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Relacionamento entre produtor e agroindústria

Controle da colheita Recebimento na agroindústria

BeneficiamentoArmazenagem

Transporte Varejo

Consumidor final

Gestão da frota

Planejamento da Safra

INVISTA EM TECNOLOGIA PARA GESTÃO DO 
AGRONEGÓCIO, UTILIZE INFORMAÇÕES DE 
FORMA EFICIENTE PARA COLHER OS MELHORES 
RESULTADOS, DO PLANTIO À VENDA
Aumente suas vendas e ganhe mais no processo produtivo, entenda 
como nossa solução gerencia cada etapa do seu dia:



Acabe de vez com estes desafios: 

Demora no recebimento de grãos;

Falta de integração entre as áreas;

Dificuldades de acesso e insegurança nas 
informações;

Falta de produtividade da safra;

Falta de confiança com produtor rural;

Má administração da estimativa de produção em 
relação às vendas;

Falta de uma solução completa para o seu negócio.

A solução que te oferece mais benefícios: 

Garanta segurança nas pesagens;

Tenha mais agilidade nos processos;

Mais confiabilidade e acesso às informações;

Transparência dos dados;

Aumento de produtividade;

Total rastreabilidade dos grãos;

Maior poder de negociação;

MAIS GESTÃO.

Balança / Romaneio:  
Tenha mais segurança nas pesagens com a captura 
automática de pesos. Controle o subproduto e a transgenia. 
Automatize a recuperação do ICMS e pagamento de royalties. 

Acerto de contas:  
Tenha informações confiáveis para a negociação do preço. 
Realize pagamentos sempre de acordo com o contrato 
e a cotação dia / hora. Tenha em mãos a apuração das 
movimentações para acerto de contas, controlando taxas e 
descontos. Controle bonificações de acordo com a entrega. 
Tenha o extrato do produtor sempre em tempo real. 

GESTÃO EMPRESARIAL | ERP 
Planejamento eficiente em todas as etapas

A SOLUÇÃO MAIS COMPLETA PARA 
O AGRONEGÓCIO DO BRASIL

Conte com um sistema que esteja em dia com as obrigações legais com profissionais 
especialistas para fazer o acompanhamento constante da legislação. No ERP da Senior você tem a garantia 
de atualização da legislação e obrigações acessórias. 
Faça ainda a Gestão do Produtor Rural com informações por atividade de entrada, recebimento de grãos e 
conferência, assim como o beneficiamento, gestão de contratos e dos estoques próprio e de terceiros.

Confira as funcionalidades específicas para o agronegócio: 

Tenha uma solução completa e intuitiva para o planejamento agrícola e 
a operacionalização da produção:

Solução aliada ao produtor rural:  
Controle os créditos e tenha uma eficiente gestão 

de cota capital. Garanta uma distribuição eficiente 
de perdas e danos e o cálculo do imposto de renda. 

Receituário Agronômico:  
Mais facilidade e segurança na emissão 

de receitas agronômicas e demais 
documentos exigidos pelos estados e 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento – MAPA, possibilitando 

a emissão dos receituários a partir do 
pedido de venda ou nota fiscal de saída.



A SENIOR ENTENDE DO SEU NEGÓCIO E TEM AS 
SOLUÇÕES CERTAS PARA TODAS AS CULTURAS

O portfólio completo da Senior que garante a evolução dos seus processos:

Cultura Permanente | Café
Com as soluções de Gestão da Senior, 
acompanhe toda movimentação do 
café, desde a fazenda até a venda, com 
informações de rastreabilidade, estoque 
e comercialização em uma única 
ferramenta.

Culturas Anuais | Grãos
Gerencie todo o ciclo de produção, 
desde a venda a distribuição do 
produto final com o portfólio completo 
da Senior. Mais resultados para 
agroindústria e produtor rural.

