GESTÃO DE
PESSOAS | HCM

REVOLUCIONE A GESTÃO DE
PESSOAS COM UM RH DIGITAL
Revolucione a experiência das pessoas
transformando processos por meio de
novas plataformas digitais. Com a Senior

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

você usa o melhor da tecnologia a favor da
sua empresa para atrair, engajar, capacitar e
reter seu capital humano.

Reconhecida no mercado, a Senior foi eleita
15 vezes na premiação Top of Mind de RH.
10 vezes entre os 100 melhores
fornecedores de RH | Grupo Gestão & RH.

MAIS COMPETITIVIDADE COM O
RH NA PALMA DA SUA MÃO
AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE

INOVAÇÃO

Automatize processos, agilize a operação e
ganhe tempo para focar no negócio.

Conecte as pessoas e promova
novos modelos de gestão.

MAXIMIZE RESULTADOS

FLEXIBILIDADE

Foque em resultados conectando os
colaboradores com a estratégia da sua empresa.

Solução completa para organizações
de todos os portes e segmentos.

EM COMPLIANCE

PROTAGONISMO

Evite preocupações com riscos trabalhistas
com uma solução sempre atualizada
com a legislação vigente.

Crie uma nova experiência estimulando
a autonomia e uma gestão proativa.

Com a Senior, sua empresa tem a solução completa para o eSocial.
Conte conosco para ajudar sua empresa a se adequar com
o mínimo de impacto e mais agilidade.

A SARA PODE
TE AJUDAR!
Com a Senior você tem
a disposição a Sara, um
chatbot inteligente que
usa da computação
cognitiva para simplificar
o acesso as informações
da Gestão de Pessoas.

CICLO DE VIDA DO COLABORADOR
RECRUTE

PROMOVA

Impulsione a carreira de
seus talentos.

Encontre pessoas
diferenciadas no mercado
de maneira rápida e
eficiente.

INTEGRE

Engaje o colaborador
com o negócio da sua
empresa por meio de
soluções interativas.

RECONHEÇA

Remunere seu time
pelo resultado.

DESENVOLVA

Potencialize a equipe para
uma alta performance.

AVALIE

Acompanhe o
desempenho de sua
equipe para maximizar
resultados.

CONECTE

Conecte as pessoas e
promova um ambiente
de colaboração.

CONHEÇA TODO O POTENCIAL QUE A SOLUÇÃO
GESTÃO DE PESSOAS | HCM TEM PARA SUA EMPRESA
PAINEL DE
GESTÃO
Tenha uma plataforma interativa que integra pessoas
e que 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;
Encontre as pessoas certas na hora que você precisa;
Estimule o feedback diário entre as pessoas;
Ganhe tempo automatizando processos.

PLANEJAMENTO
DE PESSOAL
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 impacto financeiro;
Potencialize os resultados otimizando
o orçamento de pessoal;
Crie relatórios para tomada de decisão
de acordo com a sua necessidade.

ADMINISTRAÇÃO
DE PESSOAL
Simplifique as atividades operacionais do
departamento pessoal com agilidade, segurança
e compliance 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.

GESTÃO DE TALENTOS
Descubra quem são seus talentos e não os perca de vista.
Encontre talentos de forma simples e rápida;
Reduza o tempo investido na gestão do processo seletivo;
Capacite seus colaboradores de forma organizada,
preparando-os para novos desafios;
Tenha conteúdos disponíveis para capacitação 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 fazendo
a gestão do clima organizacional.

MOODS - PESQUISA
CONTÍNUA DE CLIMA
Aumente a produtividade da sua empresa com
uma nova abordagem de monitoramento do clima
organizacional.
Engaje os colaboradores para contribuir na
melhoria contínua do clima organizacional;

SAÚDE E
SEGURANÇA
Forneça mais qualidade de vida para seu maior
patrimônio: seus colaboradores.
Mantenha o PPP e o LTCAT sempre prontos para
eventuais comprovações;

Estimule os gestores a criarem uma organização
mais inovadora, criativa, colaborativa, produtiva;

Elimine a necessidade de armazenagem de fichas
em papel distribuindo os EPIs eletronicamente e
comprovando por meio de biometria;

Personalize o questionário de acordo com a sua
necessidade;

Monitore a saúde auditiva de seus colaboradores
mantendo o controle dos exames audiométricos;

Invista seu tempo na promoção de ações eficazes
para a melhoria do clima;

Organize os atendimentos e procedimentos do seu
ambulatório, inclusive para a medicina assistencial;

Aumente a retenção de seus colaboradores com
um ambiente saudável;

Reduza os afastamentos por doenças gerenciando
campanhas de vacinação.

Tome decisões de forma rápida por meio de
dashboards do clima organizacional.

GESTÃO DA
REMUNERAÇÃO
Valorize as pessoas com uma Gestão de
Remuneração eficiente e transparente.
Estabeleça políticas de remuneração
de forma simplificada;
Dê autonomia para o gestor aplicar
a política de remuneração;
Avalie os impactos na massa salarial
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;
Previna o passivo trabalhista automatizando a
aplicação das políticas de remuneração;
Disponibilize uma série de visões gerenciais para
apoiar a gestão da remuneração das equipes.

GESTÃO DO
PONTO
A forma segura de gerenciar a jornada de
trabalho, reduzindo 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 assinatura digital
do espelho do ponto;
Integre nossa solução de forma online com
diversas marcas de REPs;
Utilize a marcação de ponto mobile;
Chat integrado facilitando a comunicação
entre gestor e colaborador.

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

+100 CANAIS
DE DISTRIBUIÇÃO

10 DOS
50 MAIORES
VAREJISTAS

10 DOS
25 MAIORES
HOSPITAIS

8 DAS 10 MAIORES
COOPERATIVAS
AGRÍCOLAS

4 DAS 5 MAIORES
MONTADORAS DE
AUTOMÓVEIS

6 DAS 10 MAIORES
EMPRESAS DE
E-COMMERCE

Gestão Empresarial | ERP
Gestão de Pessoas | HCM
Gestão de Acesso e Segurança
Gestão de Relacionamento | CRM
Gestão de Logística | WMS TMS
Performance Corporativa

0800 648 3300

senior.sistemas1

(11) 95485-0300

senior.com.br

