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INTRODUÇÃO
Bem-vindo novamente! Na primeira aula, nós vimos como você, consultor, irá realizar o planejamento de cada estratégia, sempre dividindo em tarefas e trimestres. 
Assim, você e o cliente terão uma visão tarefa por tarefa, considerando o prazo, o responsável e o status da tarefa.

Agora, nesta segunda aula, nós iremos nos dedicar a acompanhar a evolução das tarefas, a evolução da empresa ao longo do tempo, para que você possa realizar  
as atividades que irão garantir o êxito em sua consultoria e o resultado esperado pelo cliente.
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OBJETIVOS EDUCACIONAIS2
Ao fim desta aula, você será capaz de:

Reconhecer o funcionamento do módulo  
de Gestão por Diretriz na Omie Simbiose; Saber como usar os dados do DRE na consultoria do seu cliente.

INTRODUÇÃO
Para começar, é necessário acessar o sistema e selecionar o módulo: 
“Nível de Preenchimento” do módulo “Gestão por Diretriz - OKR”, conforme 
a imagem ao lado.

Dentro desse módulo, o objetivo da consultoria é informar os resultados 
do mês da empresa, no sentido de verificar o quanto o realizado cumpriu 
do planejado, no módulo de plano e metas.

Esta operação deve ser realizada pelo menos uma vez por mês com o 
DRE do cliente em mãos, para que você consiga lançar os valores na 
plataforma. Para acessar, basta escolher “Atualizar dados”.
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A cada mês informado, o sistema irá evoluir o % do Nível de Preenchimento.

Ao final do exercício, o percentual deverá atingir o patamar de 100%.

Para lançar os valores, basta:
• acionar o mês;   • informar os valores;  

• salvar em seguida.
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Em geral, esses valores são oriundos do sistema de gestão da empresa ou da Contabilidade, serão úteis para as análises dos resultados da Organização e, 
consequentemente, para apoio à tomada de decisões.

A segunda parte do apontamento mensal é mais detalhada. Nesta parte, você deverá colher os indicadores mensais da empresa, aqui chamados de “dados 
operacionais”.

Assim como no DRE mensal, você deverá definir o(s) mês(es) que está(ão) sendo lançado(s) e informar os indicadores. Assim como em toda ferramenta, os indicadores 
internos estão divididos nas grandes áreas da empresa: financeiro, que foi lançado no DRE, comercial, processos e pessoas, que serão lançados através da interface. As 
áreas estão divididas nos subprocessos, conforme abaixo: 

Comercial – marketing, relacionamento, vendas e satisfação do cliente.

Processos – produtividade, qualidade, eficiência, logística.

Pessoas – indicadores, competências, engajamento, retenção e inovação.

Logicamente que, se o negócio da empresa não estiver contextualizado com algum destes subprocessos citados, as informações deverão ser ignoradas, pois não fará 
sentido lançar, já que a empresa não as terá.

   DICA DE OURO
Não use valores e dados aproximados, do DRE do cliente, pois isso pode afetar a acurácia da consultoria.
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Agora, mensalmente, os valores dos indicadores devem ser apurados e lançados na 
plataforma, conforme a figura acima.

Exatamente como nos dados financeiros, o indicador irá evoluindo à medida que os valores 
forem lançados mensalmente. Sendo assim, ao final do ano, o indicador  
de apontamento deverá chegar a 100%.

Agora será a hora de analisar a eficácia dos trabalhos e projetos. 

Na Aula 3, iremos passar pela análise de cada variável e indicar como o realizado está em 
relação ao planejado.

ESPERO VOCÊ LÁ!

   DICA DE OURO
Durante o processo consultivo, começando pelo diagnóstico, passando pelo 
planejamento, metas e Gestão por Diretriz, a empresa deverá ter criado 
mecanismos de apuração destes indicadores, para que a consultoria flua com 
mais agilidade e qualidade. Logicamente, este processo será mais bem depurado 
ao longo da jornada consultiva, portanto, não espere números mágicos nos 
primeiros meses, mas vamos trabalhar para que seja cada vez mais simples e 
assertivo calculá-los.
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