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OBJETIVO

SITUAÇÃO PRÉ PROJETO

Definir claramente o problema e seu
histórico; descrever onde, como e em qual
processo ocorre o problema.

Definir claramente através de fatos e
números os resultados que a equipe deseja
atingir após o término do estudo.

Sempre que possível, demonstre a situação
antes da implantação do projeto com
números, gráficos, ou fotos assim é possível
saber onde o problema será atacado,

ANÁLISE DAS CAUSAS DO PROBLEMA
Este espaço deve ser utilizado para
demonstrar a análise e julgamento das
possíveis causas que podem estar
influenciando o aparecimento do problema.
Utilize gráficos, tabelas e imagens que
demonstrem a gravidade da situação ou
oportunidade de melhoria.

Padronize as informações, tamanhos e
fontes dos gráficos para ficar visualmente
atrativo.

AÇÃO (O QUE FAZER)

RESPONSÁVEL PRAZO / DATA

2011
Orçamento

2011 real/orc
Realizado

Mercado Interno

0000000000000

00000000000000

Mercado Externo

0000000000000

0000000000000000

Faturamento Bruto

00000000000000

000000000000000

0%

Importante sempre demonstrar a situação
atual, com números concretos. Quanto mais
valor apresentado mais fácil de ser
compreendida a ideia.

Pode ser alterado conforme a necessidade
da equipe. Utilize as dicas que estão sendo
expostas pela coordenação na reunião de
líderes.

PLANO DE AÇÃO

Itens

RESULTADOS OBTIDOS
ACOMPANHAMENTO
(RESULTADO)

Este espaço fica disponível para mostrar os
resultados alcançados após a implantação
das ações.

Lembre-se que o objetivo é demonstrar que
o problema foi resolvido. Verificar também
outros benefícios que a ideia trouxe

OUTROS RESULTADOS OBTIDOS

VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA / PADRONIZAÇÃO

Neste espaço, a equipe poderá realizar o cálculo
do retorno sobre o investimento e também
levantar outras melhorias que a ideia trouxe para
a empresa após a implantação.
Fica a critério da equipe levantar essas questões.
Lembre-se que quanto mais benefícios, mais
valorizado fica o projeto.

• Este espaço fica livre para a equipe concluir o trabalho, demonstrar algum
depoimento de que o projeto foi bem sucedido e trouxe grandes resultados
para a empresa.
• Lembrar de buscar uma forma de padronizar o projeto para que não volte a
ocorrer o problema.
•Lembrar de verificar a aplicabilidade do projeto em outras unidades.
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