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Se as atenções se concentram nos números, ninguém enxerga fatores que podem ser mais 
determinantes para o sucesso ou fracasso. 
 
Números são importantes! Eles ajudam a empresa a compreender o que está acontecendo e a 
se preparar, da melhor maneira, para atingir determinada meta. São indicadores que sinalizam 
caminhos mais adequados, quando o desafio à frente é aventurar-se por territórios 
desconhecidos. Alertam sobre a necessidade de fazer correções de rota, se a escolha for 
equivocada. Funcionam, portanto, como uma espécie de farol, capaz de traduzir diferentes 
linguagens e tipos de atitudes em um só idioma, capaz de unir todos os que atuam na 
empresa em um esforço conjunto para seguir em direção à mesma meta. 
 
Resultados são importantes! Um dos estereótipos da gestão moderna é a excessiva 
concentração nos resultados, de tal maneira que só considera bons os profissionais que 
sempre “atingem seus números”. Portanto, além de apostar cegamente, acredita na existência 
de uma relação direta entre números e resultados. Essa relação parece tão óbvia como a 
dobradinha arroz e feijão. Mas é aí que reside o grande perigo de nunca alcançar um 
desempenho realmente superior, por limitar-se a uma visão de negócios simplista, equivocada 
e até mesmo nociva.  
 
A busca do número mágico 
 
Não é de hoje que os administradores buscam o número mágico da gestão, algo que traduza o 
sucesso empresarial em um único medidor. Perseguem esse número da mesma forma que os 
alquimistas perseguiam a pedra filosofal ou a substância química capaz de transformar 
qualquer coisa em ouro. 
 
Muitas foram as tentativas nesse sentido. Algumas até “pegaram”, como se costuma dizer em 
linguagem bem popular. É o caso dos financistas da Dupont, que criaram uma fórmula muito 
conhecida nas décadas de 60 e 70 e que ficou denominada de Modelo Dupont. Era um 
conjunto de medidores que convergiam para um único, o ROI, iniciais para a expressão em 
inglês return on investiment, literalmente retorno do investimento, que ainda hoje orienta o 
desempenho de muitas empresas.  
 
A fábrica de Brinquedos Estrela, líder de mercado por muitas décadas, orientou-se por esse 
número mágico. Conseguia, em meio às turbulências de uma economia instável, manter a 
estabilidade do ROI, graças a uma eficiente administração financeira. Embora apresentasse 
extraordinárias taxas de sucesso por anos consecutivos, sucumbiu diante da concorrência dos 
brinquedos eletrônicos e dos importados asiáticos. O número mágico não foi capaz de captar 
essas mudanças fundamentais, que alteraram o rumo da economia de maneira a condenar 
empresas tradicionais ao naufrágio. E aí está o principal problema: quando as atenções se 
concentram nos números, ninguém atenta para outros fatores, que podem ser mais 
determinantes para o sucesso ou fracasso do negócio. 
 
Dar muita ênfase a medições financeiras de curto prazo, como o ROI, pode conduzir à inibição 
dos investimentos em inovações, estas sim, capazes de garantir o futuro da empresa. Mesmo 
assim, os financistas não desistem. Depois do ROI, o número mágico mais famoso, criaram 
também o EVA, abreviação de economic value added, ou seja, valor econômico agregado.  
 
É uma evidência de que os alquimistas da administração continuam vivos. Eles continuam 
acreditando, como se fossem médicos de conhecimentos limitados, que podem oferecer um 
diagnóstico baseado apenas nos valores da pressão arterial ou no nível de colesterol de um 
paciente. A verdade é que não existe um número mágico para definir o desempenho máximo 
de uma empresa. Se existisse, o mundo empresarial seria mais fácil, mas também sem muita 
graça. 
 
 



Tremenda cilada 
 
Começava dizendo que os números são importantes. E são. Sem eles, perdemos a referência. 
Sem referências, caminhamos a esmo, como quem se perde na selva, incapaz de chegar a 
algum lugar conhecido. O problema é aferrar-se a instrumentos de medição e seus resultados, 
esquecendo do principal: o julgamento, a interpretação, a decisão. 
 
Com o advento de poderosas ferramentas quantitativas, podemos obter dados rapidamente, a 
maior parte deles até mesmo em tempo real. É tudo tão fácil que os tomadores de decisões se 
perdem de amores por essas ferramentas, esquecendo que são apenas auxiliares para que se 
faça um bom julgamento da realidade e das perspectivas à frente. Um bom relógio nos dá a 
hora certa, mas não diz o que podemos fazer com o nosso tempo. 
 
