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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 Gestão de Desempenho (GD)] 
Modelo de implantação realizado pela equipe do cliente, e com capacitação EAD da Senior: 
Importante: O Gestão de Desempenho, bem como todas as soluções a partir dele, não 
permitem customizações e nem alterações em seus processos. 
 
Os processos que serão implantados estão documentos em: 
https://documentacao.senior.com.br/gestaodepessoas/7.0.0/paineldegestao/#gestao-
desempenho/manual-processos/gestao-desempenho.htm 
Pré-requisito do cliente: 
- Painel de Gestão Implantado 
 
A gestão de desempenho é um produto que permite consultas e ações conforme o papel do 
usuário na solução. 
A solução contempla os seguintes papeis: Administrador, Colaborador, Gestor e RH. 
O papel Administrador é restrito ao usuário que efetua as parametrizações da ferramenta. 
 
Atividades Equipe Senior: 
- Parametrização da solução conforme processos padrões disponibilizados pela ferramenta; 
- Capacitação de 1(um) usuário para administração da ferramenta; 
- Validação de 1(um) ciclo de avaliação de desempenho. 
 
Itens fora do escopo: 
- Relatórios nativos ou customizados ainda não estão disponíveis na Solução. 
 
[GDESEM - Parametrização do painel do Colaborador] 
Funcionalidades: 
- Analisar as informações sobre o seu Desempenho e Desenvolvimento através de Analytics, 
- Consultar as avaliações sob sua responsabilidade, de acordo com o cronograma de cada 
ciclo de avaliação; 
- Participar da avaliação por competências: 
- Fazer autoavaliação; 
- Avaliar o gestor, os pares, os fornecedores e os clientes internos (360º); 
- Aprovar ou rejeitar o resultado da avaliação após a etapa de consenso; 
- No modelo de avaliação por competências contínua é possível registrar múltiplos 
comentários, inclusive por competência e consultar os comentários registrados pelo avaliador; 
 
- Participar da avaliação de resultados (metas) 
- Tomar conhecimento das metas definidas pelo meu gestor; 
- Propor metas no modelo SMART e encaminhar para aprovação do gestor; 
- Acompanhar o prazo para alcançar as metas; 
- Registrar os resultados atingidos e anexar evidências; 
- Tomar conhecimento dos resultados registrados pelo gestor; 
 
- Consultar meu histórico de avaliações por competências por ciclo, apresentando: 
- Média/conceito final da avaliação, por evidência/competência/foco; 
- Apresenta a quantidade de objetivos de desenvolvimento (PDI) gerados pela avaliação; 
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- Manter o próprio Plano de Desenvolvimento Individuai (PDI): 
- Tomar conhecimento dos objetivos e ações de desenvolvimento definidas pelo gestor 
- Acompanhar e atualizar meus objetivos e ações de desenvolvimento 
 
- Participar do processo de Mentoria 
- Ser indicado como mentor de qualquer colaborador da organização 
- Permite acompanhar e atualizar os objetivos de desenvolvimento destes colaboradores 
 
[GDESEM - Painel do Gestor] 
Funcionalidades: 
- Analisar as informações sobre o Desempenho e Desenvolvimento da equipe através de 
Analytics, contemplando: 
- Avaliação por competências 
- Avaliação por competências contínua 
- Avaliação de resultados 
- Plano de desenvolvimento individual 
 
- Consultar as avaliações sob sua responsabilidade, de acordo com o cronograma de cada 
ciclo de avaliação; 
 
- Manter os avaliadores individuais dos liderados diretos e indiretos, com a possibilidade de 
definir conforme a hierarquia de postos; 
 
Avaliação por Competências 
- Avaliar os liderados; 
- Promover a etapa de consenso com os liderados (reunião de feedback) a partir das 
avaliações dos demais focos, onde também é possível propor objetivos de desenvolvimento; 
- No modelo de avaliação por competências contínua é possível registrar comentários gerais e 
por competência e consultar os comentários registrados pelo avaliado; 
 

Avaliação de Resultados (Metas) 
- Efetuar a definição de metas e a avaliação de resultados: 
- Definir as metas da equipe de forma individual ou coletiva no modelo SMART; 
- Encaminhar para liderado tomar conhecimento das metas; 
- Analisar as metas que foram propostas pelos liderados, sendo possível aprovar, rejeitar ou 
solicitar alteração; 
- Delegar as avaliações sob sua responsabilidade; 
 
Plano de Desenvolvimento Individual 
- Manter o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) dos liderados diretos e indiretos; 
- Indicar mentores para acompanhamento do desenvolvimento dos liderados diretos e indiretos; 
 
Matriz de Gestão (9box) 
- Comparar o desempenho dos liderados na Matriz de gestão (9box) cruzando informações da 
avaliação por competências com a avaliação de resultados; 
- Mudar o liderado de quadrante na Matriz de gestão (9box), registrando o motivo e mantendo o 
histórico; 
 
[GDESEM - Parametrização do painel do RH] 
Avaliação por competências 
- Consultar a distribuição (%) das avaliações por foco e situação de determinado ciclo; 
- Consultar o conceito geral dos liderados e o percentual de avaliações concluídas; 
- Consultar a distribuição do nº de colaboradores por conceito; 
 
Avaliação de resultados 
- Acompanhar a situação das avaliações de acordo com o cronograma; 
- Acompanhar o percentual de atingimento dos objetivos agrupados por objetivo estratégico, 



 

Documento de Escopo  
 

Revisão: 3.0 Data: 31/03/2020 
 

Página 3 de 3. 

dimensão do BSC ou por indicador de desempenho; 
- Consultar o percentual geral e individual de atingimento das metas. 
 
Plano de desenvolvimento individual 
- Média de objetivos ativos por colaborador 
- Percentual médio de atingimento de objetivos de desenvolvimento 
- Quantidade de colaboradores sem objetivo de desenvolvimento 
 

[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. 
 

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


