Um infográfico

PLANEJAMENTO ANUAL:

um
para JOGO

não perder o foco
Planejar e executar são ações
fundamentais para quem quer
manter a empresa em
crescimento, mas para isso,
elas devem caminhar juntas.

USE NOSSO JOGO
E ALCANCE A
LINHA DE CHEGADA
COM SUCESSO.

Instruções de Jogo
O planejamento estabelece metas, monitora os resultados, projeta
como será o crescimento e pode ser um recurso para captar crédito.
O que precisa para dar certo?
Pessoas qualificadas para
definir, gerir e executar.
A qualificação não está
relacionada com cargo ou
posição, mas sim com a
capacidade de organizar,
executar e gerenciar.

Dica: Sem idealismos
Muitas vezes o que dá
resultado não é o ideal ou
o perfeito, mas sim o
funcional. Por isso, seja
objetivo e prático em
suas ações.

Ponto de Partida
Diagnóstico

Analise o planejamento do
ano anterior. Faça um
levantamento do que não foi feito.

Continue
ou volte
uma casa

Localizou os erros de execução
na casa anterior? Continue a jogada.
Não conseguiu? Refaça a análise.

Roteiro

Continue
ou volte
uma casa

Caso você comece a
revisar uma vez por
mês e perceba que não
está dando certo, diminua
o intervalo de tempo.

Prazos e datas

Determine os dias em que você
deve revisar o planejamento
e ver o seu andamento.

Registre o
andamento

Com os erros identificados
crie um roteiro. Detalhe as ações
para garantir a execução
do planejamento.

Envolva
sua equipe

Crie um diário ou use o próprio
roteiro para registrar o processo.
Isso vai te ajudar a identificar
os erros no futuro.

Ofereça benefícios ou
defina metas por
equipe/colaborador.
Além de ajudar, eles
entenderão a
importância do plano
da empresa.

Chegada
Quando você perceber terá percorrido
todo o caminho sem sofrimento.
Antes de levantar a bandeira de vencedor,
confira se nenhuma peça do jogo ficou para trás.

