
Gestão do Capital Humano
Nosso sistema de gestão do capital humano trabalha com todas as formas de 
desenvolvimento humano, atividades que vão do treinamento presencial ao 
e-learning, avaliação de metas e competências, social learning e muito mais.

Conheça nossas principais funcionalidades:
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SOCIAL LEARNING

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

GESTÃO 9 BOX

GESTÃO DO VOLUNTARIADO

LMS
(SISTEMA DE GESTÃO DE APRENDIZAGEM)

GESTÃO DE METAS

PLANO DE SUCESSÃO

RELATÓRIOS SOB MEDIDA

INTEGRÁVEL A QUALQUER SISTEMA



Para você entender melhor o que fazemos e como fazemos 
observe abaixo:

Uma empresa

Social learning: ferramenta que permite você interagir com todas as pessoas da sua empresa 
através de fóruns, blogs, wikis, perguntas e respostas, entre outras opções. Permite ainda a 
aprendizagem informal através de comunidades de prática.

LMS (Sistema de gestão de aprendizagem): com nosso sistema você pode gerenciar 
treinamentos presenciais e a distância em um único local, permitindo que você desenhe trilhas de 
desenvolvimento com formatos diferentes de aprendizagem para atingir seu objetivo.

Gestão de competências: nossa aplicação permite você mapear competências globais da 
empresa, competências por cargo, montar avaliações dessas competências com feedback até 360°, 
gerenciando tarefas vinculadas a avaliação e ainda montar um plano de desenvolvimento individual 
após a avaliação aplicada.

Gestão de metas: esta funcionalidade está ligada com a gestão de objetivos da empresa, 
podendo ser geradas hierarquia de metas, das globais as individuais. Todos os objetivos podem ser 
avaliados por gestores, pares, ou outros formatos de avaliação que você criará. Tarefas de 
atingimento das metas são criadas e gerenciadas pelos gestores da organização.

Recrutamento e seleção: crie seu banco de talentos dentro da empresa utilizando profissionais 
da própria companhia como de bancos de talentos externos, nosso recrutamento permite que você 
se integre a qualquer ferramenta de mercado para captação de currículos.

Plano de sucessão e gestão 9 box: trabalhamos o ciclo completo do profissional dentro da 
empresa, portanto após recrutar, avaliar e treinar você pode mapear quais são os seus talentos 
gerando modelos de sucessão para os recursos da empresa utilizando-se de gráficos 9 box para que, 
visualmente, fique fácil e rápido de serem tomadas decisões.

Relatórios sob medida: queremos que todo o processo da plataforma espelhe a realidade da 
sua empresa, seja com envio de comunicados, ciclos de aprovação de atividades e outros processos 
chaves. E para que ao final desses processos você obtenha os melhores resultados desenhamos os 
relatórios que se encaixem perfeitamente no seu modelo de gestão e ensinamos você a criá-los.

Integrável a qualquer sistema: nosso sistema integra-se facilmente a qualquer outro 
software que você tenha na sua empresa, facilitando assim, que todas as informações estejam iguais 
em diferentes ambientes..

Gestão do voluntariado: gerencie dentro do sistema todas as organizações beneficentes que 
sua empresa apoia e verifique as habilidades dos seus profissionais para trabalhar como voluntários, 
gerenciando as atividades que os colaboradores irão fazer e criando objetivos na participação das 
ações beneficentes.


