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SOLUÇÕES
PARA SUA  
EMPRESA.

A SENIOR é referência nacional em sof-
twares para gestão. Com um dos mais 
completos portfólios para alta performan-
ce, oferece soluções em Gestão Empre-
sarial, Gestão de Logística, Gestão de 
Pessoas e Gestão de Acesso e Seguran-
ça. São mais de 100 mil contratos ativos em 
empresas de diversos portes e segmentos.

A companhia oferece tanto consulto-
rias como sistemas integrados que apoiam 
seus clientes na otimização de processos e 

modelos de negócios, inovação e produti-
vidade, simplificando a tomada de decisão 
e impulsionando a gestão.

São aproximadamente 1.200 colabora-
dores distribuídos entre a sede (Blumenau/
SC), filiais, escritórios e unidades de negó-
cios, além de mais de 150 consultores e cer-
ca de 100 canais de distribuição em todo 
Brasil.

Esta é a SENIOR, uma empresa em cons-
tante evolução e que não para de crescer.

Prover diferenciais competitivos 
e sustentáveis para as 
organizações, com pessoas 
comprometidas e valorizadas.M

IS
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O Soluções de alta 
performance 
para gestão.NE

GÓ
CI

OSer a melhor 
escolha em soluções 
inovadoras.VI

SÃ
O

Foco do cliente, Ética, 
Inovação, Valorização 
das Pessoas, Qualidade e 
Maximização dos resultados.VA
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Painel de 
Gestão

CONHEÇA TODO O POTENCIAL QUE A SOLUÇÃO GESTÃO DE PESSOAS | HCM TEM PARA SUA EMPRESA
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Com a Senior a sua empresa está sempre à frente. 
Conheça o Portal de Exigências Legais da Senior: 

http://documentacao.senior.com.br/exigenciaslegais



 #VIABILIZE
      Nossas soluções estão    
     disponíveis no modelo 
SaaS ou On-premise.

Conectividade:
Conecte as pessoas e promova a colaboração.

Aumente sua produtividade:
Automatize processos, agilize a operação e 
ganhe tempo para focar no negócio. 

Maximize resultados:
Foque nos resultados conectando os colabo-
radores com a estratégia da sua empresa.

Em compliance:
Evite preocupações com riscos trabalhis-

tas. A Senior está sempre atualizada com 
a Legislação vigente. 

Flexibilidade:
Solução para organizações de todos os 
portes e segmentos.

RECONHECIMENTO

O RH agora é digital! Você está preparado? 
Com a Senior você usa o melhor da tecnologia a favor da 
sua empresa para engajar e aproveitar o seu 
maior capital: as pessoas.

CICLO DE VIDA DO COLABORADOR

GANHE PRODUTIVIDADE E FOQUE NO NEGÓCIO COM AS 
SOLUÇÕES DE GESTÃO DE PESSOAS | HCM DA SENIOR.GESTÃO DE 

PESSOAS | HCM

FACILIDADE
DE PAGAMENTO
Financie todo seu projeto em 12x pelo 
Santander ou utilize seu cartão BNDES.

Eleita por 14 vezes  - na  premiação TOP OF MIND 
DE RH - uma das 5 empresas mais lembradas na 
categoria Tecnologia para Gestão de RH.

Dez vezes entre os 100 MELHORES 
FORNECEDORES DE RH | GRUPO GESTÃO & RH

Números
» Mais de 5 milhões de pessoas são gerenciadas por meio da solução Gestão de 
Pessoas | HCM da Senior;
» Descentralize processos e aumente em até 60% a produtividade da sua empresa;
» Em compliance com o eSocial.

Tenha uma plataforma inte-
rativa que integra pessoas e 
promove a autogestão.

» Disponibilize uma visão integrada do perfil 
das pessoas;
» Acelere a integração dos novos membros da 
equipe;
» Torne seu colaborador o protagonista de sua 
carreira;
» Possibilite o feedback entre as pessoas de 
qualquer lugar a qualquer hora;
» Encontre as pessoas certas na hora que você 
precisa;
» Ganhe tempo automatizando processos;
» Entregue uma nova experiência para seu 
colaborador.

