CONSINCO RH
Uma completa solução para gestão de Recursos Humanos,
desenvolvida pela Metadados e totalmente integrada ao Consinco ERP.
Uma empresa são as pessoas que nela trabalham e que podem desenvolver
produtos e prestar serviços de excelência e qualidade. Uma gestão eficiente
de RH permite valorizar a equipe, gerando comprometimento e trazendo
melhores resultados para a organização.

UMA PARCERIA
ESTRATÉGICA
PARA UM RH
EFICIENTE
A Metadados é uma empresa especializada no
fornecimento de soluções tecnológicas e de serviços de apoio à gestão de recursos humanos.
Fundada em 1986, a Metadados atende a mais
de 900 clientes em diferentes segmentos de negócio, sendo reconhecida no mercado pelo completo portfólio de serviços.

Todos os serviços para
a gestão de pessoas,
inclusive o Portal RH, com
diversas funcionalidades
para colaboradores e
gestores acessarem
informações via Web.

Com a integração dos módulos e aplicativos da
Metadados ao ERP da Consinco, o varejista ou
atacadista obterá uma visão geral dos processos
relacionados de RH, para administrar com maior
eficiência o capital humano e tomar decisões
mais assertivas. A solução Consinco RH reúne todos os processos informatizados de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento,
cargos e salários, benefícios, saúde e segurança
do trabalho e avaliação de desempenho.
Além disso, disponibiliza o Portal RH, uma interface Web que possibilita o gerenciamento
da elaboração, encaminhamento, aprovação e
execução de solicitações à área de Recursos Humanos, proporcionando mais agilidade e produtividade para a sua empresa.

Certificados e premiações Metadados

CONSINCO RH
Soluções da Metadados para a gestão de pessoas

Uma gestão eficiente de
pessoas proporciona produtividade
e bons resultados administrativos.
O gestor que compreende as
competências individuais e os
potenciais que devem ser explorados
consegue maior confiança da equipe
para promover ações participativas
em prol da empresa.

Conheça as ferramentas disponibilizadas pelo Consinco RH para apoiar os processos de sua
organização, proporcionando mais produtividade e segurança no atendimento às obrigações legais.

PORTAL RH

FOLHA DE PAGAMENTO

Acesso eficiente e descomplicado
a informações

Precisão no cálculo da folha
de pagamento

• Interface web com múltiplas
funcionalidades, garantindo a
acessibilidade dos seus colaboradores às
informações do RH.
• Descentralização de processos nas
rotinas de RH, proporcionando agilidade
nos processos e melhor atendimento aos
colaboradores.
• Elaboração, encaminhamento,
aprovação e execução de solicitações à
área de Recursos Humanos, por meio de
formulários personalizados.

• Execução e gerenciamento de todas
as rotinas de Departamento Pessoal
(admissão, afastamentos, cálculo de
folhas de pagamento, férias, rescisões,
entre outras).
• Montagem de relatórios e geração de
arquivos de exportação e integração
com softwares analisadores como SEFIP,
CAGED, DIRF e RAIS.
• Integrações bancárias (remessa e
retorno, empréstimos consignados, entre
outras); financeiras (contas a pagar) e
contábeis.
• Programação da política do PPR e os
pagamentos de acordo com a legislação
vigente.

TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
Desenvolver competências para o
crescimento da empresa
• Controle de planejamento, execução
e avaliação dos treinamentos dos
colaboradores.
• Vinculação das competências técnicas e
comportamentais a atividades, funções
ou cargos, identificando necessidades de
aperfeiçoamento.
• Gerenciamento dos investimentos e
orçamentos de T&D; e alinhamento
das ações de capacitação com os
processos e o planejamento estratégico
da empresa.

GESTÃO DE CARGOS
E SALÁRIOS
Reconhecimento da capacitação
e desempenho
• Gerenciamento planejado da
remuneração dos colaboradores,
atendendo às metodologias de cargos
e salários e de remuneração por
competências.
• Registro das matrizes salariais para
cada plano, acompanha o seu histórico
e realiza automaticamente a proposição
salarial, programação e parcelamento
de aumentos, montagem e análise do
quadro de lotação.
• Planejamento da orçamentação de
pessoal e o desenvolvimento do Plano
de Carreira, com as competências
necessárias para o crescimento
profissional de cada colaborador.

SAÚDE OCUPACIONAL

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

Prevenção e acompanhamento de
dados clínicos

Automação para selecionar
os melhores profissionais

• Atendimento a todos os requisitos da
NR 7: PCMSO (Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional); e
NR 9: PPRA (Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais).
• Controle total sobre os exames e
históricos de prontuários médicos,
odontológicos e ambulatoriais.
• Importação de resultados de exames
e de serviços terceirizados.

• Gerenciamento dos processos de
recrutamento e seleção desde o
cadastramento do currículo, que pode
ser feito via Web, até a contratação.
• Visualização do quadro de lotação
para a abertura de vagas.
• Cadastramento de candidatos com
análise dos currículos de acordo
com os requisitos que podem ser
parametrizados.

FREQUÊNCIA

BENEFÍCIOS

SEGURANÇA DO TRABALHO

Controle e planejamento do ponto
dos colaboradores

Valorizar talentos é atrair
resultados

Controle centralizado de rotinas
e procedimentos

• Atendimento às normas da legislação
vigente, incluindo a Portaria 1.510.
• Parametrização total entre o cálculo de
apuração de ponto e a integração com
a folha de pagamento, proporcionando
agilidade e eficiência.
• Interface prática para acertos de
ponto, apuração do banco de horas,
compensações e controle de refeitórios.
• Integração com os principais
equipamentos registradores eletrônicos
de ponto (REP), homologados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE).

• Controle de benefícios, convênios e
serviços, tais como plano de saúde,
vale-transporte e vale-alimentação.
• Planejamento do custeio de transporte
coletivo e particular e os cadastros das
linhas e dos itinerários.
• Gerenciamento dos custos e a
integração com os principais
fornecedores do mercado, facilitando
requisição e compra.
• Geração de relatórios e integração com
os módulos de Folha de Pagamento e
Frequência, possibilitando a aquisição
dos benefícios na quantidade
exata, descontando faltas, férias e
afastamentos.

JURÍDICO TRABALHISTA

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Agilidade na gestão e controle
total dos processos

Medição de níveis de desempenho
para identificar talentos

• Controle dos processos judiciais, civis
e trabalhistas, bem como a provisão
de valores a serem pagos e o controle
das agendas dos processos.
• Geração de relatórios gerenciais para
controle de estimativas, agendas e
outros.

• Acompanhamento da gestão de
RH e reconhecimento dos seus
colaboradores;
• Viabilização da prática do feedback
e alinhamento dos esforços e
comportamentos em direção
à estratégia da empresa.

• Cumprimento de todos os requisitos das
Normas Regulamentadoras 06 e 09.
• Montagem do PPRA, rastreabilidade
e indicação de eficácia de EPIs,
controle de EPCs, gerenciamento de
alocação de recursos, controle de
estoque independente por empresa,
registro de advertências, registro
de C.A.T., controle da CIPA e
investigação de acidentes.
• Geração de relatórios dos quadros III, IV,
V e VI da NR 4.

SOLUÇÕES EM SOFTWARE DE GESTÃO
PARA A SUA EMPRESA CRESCER FORTE
A Consinco é especialista em software de gestão corporativa para empresas
varejistas e atacadistas, com sede em Ribeirão Preto (SP)
e com unidades de atendimento em todo o Brasil.
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