


A
medição do desem-
penho operacional
continua sendo um
problema insolúvel.
Apesar de atraírem
pouca atenção na

literatura de gestão, a criação e o
uso de métricas para acompanhar
e melhorar o desempenho opera-
cional são um dos problemas mais
persistentes que as organizações
enfrentam. Em meus diálogos com
funcionários de empresas de prati-
camente todos os setores, raramente
encontrei um que acreditasse que a
empresa tivesse um conjunto eficien-
te de métricas operacionais: produ-
ção, serviço ao consumidor, marke-
ting, compras e afins. Admito que as
organizações costumam mensurar
as áreas que operam diariamente,
mas poucas pessoas acreditam que
as métricas sejam corretas ou que
ajudem a companhia a melhorar
sua performance e atingir objetivos
estratégicos. Entre as centenas de
administradores com quem discuti
o problema, há amplo consenso de
que se mede demais ou de menos,
ou as coisas erradas, e que as métri-
cas não são usadas com eficiência.

OS PECADOS
A mais incrível manifestação

desse problema é que muitas das

medições operacionais usadas pelas
empresas fazem pouco ou nenhum
sentido. Descobri que as empresas
são vítimas de cerca de meia dúzia
de erros recorrentes na hora de de-
finir e usar as métricas -erros que
prejudicam a relevância e a utili-
dade das medições operacionais e
que ajudam a explicar o mal-estar
que sentem em relação ao tema.
Chamo-os de sete pecados capitais
da medição do desempenho, que,
como os sete pecados capitais ori-
ginais, apresentam graves perigos
para as perspectivas de um desem-
penho superior dos negócios.

Vaidade
Um dos erros mais co-

muns na medição de performance
é o uso de métricas que fazem a
organização, sua equipe e sobre-
tudo seus diretores parecer bons.
Esse é o caso quando bônus e ou-
tras recompensas estão ligados a
resultados obtidos dessas medições.
Por exemplo, na área de logística
e colocação de pedidos, é comum
que as empresas se auto-avaliem
em relação à data prometida para
o cliente. Uma reflexão imparcial
mostra que isso estabelece parâme-
tros absurdamente baixos -uma em-
presa precisa apenas prometer datas
que pode cumprir com facilidade

para ficar bem na medição. Ainda
pior, as empresas em geral se ava-
liam em relação ao que é chamado
de última data prometida -a data
final prometida, depois de todas as
mudanças possíveis no cronograma
de entrega. Uma métrica muito me-
lhor seria o desempenho em relação
à data solicitada pelo cliente -mas
isso seria mais difícil e poderia levar
os gestores a perder seus bônus.

Provincianismo
Consiste em deixar os limi-

tes e preocupações da organização
ditar as métricas de desempenho.
A priori, pareceria natural que um
departamento fosse avaliado por seu
próprio desempenho -afinal, é isso
que seus gestores podem controlar.
Na verdade, entretanto, medir dessa
forma estreita leva, inevitavelmente,
à subotimização e ao conflito. Por
exemplo, o presidente-executivo de
uma companhia de seguros recla-
mou que passa metade de seu dia
mediando disputas entre vendas e
subscrições.

As vendas costumam ser medi-
das em volume, o que motiva a força
de vendas a vender a qualquer um
que queira comprar. A subscrição,
processo de análise das propostas
apresentadas que determina qual
a cobertura de acordo com um
prêmio, é, porém, medida pela
qualidade do risco, o que leva os
funcionários responsáveis a querer
apenas os melhores clientes.

Narcisismo
Esse é um pecado imper-

doável, que resulta de fazer a me-
dição do ponto de vista de uma só
pessoa, e não da perspectiva do con-
sumidor. Muitas empresas medem o
desempenho da entrada de pedidos
em relação à saída da encomenda
na data marcada. Isso interessa ape-
nas à companhia em si -os clientes
querem saber quando receberão a
encomenda. Um grande fabricante
de sistemas para computador media
o embarque no prazo em termos de
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conversão, deveriam estar garanti-
das a disponibilidade dos produtos
e a quantidade de vendedores neces-
sária para ajudar os consumidores a
decidir o que comprar (cobertura);
esses dois fatores foram reconheci-
dos como métricas importantes.

