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Neste tutorial, você que esta cadastrado com gestor do usina de

ideias aprenderá a como aprovar ou reprovar as ideias submetidas.

Analisar Ideia



Acesse “Usina de Ideias” no

menu principal e, em seguida,

clique em “Analisar”*.

*Você deve ter a permissão de gestor do USINA DE IDEIAS

Analisar Ideia



Para um usuário poder 

aprovar ou reprovar uma 

ideia  é necessário ter a 

permissão* de acesso  

“Gestor de Ideias”.

*Essa permissão deve ser dada

somente a uma pessoa, pelo

administrador do sistema.

Gestor de Ideias



O Implementador é o responsável pela segunda etapa
do processo de aprovação, ele recebe do Gestor as
suas observações, como a sugestão para o prazo de
implementação, que ele pode tomar como base na
hora de definir o prazo, pois ele é o implementador.

O Gestor de ideias tem como função analisar a
viabilidade de todas as sugestões enviadas pelos
usuários.

O gestor deve verificar se todos o escopo da ideia está
bem fundamentado, podendo realizar alterações como
o cargo de implementador da ideia, que pode ou não
ter sido sugerido na formulação do usuário.

Gestor de Ideias



O Gestor de Ideias verá todos os

dados que foram introduzidas

pelo usuário que gerou a ideia.

Com base nessas informações e

no escopo definido para o

programa, poderá aprovar ou

não.

Visualização



Clicando sob cada coluna

aparecerá a seta para poder

ordenar as ideias.

Clicando em APROVAR você verá cada uma

das ideias e como você a encaminhou. Poderá

REMOVER caso ela ainda esteja sob seu

controle..

Visualização



Existem dois tipos de ações que o gestor de ideias pode realizar:

Aprovar
Para aprovar a ideia, clique

em “Aprovar”. O gestor

deverá indicar quem será o

implementador.

Reprovar
Para reprovar a ideia, clique

em “Reprovar”. E, em seguida,

o gestor deverá informar o

motivo da reprovação da ideia

Caso a ideia seja aprovada mas não possa ir para a fase de implementação imediatamente

(ex.: por falta de recursos) o gestor poderá salvá-la em um arquivo chamado “banco de

ideias”, para posteriormente, consultar e implementar.

Todo processo de comunicação é automático entre o gestor de ideia e

o gerador da ideia. A cada ação será enviado um e-mail e notificação.

Aprovar, Reprovar ou Banco de Ideias



Caso o implementador da

ideia tenha anexado

algum documento ela

aparecerá aqui.

Ao clicar em “Banco de

Ideias” a ideia não será

aprovada e nem reprovada,

ela ficará armazenada para

talvez uma implementação

futura.
Aqui é onde o gestor aprovará a

ideia para começar a por em

prática ou a reprovará.

Aprovar, Reprovar ou Banco de Ideias



Caso a ideia tenha sido

reprovada o gestor deverá

preencher o motivo da

reprovação que ficará

registrada.

Um e-mail com o motivo da

reprovação será enviado,

automaticamente, para o

gerador da ideia.

Salve para arquivar.

Aprovar, Reprovar ou Banco de Ideias



Caso a ideia tenha sido aprovada

o gestor deverá escolher quem

será o implementador da ideia.

Por último, sugere um prazo de 

implementação*.

*O prazo definitivo será definido pelo implementador.

Implementação


