SISTEMAS TOTVS PARA
O SEU RH
Do departamento pessoal à gestão do capital humano,
tecnologia completa que une humanização e digitalização.

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

Tecnologias de ponta que ajudam a focar no que é mais
importante: as pessoas.
Para ter equipes produtivas e motivadas, o seu RH precisa de uma gestão mais humana e estratégica.
Pensando nisso, a TOTVS oferece tecnologias completas focadas na evolução, protagonismo e autonomia do colaborador.
Nossos sistemas acabam com a burocracia, integrando áreas e auxiliando na automatização de processos rotineiros como
atração e seleção, saúde e segurança do trabalho e ponto eletrônico.
Além disso, oferecemos ferramentas fáceis de usar que empoderam o colaborador na gestão da aprendizagem,
alinhamento de performance e metas e mapeamento de competências.
Nossos recursos possibilitam benefícios e escritórios mais flexíveis para que a sua empresa esteja por dentro das novidades
do mercado, com foco no futuro do trabalho.

Inovação aplicada à realidade do seu negócio.
Tecnologias que vão além dos processos administrativos para conectar, modernizar e transformar as atividades
mais essenciais do seu RH. Conheça algumas funcionalidades dos nossos sistemas:

Departamento Pessoal

Gestão da Experiência Humana

Futuro do Trabalho

• Folha de pagamento

• Gestão de aprendizagem

• Admissão digital

• Controle de jornada e ponto eletrônico

• Performance

• Digital workplace

• Saúde e segurança do trabalho

• Gestão de metas

• Escritório flexível

• Orçamento de pessoal

• Calibração e colegiados

• Benefícios flexíveis

• Autosserviço de mobilidade

• PDI e feedbacks

• Crédito consignado

• People analytics

• Mapa de competências

• Acesso e segurança

10 motivos para escolher
quem mais entende
de gestão de RH no Brasil.
Solidez e performance
25% do PIB brasileiro passa pelas
soluções da TOTVS.

Credibilidade
A TOTVS está entre as 25 melhores
empresas de tecnologia para trabalhar
no país.

Presença nacional
Mais de 40 mil clientes
e, especificamente, mais de 10 mil
com os sistemas de RH da TOTVS.

Inovação
Somos líderes inquestionáveis em
tecnologia e tendências para RH.
Investimos cerca de R$ 2 bilhões
em Pesquisa e Desenvolvimento nos
últimos 5 anos em todos os segmentos
de mercado.

A TOTVS acredita no Brasil que
totvs.com/rh

FAZ
FAZ

Parceria
Além das nossas próprias soluções,
conte com a credibilidade de parceiros
especializados em RH.

Custos otimizados
Escolha que tipo de implantação
e infraestrutura funciona melhor
para você.

Segurança
Certificada no ISO 9001 e ISO 27001,
em gestão da qualidade e segurança
da informação.

Suporte
Sistemas com times dedicados
e altamente capacitados para atender
suas demandas.

Compliance
Soluções em conformidade
com leis federais, estaduais
e municipais.

Reconhecimento
Única solução premiada 10 vezes
consecutivas com o Top of Mind
de RH.

