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Documento de Escopo – Conversão Metadados para HCM Senior 

O detalhamento de escopo abaixo apresentado contempla apenas a legislação trabalhista 
do Brasil. Para atendimento de outros países é preciso solicitar uma análise específica e 
proposta adicional. 

A implantação ocorrerá de maneira remota. Em caso de necessidade adicional, poderá ser 
alocado um consultor in loco para treinamento e/ou acompanhamento. Essa necessidade 
deverá ser reportada ao gerente de projeto Senior. 
 
 

[Implantação Benefícios (BS)] 
Benefícios Completo, com implantação de todas as funcionalidades do módulo. 
Processos que o cliente será capacitado para efetuar a parametrização: Vales, Assistência, 
Empréstimos Consignados, Auxilio Creche e Vale-transporte. 
 
Processos que não fazem parte do treinamento e também não fazem parte da implantação: 
Atendimentos, Serviço Social, Empréstimos e Viagens. Caso for necessário, poderá ser 
adquirido horas através de pacote adicional. 
 
Premissas gerais: 
- O usuário chave será capacitado no cadastramento de 1(um) registro de cada um dos 
processos citados no escopo do módulo Benefícios. 
- Importação de Dados: Não está previsto no escopo desta proposta a importação de dados do 
sistema legado ou ainda de planilhas. 
em Excel. Se for necessário, poderá ser contratada horas adicionais aos projetos, através de 
aprovação prévia do cliente e gerente de projetos. 
- Customização: Não estão previstos o desenvolvimento de relatórios, importadores de 
arquivos TXT de convênios ou ainda integração com demais sistemas terceiros. 
- Demais funcionalidades do produto que não estão citadas nas propostas, não fazem parte do 
escopo de implantação. Caso necessário poderão ser contratadas horas adicionais. 
 
FUNCIONALIDADES QUE NÃO SERÃO IMPLANTADAS - FORA DO ESCOPO: 
- Customização de rotina para controle de saldos de Vale Transporte, Vale Alimentação e/ou 
Vale Refeição para compra somente do valor complementar ao montante do mês vigente. 
 
[BS - Parametrização dos Planos de Saúde] 
Processo padrão do sistema Senior prevê a implantação de 1(um) plano de assistência e 1(um) 
lançamento de coparticipação, conforme um dos tipos abaixo: 
- S - Faixa Salarial: o salário do colaborador é encaixado nas faixas, encontrando assim o 
percentual ou valor devido. 
- C - Faixa Salarial (Salário e Complemento): o salário do colaborador é encaixado nas faixas, 
encontrando assim o percentual ou valor devido. 
- E - Faixa Etária (Mês de Aniversário): a idade do colaborador e do dependente são 
enquadradas nas faixas etárias, encontrando assim o percentual ou valor devido. Com esta 
opção, para determinar o valor de desconto, o sistema levará em conta o mês de aniversário do 
colaborador. 
- A - Faixa Etária (Mês seguinte ao Aniversário): funciona da mesma forma que a opção "E", 
com a diferença de que o sistema irá considerar o mês imediatamente seguinte ao aniversário 
do colaborador para determinar o valor de desconto. 
- P - Composição Salarial: a composição salarial do colaborador é encaixada nas faixas, 
encontrando assim o percentual ou valor devido. O valor é sempre integral conforme 
assinalamento do colaborador. 
 
- Cadastramento das informações: é de responsabilidade do cliente o cadastramento dos 
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assinalamentos de colaboradores e dependentes. Para geração das informações de DIRF / 
eSocial, é necessário o cadastramento dos colaboradores/dependentes ativos e demitidos 
desde a contratação do plano pelo colaborador. 
 

- Relatórios de conferência: Para conferência dos valores de assistência, está previsto a 
utilização dos relatórios padrões Senior, disponibilizados na versão, sem desenvolvimento de 
relatórios específicos. 
 
- Integração com sistemas terceiros: Não estão previstos o desenvolvimento de modelos de 
importação de valores / cadastramento dos planos de saúde/odontológicos/seguros ou 
coparticipação de sistemas terceiros, com escopo diferente do utilizado no sistema Metadados. 
- Customizações: Caso o cliente possuir alguma particularidade nos cálculos dos valores, como 
controle de saldos de coparticipações (descontar considerando teto), descontos antecipados ou 
proporcionais na admissão e demissão, estes serão mapeadas e implementadas após 
aprovação de proposta adicional. 
 
