
O valor da 
gestão de 
pessoas e 
contratos na 
Indústria de 
Alimentos e 
Bebidas em 2022

1 em cada 3 empresas já 
perdeu candidatos devido à 
burocracia excessiva e aos 
atrasos no recrutamento. 

Entenda porque o software de gestão de 
contratos é também a melhor solução 
para o gerenciamento de funcionários na 
Indústria de Alimentos e Bebidas.

Para indústrias 
de alimentos e 
bebidas

51,8% dos profissionais de RH dizem 
que o departamento é subvalorizado 
ou não é valorizado de forma alguma 
nas empresas onde trabalham.



Webdox torna o RH uma das áreas mais valiosas e 
eficientes da organização através da automação de 
processos.

Fonte: https://solides.com.br/

98%
98% dos documentos de admissão são apresentados 
pessoalmente e 60% dos candidatos apresentam 
documentos com informações errôneas ou ausentes, 
levando ao atrito e ao aumento do tempo do processo de 
admissão que PODE LEVAR ATÉ 1 MÊS.



Webdox CLM digitaliza e armazena todos os contratos com 
segurança, facilitando a visibilidade e o acompanhamento do 
ciclo de vida do contrato e a colaboração eficiente entre RH e 
jurídico no processo de versionamento e aprovação do 
contrato.

Com a implementação da tecnologia, 
 completam o processo em 

menos de uma semana após terem sido aprovadas 
na entrevista e contratam sem 
que os candidatos tenham que ir pessoalmente ao 
RH.

As assinaturas eletrônicas e integrações de 
sistemas são as tecnologias mais utilizadas pelos 
profissionais de RH.

53% das 
novas contratações

1/3 das empresas 

Webdox fornece a tecnologia que permite 
que o gerente de A&B possa colaborar 
com o RH para atingir seus objetivos, 
enquanto mantém uma comunicação 
transparente, ágil e eficaz através do CLM 
e suas ferramentas e integrações de 
sistemas.

Fonte: https://www.kantaribopemedia.com/

51,8%

RH + Gerente A&B = Gestão de pessoal e EX de primera

1. Criação de contratos de admissão e demissão:


    a. Modelos de solicitação preestabelecidos e aprovados pelo 
departamento jurídico.


    b. Workflows para colaboração com outras áreas envolvidas nas fases de 
execução do contrato.


2. Modificação de cláusulas de acordo com atualizações da legislação 
trabalhista e/ou reajustes salariais:


    a. Versionamento

    b. Armazenamento na nuvem do repositório digital


3. Garantia do cumprimento através da visibilidade e rastreamento de datas 
e marcos contratuais:


    a. Criação de alertas e notificações


    b. Inteligência artificial


4. Recrutamento de pessoal especializado independente de barreiras 
geográficas e processos legalmente válidos e rápidos:


    a. Assinaturas eletrônicas em massa


    b. Criação de contratos em massa

29,3% 93%
29,3% dos profissionais de RH têm 
entre 22 e 30 anos e este número está 
crescendo com os avanços 
tecnológicos vistos nas empresas, 
onde os profissionais precisam estar 
em sintonia com as mudanças e novas 
práticas de mercado.

Como? Portal Webdox, repositório e 
atributos.


Que problemas são resolvidos? As 
informações contratuais de cada 
funcionário são organizadas e de fácil e 
rápido acesso para evitar riscos legais 
de não conformidade.

Como? Com o módulo de criação em 
massa, repositório automático, 
assinatura eletrônica. 


Que problemas são resolvidos? Os 
anexos passivos não são mais um 
pesadelo junto com a elaboração e 
assinatura de documentos que antes 
eram repetidos milhares de vezes, 
desperdiçando assim tempo 
desnecessário.

Como? Aplicações, processos, 
aprovações, assinatura eletrônica, 
repositório.


Que problemas são resolvidos? 
Otimização do tempo e eficiência de 
um processo padronizado medido com 
SLAs.

93% destas organizações 
intensificaram sua relação com a 
tecnologia durante a pandemia, e 97% 
delas consideram manter este modelo 
de trabalho de forma permanente.

Eficiência em processos de 
admissão e demissão

Satisfação no trabalho

Rotatividade e ausência do pessoal

Aumento da produtividade

Com o software de 
gestão de contratos 
de trabalho Webdox:

Armazena contratos e 
anexos em repositórios 
digitais

Permite a elaboração e 
gestão de contratos e 
anexos em massa

Facilita a renovação e 
negociação de contratos 
individuais e anexos

FONTE: pesquisa “Impacto da Covid-19 na cultura e operação das PMEs brasileiras“, Microsoft.

Em resumo, a automação de contratos na Indústria de 
Alimentos e Bebidas aumenta a eficiência dos processos de 
RH, e além disso:

O que fazer então?
Digitalize hoje sua gestão de contratos 
com Webdox CLM. Solicite um orçamento 
para o software aqui.

Aborde todo o ciclo de vida de 
seus contratos: pré-assinatura, 
assinatura e pós-assinatura, 
com uma ferramenta de classe 
mundial.

Para indústrias 
de alimentos e 
bebidas

https://www.webdoxclm.com/pt/agenda-tu-demo?utm_campaign=ABM%20Alimentos&utm_source=pdf&utm_content=infografia-abm-alimentos-rrhh
https://www.webdoxclm.com/pt/agenda-tu-demo?utm_campaign=ABM%20Alimentos&utm_source=pdf&utm_content=infografia-abm-alimentos-rrhh

