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Utilizando o sistema de categorias, pode-se estruturar um plano 
através de metas OKR’s, BSC/KPI ou outras metodologias.

O METAPLAN permite acompanhar as metas necessárias à implementação do
seu planejamento estratégico de forma integrada com os planos de ação.

Funcionalidade
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Filtrar Metas

Passo 1: Acesse “METAPLAN” no

menu principal e, em seguida, clique
em “Metas” no sub menu para
acessar a tela principal.

Passo 2: Definir filtros:

Através desse filtro, você
pode selecionar apenas
as metas quantitativas ou
somente as qualitativas.

Ativando esse filtro, você
poderá ver as metas
agrupadas pelo seu
respectivo responsável.

Você visualizar apenas
as suas metas, ou
também ter acesso às
metas de seus colegas.

Com esse filtro, você
poderá visualizar apenas as
metas ativas ou somente as
metas arquivadas

Através da data inicial e
final, você pode filtrar as
metas que pertencem à
esse período.

Você pode filtrar as
metas de acordo com as
categorias e/ou objetivos
vinculados à ela.

Por meio desse filtro, você
pode filtrar as metas que
correspondem ao farol
selecionado.
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Por meio desse filtro, você
pode filtrar as metas que
correspondem ao farol
selecionado.
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Propriedades da Tela Principal

1 2 3

1 - Adicionar nova meta:
Abre tela para criar nova  
meta.

3- Tutorial:

Acesso às instruções de

como utilizar o METAPLAN.

2- Material de apoio:
Abre arquivo para visualizar as possíveis
estruturas de uma meta.

Detalhes: O usuário acessa a 

tela de configuração da meta.
Excluir: É realizada a exclusão

permanente da meta.

Clonar: Faz-se um clone da

meta, evitar cadastro manual

repetitivo.
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4- Planilha Modelo:

Através dessa planilha, é

possível visualizar as fórmulas

utilizadas no cálculo de

metas.



Upload de Metas

Passo 1:
É necessário baixar o arquivo

DOWNLOAD MODELO – (EXCEL), e

preenchê-lo corretamente.

Passo 2:
Clique no botão IMPORTAR METAS -

(EXCEL) e selecione a planilha

preenchida.

Passo 1:

Passo 2:
V



Upload de Metas
Como preencher a planilha?

Exemplo: Meta Mensal

Enquanto a meta for a
mesma, não é necessário
repetir os dados.



**Não é necessário repetir o nome da meta, as datas,

planejado, responsável, se a meta é relativa, ponderada ou

decremental, nem sua unidade de medida. Pode-se deixar

esse espaço em branco.

Abaixo, pode-se iniciar o cadastramento de outra meta.

Como preencher a planilha?
Upload de Metas

Exemplo: Meta Mensal

**



Nova Meta
Criando Meta Quantitativa

1- Nome:

Descreva a meta.

*As metas QUANTITATIVAS são aquelas que possuem um valor como objetivo.

4- Responsável:

Quem será responsável pela meta.

2- Tipo de meta:

Você pode escolher se a meta é

Quantitativa ou Qualitativa (vem

marcada para quantitativa)

3- Planejado:

Valor numérico a ser atingido.

5- Prazo da meta:

Data de início e término de

acompanhamento da meta. É

possível criar metas que inicia em

determinado ano e terminam em

outro, chamadas de Metas Inter Ano.

Página 19

Página 20



Salvando a meta com a opção ‘Quantitativa’,
será aberta, automaticamente, uma nova

tela (veja ao lado) para preenchimento das

demais informações necessárias para

caracterizar a meta.

Nos próximos slides vamos detalhar cada

campo do formulário para que saiba

como preenchê-lo.

Nova Meta
Criando Meta Quantitativa



Nova Meta
Criando Meta Quantitativa

1- Automático:

Já vem preenchido da página anterior.
1
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1
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3- Arquivar Meta:

Caso deseja reutilizar essa meta 

futuramente, pode arquivá-la.

2- Descrição:

Defina aqui os detalhes importantes 

da meta.

2

7- Atualizador:

Informe quem manterá o  indicador 

atualizado.

3

4- Realizado:

Será preenchido automaticamente de  

acordo com o andamento  da meta.
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5- Unidade de medida:

Escreva que  unidade define a meta 
criada (ex.: Reais,  Kg , unidades etc.)

6- Defina se a meta será absoluta ou 

relativa.



Nova Meta
Criando Meta Quantitativa

1- Fonte de Dados:

Informe de onde os dados para

atualização dos resultados devem ser

extraídos pelo atualizador da meta.

1

2- Plano de Ação:

Selecione um plano de ação para atingimento

da meta, caso já tenha sido criado. Esse plano

ficará conectado à meta.

Caso não exista ainda um plano para a meta o “+” te levará

diretamente ao serviço CRONOS permitindo que ele seja criado e

vinculado à meta automaticamente.