 
[BS - Parametrização / Lançamento Reembolso] 
Processo padrão do sistema Senior prevê a implantação de 1(um) auxilio creche. 
- Os tipos previstos para parametrização são: P - Pré-escola, C - creche ou B - babá; 
 
- Cadastramento das informações: é de responsabilidade do cliente o cadastramento dos 
assinalamentos de colaboradores e dependentes. 
 
- Relatórios de conferência: Para conferência dos valores de auxilio creche, está previsto a 
utilização dos relatórios padrões Senior, disponibilizados na versão, sem desenvolvimento de 
relatórios específicos. 
 
[BS - Empréstimo Consignado] 
Parametrização da rotina de empréstimos consignados: 
- Definições para utilização de empréstimos consignados 
- Manutenções nos empréstimos consignados 
- Importação de arquivo bancário com os valores de empréstimos consignados 
 
[BS - Parametrização do Empréstimo Consignado] 
Processo padrão do sistema Senior prevê a implantação de 1(um) empréstimo consignado com 
1(uma) instituição financeira. O percentual da margem do consignado é um parâmetro geral 
definido por instituição financeira (por banco). 
 
- Cadastramento das informações: é de responsabilidade do cliente o cadastramento dos 
assinalamentos de colaboradores. 
 
- Importação dos valores de instituições financeiras: o sistema possui por padrão os leiautes de 
importação dos valores de consignados dos seguintes bancos: Banco Real, Cartão Qualidade, 
Febraban, Banco Itaú, Banco BMG, Unibanco. Caso a instrução financeira utilizada pela 
empresa não esteja nessa relação, poderá ser solicitada proposta adicional. 
 
- Relatórios de conferência: Para conferência dos valores de empréstimo consignado, está 
previsto a utilização dos relatórios padrões Senior, disponibilizados na versão, sem 
desenvolvimento de relatórios específicos. 
 
[BS - Gestão de Vales] 
 
[BS - Parametrização da rotina de Vales] 
Processo padrão do sistema. Senior prevê a implantação de 1(um) vale alimentação ou 1(um) 
vale refeição, conforme os tipos abaixo: 
- F - Valor Fixo: busca o valor do vale informado no assinalamento/solicitação e multiplica pela 
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quantidade de vales do assinalamento/solicitação. 
- S- Valor do Salário: utiliza como base de cálculo o salário mensal do colaborador vigente na 
data da integração. - M - Salário Mínimo: utiliza como base de cálculo o salário mínimo vigente 
na data da integração. 
- C - Salário Base e Complementar: utiliza como base de cálculo o valor do salário mensal e o 
complementar do colaborador vigente na data da integração. 
- V - Valor do Vale: utiliza como base de cálculo o valor digitado no campo valor do vale desta 
mesma tela. 
- G - Gerado: busca a quantidade de vales informada no assinalamento/solicitação para os dias 
úteis, domingos, sábados e feriados e multiplica pelo valor informado neste cadastro. Este tipo 
é muito utilizado para cálculo de vale refeição. A geração dos vales que o colaborador utilizará 
durante o mês. Esta geração obedece à escala horária do colaborador. Afastamento Período 
Apuração: comportamento do sistema em caso de descontar os vales em caso de faltas / 
afastamentos.  

- Afastamento: Desconta as perdas equivalentes aos afastamentos ocorridos no período de 
Faltas Vales e também os afastamentos ocorridos no período de Apuração Vales. 
- Afastamento e Programação de Férias: Desconta as perdas equivalentes aos afastamentos 
ocorridos no período de Faltas Vales, os afastamentos ocorridos no período de Apuração Vales 
e também os dias já cadastrados com programação de férias (no Administração de 
Pessoal).No cadastro do vale iremos indicar em quais situações de afastamento o colaborador 
irá perder o vale corresponde ao dia do afastamento, independentemente da quantidade de 
horas indicadas no afastamento. 
 
- Relatórios de conferência: Para conferência dos vales gerados, está previsto a utilização dos 
relatórios padrões Senior, disponibilizados na versão, sem desenvolvimento de relatórios 
específicos. 
 
- Relatórios para efetuar a recarga de benefícios (cartão) dos colaboradores: 
O escopo padrão contempla a utilização dos seguintes leiautes para recarga de benefícios 
(fornecedores): TICKET, VR, VB Serviços, Sodexo, Visa Vale, Siga, Good Card, VT Smart, 
Sapore Benefícios. 
 
[BS - Parametrização dos VTRs] 
Processo padrão do sistema Senior prevê a implantação de 1(uma) escala de vale-transporte e 
1(uma) empresa de transporte. O cadastramento das demais linhas/escalas e assinalamentos 
nos colaboradores é de responsabilidade do cliente. 
 