Painel de Gestão

Valorize as pessoas com uma Ges-
tão de remuneração eficiente.
» Estabeleça políticas de remune-
ração de forma simplificada;

» Esteja seguro ao dar autonomia para o gestor 
aplicar a política de remuneração;
» Avalie os impactos sobre a remuneração por 
meio de simulações;
» Acompanhe o nível de aderência dos seus 
Colaboradores em relação a sua política de 
remuneração;
» Monitore a evolução da remuneração de seus 
funcionários em comparação com o desempenho;
» Reduza riscos trabalhistas conhecendo sua 
massa salarial.

Gestão da Remuneração

Descubra quem são seus ta-
lentos e não os perca de vista.
» Encontre talentos de forma 
simples e rápida;

» Reduza o tempo investido na gestão do pro-
cesso seletivo;
» Capacite seus colaboradores de forma orga-
nizada, preparando-os para novos desafios;
» Tenha conteúdos disponíveis para capacita-
ção em qualquer lugar, a qualquer momento;
» Forneça feedbacks em tempo real;
» Inspire os talentos para crescerem na sua 
empresa;
» Supere os resultados da sua empresa fazen-
do a gestão do clima organizacional.

Gestão de Talentos

A forma segura de gerenciar 
a jornada de trabalho, redu-
zindo custos.
» Obtenha ganhos de até 60% de 

produtividade no processo de acerto de ponto;
» Reduza em até 35% as solicitações de ajuste 
após o fechamento;
» Monitore as horas em tempo real;
» Esteja em compliance com as Portarias 1.510 
e 373 do MTE;
» Automatize as penalidades e faça uma gestão 
efetiva do passivo trabalhista;
» Elimine custos com a assinatura digital do es-
pelho do ponto;
» Integre nossa solução de forma online com 
diversas marcas de REP ś;
» Utilize a marcação do ponto mobile para quem 
não tem acesso ao REP.

Ponto

Simplifique o planejamento 
de pessoal da sua empresa.  
» Organize e controle de forma 
precisa o quadro de vagas;

» Planeje as promoções e movimentações de 
pessoal com segurança;
» Simule diversos cenários para análise do im-
pacto financeiro;
» Potencialize os resultados otimizando o orça-
mento de pessoal;
» Crie relatórios para tomada de decisão de 
acordo com a sua necessidade.

Planejamento de Pessoal

AVALIE
Acompanhe o 
desempenho de 
sua equipe para 
maximizar resultados.

RECONHEÇA
Remunere seu time 
pelo resultado.

PROMOVA
Impulsione a carreira 

de seus talentos.
INTEGRE

Engaje o colaborador com 
o negócio da sua empresa 

por meio de soluções 
interativas.

RECRUTE
Encontre pessoas 

diferenciadas no mercado de 
maneira rápida e eficiente.

Forneça mais Qualidade de Vida 
para seu maior patrimônio: seus 
colaboradores!
» Organize o trabalho da CIPA 

mantendo a equipe preparada para investigar, 
discutir e projetar o melhor ambiente de trabalho;
» Totalmente aderente às exigências do eSocial;
» Saiba quem são seus brigadistas e garanta 
que eles estejam prontos para atuar em qual-
quer emergência;
» Dê condições para que o SESMT otimize as 
suas ações de coordenação, fiscalização e ava-
liação dos programas de Segurança e Saúde 
Ocupacional;
» Mantenha o PPP e o LTCAT sempre prontos 
para eventuais comprovações;
» Elimine a necessidade de armazenagem de 
fichas em papel distribuindo os EPIs eletronica-
mente e comprovando por meio de biometria;
» Evite gastos desnecessários e mantenha seus 
equipamentos de segurança revisados e prontos 
para serem utilizados;
» Monitore a saúde auditiva dos colaboradores 
mantendo o controle dos exames audiométricos;
» Organize os atendimentos e procedimentos 
do seu ambulatório, inclusive para a medicina 
assistencial;
» Reduza os afastamentos por doenças geren-
ciando campanhas de vacinação;
» Esteja em conformidade com as seguintes 
NR’s 4, 5, 6, 7, 9 e 23 do MTE.

