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Em qualquer dos setores de uma empresa,

os indicadores de desempenho podem

fazer a diferença. Ao medir adequadamente
o que, de fato, acontece no negócio, os
gestores podem tomar decisões mais acuradas
e acompanhar os efeitos de suas escolhas.
A partir de então, os profissionais criam
condições para promover a melhoria

contínua dos processos. Haverá uma
concepção mais clara do que funciona e do
que não funciona, possibilitando a otimização
periódica dos sistemas.
Sendo assim, leia o conteúdo deste e-book
com bastante atenção para aprender
a definir e a utilizar indicadores

de desempenho. Ao final, você estará
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capacitado para promover mudanças
importantes na sua empresa!

O QUE SÃO
INDICADORES DE
DESEMPENHO E
POR QUE SÃO
IMPORTANTES?
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Indicadores são informações

quantitativas que, por meio de uma

medição sistemática, permitem avaliar

o comportamento de objetos ou de

eventos. Isso passa pela definição clara do
que será medido, ou seja, da fatia da realidade
que os gestores desejam compreender. Esse
“alvo” é chamado de atributo.

A partir do elemento focal, as métricas são
escolhidas. Para medir a acidez da água
(atributo), por exemplo, os químicos utilizam
o PH (indicador), ao passo que, para entender
a eficácia dos vendedores (atributo), os
gerentes comerciais se valem da taxa de
conversão (indicador).
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O QUE SÃO INDICADORES DE DESEMPENHO
E POR QUE SÃO IMPORTANTES?
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Há, portanto, uma ordem entre a definição do que será medido e a de como será medido. Os atributos
conferem sentido aos resultados. Não à toa, somente com dados contextualizados é possível
compreender o comportamento de eventos ou objetos.
Essa compreensão trará diversos benefícios para a empresa, como:
»» decisões mais efetivas;
»» capacidade de mensurar e avaliar resultados;
»» identificação mais ágil de erros;
»» melhoria contínua das operações.
Vale ressaltar, por fim, que a terminologia
“indicadores de desempenho”, embora

bastante popular, não é técnica. Ao lado de
indicadores propriamente de desempenho existe
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um mundo de opções, como conformidade,
eficiência, risco, controle etc.

COMO DEFINIR OS
INDICADORES DE
DESEMPENHO?

COMO DEFINIR OS INDICADORES DE DESEMPENHO?
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Saber o que precisa ser medido é uma dificuldade partilhada por muitas empresas. Afinal, em qualquer
departamento pode haver algo que chame a atenção dos gestores.

QUAIS SÃO AS FONTES
DE INDICADORES?
Por isso, o segredo é focar nos pontos

críticos para o sucesso da organização. Para
tanto, há três grandes fontes de informação:

REQUISITOS DAS PARTES
INTERESSADAS (STAKEHOLDERS)
Conhecer quais são as necessidades e
expectativas de fornecedores, clientes, parceiros,
acionistas, sócios e afins é uma via produtiva

para encontrar interesses mensuráveis e
fixar indicadores de desempenho. Por exemplo,
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para atender ao consumidor, preço, eficiência e
qualidade podem motivar a criação de métricas.

COMO DEFINIR OS INDICADORES DE DESEMPENHO?
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GESTÃO ESTRATÉGICA
A segunda fonte é o planejamento estratégico da organização. Ao fixar seus objetivos e metas -

como market share, satisfação do cliente, número de entregas, qualidade dos processos etc. -, surgirão
diversos atributos a serem alvo de indicadores de desempenho.

PROCESSOS DA CADEIA DE VALOR
Uma última fonte de indicadores são os
processos da cadeia de valor da empresa.
É possível criar atributos para as
diferentes etapas, bem como constatar o
impacto das decisões nos outputs gerados.
Aqui, normalmente, o foco é a
otimização, ou seja, alcançar um
resultado quantitativa ou qualitativamente
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superior, reduzindo as entradas necessárias
(trabalho, insumos, tempo, capital etc.).

COMO DEFINIR OS INDICADORES DE DESEMPENHO?
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1. Resultados. Isto é, os resultados
concretos e finais que se pretende
alcançar dentro de um determinado
período de tempo, como dia, semana,
mês ou ano;

2. Desempenho. Ou seja, o comportamento
ou os meios instrumentais que se
pretende colocar em prática;

O QUE MEDIR?

