
Com uma parceria de mais de 15 anos, a Universidade Estadual de

Campinas vê no eSocial a oportunidade de ajustar seus processos de RH:

"a solução nos orienta para que este trabalho seja feito de forma sistemática".

COM A SENIOR, SUA EMPRESA TEM A SOLUÇÃO 
COMPLETA PARA SE CONECTAR AO eSOCIAL

✓ Com a Consultoria de Negócios, atendimento ao compliance e prazos, avaliação e redução de riscos no cumprimento 
das obrigações. Adicionalmente, integração e melhoria nos processos e otimização de custos operacionais em até 15%;

✓ Garanta a integridade dos dados que serão informados nas demais etapas: o aplicativo Análise de Impacto 
 identifica as correções necessárias para atender ao eSocial;

✓ O RH focado na estratégia da sua empresa: mais de 80% das informações enviadas ao eSocial são originadas dos
 nossos softwares Gestão de Pessoas | HCM e transmitidas para o governo por meio do aplicativo Documentos
 eletrônicos eSocial.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA SOLUÇÃO

O eSOCIAL EM NÚMEROS

SISTEMA:
as informações do eSocial são ge-
radas e enviadas para o governo 
por meio dos nossos sistemas.

TREINAMENTOS:
capacite seus colaboradores 
com nossos treinamentos 
aplicados ao nosso sistema.

CONSULTORIA
DE NEGÓCIOS: 
conte com profissionais 
para apoiar sua empresa 
na avaliação de riscos, 
conformidades e revisão 
de processos.

Conheça as três macro etapas do eSocial

1º - Iniciais e Tabelas Primeiro envio e
conforme ocorrência

2º - Não periódicos
 (Trabalhista)

A cada ocorrência

3º - Periódicos
 (Folha de Pagamento)

Mensal

Tipo dos eventos Frequência de envio

CASE
UNICAMP

ADQUIRA A SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE A SUAS NECESSIDADES:

Contabilidade e Consultoria 57.000 136.000

Atacado e Distribuição 49.900 119.000

Educação 30.000 72.000

Limpeza e Vigilância 20.000 47.500

Governo 14.900 35.300

Drogarias e Farmácias  5.000 11.500

Segmento do Cliente Colaboradores   Total XMLs/mês

Nossos clientes: Números reais da demanda do eSocial



Com o eSocial as informações passam a ser mais acessíveis para o empregador, empregado e 
governo. Conte com as soluções da Senior para realizar a adequação e envio com o mínimo 
de impacto.

Faça parte dessa evolução com a Senior!

Quer saber mais? Acesse senior.com.br/esocial e documentacao.senior.com.br/esocial

CONHEÇA O CAMINHO DA ADEQUAÇÃO E SAIBA COMO
A SENIOR PODE TE AJUDAR EM TODAS AS ETAPAS

CONHEÇA O CAMINHO DA ADEQUAÇÃO E SAIBA COMO
A SENIOR PODE TE AJUDAR EM TODAS AS ETAPAS

As informações trabalhistas, previdências e fiscais - sobre qualquer forma de trabalho contratada no 
Brasil - estarão disponíveis para os órgãos e entidades do governo por meio do sistema eSocial (online).

NO GOVERNO

Nesta fase, conte com os treinamentos
e com a Consultoria de Negócios da Senior.

Nesta fase, conte com o
aplicativo Análise de Impacto.

Nesta fase, conte com o software
Gestão de  Pessoas | HCM.

Nesta fase, conte com o software
Documentos eletrônicos eSocial.

Gestão 
Empresarial | ERP

Gestão
de Pessoas | HCM

Gestão de Acesso
e Segurança

Performance
Corporativa

Gestão de Logística
WMS TMS

Conheça nossas soluções: senior.com.br

senior.sistemas1

(11) 95485-03000800.648.3300 

Antes de serem encaminhadas ao governo, é preciso organizar as informações.EMPRESA

1 Conheça o eSocial.

Analise riscos, revise processos e defina plano 
de ações para o atendimento às exigências.

2

Analise sua base dados garantindo que as informações 
estejam de acordo com as exigências do eSocial.

3

4 Faça a Qualificação Cadastral dos colaboradores para 
evitar divergências com o cadastro da base do governo.

Algumas validações são realizadas online pelo governo no momento da transmissão. 
Ao final do processo, a empresa recebe um comprovante de entrega do governo.

A TRANSMISSÃO

1
Empresas em geral precisam ter uma solução que envie os 
arquivos - tabelas, não periódicos e periódicos - assinados 
digitalmente para o ambiente do eSocial por meio de webservice.


