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Um dos princípios básicos da gestão é a mensuração de resulta-

dos. Nesse contexto, não poderia ser mais apropriada a máxi-

ma de Joseph Juran: “Quem não mede não gerencia”.

A escolha dos indicadores corretos, seu desdobramento e acom-

panhamento podem ser um grande desafio para várias organizações, 

não apenas pela quantidade de informação disponível (cada vez mais 

abundante), mas também pela dificuldade em integrar e processar 

dados da forma correta para atingir as metas estabelecidas. 

Existem empresas capazes de medir quase tudo, mas isso não garan-

te o alcance de metas e, em alguns casos, pode até desviar o foco dos 

poucos e mais importantes indicadores.

Como disse Sam Walton, “poucas coisas são realmente importantes 

num negócio – e são essas que você precisa monitorar”. Por isso, a 

grande importância da escolha dos indicadores corretos, o que irá dire-

cionar o comportamento de sua equipe.

Como, então, podemos definir e gerenciar indicadores de forma a 

atingir resultados mais efetivos?

Inicialmente,  é importante ter clareza de que há indicadores de na-

turezas distintas e complementares. Temos métricas de desempenho 

financeiro e satisfação dos clientes, da sociedade e dos empregados. 

Embora todas sejam muito importantes, os indicadores financeiros são 

vitais para todos os tipos de organização. Sem recursos financeiros, ne-

nhuma instituição consegue sobreviver. 

Assim, é importante começar o processo de seleção de indicado-

res sempre com foco no resultado financeiro, seguindo alguns passos 

básicos.

1.º passo: Como escolher os indicadores corretos?

É importante construir uma árvore financeira de indicadores (Figura 1.),  

colocando no topo o principal indicador que se deseja mensurar, o qual 

deve estar ligado às metas do presidente e refletir a saúde financeira 

da instituição. Alguns bons exemplos: Lucros Antes de Juros, Impostos, 

Depreciação e Amortização (EBITDA, sigla em inglês para Earnings Be-

fore Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), lucro líquido, fluxo 

de caixa livre e até mesmo Valor Econômico Agregado (EVA, sigla em 

inglês para Economic Value Added).

Em seguida, deve-se desdobrar esse indicador vinculando-o a indi-

cadores operacionais e de processo. Nenhum indicador deveria existir 

se não estiver de alguma forma contido nessa árvore em uma relação 

de causa e efeito. 

Dessa maneira, é possível ter clareza do impacto dos principais proces-

sos no resultado financeiro da empresa e, assim, direcionar os esforços com 

ênfase no que realmente importa. Por exemplo: qual o impacto financeiro 

em se reduzirem as perdas em 1%? Quanto ganharemos se aumentarmos 

a produtividade de uma determinada área em 5%? Todos esses impactos 

começam a ficar mais claros e financeiramente quantificados com essa ár-

vore. Os indicadores que não afetam a operação devem perder lugar.

2.º passo: Como desdobrar metas usando os indicadores 

escolhidos?

As metas devem ser desafiadoras e, ao mesmo tempo, alcançá-

veis; têm de motivar o time a se mexer e a buscar conhecimen-

to. Para isso, devem ser definidas com base em lacunas. Não vale 
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“achismo” nem metas lineares para todo o time. Por exemplo: 

“reduzir despesas em 10%”. Metas têm de ser baseadas em la-

cunas: uma referência de boa prática externa de empresas líderes 

no setor, boas práticas internas e até mesmo dados históricos da 

empresa. Lacunas refletem o ótimo desempenho e servem como 

norteadores na definição de metas.

Após a definição de metas, devemos testar “a consistência e a 

suficiência” dos indicadores: se estão interligados de forma que, al-

cançando as metas dos níveis inferiores, iremos consequentemente 

atingir os resultados dos níveis superiores.

Um erro muito comum: às vezes, todas as áreas estão alcançando 

as metas, mas sem o resultado esperado produzido pela empresa (e 

o presidente).

3.º passo: Como incorporar os indicadores no sistema de 

gestão da empresa

Cada colaborador deve ter metas e indicadores específicos, vincu-

lados à árvore de indicadores definida. 

Figura 1. A construção de uma árvore financeira de indicadores facilita o desdobramento de metas e a visualização de oportunidades

Deve-se escolher para cada colaborador uma quantidade de indicado-

res que lhe permita focar e orientar suas atividades. O ideal é escolher 

entre três e seis indicadores e incorporá-los ao sistema de remuneração 

variável da equipe, comunicando-os com clareza. 

Por fim, combinar o estabelecimento de planos de ação para cada in-

dicador definido e estabelecer uma sistemática de acompanhamento que 

permita acompanhar a evolução dos resultados.

Dessa forma, teremos criado um sistema consistente de desdobramen-

to de indicadores com foco financeiro e que integrará aquilo que é essen-

cial na organização, de modo a possibilitar melhor gestão dos resultados 

e alcance das metas propostas.

O que devo fazer como gerente?

Defina as metas da sua área de forma que estejam vinculadas ao resul-

tado global da empresa. Desdobre e negocie as metas com a sua equipe e 

cobre a elaboração de planos de ação consistentes. Acompanhe sistema-

ticamente a execução dos planos e a evoluções dos resultados.    n