3. Fatores críticos de sucesso. Isto é, os
aspectos fundamentais para que a

Ao observar essas fontes e escolher os
atributos, pode restar alguma dúvida sobre

organização seja bem-sucedida em seus
resultados ou em seu desempenho.

o que efetivamente precisa ser medido.
Assim, é importante a lição de Idalberto

Sendo assim, ao buscar inspiração nas

Chiavenato, em “Introdução à Teoria

fontes de atributos, dê uma atenção especial

Geral da Administração”, 7ª ed., editora

para esses três aspectos. Isso facilitará o

Campus, pg. 454. O autor traz as seguintes

trabalho de considerar pontos relevantes

áreas de medição:

para sua empresa.

COMO DEFINIR OS INDICADORES DE DESEMPENHO?
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COMO ESCOLHER OS
INDICADORES MAIS
ADEQUADOS?

Uma segunda dica é criar conjuntos
Ao lado da compreensão geral sobre os

baseados em uma finalidade,

indicadores, é possível listar algumas

importância, assunto ou

e organize os indicadores da sua

significar reunir os indicadores de um

práticas para que você escolha
empresa. Veja as principais dicas:

HARMONIZAR OS INDICADORES
COM OS OBJETIVOS DOS NEGÓCIOS

característica em comum. Isso pode
departamento e, dentro dele, separar
o que é relacionado ao desempenho,
resultados, qualidade etc.

Os indicadores, normalmente, são

IR ALÉM DOS KPIS
PADRÕES DO MERCADO

ou, no mínimo, existe uma harmonia

As escolhas devem ser aderentes

associados às metas organizacionais
entre esses pontos. Isso porque, ao se
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AGRUPAR INDICADORES COM
BASE EM ATRIBUTOS COMUNS

ao porte, ao ramo e às demais

exigir algo das equipes, não se pode fixar

características da organização. Uma

uma diretriz apontando para norte e

má escolha pode conduzir a decisões

um indicador para sul.

erradas, gerando prejuízos para o negócio.

COMO DEFINIR OS INDICADORES DE DESEMPENHO?
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SEPARAR DRIVERS
E OUTCOMES
Alguns indicadores dizem respeito
ao produto de um processo

(outcomes), enquanto outros focam

em suas causas (drivers). O número
final de vendas é consequência da
taxa de conversão, por exemplo. O
ideal é identificar essas relações de
causa e efeito, criando um sistema
de indicadores.

DE QUE FORMA
UTILIZAR OS
INDICADORES?

DE QUE FORMA UTILIZAR OS INDICADORES?
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Ter indicadores é um requisito

Os números, nesse sentido, são referências

da realidade e, assim, tomar

processos, do atendimento das partes interessadas

para fazer uma leitura correta
decisões adequadas. Sem isso,

para auxiliar a compreensão e a melhoria de

e do alcance de objetivos e estratégias. Isso passa

o gerenciamento da empresa fica

pela identificação de relações de causa e efeito,

muito aquém do ideal.

buscando-se as consequências das práticas

Nesse sentido, de nada
adianta fixar indicadores, mas
não saber utilizá-los. Uma vez
que os gestores começam a
medir, a análise dos resultados
ganha um papel central para
transformar as informações
obtidas em conhecimento.

adotadas e projetando as possíveis consequências
de eventuais mudanças.
Sendo assim, os gestores devem reservar
momentos e agendar reuniões para

contextualizar os dados e atribuir sentido
às avaliações. Afinal, o foco dos indicadores
é esclarecer o comportamento dos atributos
escolhidos, embasando a tomada de decisões.
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Outro ponto relevante é designar o

profissional certo para o nível que
se pretende medir. Os indicadores
podem ser estratégicos quando
próximos à direção da empresa; táticos,
quando dizem respeito aos gerentes e
operacionais, quando se encontram no
âmbito dos coordenadores.
Então, assim como as decisões são
distribuídas em graus estratégicos,
táticos e operacionais, as informações
devem ser coletadas e utilizadas em
conformidade com os diferentes níveis.
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DE QUE FORMA UTILIZAR OS INDICADORES?
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QUAL É A PERIODICIDADE
DAS MEDIÇÕES?
Uma questão relevante sobre o uso dos
indicadores de desempenho é saber o período

demandar períodos mais longos, como

em que devem ser realizadas as medições.

