
Serviços financeiros conectados 
de forma inteligente, no seu 

momento.



Fintech do Grupo Senior 

Por 3 décadas, a Senior Sistemas 
impulsionou seus clientes com soluções 
inovadoras. Agora, a wiipo conta com a 
mesma inovação.

+800 clientes
em todos os produtos em 12 meses de operação

+600 mil
colaboradores com acesso aos produtos wiipo

+100 mil
boletos emitidos



Nosso posicionamento

A wiipo é uma plataforma digital que reúne diversos serviços financeiros 
integrados e fáceis de contratar, trazendo agilidade, flexibilidade, 

autonomia e tecnologia de ponta.

Nosso propósito é oferecer a empresas e pessoas, a liberdade e poder 
de escolha no consumo de serviços financeiros.

We are wiipo. 
We power you. 



Nossa proposta

Dar liberdade 

de escolha da 

melhor oferta

Oferecer as 

soluções certas 

para as 

necessidades de 

cada cliente

Ser uma 

plataforma 

integrada ao 

sistema de gestão 

já utilizado pelas 

empresas





Nossos produtos

Crédito
Consignado wiipo

Holerite Digital + Informe 
de Rendimentos via 
Aplicativo wiipo



Clientes wiipo | Holerite Digital



Benefícios

▪ Agilidade para o RH - integrado ao HCM

▪ Contratação e ativação rápida

▪ Educação financeira para seu colaborador

▪ Informe de Rendimentos disponível direto pelo app

Outras Vantagens:

▪ Reduza gastos com impressões e envie holerites grátis

▪ Junte-se à transformação digital com holerites via app 
wiipo

▪ Ajude o meio ambiente com menos papel, é tudo digital

Totalmente gratuito para sua 
empresa e colaboradores

Seus holerites e 
informe de 
rendimentos
disponibilizados
de forma digital, 
totalmente grátis 
no app wiipo

Holerite Digital | App wiipo



Holerite Digital | 
App wiipo

Dê play e 
confira 

como 
funciona!



Clientes wiipo | Crédito Consignado



Crédito Consignado wiipo
Benefícios

▪ Crédito com juros justos de verdade

▪ Experiência criada para seu colaborador economizar

▪ Resolvemos a vida financeira do seu colaborador

▪ Contratação e aprovação fácil para o RH

▪ Integração com Sistema de Gestão Senior

Outras Vantagens:

▪ Crédito no mesmo dia

▪ Contratação na palma da mão, por WhatsApp ou 
App

▪ Sem contrato de exclusividade! Seus colaboradores 
podem ter mais de uma opção de oferta

Taxas a partir de 0,99% a.m. para 
colaboradores

Sem custos para a empresa 
Prazos entre 1 a 48 meses

Tranquilidade
financeira 
quando seus 
colaboradores 
mais precisam



Vamos valorizar seu tempo

Da população
brasileira, teve

perda de renda
familiar devido à 

pandemia

Por que isso é importante agora?

Da população
economicamente ativa, 

está inadimplente

Dos CPFs, estão no 
Cheque Especial

Fontes: Bacen: Jun/20  | Datafolha: Ago/20

59% 32%46%
Dos créditos

concedidos a PFs têm
taxas superiores a 

100% a.a., 
mensalmente

77%



Vamos valorizar seu tempo

Fonte: Bacen: Jun/20

Crédito nos Bancos: o mesmo CPF, com taxas MUITO diferentes.

R$ 5.000 
em 12 parcelas

podem se transformar
em bola de neve

+313% a.a.
(13% a.m.)

+197% a.a.
(9,5% a.m.)

+92% a.a.
(5,6% a.m.)

Cheque Especial

24% a.a.
(1,7% a.m.)

