
Metas

Título

Descrição

Meta de clima organizacional

Conhece o negócio e o mercado em 
em que o negócio opera e 
implementa ações que favorecem o 
competitividade e posição da e 
posição da empresa diante aos seus 
stakeholders.

Data de fechamento Metas KPI
30 de junho de 2020 100

PonderaçãoCumprimento Alcançado

20%Muito bom

88%
Média de metas
Nível Alcançado
Desempenho esperado

Criar uma meta

contato@rankmi.com Rankmi.com

Metas

Título Ponderação Cumprimento Alcançado

Descrição

Data de fechamento

Meta KPI

Meta de clima organizacional

Conhece o negócio e o mercado em em que o 
negócio opera e implementa ações que favorecem 
o competitividade e posição da e posição da 
empresa diante aos seus stakeholders.

30 de junho de 2020

100

20% Muito bom

Ponderação Cumprimento Alcançado

80% Muito bom

Título

Descrição

Data de fechamento

Metas KPI

Meta de cumprimento KPI

Corresponde ao cumprimento dos indicadores 
gerais de gestão da área.

30 de junio de 2020

100

Metas

Avaliação de metas

Sales Ops

Competências

Perguntas qualitativas

Formulário

Franca
Cruz

Metas

Metas

Avaliação de metas

Metas

Título

Descrição

Meta de clima organizacional

Conhece o negócio e o mercado em em 
que o negócio opera e implementa 
ações que favorecem o competitividade 
e posição da e posição da empresa 
diante aos seus stakeholders.

Metas e 
Objetivos

Unifique a maneira como suas equipes conduzem seus objetivos.
Gere metas mensuráveis ao longo do tempo e repassa sua gestão aos líderes.

Casos de uso

Ofereça métricas relevantes para a 
tomada de decisão.

Forneça accountability nas lideranças 
dando acesso aos indicadores de sua área.

Realize acompanhamento constante para 
o cumprimento das metas e objetivos.

Dê às pessoas acesso para que elas 
possam acompanhar seus objetivos.

Serviço TecnologiaExperiência

https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.rankmi.com/


Solicite uma demo aqui

Build a people-centric culture

contato@rankmi.com Rankmi.com

Defina metas e objetivos SMART
Defina os KPIs ou OKRs de que você precisa, 
visualize-os e monitore seu cumprimento.

Forneça rastreabilidade aos 
seus objetivos
Analise seus indicadores-chave e compare 
os resultados com processos anteriores.

Flexibilize a gestão de objetivos
Avalie com diferentes escalas de medição e 
analise o cumprimento do prazo de que 
você precisa.

Simplifique seus processos 
de avaliação
Carregue os objetivos de acordo com a sua 
necessidade, avaliáveis, com resultados 
específicos ou massivos.

Produtos relacionados

• Desempenho e Competências
• Feedback Contínuo
• Qualidade do Serviço Interno
• Gestão de Reuniões (mity)

Performance

Ponderação

Cumprimento Alcançado

20%

Muito bom

Metas

Título

Descrição

Meta de clima organizacional

Conhece o negócio e o mercado em em que o 
negócio opera e implementa ações que 
favorecem o competitividade e posição da e 
posição da empresa diante aos seus stakeholders.

Data de fechamento Metas KPI
30 de junho de 2020 100

88%

Média de metas
Nível Alcançado
Desempenho esperado

Criar uma meta

Cancelar Salvar Objetivo

Creador de Objetivos

Qual é o título do objetivo?

Conhecimento do mercado latino-americano
Você gostaria de acrescentar uma descrição?

Conhece o negócio e o mercado em 
que a empresa opera e implementa 
ações que favorecem a competitividade 
e posição da empresa empresa na 
frente aos seus stakeholders.

Objetivo editável

Ponderação editável

Características para gerar escala de resultados

Selecione a escala de nível de cumprimento

Escala 1

Tipo de inclinação

Quanto maior for o resultado, maior será o 
cumprimento da meta (Inclinação Positiva)

Unidade de resultado da meta

%

Cancelar Salvar

Insira os valores da escala

Escala de nível de cumprimento

1. [0% - 50%]

2. [0% - 50%]

3. [100% - 125%]

4. [125% - 155%]

Resultado mínimo Resultado máximo

55 %

65 %

75 %

84 %

65 %

75 %

84 %

86 %

Data inicial

Data Final

https://www.rankmi.com/
https://twitter.com/rankmioficial
https://www.rankmi.com/
Mailto:contato@rankmi.com
https://www.instagram.com/rankmioficial/
https://www.facebook.com/Rankmioficial/
https://www.linkedin.com/company/rankmi
https://www.youtube.com/user/RankmiVideo
https://www.rankmi.com/pt-br/solicitacao-de-demo-nurturing