A matemática dos negócios é relativamente fácil. Qualquer um é capaz de calcular o retorno 
sobre o investimento ou o índice de endividamento de uma empresa. Difícil mesmo, e também 
demorado, é analisar corretamente o significado dos números. Fazer, a partir deles, 
julgamentos corretos. Essa interpretação, baseada em sólida experiência, permite desenvolver 
um conjunto de crivos e expectativas, para decifrar enigmas contidos em cada número e no 
seu conjunto. Só a bagagem acumulada nos qualifica para pesar, com boa margem de acerto, 
magnitudes relativas e relevantes escondidas sob a pura e simples matemática.  
 
Sem dúvida, precisamos de medidores, expressos em números, que nos dêem informações 
sobre a quantas estamos de atingir nossos propósitos. Mas os números não são os nossos 
propósitos. E aí está uma cilada muito comum: trocar os fins pelos meios. 
 
Palco e bastidores 
 
Peter Drucker disse certa vez que alguns líderes sabem o preço de tudo e o valor de nada. 
Governados por números, esquecem-se de que o princípio básico de qualquer negócio é a 
criação de valor. Isso é que é trocar os fins pelos meios, algo que ocorre quando fazemos a 
pergunta errada.  
 
“Qual deve ser o nosso desempenho?” não é a melhor pergunta. Ela nos leva a buscar o 
número pelo número. O desempenho pelo desempenho. É quando o medidor toma conta do 
decisor. E assim como ocorre com medicamentos, aí também existem os efeitos colaterais, 
capazes de causar danos à saúde da empresa. Então a melhor pergunta é: “levando em conta 
o nosso propósito, qual deve ser o nosso desempenho?”.  
 
Obter a resposta requer compreensão prévia de que o resultado não é o propósito. O propósito 
está relacionado à criação de valor. O resultado final deve ficar onde é, mesmo, seu lugar: no 
final. Muito, mas muito antes dele, em uma gradação de importância, estão decisões e ações 
voltadas à produção de lucro ou geração de prejuízo. O que influencia, motiva essas ações, é 
muito mais importante que os resultados finais. Sim, porque abre caminho para que se chegue 
a eles. 
 
Como saber se a sua empresa criou valor? Você sabe que criou valor para os clientes se eles 
estão dispostos a pagar a conta integral e ela inclui todos os recursos gastos para atendê-los. 
O lucro é um desses custos. Ele revela que o cliente valoriza o que você faz. E também 
informa que você faz um trabalho razoável para manter seus custos controlados, porque se 
fracassar nesse quesito reduzirá suas margens. Se, porém, sua empresa fizer um trabalho 
ruim, na tentativa de criar valor para os clientes, isso resultará na perda de vendas ou em uma 
pressão por descontos. Assim, o resultado final é um bom indicador sobre o seu nível de 
excelência, ao menos no curto prazo. A dificuldade reside exatamente nesse ponto: o 
resultado não informa tudo. É limitado, como indicador de longo prazo. Ele não diz nada sobre 
prosperidade a futuro. Ele não revela se o cliente continuará comprando.  
 
Em suma, não é possível administrar sem medições. Afinal, o que pode ser medido, pode ser 
administrado.  
 



 
Mas os medidores não podem se sobrepor ao propósito maior, de maneira que seja esquecido. 
É bom lembrar: o propósito sempre no palco, os números sempre nos bastidores. 
 
Os que os números dizem são você 
 
O que você enxerga a partir dos números depende de quem você é e o que você busca. Essa 
afirmação pode parecer um tanto filosófica, mas, acredite, merece profunda atenção.  
 
Os números não têm vida própria. Eles resumem o comportamento de pessoas reais, fazendo 
coisas reais. Volto a repetir a idéia inicial: os números são importantes, desde que você não 
perca de vista o padrão de pensamento que determina suas decisões e ações.  
 
Alguns números sugerem a sobrevivência. Pior que isso: possuem o poder de mantê-la e 
perpetuá-la. Conheço empresas que criam suas próprias sazonalidades e crises. Seus decisores 
traduzem pressupostos em metas numéricas. Tudo o que conseguem é reforçar suas crenças – 
geralmente questionáveis, equivocadas – em números que, assim, se repetem 
indefinidamente. Mas os números podem também indicar o caminho da prosperidade, 
inspirando decisões e ações voltadas à criação de valor. É quando os números se tornam 
aliados do melhor desempenho. A diferença está, justamente, na maneira como são usados. 
Ou seja, o fator humano é, sempre, a grande e real alquimia. 
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