Cartão de Crédito
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Consignado
Privado

Empréstimo Pessoal

R$ 11.457

R$ 9.407

R$ 7.392

R$ 5.664



Veja como 
funciona

Crédito Consignado wiipo



Crédito Consignado wiipo

Antes da wiipo Com a wiipo

20 min 01 min
baixa produtividade tempo para o que realmente importa

para aprovação do consignado
de cada funcionário

+ economia

para aprovação do consignado de cada
Funcionário 20 min = 20 funcionários

nenhuma vantagem ou benefício

Adicione segurança ao seu processo: 
100% de acordo com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD)



Crédito Consignado wiipo

Como 
conseguimos 
efetivamente 
reduzir o 
endividamento 
do colaborador

Troca Direta de Dívidas
Consignado Completo

Acompanhamos a “Evolução da educação financeira do 
colaborador”

Tecnologia para “Educação de Crédito” e redução de dívidas

Antecipação de Salário
1 a 3 meses

Prevenir uso do cheque especial e rotativo do cartão de crédito

Operações de médio e longo prazo

4 a 48 meses
As melhores taxas com aprovação em tempo real

Cada cliente tem LIMITE SEGMENTADO para:

Crédito em Conta

Troca de ofertas de Consignado



Crédito Consignado wiipo

O Crédito Consignado wiipo
na vida do colaborador

Taxa de juros
0,99 a 3,39% a.m.

De acordo ao risco do colaborador e 
duração da operação. 

Taxa de Juros – Negativados
2,29 a 4,99% a.m.

Negativados também têm crédito, com as 
melhores taxas do mercado.

Prazos de Pagamento
1 a 48 meses

O melhor do mercado

01

02

03

Tranquilidade
financeira 
quando seus 
colaboradores 
mais precisam



Crédito Consignado wiipo



Crédito Consignado wiipo

Conheça nossos parceiros



02.

Crédito Consignado wiipo

01.

02.

03.

* De acordo com o risco do colaborador e duração da operação

** Negativados também têm crédito com as melhores taxas do 
mercado

Taxa de juros* de 1,29 a 2,49% am

Taxa de juros** – negativados
De 2,29 a 3,39% am

Prazos de pagamentos
1 a 48 meses

01.
Taxa de juros* de 0,99 a 2,49% 
am

Taxa de juros** – negativados
De 2,44 a 4,99% am

Prazos de pagamentos
1 a 48 meses

03.



Crédito Consignado wiipo

Como é a vida do cliente sob 
cuidados da wiipo|Ali?

(11) 4003.4458: Whatsapp + Central + App 
Móvel
Tudo que precisa está aqui.

3 etapas, em minutos
Cadastro, simulação e aprovação em minutos.

Atendimento que resolve
Atendimento humano disponível sempre que 
precisar.



Economizômetro
oferece a melhor saída para 
acabar com o endividamento.

Educação de crédito
(a parte mais crítica da educação financeira)
Aplicado na prática com resultados.

Economia acumulada
Controle do endividamento e economias já obtidas.

Identifica, orienta e troca as dívidas com maior
redução
Prioriza contratos para redução e executa a troca
direta.

Intuitivo e direto
Duas opções: Reduzir tempo de contrato ou valor das 
parcelas

Crédito Consignado wiipo



Mudança para a dívida mais barata

Fontes: (1)Caso real de um cliente da Creditas Consignado em 2019 (2) Simulação com dados apresentados pelo Banco Central Brasileiro

Mateus
Transferiu sua dívida para a 
Creditas. O valor de suas
parcelas diminuiu mais de 
R$100 e ele pagará 12 meses a 
menos de parcelas.

O colaborador pode deixar o alto endividamento quando transfere sua dívida para 
a Creditas, onde encontra valores mais baixos e parcelamento facilitado.

Simulação de troca de dívida

Dívida Atual

Valor solicitad
o R$ 10.000 R$ 10.000

Prazo 36 meses 36 meses

TAC
(média: 3%) R$ 300 -

Taxa de juros 3,0%
(média de mercado)

1,99%
(média da Creditas)

Valor 
da Parcela R$ 458 R$ 391

Custo efetivo
total

R$ 16.789
(valor sem inclusão do IOF)

R$ 14.101
(valor sem inclusão do IOF)

Economia média do colaborador
ao transferir para a Creditas R$ 2.688

Crédito Consignado wiipo



Chega de precisar
recorrer ao
Cheque Especial em
casos de emergência

Antecipação Salarial

Antecipação de Salário Diário

▪ Limite mensal: até 40% do salário

Dinheiro na conta em 1 dia útil

▪ Cobrança por saque: R$ 5,00 

▪ Saque ilimitado mensal: R$ 25,00

▪ 2 saques gratuitos por ano

Valor descontado em folha de pagamento

▪ Em apenas um boleto, já com todos os valores 
emprestados, para pagamento do que será 
descontado dos salários dos colaboradores