Os tipos de vale transporte que estão contemplados no sistema padrão: 
- Escala Diária: deverá ser informada a quantidade de passes para os dias úteis, sábados, 
domingos e feriados; 
- Escala Semanal: deverá ser informada a quantidade de passes para cada dia da semana; 
- Escala Fixa: deverá ser informada a quantidade fixa de passes para o período. 
 
- Relatórios de conferência: Para conferência dos valores de vale transporte, está previsto a 
utilização dos relatórios padrões Senior, disponibilizados na versão, sem desenvolvimento de 
relatórios específicos. Arquivos de recarga de créditos de V ale Transporte: estão previstas a 
geração do arquivo de recarga de créditos de vale transporte das seguintes empresas: 
TICKET, VR, VB Serviços, Sodexo, Visa Vale, Siga, Good Card, VT Smart, Sapore Benefícios. 
 
A gestão do vale-transporte é feita através de um cadastro de linhas e escalas, meios e 
empresas de transporte, com manutenção dos preços por data de alteração da ocorrência, 
permitindo a informação de um valor único ou múltiplo. 
 
A rotina de Vale Transporte não trata os Terceiros (Tipo de Colaborador = 2). 
 
[BS - Parametrização da integração com a Folha de Pagamento] 
Atividades Senior: 
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O consultor de implantação irá configurar os eventos/situações de exceção para integração 
com o Administração de Pessoal Senior, contendo a parametrização de 1(um) evento das 
características abaixo: 
- Horas Extras 
- Horas Faltas 
- DSR 
- Banco de Horas 
- Horas Faltas. 
 
Atividades Cliente: 
Efetuar a parametrização das demais situações e eventos de exceção para integração com o 
Administração de pessoal Senior. 
 
Fora de Escopo: 
- Geração de integração para outro sistema de administração de Pessoal (terceiro) 
 
[BS - Parametrização da rotina de Serviço Social] 
AGENDAMENTO 
Parametrização do processo pela equipe do cliente: 
- Parametrização das tabelas gerais (motivos de atendimento, solicitações de empréstimos); 
- Cadastro dos agendamentos com equipe de serviço social da empresa; 
- Emissão dos relatórios de conferência. 
 
O consultor de implantação Senior irá apoiar/validar o cliente com os seguintes processos: 
- Cadastro completo de 1(um) atendimento social; 
- Emissão dos relatórios da rotina. 
 
Itens fora do escopo: 
- Migração do históricos de atendimentos do sistema legado 
 
[BS – EMPRÉSTIMOS] 
Parametrização do processo pela equipe do cliente: 
- Parametrização das tabelas gerais; 
- Cadastramento dos empréstimos concedidos pela empresa, através do atendimento social. 
com equipe de serviço social da empresa; 
- Integração do desconto de empréstimo com o Folha Senior; 
- Emissão dos relatórios de conferência. 
 
O consultor de implantação Senior irá apoiar/validar o cliente com os seguintes processos: 
- Cadastro completo de 1(um) empréstimo social; 
- Integração de 1(um) empréstimo com a Folha Senior; 
- Emissão dos relatórios da rotina. 
 
Itens fora do escopo: 
- Migração do histórico de empréstimos do sistema legado; 
- Controle de margem consignável de empréstimo; 
- Integração com sistema terceiro de Folha de Pagamento. 
 

[Não está contemplado Acompanhamento Pós-Produção] 
Nessa proposta não está previsto o acompanhamento integral de consultoria pós a virada em 
produção do sistema. Após a validação dos cálculos paralelos e aceites efetuados, a 
consultoria Senior efetuará a virada em produção, acompanhamento a operação da primeira 
semana. Após esse prazo, se houver a necessidade, em tempo de projeto, o cliente deve 
solicitar através de proposta adicional. 
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[Implantação - Capacitação Técnica EAD dos Usuários] 
- Todos os treinamentos disponibilizados para o cliente contemplam os processos de maneira 
geral, sem as especificidades de cada segmento. 
- As gravações(EADs) abrangem todas as funcionalidades do módulo, porém, a implantação da 
solução ocorrerá conforme o escopo definido na proposta comercial. 
- Os EADs estarão liberados por 6 meses (180 dias) computados a partir da reunião de 
abertura do projeto, realizado com a equipe de implantação Senior e equipe do cliente. 
Expirada essa data, deverá ser contratado adicionalmente o pacote de capacitação. 

[CAPACITACAO - Benefícios] 
Treinamentos online que os usuários-chave devem assistir antes de iniciar as atividades de 
implantação: 
- Gravação Gestão de Benefícios 
 
Atividade Equipe Senior 
- Liberação do acesso aos treinamentos EAD. 
 