2



Configuração do Farol
Colocar um farol de limite para ações completadas no prazo

1. Cursores:
Movendo os cursores criará os limites
para classificação do atingimento da
meta.

2. Percentual:

Representa o objetivo percentual de
ações planejadas para estarem
completadas.

3. Cor:
Defina a cor do farol para  cada limite 
específico.

Farol

Farol:

Esse botão te levará à tela ao

lado para poder criar um farol

para a meta.
1
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**O farol pode ser  ajustado para  ser invertido  conforme a  característica  da meta (ex.  “maior que...”  ou “menor  que...”).



Associar e Criar Objetivos

2- Existentes:  
Se o objetivo  já foi criado  
escolha o que  corresponde.

1- Objetivos:

Inicie abrindo as opções de 

associação  de um objetivo à 

meta.

Novo objetivo:

Preencha e salve para  

criar um novo objetivo.

3- Criar objetivo:

Se o objetivo ainda não foi criado 

clique  em “+” para abrir a tela ao 

lado.

Objetivos e Categorias
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2- Escolher categoria:

Associe a meta a uma ou mais  

categorias (ou etiquetas).

3- Criar nova categoria:

Se for nova categoria clique em “+” e

preencha a tela acima com nome e  

associe uma cor. Ao final, salve.

1- Categoria:

Inicie abrindo as opções  

categorias às meta.

Objetivos e Categorias Associar e Criar Categorias
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Períodos Anteriores
Criar períodos anteriores

1. Clique em Períodos Anteriores

2. Clique em “+” para 

adicionar um período 

anterior;

3- Insira a data e o 

realizado do período 

a ser cadastrado

4- Clique em “Salvar”.



Definir Meta Como Restrita 

Acesso a um Grupo Restrito de Colaboradores

1- Adição de atualizadores:

Abre área para incluir atualizadores

adicionais à meta que terão acesso à

visualização mesmo sendo assinalada

como restrita.

2- Visualização:

Defina se a meta será pública (todos com permissão de acesso

ao METAPLAN poderão visualizá-la) ou restrita (somente o

responsável, o atualizador e os que foram incluídos através da

adição de gestores poderão visualizá-la).

Pública e Restrita

2
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Período de revisão:

Selecione um dos períodos 

possíveis para revisão da meta.

Período de Revisão

1- Quadros parciais:

O número de quadros parciais dependerá do da  

validade da meta e do número de períodos de 

revisão escolhido dentro dessa validade*

2- Editar quadro:

Clique em         para editar

cada período.
*Ex. Uma meta que inicia dia 1 de

maio e termina em 31 de

dezembro e tem período trimestral

de revisão irá apresentar 3

quadros para atualização.



2. Automático:
Dependendo dos valores preenchidos
acima, e dos limites dos faróis, essa
área do quadro é preenchida de
modo automático.

3. Confirmação:

Confirma que aceitamos os dados 

inseridos (obrigatório).

Atualizar Resultados Da MetaAtualização da Meta

1. Quadro parcial:  
Quadro que é aberto  para que 

preenchamos  conforme indicado.
1

2
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O QUE SÃO OS 

TEMPLATES?

Ao adicionar um template,
uma nova meta idêntica ao

template é criada, facilitando

o processo de cadastro e de

configuração de valores.

São metas que servem de

modelo, facilitando o cadastro

e adequando cálculos de

outras metas à uma nova.

Template



Planejamento Diário

Através do planejamento diário, 

pode-se configurar dentro de cada 

mês sua meta por dia.

Somente o período mensal

fica habilitado.



Estruturas Possíveis para uma Meta

METAS QUANTITATIVAS podem ter diversas formas de cálculo, portanto devemos parametrizar a plataforma para

que efetue o cálculo correto. Abaixo apresentamos os 6 tipos de metas, com exemplos, para facilitar o processo de

parametrização.

*Caso esteja difícil de ler, de zoom na imagem

Estruturas e Tipos de Metas



Como Preeencher O Quadro Da Meta (Metas 

Ponderadas E Cumulativas)

*Caso esteja difícil de ler, de zoom na imagem

Na tabela a seguir estão detalhados todos os componentes das metas PONDERADAS 

e CUMULATIVAS  que você precisa saber para preenche-las corretamente.

Estruturas e Tipos de Metas



META 1: Absoluta Cumulativa
Ao escolher que a meta cumulativa, o

resultado acumulado do período é
resultado da soma do período atual mais
todos os anteriores.

Exemplo: Atingir faturamento de R$17

milhões até o final do ano.

1. Planejado:

Valor planejado para o período.

2. Base:

Somente será preenchido com valor

diferente do planejado se quisermos

comparar os valores intermediários com

um outro período (ex.: ano anterior).

Caso contrário copie o valor do planejado na

base.

3. Realizado:

Valor realizado no período.

Se introduzirmos na base o valor do

ano anterior poderemos compara-los
a cada período nesse campo.