Nossos produtos 

Gestão de Recebíveis

Emissão e gestão de boletos



Clientes wiipo | Gestão de Recebíveis (boletos)



Benefícios

▪ Integrado ao ERP XT

▪ Processo automatizado

▪ Taxas competitivas

É mais que só emitir boletos, é Gestão de 
Recebíveis

▪ Confirmação de Registro no ERP

▪ Envio pelo E-docs

▪ Tratamento de ocorrências (Cancelamento, Substituição, 
alteração de vencimento)

▪ Liquidação dos títulos pagos no ERP

▪ Lançamento da Taxa de cobrança individual

▪ Importação de Extrato para dentro do ERP

▪ Conciliação da Conta Interna do ERP

▪ Francesinha (Relatório)

Gestão de Recebíveis (boletos)

Gerencie cobranças
da sua empresa de 
forma simplificada e 
sem burocracia

https://www.youtube.com/watch?v=bpLRWqHLQM4


Sem wiipo

ERP Baixar 
Arquivos 

CNAB

Subir no 
banco

Banco 
processa e 
registra os 

boletos

Download 
do arquivo 
de retorno

Baixa dos 
títulos 

manual no 
ERP

Com wiipo

Seleção de documentos 
para emissão de boletos 

no ERP

Boletos emitidos e 
registrados 

automaticamente

Acompanhamento e 
baixa dos títulos 

automáticas no ERP

Utilizando nossa 
solução, uma 
empresa de grande 
porte economiza 
em média 1h de 
seus analistas 
financeiros por dia

Gestão de Recebíveis (boletos) 



Plataforma de Gestão de 
Recebíveis

Funcionalidade Wiipo +  ERP XT Arquivo 
CNAB Outras Fintechs

Emissão e registro de Boleto na Instituição
Financeira Automática Interação Humana Sem integração

Confirmação de Registro no ERP Automático Interação Humana Sem integração

Envio pelo E-docs Automático Automático Não

Tratamento de ocorrências (Cancelamento, 
Substituição, alteração de vencimento) Automático Automático Não

Liquidação dos títulos pagos no ERP Automático Interação Humana Sem integração

Lançamento da Taxa de cobrança individual Automático Interação Humana Não

Importação de Extrato para dentro do ERP Automático Interação Humana Sem integração

Conciliação da Conta Interna do ERP Automático Interação Humana Sem integração

Regras de exclusão de títulos (Similar ao de 
remessa existente no ERP) Nativo Nativo Não

Francesinha (Relatório) Nativo Não Não

Cancelamento Automático Interação Humana Sem integração

Movimento no ERP entre a conta de 
recebimento e conta corrente Automático Manual Sem integração

O que Plataforma de Gestão de Recebíveis wiipo faz por sua empresa?



Bronze Prata Ouro Platina Diamante

1 a 200
boletos liquidados 

no mês

201 a 500
boletos liquidados 

no mês

501 a 1.000
boletos liquidados 

no mês

1.001 a 2.000
boletos liquidados 

no mês

2001 a 4000
boletos liquidados 

no mês

R$ 65  R$ 225 R$ 470 R$ 930 R$ 1.830

+ + + + +

R$ 1,95 boleto R$ 1,76 boleto R$ 1,71 boleto R$ 1,63 boleto R$ 1,44 boleto

Escolha um dos nossos planos mensais:

Transformação digital do financeiro de sua empresa

Acima de 4.000 boletos mensais, solicite uma proposta personalizada.

Validade: Maio/21

Gestão de Recebíveis wiipo

* Excedente ao plano: R$4,00 por boleto.



Como acessar a wiipo

Acesse:
www.wiipo.com

Acesse:
Acesso via Senior X e HCM/ERP Senior

Acesse:
www.store.senior.com.br



Conhecer e contratar

Acesse

wiipo.com

Escolha 

o produto quer deseja conhecer 
mais detalhes.

Preencha
o formulário do site! 

PRONTO!
Você já iniciará a contratação 
online ou através de nossos 
especialistas.

#borawiipar

www.wiipo.com



Obrigado!
www.wiipo.com


