
ATLANTICA HOTELS

Localidade 

Al. Rio Negro, 585 - 13º 
andar - Ed. Padauiri  
Barueri - SP 
Cep: 06454-000 

Atlantica Hotels reduz em 46% o custo da 
reimplantação de solução de RH via TOTVS Ocean. 

A Atlantica Hotels International é a maior 
administradora hoteleira independente multimarcas 
da América do Sul. Com sede em São Paulo e com 
empreendimentos em 41 cidades brasileiras, possui 
mais de 12 mil apartamentos em mais de 75 hotéis. 

Atualmente são 10 bandeiras nas quatro categorias: 
Econômico, MidClass, Superior,  Luxo e Resorts. A 
administradora oferece a bandeira Atlantica Collection 
para hotéis que não possuem bandeira internacional 
e querem operar com padrão de qualidade Atlantica.

Soluções

•	 Alto custo de migração para a nova solução
•	 Complexidade em migrar todas as 65 coligadas, 

com diferentes CNPJ’s
•	 Importar todo o histórico dos profissionais que 

constavam no sistema anterior

•	 A empresa optou pela instalação via TOTVS 
Ocean, que reduziu os custos em 46%

•	 Facilidade na busca de informações com acesso a 
um único banco de dados

•	 Facilidade na geração de relatórios gerenciais
•	 Automação de processos
•	 Os benefícios atingem todos os 3.800 

colaboradores direta ou indiretamente

•	 TOTVS Folha de Pagamento

Produtos & Serviços da TOTVS

“A implantação via TOTVS Ocean foi muito satisfatória. Foi feito 
tudo online, desde a resolução de problemas até o treinamento dos 
usuários para o novo sistema. Qualquer dificuldade encontrada foi 
resolvida em parceria entre a Atlantica Hotels e a TOTVS.

Com o novo sistema TOTVS Folha de Pagamento temos a 
possibilidade de pesquisa em um único banco de dados. É só 
digitar o nome ou sobrenome do funcionário, que posso acessar 
a todas as informações dele, como nome completo, coligada 
de registro, função, data de admissão, data de desligamento, 
remuneração, entre outros.

Depoimentos
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/totvs    0800 70 98 100    www.totvs.com
Compartilhe o novo mundo.

Site
www.atlanticahotels.com.br

Segmento
Serviços

Número de profissionais
3.800

Cliente Desafios

Além de termos ganho agilidade para gerar relatórios gerenciais, 
a automatização do processo diminuiu o tempo de realização das 
tarefas, o que disponibiliza mais tempo para o aperfeiçoamento 
dos nossos colaboradores em outras áreas do RH, como 
Recrutamento e Seleção, Treinamento e Segurança e Medicina do 
Trabalho.”

Ricardo Cintra, supervisor de Recursos Humanos da Atlantica 
Hotels International
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