medições trimestrais. Isso porque a análise

Aqui, tudo dependerá das características
do negócio e do grau de ocorrência dos
atributos, mas nada impede que sejam
oferecidas algumas recomendações.
A primeira delas é acompanhar o nível
operacional mais de perto. A coleta
de informações, normalmente, ocorre

se volta para o desempenho no mercado,
as tendências e os concorrentes. Tratase de uma avaliação mais aprofundada e
sistemática do que aconteceu durante o
período, com o objetivo de projetar possíveis
abordagens para os meses seguintes.
Por fim, os indicadores táticos situam-

mensalmente. No entanto, é possível

se como um meio-termo: ora demandam

acompanhar diariamente para entender

um acompanhamento mais próximo do dia a

o que aconteceu no dia anterior, fazer os

dia, ora um período mais longo para criar uma

ajustes necessários e corrigir os erros. A
17

Já os indicadores estratégicos podem

periodicidade exata dependerá muito do
ciclo do produto.

base mais consistente. Tudo dependerá da

proximidade com questões operacionais
ou estratégicas.

DE QUE FORMA UTILIZAR OS INDICADORES?
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QUAIS SÃO OS INDICADORES
MAIS IMPORTANTES?
Qualquer área do negócio pode

criar indicadores que facilitem o

entendimento dos profissionais e
embasem decisões. Por isso, não há

uma lista pronta e aplicável a todos os
casos indiscriminadamente.
Na verdade, é possível que uma empresa crie,
até mesmo, medições únicas. Se uma loja de
tortas inventa uma nova receita, pode ser
interessante avaliar o desempenho do novo
produto, nos próximos meses, por exemplo.
Sendo assim, a seguir, você encontrará
alguns exemplos para entender o
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raciocínio utilizado. Veja o que acontece
em áreas comuns a muitos negócios:

DE QUE FORMA UTILIZAR OS INDICADORES?
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INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
As avaliações visam aos processos, aos eventos e às atividades relacionados ao capital humano da
organização. Veja algumas das principais métricas:
»» turnover - variação nos quadros da
empresa, ou seja, a quantidade de
colaboradores que saem e precisam ser
substituídos;
»» absenteísmo - a indisponibilidade
injustificada dos colaboradores, como
faltas e atrasos;

»» nível de satisfação - o quanto a relação
entre empregador e empregado atende
às necessidades e expectativas dos
profissionais;
»» acidentes de trabalho - o número total
ou proporcional de eventos causadores
de lesões às pessoas da organização.

Note que os três primeiros indicadores dão indícios da efetividade das políticas e estratégias da
empresa. Se o sistema de benefícios, por exemplo, vai mal, naturalmente a satisfação, o absenteísmo e o
turnoverapresentarão resultados insatisfatórios.
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Por sua vez, o número de acidentes de trabalho pode, além de influenciar na marca da empresa e na
satisfação dos colaboradores, ser a causa de prejuízos com indenizações judiciais.

DE QUE FORMA UTILIZAR OS INDICADORES?
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INDICADORES FINANCEIROS
Os indicadores financeiros dão indícios do
equilíbrio das contas do negócio. Afinal, não
basta entregar um valor relevante, é preciso
capturar uma quantia suficiente para manter

»» ponto de equilíbrio - momento em que a
empresa é autossuficiente, sobrevivendo
independentemente de aportes
externos;

as atividades. Os exemplos são os seguintes:
»» índice de inadimplência - número de
»» custos fixos - despesas que
permanecem relativamente estáveis,

clientes que deixam de cumprir as
obrigações com a empresa.

mesmo com o aumento da quantidade
de itens ou serviços gerados (aluguel,
internet, luz etc.);

O princípio comum a esses indicadores é a
análise da viabilidade econômico-financeira
do negócio. Os profissionais de finanças são

»» custos variáveis - despesas que
aumentam conforme a produtividade
(insumos, comissões, manutenção de
20

veículos etc.);

como médicos em busca de doenças que
possam comprometer as atividades, como
custos excessivos, dificuldade de caminhar
com as próprias pernas e a alta inadimplência.