Nesse campo podemos acompanhar
o acumulado do planejado com o
acumulado do realizado.

Estruturas e Tipos de Metas



Ao escolher a meta “Ponderada”,
será incluído o fator de ponderação,
para que seja possível gerar a média
ponderada no acumulado.

Exemplo:
Aumentar margem em R$1,2 por novo

usuário.

1- FATOR DE PONDERAÇÃO:

Fator usado para calcular o acumulado de

forma proporcional.

Nesse exemplo: número de usuários

META 2: Absoluta Ponderada

Estruturas e Tipos de Metas



Ao escolher que a meta relativa será
cumulativa incremental significa que
o valor acumulado será calculado
pela soma dos valores planejados
dividido pela soma dos valores das
bases.

Espera-se um aumento do
realizado sobre um valor inicial
(que pode ser descrito no campo
base).

Veja um exemplo no próximo slide.

META 3: Relativa Cumulativa 

Incremental

Por ser uma meta que seu
resultado final é uma
diferença percentual entre
uma referência (base) e um
valor planejado, você deve
marca-la como relativa

Estruturas e Tipos de Metas



CRIAÇÃO DE METAS INTERMEDIÁRIAS:

Sabemos que quando planejamos um

aumento de resultado ao decorrer de

um período, nem sempre conseguimos

atingir o valor total no primeiro mês.

Por isso, pensamos em uma forma que,

dentro do nosso sistema, você possa

distribuir seus ganhos durante o prazo da

meta.

Ex.: EBIT - Crescer 40 % em relação
ao ano anterior. Digamos que nosso
EBIT do ano anterior foi de $1730k
(soma das BASES), portanto, um

aumento de 40% seria equivalente a
$2422k. Você pode atingir sua meta
distribuindo a porcentagem de
crescimento entre os quatro
trimestres (PLANEJADO), chegando
assim nos $2422k desejados.

Por ser uma meta que seu resultado final é uma diferença
percentual entre uma referência (base) e um valor
planejado, você deve marca-la como relativa.

• Marcamos a meta com período trimestral de

acompanhamento e prazo da meta de 12 meses.

• O sistema gera, então, 4 cartões (1 para cada trimestre do

ano) a ser preenchido.

• Base e planejado podem ser preenchidos

imediatamente e o realizado conforme os resultados

forem apurados.

Estruturas e Tipos de Metas META 3: Relativa Cumulativa 

Incremental



Ao escolher que a meta percentual será

cumulativa decremental, significa que o

valor acumulado será calculado pela

soma dos realizados pela soma do valor

base, porém espera-se uma redução

do realizado sobre a base.

Exemplo: Reduzir despesa total em

10%.

Similar ao exemplo anterior só que o

objetivo é reduzir e não aumentar.

*Observe que devemos inverter a lógica dos

farois.

META 4 : Relativa Cumulativa 

Decremental

Estruturas e Tipos de Metas



Ao escolher que a meta relativa será ponderada
incremental, significa que o valor acumulado
será calculado utilizando fator de ponderação
para chegar à média do período. Por ser
incremental espera-se um aumento do realizado
sobre a base.

Exemplo: Aumento do preço médio de 10% por

valor do produto vendido.

Ao escolher que a meta será “PONDERADA” será

incluído o fator de ponderação tornando

possível gerar a média ponderada no

acumulado do período.

Veja que no primeiro trimestre o aumento do
preço do produto foi de 5,56% para 1200
unidades vendidas; no segundo foi de 6,79%
para 1500 unidades; no terceiro foi de 11,11%

para 1500 unidades; e no quarto foi de 15,56%
para 1450 unidades vendidas. A média
ponderada foi 10,187% de aumento de preço por
unidade vendida até o fim do ano.

META 5: Relativa Ponderada 

Incremental

Estruturas e Tipos de Metas



Ao escolher que a meta relativa será ponderada  
decremental significa que o valor acumulado  será 
calculado utilizando fator de ponderação  para 
chegar à média do período. Por ser  decremental 
espera-se uma redução no  realizado sobre a 
base.

Exemplo : Redução de sucata em 15% por produto  

fabricado.

Ao escolher se a meta será “Ponderada” será 
incluído o  fator de ponderação para ser possível 
gerar a média  ponderada no acumulado.

O fator de ponderação, nesse caso, é a 

quantidade de  produto fabricado.

7 é a quantidade (em gramas) de sucata sobre a 

qual devemos calcular a redução e comparar com 

os 15%  do objetivo declarado.

META 6: Relativa Ponderada 

Decremental

Estruturas e Tipos de Metas



Detalhes da Meta Qualitativa

Performance no plano de ação:
Você pode acompanhar a meta na

forma descritiva (mostrada abaixo)

Gráfico: 

Para acompanhar o andamento da  

meta mês a mês, basta clicar em

Será ativado o modo gráfico de 

visualização  (mostrado abaixo).

Estruturas e Tipos de Metas


