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Levantamento de Informações sobre a solução GEPLANES

1. Objetivo da solução
Sitema de Gestão para o Planejamento estratégico.
O Geplanes é um software desenvolvido para subsidiar a gestão das organizações na formulação
e implementação de suas estratégias, considerando o estabelecimento de indicadores de
desempenho, metas e planos de ação, além de permitir a rápida disseminação de informações
gerenciais, o tratamento de anomalias e não-conformidades e a realização de auditorias de
gestão, dentre outras funções.
2. Principais Funcionalidades
* O Geplanes permite:
◦ A gestão desde o processo de planejamento, execução, acompanhamento e controle;
◦ Desenhar o mapa estratégico da corporação e das suas unidades;
◦ Monitorar o desempenho dos objetivos estratégicos;
◦ Avaliar resultados apurados periodicamente por meio de indicadores de desempenho e
metas;
◦ Acompanhar planos de execução/ação;
◦ Monitorar o desempenho institucional por meio de gráficos e painel de bordo;
◦ Emitir diversos relatórios gerenciais e gráficos de gestão à vista;
◦ Diário de bordo;
◦ Realizar auditorias de gestão;
◦ Permite o registro e o tratamento de anomalias ou não conformidades.
* O Geplanes não permite:
◦ Gerenciamento de projetos;
◦ Gerenciamento de portfólio.
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3. Público Alvo
Organizações públicas e privadas.
4. Metodologia Relacionada
Baseado no ciclo PDCA (Planejar, Executar, Verificar e Agir)
◦ BSC – Balanced Scorecard - Foco nos objetivos da organização, na coordenação do
processo individual de tomada de decisão e no estabelecimento de uma base sustentável para que
ocorra o processo de aprendizagem organizacional.
◦ Gerenciamento pelas Diretrizes - Sistema administrativo que visa garantir a sobrevivência
da empresa à competição através da visão estratégica estabelecida com base na análise do
sistema empresa-ambiente e nas crenças e valores da empresa e através do Direcionamento da
prática do controle da qualidade por todas as pessoas da Empresa segundo aquela visão
estratégica. (CAMPOS, 1992)
5. Outras informações
A solução possui duas versões/metodologias:
◦ BSC – versão 3.0.1
◦ GPD – versão 2.0.3

