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Automatização de processos de RH aumenta o engajamento e a
qualificação dos colaboradores
Consignet fornece uma ferramenta gratuita para automação do RH que proporciona
ao colaborador tempo de qualidade, jornadas com mais positividade e maior entrega
de valor, deixando as rotinas repetitivas para as máquinas
Maringá – PR, junho de 2021 – Se tempo é dinheiro, quanto a automatização de
atividades que se repetem todos os meses consegue ajudar pequenas, médias e
grandes empresas a economizar com os departamentos de Recursos Humanos?
Quanto custa apenas as horas de trabalho dentro do RH, sobretudo para uma grande
organização?
Mas se de alguma forma você pudesse transformar parte daqueles afazeres em uma
“rotina automatizada”, onde regras são respeitadas e dados são trocados com
agilidade e segurança, sobrando mais tempo para que os colaboradores envolvidos no
processo possam direcionar seus esforços para aquilo que é mais importante, o
atendimento ao cliente?
Sem falar no desenvolvimento pessoal por meio da participação em cursos de
especialização, buscando melhores oportunidades dentro da própria organização ou
participando de projetos para melhoria continua da unidade? Seguramente não faltam
oportunidades para usar o tempo.
Essas rotinas repetitivas são ainda mais intensificadas dentro dos departamentos de
RH, pois a coleta de informações para o fechamento da folha faz com que haja um
movimento intenso na busca e preparação de informações que alimentarão a FOPAG.
E isso se repete todos os meses.
É comum que eventos descontados em folha como Consignados, Benefícios e
Convênios, sejam coletados juntos a seus Prestadores de Serviço (Instituições
Financeiras, Farmácias ou Cartões de Benefícios, Academias, Planos de Saúde e
Odontológicos, entre outros), podendo ser acessadas em plataformas especificas,
recebendo planilhas por e-mail ou até mesmo por relatórios físicos. O fato é que o
movimento é feito individualmente, tratado e transformado em um arquivo que seja
compatível com o Sistema de Folha que a empresa opera.
Todo esse processo pode ser automatizado por um software. E a ferramenta gratuita
para automação do RH do Consignet, uma empresa do DB1 Group, especializada em
automação de consignados e benefícios com desconto em folha, pode ser programada para
cumprir todas as regras e diretrizes pré-estabelecidas pela empresa.

Entre as vantagens para o departamento de RH de uma empresa estão um ambiente
mais saudável, participativo e com menos estresse, permitindo que o colaborador
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tenha melhor desempenho e não precise abrir mão de suas ambições por conta de
uma rotina massiva e repetitiva.
Para Nilton P. Mardegan Jr, consultor comercial do setor corporativo do Consignet, “ao
contrario que se pensa, a automatização de processos não vem para tomar o lugar
daquele colaborador dedicado, comprometido. Ela tem como objetivo principal
proporcionar ao colaborador tempo para se dedicar a assuntos mais estratégicos para
o setor, além de permitir que ele se engaje e se qualifique, deixando as rotinas para as
máquinas”.
Sobre o Consignet:
Parte do DB1 Group, o Consignet é um software de gestão de benefícios e margem consignável
cedido por instituições financeiras para empresas públicas e privadas. Integrado ao sistema de
folha de pagamentos, a solução garante agilidade no gerenciamento pelo RH e proporciona
mais transparência e segurança para o colaborador. Mais de 500 clientes em todo Brasil
utilizam o Consignet, entre eles as prefeituras de Belém-PA, Londrina-PR, Cascavel-PR e Várzea
Grande-MT, além de empresas como Klabin, Castrolanda, Terra Santa Agro, Cooper Standard,
Malai Manso Resort, Cooperativa Nova Produtiva e Usina Santa Teresinha, entre outros. A
empresa possui parceria com os principais bancos, como Caixa Econômica Federal, Bradesco,
Banco do Brasil, Itaú, Santander, Banrisul.
A equipe do Consignet possui alto grau de conhecimento verticalizado na área financeira, com
reconhecimento de 92% de Aderência aos Padrões de Qualidade da FEBRABAN (Federação
Brasileira de Bancos), além das certificações ISO 27001, em Segurança da Informação, e ISO
9001, que se refere à Gestão da Qualidade.
Mais informações: https://www.consignet.com.br/
Sobre o DB1 Group:
O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá - PR Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de
experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de
desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços
“premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como
ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, DUCZ, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O
grupo tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 11 anos
consecutivos entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to
Work). O Grupo DB1 também foi reconhecido pelo Financial Times, um dos mais renomados
jornais britânicos, como uma das 500 empresas que mais crescem nas Américas. Com o lema
“Sua luz move o universo DB1”, e como parte do Código de Cultura do grupo, todos na
organização trabalham com o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas
e organizações por meio das soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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