
Objetivo é de aumentar

DADOS DE ENTRADA ( preenchidos manualmente) DADOS DE ENTRADA (preenchidos manualmente) DADOS DE ENTRADA (preenchidos manualmente) DADOS DE ENTRADA (preenchidos manualmente)

MARCAR COMO INCREMENTAL ou DECREMENTAL MARCAR COMO INCREMENTAL ou DECREMENTAL MARCAR COMO META CUMULATIVA MARCAR COMO META RELATIVA

FATOR PONDERAÇÃO PLANEJADO DO PERIODO PLANEJADO DO PERIODO FATOR PONDERAÇÃO

BASE DA META PERIODO BASE DA META PERIODO BASE DA META PERIODO BASE DA META PERIODO

RESULTADO NO PERIODO RESULTADO NO PERIODO RESULTADO DO PERIODO RESULTADO DO PERIODO

DADOS DE SAIDA ( visível a todos com permissão): DADOS DE SAIDA ( visível a todos com permissão): DADOS DE SAIDA ( visível a todos com permissão): DADOS DE SAIDA ( visível a todos com permissão):

RESULTADO DO PERIODO (em %) RESULTADO DO PERIODO (em %) RESULTADO DO PERIODO RESULTADO DO PERIODO

ACUMULADO DO PERIODO (em %) ACUMULADO DO PERIODO (em %) ACUMULADO DO PERIODO ACUMULADO DO PERIODO

PLANEJADO ACUMULADO ATÉ PERIODO (em %) PLANEJADO ACUMULADO ATÉ O PERIODO

METAS PONDERADAS

FATOR DE PONDERAÇÃO Valor da variável que será usada ara calcular a média ponderada*Para metas  cujo valor acumulado depende de um  fator de ponderação para o cálculo do resultado acumulado.

BASE DA META Valor base que será utilizado naquele determinado período para o cálculo.  Ex:Aumentar em 15 % as vendas - no período analisado qual a base que iremos utilizar para comparação (pode ser, inclusive, resultado do ano anterior)

REALIZADO DO PERIODO Valor do resultado do período analisado.

RESULTADO DO PERIODO (em %) Valor acumulado até o período analisado.

ACUMULADO DO PERIODO (em %) Valor planejado para o período em análise (permite que tenha metas intermediárias variáveis).

METAS CUMULATIVAS

PLANEJADO DO PERIODO Valor planejado para o período (valor usado para o cálculo efetivo do resultado acumulado)

BASE DA META PERIODO Valor de referência do período (normalmente preenchemos igual ao planejado - pode ser usado para comparação mês a mês ao ano anterior, caso quisermos)

REALIZADO DO PERÍODO Valor efetivo do período 

DIFERENÇA DO PERIODO Diferença entre o Realizado e o valor base

ACUMULADO DO PERIODO Soma dos planejados dos períodos

PLANEJADO ACUMULADO ATÉ PERIODO Comparação entre  o planejado acumulado e o realizado acumulado até o período   Plataforma preenche automaticamente

EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO DE METAS

EBIT - Atingir 15 milhões de reais

VALOR DA META = 15                     TIPO DA META: ABSOLUTA CUMULATIVA    

Preenchimento do cartão do período

Planejado :   valor de EBIT Planejado para aquele período

Base         :   se quiser que a comparação mensal seja  com o ano anterior, pode adicionar esse valor ,se quiser que a comparação mensal seja com o planejado repita o número do planejado para o período.

Realizado :  Valor efetivamente realizado no período

Preço de venda por tonelada mínimo de R$1750

Valor da meta 1750  Unidade Reais            TIPO DA META = ABSOLUTA PONDERADA 

Preenchimento do cartão do período

Planejado :   valor mínimo de venda por tonelada

Fator de ponderação : quantidade de toneladas vendidas  (para podermos fazer a média ponderada do acumulado)

Base         :  valor mínimo de venda para o período

Realizado : valor efetivo de venda do período

EBIT - Crescer 40 % em relação ao ano anterior

VALOR DA META = 40          TIPO DA META = RELATIVA CUMULATIVA INCREMENTAL

Preenchimento do cartão do período

Planejado :   valor de EBIT planejado para aquele período

Base         :   valor sobre o qual deverá apresentar o crescimento planejado para o período

Realizado :  Valor efetivamente realizado no período

OBS: você poderá, para cada período intermediário, planejar uma meta individual, o importante é que entre a soma do valor planejado e a soma dos valores base se atinja os 40% previstos.

