
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

CONHEÇA O

DESENVOLVIMENTO
E ENGAJAMENTO
BY BLAST! 
Tecnologia para valorizar as soft skills dos 
seus colaboradores e gerar mais resultado 
para sua empresa.



Adquira o Desenvolvimento e Engajamento by BLAST! com a TOTVS e aumente
a competitividade da sua empresa através da educação corporativa.

Aumente seu diferencial competitivo 
desenvolvendo estrategicamente as soft skills
dos seus colaboradores.

Aprendizagem com entretenimento: os conteúdos fazem parte do 
dia a dia dos profissionais, de maneira leve e em forma de pílulas de 
informação, vídeos, lives, podcasts, séries e muito mais

Conteúdo premium exclusivo: curadoria de conteúdo feita por 
inteligência artificial e atualizado mensalmente, utilizando uma 
linguagem acessível, informal e democrática

Dashboards:  visualize de forma simples os indicadores  
dos níveis de adesão e engajamento dos colaboradores  
com os conteúdos oferecidos

bossa.etc.br/

Com um dia a dia cada vez mais mais dinâmico, as equipes de RH têm o desafio de alavancar o desenvolvimento das soft 

skills dos colaboradores, habilidades importantes para alavancar a produtividade dos negócios. Pensando em apoiar nesse 

processo, apresentamos a plataforma Desenvolvimento e Engajamento by BLAST!, que une os conceitos de lifelong learning 

e edutainment, para que profissionais adquiram conhecimento em forma de entretenimento. Uma aplicação 100% na nuvem

e sem custo de implantação. 

O DESENVOLVIMENTO E ENGAJAMENTO BY BLAST! É UM PRODUTO EXCLUSIVO
TOTVS, COM A CHANCELA DA BOSSA.ETC.

EXCELÊNCIA EM APRENDIZADO 

A Bossa.etc é a marca de aprendizagem 
e conteúdo do BMI - Blue Management 
Institute, organização que é referência 
mundial e atua em grandes empresas 
promovendo transformação organizacional, 
execução estratégica, desenvolvimento de 
liderança e equipes de alta performance.

LIFELONG LEARNING

Com o Desenvolvimento e Engajamento by 
BLAST!, você garante a evolução constante 
dos seus profissionais, por meio de uma 
aplicação que incentiva e facilita  
o aprendizado.

RH ESTRATÉGICO 

As empresas são mais competitivas
à medida em que seus colaboradores são mais 
engajados. Por isso, uma solução de educação 
corporativa empática, que encante o usuário,
é essencial.

totvs.com

https://www.bossa.etc.br/
http://totvs.com

