Gestão de metas,
resultados e produtividade

AVALIAR INDICADORES BASEADO EM
MÚLTIPLOS CRITÉRIOS: COM NORMAI É POSSÍVEL
Tomar decisões a partir da comparação de múltiplos critérios é uma
tarefa complexa. Avaliar itens de grandeza diferentes e qualiﬁcar sua
representatividade muitas vezes requer um alto esforço e pode se
tornar inviável pela dinâmica dos negócios.
O Normai é a solução que permite uniﬁcar as informações a partir de
variadas bases de dados, utilizando um processo interno de ETL,
atribuir pesos para cada indicador e normalizar a pontuação de cada
um deles, permitindo assim que critérios de grandezas diferentes
sejam medidos e avaliados sob uma perspectiva equalizada.
A solução se aplicada facilmente aos mais variados setores como:
varejo, banking, educação, governo, gestão de pessoas, contratos
entre outros.
O critério de criação dos estudos é altamente intuitivo e permite ao
gestor da informação calibrar em tempo real os critérios e pesos
aplicados em sua avaliação.
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Flexibilidade

O sistema permite a gestão completa dos indicadores desejados bem
como a calibração individual e por grupo de aﬁnidade de cada um.

Representatividade

Avaliação dos indicadores mais relevantes e que representam a maior
produção dos avaliados, reunidos em grupos, com parametrização de
pesos tanto para os itens quanto para os grupos.

Sinergia

Integração entre diversas bases e fontes de informações, metodologias,
agrupando todas as informações sobre os indicadores avaliados.

DIMINUIR A
DISPERSÃO DE
PRODUTIVIDADE
ESTIMULAR O
BENCHMARKING
AUXILIAR NAS
TOMADAS DE
DECISÃO
OTIMIZAR E
PADRONIZAR
PROCESSOS

APOIO À TOMADA DE DECISÕES
Módulo de coleta de dados
O grande facilitador para implementar o Normai em sua organização se dá através do módulo de
coleta de dados (ETL). De uma forma muito simples você pode importar dados, agrupá-los, de
forma automática ou manual.
Simulador de produtividade
Ferramenta que permite aos avaliados utilizarem os estudos de produtividade para simulações
de novos resultados, permitindo à tomada de decisões estratégicas para atingir as metas.
Suporte à decisão por múltiplos critérios
Baseado no algorítimo M-Macbeth, o Normai permite o julgamento qualitativo sobre itens de
grandezas diferentes, permitindo ao decisor avaliar a atratividade relativa das opções.
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Governo

Acompanhamento, monitoramento e
ﬁscalização de projetos, obras e serviços
no âmbito federal, estadual e municipal.

Financeiro

de resultados, deﬁnição de
ɛ Avaliação
metas, gestão de pessoas por pontos de
atendimento.
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Educação

Acompanhamento
de
educacionais, avaliação
docente e infraestrutura.

indicadores
do corpo

Varejo

Avaliação e acompanhamento de
resultados por pontos de venda,
vendedores, produtos e marcas.

Saúde

Indicadores de atendimento, avaliação
dos proﬁssionais de saúde, gestão da
capacidade de atendimento.

Indústria

Avaliação de produção, faturamento,
capacidade de utilização das instalações,
massa salarial entre outros indicadores.

UMA PODEROSA
SOLUÇÃO DE

BUSINESS
INTELLIGENCE

QUE PERMITE À
SUA ORGANIZAÇÃO

TOMAR
DECISÕES

COM BASE
EM ESTUDOS
DINÂMICOS

MULTI-CRITÉRIO.