Reduzir despesas em 15% em relação ao ano anterior

VALOR DA META = 15          TIPO DA META = RELATIVA CUMULATIVA DECREMENTAL

Preenchimento do cartão do período

Planejado :   valor da despesa planejada do período (já com a redução planejada)

Base         :   valor sobre o qual deverá apresentar a redução planejada (período anterior)

Realizado :  Valor efetivamente realizado no período

OBS: você poderá, para cada período intermediário, planejar uma meta individual, o importante é que entre a soma do valor planejado e a soma dos valores base se atinja os 15% previstos.

AUMENTAR VENDAS EM VALOR EM 15% POR VENDEDOR

VALOR DA META 15             TIPO DA META = RELATIVA PONDERADA INCREMENTAL

Preenchimento do cartão do período

Planejado :   valor da venda por vendedor

Fator de ponderação : vendado período  (para podermos fazer a média ponderada do acumulado)

Base         :  valor médio de vendas atuais e sobre o qual queremos a redução

Realizado : Valor de venda por vendedor que efetivamente foi realizado no período que estamos preenchendo

Reduzir tempo de atendimento de chamada em 20%

VALOR DA META = 20             TIPO DA META = RELATIVA PONDERADA DECREMENTAL

Preenchimento do cartão do período

Planejado :   quantidade de horas médias para atender o chamado planejado para o período

Fator de ponderação : número de chamados do período  (para podermos fazer a média ponderada do acumulado)

Base         :  tempo médio que os chamados levam para serem atendidos atualmente e sobre o qual queremos a redução

Realizado : Tempo médio efetivamente realizado no período que estamos preenchendo

METAS DIFERENCIADAS

São metas que não temos um valor como objetivo, mas estão associadas a completarmos um projeto.
Nesse caso temos duas alternativas:

1- UTILIZAR SISTEMA DE METAS QUANTITATIVAS ASSOCIADO AO RELATÓRIO DE ATINJIMENTO DO CRONOS (opção Analisar)

Exemplo

Completar a introdução do sistema MRP até Novembro 2021 e estamos em Janeiro de 2021

Abrir um meta no METAPLAN 

META = 100    (vai corresponder a completar 100% das ações no período estabelecido)

TIPO DA META = ABSOLUTA CUMULATIVA

Preenchimento do cartão do período

Planejado :   percentual das ações que deverão estar executadas no período 

Base         :   repetir o valor pois não existe período anterior para comparação.

Realizado :  Percentual de realização do plano até a data (retirado diretamente do relatório do CRONOS).

2- UTILIZAR A OPÇÂO DE METAS QUALITATIVAS

Nesse caso a plataforma, ao você lincar um plano à meta, buscará automaticamente o percentual de andamento do plano no período e preencherá mostrando a evolução.

DE ACORDO COM O TIPO MOVA AS CHAVES DE ESCOLHA NO QUADRO DE 

PREENCHIMENTO DA META

TIPOS DE METAS 

QUANTITATIVAS

RELATIVA ABSOLUTA

CUMULATIVA

Baseada no atingimento de um percentual pré-determinado 

sobre um valor conhecido

Resultado acumulado é  a soma dos 

períodos  até a data.

O resultado acumulado  é uma média do 

período atual com os anteriores baseado 

em um fator de ponderação *.

O resultado acumulado do período é 

resultado da soma do período atual 

mais todos os anteriores.

INCREMENTAL DECREMENTAL

CUMULATIVA

Baseada em atingir um valor conhecido

Acumulado  é uma média PONDERADA 

dos períodos acumulados.

   A ser preenchido pelo responsável pela atualização e visível a ele e aos responsáveis pela meta

INCREMENTAL DECREMENTAL

PONDERADA

PONDERADA
Objetivo é de reduzir


