
Produtos sob Medida
Entendemos que cada organização tem o jeito próprio de ser, os produtos sob 
medida são aqueles que desenhamos exclusivamente para você e sua 
empresa, com foco em atender sua necessidade específica que ainda não 
possui qualquer tecnologia, com objetivo de facilitar as atividades da área de 
recursos humanos.

Conheça nossas principais características:

(11) 5054.8600 | www.essence-rh.com.br | contato@essence-rh.com.br

EXPERTISE EM PROCESSOS DE RH

SUPORTE SOB MEDIDA

MAIS DE 25 ANOS DESENVOLVENDO 
SOLUÇÕES PARA RH

SOLUÇÕES INTEGRÁVEIS A QUALQUER 
SOLUÇÃO DO MERCADO

DESENHO, ARQUITETURA E 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

SOLUÇÕES ESPECÍFICAS PARA 
NECESSIDADES ESPECÍFICAS

CONSULTORIA PARA MAPEAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS



Para você entender melhor o que fazemos e como 
fazemos observe abaixo:

Expertise em processos de RH: a Essence RH tem como foco trabalhar com a área de 
recursos humanos, nossas soluções estão focadas em atender processos que cuidem das 
pessoas e que sejam para as pessoas. Nosso propósito principal é facilitar os processos de 
RH da sua empresa com soluções fáceis e rápidas de usar.

Soluções integráveis a qualquer solução do mercado: nossas plataformas são 
feitas sob medida e por isso nós entendemos a importância de integrar nossa aplicação aos 
sistemas que sua empresa já possui e portanto já estamos preparados para tal atividade.

Suporte sob medida: não basta as melhores soluções nós, da Essence RH, queremos 
que você tenha o melhor atendimento nas aplicações de todos os processos de recursos 
humanos da sua empresa e por isso, temos uma equipe de suporte especializada para 
atender a sua plataforma com todos os processos sob medida.

Desenho, arquitetura e desenvolvimento de software: como facilitadores dos 
processos de recursos humanos nós temos uma equipe estruturada que desenha para você 
a solução que atende a sua demanda, arquitetamos a estrutura da aplicação e 
desenvolvemos o sistema para você entregar resultados 100% personalizados.

Mais de 25 anos desenvolvendo soluções para RH: nascemos da empresa Soft 
Trade que está há mais de 25 anos no mercado e por isso temos total confiança que 
conseguimos criar e entregar as melhores soluções para você.

Soluções específicas para necessidades específicas: todo o processo possui 
particularidades e é aí que a Essence RH entra com a sua principal expertise: flexibilidade. 
Temos processos flexíveis que atendem todas as necessidades da sua empresa com 
processos desenhados especialmente para você e para sua necessidade.

Consultoria para mapeamento e acompanhamento dos processos: 
estaremos lado a lado a você para mapear todas as atividades correspondentes ao seu 
processo e acompanhá-las para que você obtenha sempre os melhores resultados.

Uma empresa


