Terceirização do
RH de Forma Digital

1. Quem somos?
Estamos localizados na região Sudoeste do Paraná na cidade de Dois Vizinhos.
Somos um Escritório de Contabilidade que atua no mercado há mais de 20 anos.
Somos pioneiros em realizar a desburocratização dos processos e rotinas do
departamento pessoal de forma totalmente digital, visando sempre atender todas as
obrigações de maneira rápida, ágil e assertiva tudo certificado com o selo de qualidade
da ISO/9001.

2. O que Fazemos?
Partimos do princípio de que a burocratização na gestão de pessoas sempre foi um
problema recorrente para os empresários.
Se sua equipe de RH gasta muito tempo com trabalhos burocráticos, preenchendo
papeladas e evitando multas, pode acabar deixando de lado aspectos importantes na vida
de um trabalhador. Dessa forma, garantimos um serviço de qualidade padrão ISO/9001.
proporcionando assim qualidade e segurança com transparência e respeito à legislação
trabalhista, deixando seu departamento leve para atuar na gestão de pessoas e não mais
tendo preocupação com burocracias.

3. Nossos Serviços
• Registros de empregados e atualizações;

• Cálculo de aumentos salariais e verbas trabalhistas;
• Folha de Pagamento;
• Avisos e recibos de Férias ;
• Rescisões;
• Pró-Labore;

• INSS, FGTS, IRRF;
• Informe de Rendimentos;
• Obrigações Acessórias;

• SPED e Social, DCTF-Web
• Relatórios de Administração de Pessoal;

• Auditoria;
• Consultoria e assessoria Jurídica;

4. Nossos profissionais
Contamos com profissionais qualificados, experientes e
constantemente treinados, que estão sempre dispostos a prover
soluções objetivas e essenciais nos problemas burocráticos do dia
a dia.

5. Como Fazemos?
Clientes com sistema: Clientes com sistema próprio o acesso será
por conexão remota;
Clientes sem sistema: O serviço é realizado através do nosso
sistema;
Portal do Empregado: Um aplicativo onde em um único lugar
ficam armazenados os documentos da folha de pagamento,
recibo de férias, informes de rendimento dos seus colaboradores.
Com isso você vai economizar tempo e custos;
5. Como Fazemos? Portal do Cliente: Nele é possível reunir os
documentos relacionados da sua empresa de forma rápida e
segura;

Comunicação realizada de forma totalmente digital.

6. Vantagens de
terceirizar o seu RH?
• Serviço especializado;
• Controle de custos;
• Otimização do tempo da equipe interna;

• Diminuição de riscos;
• Redução do Passivo Trabalhista;
• Aumento da Eficiência Operacional;

• Maior Segurança nas Informações;
• Serviços de qualidade;

7. Vantagens de trabalhar
a distância conosco
• O Gerencial está enquadrado conforme a Lei LGPD (Lei de Proteção de Dados), isso
trazendo mais segurança e confiabilidade em relação aos dados dos nossos clientes.
• Cliente Gerencial tem acesso a todas as suas negativas de forma rápida dentro da nossa
plataforma, somente com dois cliques.
• Qualquer solicitação pode ser realizadas totalmente de forma online, estando em
qualquer lugar do mundo e a qualquer hora do seu dia.
• Através das nossas plataformas online nosso cliente tem acesso em tempo real aos
documentos de sua empresa, como por exemplo: os registros e admissões realizadas no
decorrer do ano, as convenções coletivas ou até mesmo qualquer tipo de informação que
já havia solicitado.

• O Gerencial conta com a certificação ISO 9001, trazendo para o
cliente segurança, padronização e qualidade em seus serviços.
• Com a terceirização do RH, o nosso cliente otimiza o seu tempo,
deixando a burocratização com nós e usando o seu tempo para a
gestão da sua empresa.

• Atuação em todo territorio nacional.
Se "Tempo é Dinheiro", o Futuro é Digital!

PREÇO MENOR

PLATAFORMAS ONLINE

SEGURANÇA,
TRANSPARÊNCIA E AGILIDADE.

SERVIÇO PRESTADO COM EFICIÊNCIA
E QUALIDADE.

ACESSO A DOCUMENTO EM TEMPO REAL.
CONTRIBUINDO COM DISTANCIAMENTO
SOCIAL.

SOMOS COMPROMETIDOS COM A
SEGURANÇA DOS DADOS DE
NOSSOS CLIENTES.

ATENDIMENTO ONLINE
STAMOS DISPONÍVEL PARA ESCLARECER
DÚVIDAS POR E-MAIL, WHATSAPP E
PLATAFORMAS DIGITAIS.

PADRÃO DE PROCESSOS
CONTABILIDADE ESPECIALIZADA

ECONOMIZE SEU TEMPO
DEIXE A PARTE BUROCRÁTICA CONOSCO E
USE SEU TEMPO PARA FAZER GESTÃO DE
SUA EMPRESA;

