
1ª e maior iDtech do Brasil

Somos uma IDtech, empresa de 
identidade digital que simplifica a 
relação entre pessoas e empresas.

Mais de 300 empresas 
já trabalham com as 
nossas soluções

people

Nossa solução 
desenvolvida para a área 
de Recursos Humanos. 

Temos a solução ideal para os gestores  
que querem transformar digitalmente seu RH.

Validade jurídica da nossa assinatura eletrônica

Lei 14.063 - 2020

Medida Provisória 983 de 2020

Medida Provisória nº 2.200-2/2001

Em 2020, aceleramos nosso 
impacto nas empresas e 
dobramos o número de clientes

Leia mais sobre

Nossa motivação

das admissões exigem 
esforço burocrático de 

mais de 6 pessoas

44% 37%
das empresas

já perderam candidato 
por demora na admissão

Fonte - Pesquisa Exclusiva: O que a pandemia acelerou no RH de empresas nacionais e multinacionais

Assinatura eletrônica Admissão digital

O unico | people é juridicamente seguro

Automatize o disparo de 
assinaturas com notificação 
via SMS

Automatize a geração de 
formulários

Conte com conjunto 
probatório chancelado 
juridicamente

Transfira as dúvidas dos
seus candidatos para a
equipe da unico

Integre  com qualquer 
sistema por meio da 
nossa API

Reduza em até 70% o
tempo da admissão

Elimine erros com  conferências 
e preenchimentos manuais 

Automatize a análise
de todos os documentos

Estamos 100% em conformidade com a LGPD e somos respaldados por

um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, Veirano Advogados.

Clique aqui e conheça o unico | people

Obrigado!
Entre em contato com seu executivo de 
vendas para entender como podemos 

te ajudar com seus desafios. 

Construímos um modelo de 
negócio adequado a sua realidade 

e à necessidade da sua equipe.

unicoidtech

people

“Foi um divisor de águas para a Sephora. Conseguimos ter 

muita produtividade na operação e entregar uma jornada 

digital aos nossos novos funcionários, fortalecendo nossa 

marca empregadora.”

Viviane | Sephora

"O desafio do nosso segmento é permitir que a supervisão 

possa focar na gestão de pessoas, não em questões 

administrativas e papel. Com a assinatura eletrônica 

automatizamos 9 processos manuais. Conseguimos 

também aproveitar 6 pessoas em funções mais estratégi-

cas de RH, promovendo ainda valores de sustentabilidade 

e garantindo maior segurança jurídica ao negócio."

Rogério Sierra | Haganá

“Nós tivemos muito mais eficiência e menos manualidade 

dentro do processo de admissão. Conseguimos dar uma 

experiência bacana para o candidato e também para os 

nossos profissionais aqui dentro. E ainda, reduzimos o 

SLA e o custo de contratação.”

William Katayama | VIVO

"Hoje trabalhar com a unico é um caminho sem volta para 

a gente, nós não vemos mais a possibilidade de admitir 

pessoas de uma forma tradicional"

ERNESTO HIDEKI | dasa

Alguns depoimentos

A pandemia acelerou a evolução da legislação e das 
jurisprudências brasileiras a favor da assinatura 
eletrônica

Garantimos segurança, autenticidade, integridade e 
validade das relações que criamos

Somos aceitos principalmente pelos Tribunais de 
justiça, Caixa Econômica Federal, INSS e Sindicatos

Solução de admissão desburocratizada e 100% 
remota, com automação e análise de documentos, 
dashboards para  acompanhamento em tempo 
real, módulo de benefícios  inteligentes e 
assinatura eletrônica integrada.

“O processo admissional e a gestão da 
assinatura de documentos no dia a dia 
exige muito esforço e tempo, do recruta-
dor e do candidato. É mais burocrático 
contratar um funcionário do que ABRIR 
uma empresa no Brasil.”

Diego Martins, CEO unico

Enviar e-mail

Enviar mensagem

O que nos rendeu um dos maiores 
aportes de investimento do Brasil no ano

https://exame.com/pme/relembre-os-10-maiores-aportes-em-startups-brasileiras-de-2020/
https://unico.io/validade-juridica/
https://unico.io/unico-people/
mailto:breno.vicente@unico.io
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511966085050
https://www.facebook.com/unicoidtech
https://www.instagram.com/unicoidtech/
https://www.linkedin.com/company/unicoidtech/mycompany/
https://www.youtube.com/unicoidtech



