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CASE 

JBS escolhe TOTVS para 

gerenciar mais de 100 mil 

funcionários 
 
O QUE 

TOTVS RM - Gestão de Pessoas 

 

QUEM 

A JBS é líder mundial em processamento de carne 

bovina, ovina e de aves, além de ter uma forte 

participação na produção de carne suína. São mais de 

100 mil funcionários, divididos entre a matriz e 200 

unidades em todo o País. 

 

ONDE 

São Paulo, SP. 

 
SEGMENTO 

Manufatura / Bens de Consumo. 

 
DESAFIOS 

O principal desafio do projeto era consolidar um 

gerenciamento integrado da folha de pagamento, e 

reduzir significativamente o tempo gasto para seu 

cálculo, que levava em torno de 23 horas para cada 

grupo de 25 mil colaboradores.  

Em intenso processo de crescimento, era fundamental 

para a JBS poder contar também com uma solução 

flexível, que permitisse autonomia para parametrizações 

e interações diárias. Como exemplo, a criação de 

eventos de maneira personalizada. Além disso, após o 

projeto, a JBS consegue inserir relatórios, informar 

saídas, ou construir outras informações de acordo com 

as necessidades, sem estabelecer uma relação de 

dependência com o fornecedor da tecnologia. 

 

 

 

 

 

O PROJETO 

O TOTVS Gestão de Pessoas viabiliza a comunicação 

com os outros softwares utilizados pela JBS, integrando 

os dados e garantindo a troca de informações entre os 

sistemas de forma segura. O cálculo dos mais de 100 

mil funcionários tornou-se possível em apenas cinco 

horas e, automaticamente, é disparado para todas as 

filiais no Brasil 

 

“A nossa folha de pagamento é operada por apenas 

24 pessoas, um número extremamente pequeno para 

um volume tão grande de funcionários. Além disso, 

são quase 700 usuários do sistema, que têm acesso 

simultâneo à solução. Tudo isso só é possível porque 

contamos com um software robusto e desenhado 

especialmente para atender às nossas demandas. 

Com alto grau de flexibilidade, de forma simplificada 

e sem perder a complexidade que o processo exige, 

temos a garantia de executarmos as nossas rotinas 

sem comprometer o nosso protocolo de segurança.” 

Maurício Costa, gerente de Recursos Humanos da JBS. 

 

MARCA JBS 

 

 
 
 

 

Acesse: www.totvs.com 

             www.jbs.com.br 
 

http://www.totvs.com/
http://www.jbs.com.br/

