintes termos de participação em nome da sua empresa, e certifica e dá fé de que representa a
empresa e possui a autoridade de prestar informações e dados.
Como participante, o nome da sua empresa será incluído na lista de participantes da pesquisa.
Os participantes da pesquisa deverão prestar as informações prontamente e fornecer dados exatos e
completos, preenchendo, inclusive, todas as sessões do material de participação (por exemplo: sessão
de políticas e práticas de RH (“HRP”), desenho de benefícios (“BDP”), dados de remuneração individual
dos empregados e informação de incentivo de longo prazo). As informações de benefícios e de HRP
fornecidas poderão ser utilizadas pela Willis Towers Watson nas pesquisas BDP atuais e futuras. Os
dados poderão ser submetidos diretamente pelo Portal da Willis Towers Watson que fica hospedado
nos Estados Unidos da América, onde tais dados serão armazenados. Caso sua empresa preste a
informação fora do prazo ou não atenda aos requisitos exigidos por uma pesquisa em particular, a Willis
Towers Watson poderá, a seu exclusivo critério, limitar ou negar o acesso aos resultados da pesquisa.
Para determinadas pesquisas, os participantes deverão enviar os dados para a compra de produtos
executivos e de gerência média, assim como dados profissionais e de apoio para a compra dos
produtos não-executivos e dados de funções/disciplinas/cargos específicos da sua indústria para a
compra dos produtos de pesquisas específicos de tal indústria.

Qualidade do Serviço. A Willis Towers Watson irá recolher os dados relevantes e realizará as
pesquisas com um grau razoável de cautela. Dado que a Willis Towers Watson não poderá
responsabilizar-se pela exatidão e integridade de todos os dados compilados, um associado à Willis
Towers Watson irá verificar tais dados de acordo com critérios gerais de razoabilidade. A Willis Towers
Watson fornecerá as pesquisas da maneira em que se encontram sem oferecer garantia nem
segurança de qualquer tipo quanto à exatidão ou integridade das pesquisas, ou dos dados ou
informações nelas contidas. Os resultados das pesquisas estarão disponíveis apenas quando atingido
o número suficiente de participantes necessários para determinada pesquisa.
Direitos de Propriedade Intelectual. A Willis Towers Watson manterá todos os direitos de
propriedade intelectual relacionados às pesquisas. Está proibido qualquer uso não autorizado ou a
duplicação destas pesquisas sem autorização prévia e por escrito da Willis Towers Watson.
O resultado do trabalho da Willis Towers Watson (incluindo, sem limitação, as pesquisas e as
informações nelas contidas) não poderá ser objeto de referência em quaisquer comunicados a
acionistas ou em quaisquer materiais de marketing (ou opinião fornecida por assessores profissionais)
elaborados no âmbito de uma oferta pública ou de uma colocação particular de qualquer valor
mobiliário, a menos que tal tenha sido acordado por escrito.
Uso das Pesquisas. As pesquisas somente poderão ser utilizadas pela própria área interna de
recursos humanos da empresa e não poderão ser objeto de modificação, venda ou transferência. As
pesquisas também não poderão ser divulgadas em boletins informativos para empregados da empresa,
tampouco incluídas na página corporativa da empresa na internet. Caso desejem divulgar as pesquisas
(no todo ou em parte) a um terceiro (incluindo para empresa controladora, controlada ou em comum
controle, competidores da Willis Towers Watson, e/ou prestadores de serviços independentes que
trabalham exclusivamente para a empresa), terão que obter autorização prévia por escrito da Willis
Towers Watson. O uso da informação incluída nas pesquisas não substitui a obtenção de
assessoramento jurídico, consultoria ou qualquer outro tipo de assessoramento necessário para
determinar se as práticas e níveis salariais e/ou benefícios são razoavelmente adequados.
Limitação de Responsabilidades. A responsabilidade total da Willis Towers Watson, bem como de
seus empregados, diretores, administradores, agentes e subcontratados (as “pessoas relacionadas”),
quer por violação contratual, quer por violação de um direito ou dever legal (incluindo casos de
negligência), relativamente a quaisquer perdas decorrentes de, ou por qualquer forma relacionadas
com as pesquisas abrangidas por este contrato, nunca excederá, no total, o valor que, de entre os
seguintes, seja o mais elevado: (a) USD 25.000 (vinte e cinco mil dólares americanos); ou (b) o valor
total dos honorários pagos à Willis Towers Watson pela respectiva pesquisa ou relatório customizado
da respectiva pesquisa, exceto se acordado por escrito em sentido contrário. Nenhuma destas
situações excluirá ou limitará a responsabilidade da Willis Towers Watson ou de qualquer pessoa
relacionada à Willis Towers Watson em caso de: (a) morte ou incapacidade resultante da negligência
da Willis Towers Watson ou de negligência de uma pessoa relacionada à Willis Towers Watson; (b)
dolo; (c) fraude; ou (d) situações em que tal responsabilidade não possa ser excluída ou limitada por
disposição legal. Em nenhuma hipótese a Willis Towers Watson ou quaisquer de suas partes
relacionadas ou afiliadas serão responsabilizadas por quaisquer danos indiretos ou consequenciais de
qualquer espécie (incluindo-se, mas não a tanto se limitando, lucros cessantes, perda de rendimentos
ou demais perdas ou prejuízos pecuniários).