DE QUE FORMA UTILIZAR OS INDICADORES?
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»» número de leads - cadastro de
potenciais interessados nos produtos ou
serviços da empresa;
»» número de leads qualificados potenciais interessados que, além
de cadastrados, dispõem de todas as
informações necessárias para fechar
negócio;
»» taxa de conversão - porcentual de

INDICADORES DE
MARKETING E VENDAS

oportunidades de vendas convertidas
em vendas efetivas;
»» volume de vendas - quantidade absoluta

Outro objeto de análise é a capacidade

de negócios concretizados;

de gerar novos contratos. Para isso, os
21

indicadores de vendas e os de marketing
podem fornecer as informações necessárias:

»» ticket-médio - valor médio pago pelos
clientes da empresa.

DE QUE FORMA UTILIZAR OS INDICADORES?
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A lista, nesse caso, facilita o entendimento quanto ao processo que conduz à venda. As variações nos
três primeiros indicadores mensuram a efetividade de práticas comerciais, enquanto as duas últimas se
há tradução em resultados concretos.

DE QUE FORMA UTILIZAR OS INDICADORES?
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INDICADORES ORGANIZACIONAIS
Um último conjunto importante diz respeito às avaliações da empresa como um todo, ou seja, as partes
deixam de ser analisadas separadamente e os olhos se voltam para o aspecto geral. Pode-se citar:
»» retorno sobre o investimento - o quanto a
empresa entrega de valor para os investidores
em relação ao que foi aportado;
»» lucratividade - o quanto sobra após o
pagamento de todas as despesas da
organização;
»» índice de cumprimento de metas - a

capacidade de cumprir as exigências definidas
em certo período.

O objetivo, nesses três exemplos, é entender se o
23

negócio funciona, se vale a pena manter os planos ou
se há necessidade de realizar uma correção de rumos.

DE QUE FORMA UTILIZAR OS INDICADORES?
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O QUE SÃO SISTEMAS
DE INDICADORES?
O ideal é que os indicadores tenham uma

A organização é um sistema vivo,

seja, deixem de ser conjuntos e tornem-

sofrem influências recíprocas.

se verdadeiros sistemas. O todo seria

Por exemplo, ao pensar a

representado por uma árvore, em que há

lucratividade, não se pode dissociá-la

coerência entre os elementos interligados.

dos custos fixos e variáveis, do ticket-

relação de causalidade entre si, ou

em que as unidades interagem e

médio, do volume de vendas etc.
Fortalecer essa relação de causa e efeito
entre os atributos trará uma maior

Por isso, criar uma lógica de causa

relação às partes interessadas, aos

permitirá a tomada de decisões

compreensão do que acontece em

e efeito entre os indicadores

objetivos estratégicos e aos processos da

mais robustas, embasadas em um

cadeia de valor. Surge uma visão macro e

entendimento profundo das razões

um pensamento sistêmico da empresa.

que conduziram aos resultados.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
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A escolha de indicadores de desempenho
requer uma profunda reflexão e um

planejamento das empresas. Isso porque
não basta estabelecer um conjunto de métricas,
é preciso criar um sistema capaz de aumentar
o conhecimento da empresa sobre processos,
atividades, colaboradores etc.
Além disso, os indicadores de desempenho devem
estar aptos a monitorar a participação no mercado,
o crescimento, a penetração em novos áreas, as
tendências, as demandas etc. A importância disso
é total: sem entender o mercado, a empresa

perde força e pode, até mesmo, desaparecer!
Sendo assim, as informações obtidas com os
indicadores devem ser sempre complementadas
com outros dados. Somente com a
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contextualização dos números, você tomará
decisões mais corretas e precisas.
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A Fundação Nacional da Qualidade é um centro brasileiro
de estudo e disseminação de inteligência em gestão. Criada
em 1991, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como
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objetivo principal propagar os Fundamentos da Excelência em
Gestão para empresas de todos setores e portes.

O trabalho da FNQ é fundamentado no Modelo de
Excelência da Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação,
autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão,
que está organizado em Fundamentos e Temas que definem
uma base teórica e prática para a busca da excelência.

É dessa forma que a instituição preserva o engajamento
na missão de acompanhar as transformações no mundo e
incentivar o crescimento das empresas brasileiras.
A FNQ possui um site oficial e está presente também no
Facebook, Linkedin, Twitter e YouTube. Saiba mais e

amplie o seu conhecimento!

