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Selecione sinalização do aspecto a 
avaliar (PF ++, + ou OM  -, --).   

Assinale os subfatores não atendidos no 
PG cuja OM  esteja comentando. As OMs 
relativas a CE ou EV não necessitam de 
subfator para assinalar. O percentual do 
Item é calculado com base na qtde de 

fatores assinalados. 

Use este botão para 
inserir novo 

comentário na 
Questão. O mesmo 
que duplo-clique na 
questão em azul. 

Em Nota para PV informe o que 
sugere ser verificado na visita se 

for o caso. 

Registre seu comentário. Se for de 
OM (- ou --) de um PG, os 

subfatores com problemas devem 
ser assinalados  

Comentário OM.  
Redigir com elegância o que não foi 

relatado, apresentado, descrito, 
evidenciado, de acordo com o subfator 

assinalado. 

Use este botão para 
visualizar os 

percentuais dos Itens. 

Visualize neste botão  
os comentários no 

formato de impressão 
para conferir. 

Remonta essa janela 
reordenando, caso tenha 
mudado os comentários 
de uma questão para 

outra. 

PG/CE/EV. Selecione aspecto a comentar  
PG: Processo Gerencial 
CE: Complemento para a Excelência 
EV: Evidência 

O botão Situação 
permite visualizar as 

estatísticas de 
subfatores assinalados 
e totais, esperados no 

Item 

Os percentuais são 
calculados 

automaticamente com 
base nos subfatores 

assinalados.  
É possível forçar outro 

percentual mas em 
qualquer alteração no 
Item haverá recalculo 

automático Quando assinalar o subfator 
Sistemática os outros subfatores 

são considerados em falta 
(exceto Incoerência grave) mas 

não são assinalados. Vc não 
precisa assinalá-los. 

Use este botão para 
ver detalhes sobre o 
percentual calculado 

automaticamente com 
base nos subfatores 
dos comentários de 

OM registrados 

Alerta que há questões sem comentários no 
Item.  Porém não é um erro. 

Vc pode registrar PFs à vontade. 
Quando não há OM  para a 

questão recomenda-se escrever 
pelo menos um PF para ela 



Registre os comentários relevantes 
de sua análise de resultados.  

Os subfatores aqui assinalados não 
afetam o calculo automático do 

percentual do Item 
 

Informar situação dos indicadores no 
botão de Percentual do Item abaixo. 

Use este botão para 
informar a situação 

dos indicadores para 
cada Fator 

(Relevância, Melhoria, 
Competitividade, 
Compromisso) 

Informar a quantidade 
de indicadores em cada 

situação 

Selecionar Fator cuja situação de 
indicadores será informada para 

preencher os campos 
correspondentes. Todos os fatores 

precisam ser preenchidos 

Percentual resultante 
para o Item é calculado 
automaticamente se os 

campos necessários 
estiverem presentes 
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Se a pontuação não for 
calculada 

automaticamente o 
sistema apresentará um 

alerta informando a 
inconsistência 
encontrada 
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