Confidencialidade e Uso de Dados. Os dados dos participantes contidos nas pesquisas serão
mantidos em sigilo. A Willis Towers Watson adota medidas de segurança razoáveis, incluindo as
mesmas medidas que adota a fim de proteger sua própria informação confidencial de forma a evitar o
acesso não autorizado por terceiros. Os dados dos participantes serão utilizados pela Willis Towers
Watson para a criação de resultados agregados de pesquisas de salários e/ou resultados de pesquisas
de benefícios na forma anônima conforme for o caso, e serão disponibilizados de maneira que protejam
a confidencialidade individual das empresas participantes. A Willis Towers Watson reserva-se no direito
de utilizar os dados dos participantes, caso sejam relevantes, em múltiplas pesquisas, que poderão ser
disponibilizados a participantes e a não-participantes.
Os resultados das pesquisas e dados dos participantes poderão ser utilizados pela Willis Towers
Watson para fins de treinamento, garantia de qualidade, pesquisas e desenvolvimento, atividades gerais
de promoção como análise de tendências, e serviços de consultoria (por exemplo, faixas salariais de
empregos/mercados) que sejam fornecidas aos participantes das pesquisas e a outros clientes
selecionados da Willis Towers Watson.
Proteção de Dados. A Willis Towers Watson poderá transferir dados dos participantes nas pesquisas,
que poderão incluir informação pessoal identificável dentro da rede global de escritórios e filiais da
Willis Towers Watson (incluindo a Willis Towers Watson Global Resource Center), subcontratados e
prestadores terceirizados de serviços de tecnologia da informação (“IT”) os quais obedecem a padrões
adequados de proteção de dados. O Global Resource Center está localizado em Manila, nas Filipinas, e
será utilizado para analisar tais dados relacionados com as pesquisas. A entidade corporativa em
Manila é uma subsidiária controlada pelo Grupo Willis Towers Watson e é certificada pelo ISO27001
com cobertura padrão de segurança da informação, inclusive de confidencialidade de dados,
integridade e disponibilidade e é também certificada pelo ISO9001 com cobertura padrão de controle
de qualidade. A Willis Towers Watson confirma que, independentemente de onde estiver recebendo ou
armazenando os dados, na qualidade de processadora de dados tomará as medidas técnicas, físicas e
organizacionais/administrativas para proteger tais dados contra a destruição acidental ou ilegal, perda
acidental ou alteração não autorizada, ou acesso ou divulgação não autorizada. A Willis Towers Watson
utilizará tais dados apenas para as finalidades relacionadas com o previsto neste contrato, exceto se o
participante instruir a Willis Towers Watson de forma contrária. Cada uma das partes deverá cumprir
com as disposições e obrigações legais que lhes sejam aplicáveis com relação à proteção de dados.

Geral. A validade e a interpretação desses termos serão regidas pelas leis do estado de Nova Iorque,
Estados Unidos da América, excluindo as regras de conflitos de leis. As partes submetem à jurisdição
exclusiva do estado de Nova Iorque e dos tribunais dos Estados Unidos da América a resolução de
quaisquer conflitos que surjam entre elas sendo que à Willis Towers Watson é conferido o direito de
iniciar procedimentos judiciais em qualquer tribunal de jurisdição competente, no caso de violação dos
seus direitos de propriedade. As partes renunciam qualquer direito que possam ter de exigir um
julgamento com júri. Estes Termos e Condições serão aplicáveis a qualquer ordem de compra gerada
pela empresa para os resultados de pesquisa apresentados. Em caso de conflito ou inconsistência
entre os termos e condições que estejam contidos nas referidas ordens, com os termos e condições
do presente instrumento, os termos e condições do presente instrumento prevalecerão. Termos e
Condições adicionais serão aplicáveis ao uso e acesso de ferramentas online. A empresa participante
não poderá ceder ou transferir, nem parcialmente, quaisquer dos direitos ou obrigações contraídas por
este Contrato exceto mediante consentimento expresso da Willis Towers Watson neste sentido.

Willis Towers Watson Data Services

Sobre Willis Towers Watson

Willis Towers Watson Data Services é um provedor global líder em informações de
remuneração, benefícios e práticas de emprego. Nossas bases de dados são reconhecidas
mundialmente como as fontes mais confiáveis para o planejamento de remuneração.

A Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) é uma empresa global líder em consultoria,
corretagem e soluções, que auxilia os clientes ao redor do mundo a transformar risco em
oportunidade para crescimento. Com origem em 1828, a Willis Towers Watson tem
40.000 colaboradores em mais de 140 países. Desenhamos e entregamos soluções que
gerenciam riscos, otimizam benefícios, desenvolvem talentos, e expandem o poder do
capital para proteger e fortalecer instituições e indivíduos. Nossa perspectiva única nos
permite enxergar as conexões críticas entre talentos, ativos e ideias – a fórmula dinâmica
que impulsiona o desempenho do negócio. Juntos, desbloqueamos potencial. Saiba
mais em willistowerswatson.com.

Willis Towers Watson Data Services 255
Alhambra Circle
Suite 950
Coral Gables, FL 33134
T +1 866 824 5815
wtwladata@willistowerswatson.com
wtwdataservices.com
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