
Existem vários desafios que podem ser um obstáculo para o gerenciamento eficaz do desempenho. Podemos resumi-los em 

apenas três. Escrever uma estratégia mal estruturada – as empresas não conseguem escolher as suas prioridades e 

determinar, por meio de metas e ações, como elas serão executadas; falha em comunicar a estratégia – é de vital importância 

comunicar a estratégia à equipe para que ela saiba o que se espera dela; não medir o desempenho – o progresso em relação 

às metas deve ser medido regularmente para que o sucesso seja compreendido. A gestão de desempenho é um processo 

contínuo. Planejar, comunicar, medir e adaptar-se a mudanças de condições são partes essenciais desse ciclo.

O Corporate Performance Management (CPM), também chamado de Enterprise Performance Management, é um termo 

genérico usado para descrever as metodologias e processos que ajudam a gerenciar o sucesso de uma organização. Um 

dos frameworks mais conhecidos é o Balanced Scorecard (BSC), que é um sistema de planejamento e gerenciamento 

estratégico que leva em conta várias perspectivas organizacionais (além do ângulo financeiro). As organizações também 

estão usando o modelo de excelência EFQM e o Six Sigma. Os indicadores chave de desempenho (KPIs) são normalmente 

usados p  ara medir o sucesso desses modelos em ação.

O Desafio

A solução oferece para as organizações um conjunto completo de recursos para transformar a estratégia em objetivos 

operacionais, definindo e coletando indicadores que permitem o controle do desempenho do negócio e monitoram seu 

progresso.  Os gestores podem acompanhar e analisar o desempenho em tempo real por meio de dashboards flexíveis e 

interativos, melhorando a compreensão da gestão, o que leva a decisões melhores, ações mais rápidas e mais relevantes.

O SoftExpert CPM é um software de gestão do desempenho que ajuda as organizações a gerenciar o processo de 

formulação de estratégias, traduzi-las em ações práticas e monitorar o seu desempenho e a sua execução de maneira 

simples.

Com a solução da SoftExpert para a gestão do desempenho corporativo, as organizações são completamente providas de 

um acesso consistente à informação, indo muito além da simples gestão de indicadores de desempenho. As empresas 
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O software oferece mapas estratégicos, gráficos de análise e 

diagramas projetados para ajudar na compreensão das relações de 

causa e efeito dos principais processos, objetivos e indicadores de 

desempenho. Ele também fornece uma ferramenta para resolver 

problemas de desempenho e definir as ações apropriadas para a 

equipe responsável, criando uma cultura de desempenho.

podem planejar melhor seus investimentos com uma solução 

modular, que atende às demandas e desafios comerciais imediatos, 

mas que ao mesmo tempo faz parte de uma solução completa e 

integrada, agregando valor ao negócio. A solução suporta a gestão de 

desvios do desempenho, riscos estratégicos e operacionais, projetos, 

planos de ação, recursos financeiros e processos, bem como uma 

ampla gama de modelos e práticas de gerenciamento de 

desempenho, como o Balanced Scorecard, Six Sigma, entre outros.

O SoftExpert CPM oferece recursos para administrar a entrada de 

dados, que inclui pendências de execução e lembretes de tarefas, 

como entrada de metas/medições, aprovações ou revisões. O 

software torna a entrada de dados simples para os usuários, 

eliminando a tarefa de reunir, cortar e colar dados. Ele agiliza todo o 

fluxo de informações, integrando e consolidando automaticamente 

dados de diferentes fontes (bancos de dados externos, planilhas do 

Excel, fórmulas) e provendo acesso aos usuários a qualquer hora e 

em qualquer lugar.

Ações - Ações corretivas para conduzir os indicadores de baixo desempenho para o caminho certo.

Riscos - Avaliação simplificada dos riscos e da conformidade, oferecendo visões holísticas dos dados dentre os vários 

ambientes de negócios.

Estratégia - Mapeamento da estratégia e dos scorecards com objetivos, indicadores, planos de ação e tudo que você precisa 

para colocar sua estratégia em ação.

Análise de Dados - Ferramentas de análise e business intelligence para transformar informações em tomada de decisão.

Integração - Integração e consolidação de dados de diferentes fontes utilizando fórmulas, planilhas e conectores de bancos de 

dados externos.

Portais - Monitoramento do desempenho em tempo real através de dashboards personalizados.

Recursos

Concentre os esforços nos indicadores que refletem a estratégia e são mais críticos.

Sincronize a comunicação de metas, indicadores e estratégias em amplas áreas geográficas e permita que os 

usuários visualizem, atualizem, compartilhem e trabalhem simultaneamente em informações comuns.

Minimize a incerteza e alcance as metas e objetivos.

Gerencie dados quantitativos e informações qualitativas em um só lugar.

Tome decisões mais rápidas e inteligentes em tempo real.

Reduza os riscos utilizando dados sempre atualizados, planos controlados por versão e modelos de estrutura pré-

definidos.

Minimize os problemas associados a geração de relatórios e a consolidação de dados financeiros e operacionais 

provenientes de vários aplicativos, bancos de dados e sistemas legados.

Gaste menos tempo compilando números e mais tempo orientando colaboradores e parceiros de negócios sobre os 

insights obtidos de dashboards interativos e personalizáveis, mesmo em dispositivos móveis.

Integre os principais processos de gerenciamento em uma única plataforma de TI.

Benefícios

Comunicação e Alinhamento

Planejamento
e Mapeamento

Definição das Metas

Gestão de Riscos

Gestão de Iniciativas

Medição e Monitoramento

Correção e Prevenção

Documentação e Análise

Estratégico Tático Operacional



Screenshots

Planejamento estratégico (Mapa estratégico) Medição e monitoramento

Gestão de iniciativas Gestão dos desvios de desempenho

Monitoramento em tempo real através de dashboards interativos Ferramentas de análise
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Aviso Legal: O conteúdo desta publicação não pode ser copiado ou reproduzido, no todo ou em partes, sem a autorização prévia da SoftExpert Software. Esta publicação é disponibilizada pela 
SoftExpert e/ou sua rede de afiliados apenas em caráter informativo, sem nenhuma garantia de qualquer tipo. As únicas garantias relacionadas aos produtos e serviços da SoftExpert são 
aquelas declaradas em contrato. Algumas características e funcionalidades dos produtos apresentados nesta publicação podem ser opcionais ou dependentes da composição da(s) oferta(s) 
adquirida(s). O conteúdo deste material está sujeito a alteração sem aviso prévio. Leve sua empresa para o próximo nível
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