Culturas Anuais | Algodão
Além de obter uma visão gerencial 
completa do seu negócio, minimize riscos 
acompanhando a evolução da safra e das 
vendas através da solução de Gestão 
dos Contratos da Senior.

Leite
Tenha Gestão desde a coleta do leite até 
a contabilização de suas vendas. E mais, 
com a folha do leite Senior garanta o 
pagamento de um produto de qualidade 
com preço justo. Fidelize ainda mais o 
produtor rural e aumente sua produção.

GESTÃO DE PESSOAS | HCM
Disponibilize uma visão integrada do perfil das pessoas. Acelere a integração dos novos 
membros da equipe, tornando seu colaborador o protagonista de sua carreira. Possibilite o 
feedback entre as pessoas de qualquer lugar a qualquer hora e entregue uma nova experiência 
para seu colaborador.

GESTÃO DE RELACIONAMENTO | CRM
Fortaleça o relacionamento entre Agroindústria e seus produtores. Acompanhe os processos de cada 
produtor, o controle da venda de insumos, estoque e assistência técnica no campo. Tenha em mãos a 
capacidade produtiva considerando propriedades, culturas e as operações de safra.

GESTÃO DE ACESSO E SEGURANÇA
Cuide da segurança do seu patrimônio com soluções próprias para portaria, acesso de pessoas 
e veículos, monitoramento e infraestrutura de segurança.

GESTÃO DE LOGÍSTICA | WMS TMS
Disponha de soluções completas para gestão de logística em armazenagem, transportes, gestão 

de fretes e frotas. Realize o monitoramento de entregas com navegação orientada por GPS, 
comprovante de entregas digital e acompanhamento em tempo real.

PERFORMANCE CORPORATIVA
Tenha informações consolidadas com visões de negócios pré-definidas em um perfil para o produtor 
e outro para recebimentos. Garanta mais flexibilidade na extração de dados e georreferenciamento.

GESTÃO DE SUPERMERCADOS
Gerencie rotinas de Cota Capital, Controle de Sobras, Desconto em folha de pagamento e Controle 

de limite de compra dos associados de supermercados de cooperativas de bens de consumo.

GESTÃO DO CAMPO
Controle sua produção com mobilidade, simplicidade e eficiência nos apontamentos de campo. 
Realize o orçamento da safra, controle de estoques, planejamento de lavoura e eficiência 
operacional, cuidando da sua gestão como você cuida da sua lavoura. 

AGROINFO: Agroindústria na mão do produtor
Com o Agroinfo os produtores podem receber informações diretamente da Agroindústria, alinhando 

a comunicação do negócio e fortalecendo o relacionamento.



SENIOR
TECNOLOGIA 
PARA GESTÃO 
DO NEGÓCIO

Em constante evolução e com 30 anos de 

experiência no mercado, a Senior é referência 

nacional em softwares de gestão e em 

consultoria especializada, focada em inovação e 

desenvolvimento de soluções que simplificam 

a tomada de decisões e impulsionam a gestão. 

Mais do que nunca, o caminho para a conquista 

dos seus objetivos está em suas mãos.

+100 MIL 
CONTRATOS 

ATIVOS

10 DOS 
50 MAIORES 
VAREJISTAS

8 DAS 10 MAIORES 
COOPERATIVAS 

AGRÍCOLAS

7 DAS 10 MAIORES 
EMPRESAS DE 

AGRONEGÓCIO

6 DAS 10 MAIORES 
EMPRESAS DE 
E-COMMERCE

4 DAS 5 MAIORES 
MONTADORAS DE 

AUTOMÓVEIS

10 DOS 
25 MAIORES 
HOSPITAIS 

+100 CANAIS 
DE DISTRIBUIÇÃO



0800 648 3300 senior.sistemas1

Gestão Empresarial | ERP

Gestão de Pessoas | HCM

Performance Corporativa

Gestão de Relacionamento | CRM

Gestão de Logística | WMS TMS

Gestão de Acesso e Segurança

senior.com.br(11) 95485-0300