Saúde e Segurança

Simplifique as atividades operacio-
nais do Departamento pessoa ofere-
cendo agilidade, segurança e com-
pliance nas relações trabalhistas.

» 100% aderente ao eSocial;
» Flexível para atender qualquer convenção 
coletiva de trabalho;
» Gerencie o consumo em refeitórios;
» Faça a gestão de colaboradores, terceiros e 
parceiros;
» Integre com outras soluções;
» Automatize a gestão de seus benefícios.

Administração de Pessoal

O RH NA PALMA DA SUA MÃO

CONECTE
 Conecte as pessoas 
e promova um 
ambiente de 
colaboração.

DESENVOLVA
Potencialize a equipe para 

uma alta performance.
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cendo agilidade, segurança e com-
pliance nas relações trabalhistas.

» 100% aderente ao eSocial;
» Flexível para atender qualquer convenção 
coletiva de trabalho;
» Gerencie o consumo em refeitórios;
» Faça a gestão de colaboradores, terceiros e 
parceiros;
» Integre com outras soluções;
» Automatize a gestão de seus benefícios.

Administração de Pessoal

O RH NA PALMA DA SUA MÃO

CONECTE
 Conecte as pessoas 
e promova um 
ambiente de 
colaboração.

DESENVOLVA
Potencialize a equipe para 

uma alta performance.



Gestão de Pessoas | HCM
 

Gestão
Empresarial | ERP

Performance
Corporativa

Gestão de Logística
WMS TMS

Gestão de Acesso  
e Segurança

Conheça 

nossas 

outras 

soluções:

senior.com.br/rh

senior.sistemas1

(11) 95485-03000800.648.3300 

SOLUÇÕES
PARA SUA  
EMPRESA.

A SENIOR é referência nacional em sof-
twares para gestão. Com um dos mais 
completos portfólios para alta performan-
ce, oferece soluções em Gestão Empre-
sarial, Gestão de Logística, Gestão de 
Pessoas e Gestão de Acesso e Seguran-
ça. São mais de 100 mil contratos ativos em 
empresas de diversos portes e segmentos.

A companhia oferece tanto consulto-
rias como sistemas integrados que apoiam 
seus clientes na otimização de processos e 

modelos de negócios, inovação e produti-
vidade, simplificando a tomada de decisão 
e impulsionando a gestão.

São aproximadamente 1.200 colabora-
dores distribuídos entre a sede (Blumenau/
SC), filiais, escritórios e unidades de negó-
cios, além de mais de 150 consultores e cer-
ca de 100 canais de distribuição em todo 
Brasil.

Esta é a SENIOR, uma empresa em cons-
tante evolução e que não para de crescer.

Prover diferenciais competitivos 
e sustentáveis para as 
organizações, com pessoas 
comprometidas e valorizadas.M

IS
SÃ

O Soluções de alta 
performance 
para gestão.NE

GÓ
CI

OSer a melhor 
escolha em soluções 
inovadoras.VI

SÃ
O

Foco do cliente, Ética, 
Inovação, Valorização 
das Pessoas, Qualidade e 
Maximização dos resultados.VA

LO
RE

S

Painel de 
Gestão

CONHEÇA TODO O POTENCIAL QUE A SOLUÇÃO GESTÃO DE PESSOAS | HCM TEM PARA SUA EMPRESA

Administração 
de Pessoal

Saúde e 
Segurança

Gestão de 
Talentos

PontoGestão da 
Remuneração

Planejamento 
de Pessoal

Com a Senior a sua empresa está sempre à frente. 
Conheça o Portal de Exigências Legais da Senior: 

http://documentacao.senior.com.br/exigenciaslegais