Portanto, a suposição de que a
chave para melhorar a receita era
melhorar a publicidade revelou-se
falsa. Quando medidas, visitação,
efetividade da publicidade e quali-
dade do produto estavam em níveis
que iam do aceitável ao alto. O pro-
blema estava na taxa de conversão
-uma quantidade insuficiente de
clientes se convertia em compra-
dores. A raiz desse problema era
dupla: nem a disponibilidade nem
a cobertura eram tão altas quanto
deveriam ser. Mas como melhorá-
las? Aí é que entram os processos.
Para cada um dos fatores medidos,
os processos que os afetam devem
ser identificados; o fator se torna
uma métrica-chave para cada um
desses processos, e o aumento dessa
métrica deve ser obtido pela ges-
tão de processos: execução efetiva,
melhorias contínuas e redesenho
holístico, quando necessário.

Nesse caso, a disponibilidade
foi reconhecida como resultante do
processo da cadeia de fornecimen-
to e então se tornou uma métrica
importante e universal para aquele
processo; notou-se que a cobertura
era determinada pela escala dos fun-

cionários. Foram feitas mudanças em
cada um desses processos a fim de
melhorar as medições, o que aumen-
tou a taxa de conversão, levando ao
aumento de receitas desejado. Essa
análise conduziu ao reconhecimento
de um problema na escala de horá-
rios. Antes, os empregados trabalha-
vam quando achavam conveniente.
Conseqüentemente, havia muita gen-
te trabalhando à tarde nos dias de
semana, e não o suficiente nos fins
de semana. O esforço da nova métri-
ca e o redesenho do processo que ela
motivou logo mudaram isso.

Medir da maneira correta
Saber o que precisa ser medido é

apenas o primeiro passo; encontrar
a forma correta de fazer isso é o se-
guinte. Como medir, por exemplo,
a satisfação do cliente? Uma abor-
dagem comum é o uso de pesquisas
com o consumidor. Isso, porém, é
custoso e lento; também costuma
ser impreciso, conforme as respostas
do consumidor à pesquisa estejam
relacionadas aos comportamentos
desejáveis. Medir o volume de re-
clamações pode não representar o
espectro completo de atitudes do
consumidor e é algo sujeito a mani-
pulação -por exemplo, se as recla-
mações dos clientes não forem res-
pondidas, a falta de registro levará
a supor um índice de satisfação mais
alto. Medir o desgaste e a repetição
das compras vem tarde demais para

que se faça algo a respeito. O ponto
não é que essa ou qualquer outra
medição específica da satisfação
do consumidor são boas ou ruins,
mas que virtualmente cada uma tem
vantagens e desvantagens. Ao criar
métricas, é preciso ponderar:
Precisão. Uma métrica deve ser de-
finida cuidadosa e exatamente, para
que não haja dúvidas ou questio-
namento. Assim, o termo "entrega
no prazo" pode ser interpretado de
várias maneiras, dependendo do
objetivo (primeira data prometida,
última data prometida, data solici-
tada e assim por diante) e do que
significa "no prazo" (na data, em
24 horas, em 48 horas etc.). Não é
surpresa que, quando uma métrica
é ambígua, as pessoas a interpretem
da forma mais conveniente para elas
mesmas. A definição de uma métri-
ca deve também incluir as unidades
que estão sendo empregadas, o es-
pectro e a escala de medição.
Realismo. Em muitas situações,
uma empresa precisa medir o que
corresponde a um ideal platônico
(satisfação do cliente, eficácia da
publicidade, qualidade do produto
etc.). Qualquer métrica real inevita-
velmente vai representar apenas uma
aproximação desse ideal. E necessá-
rio ter em mente a distinção entre
realidade e o que está sendo medido,
e fechar a lacuna entre os dois, levan-
do em conta as limitações impostas
por essas outras considerações.



Simplicidade. Organizações em ge-
ral sucumbem à tentação de cons-
truir um mecanismo complexo para
calcular uma métrica, quando um
mais simples seria suficiente. Quan-
to mais barato e conveniente for
calcular uma métrica, melhor. A pe-
riodicidade -com que freqüência a
métrica precisa ser calculada- deve
ser levada em conta.
Solidez. O criador de uma métrica
deve estar consciente da extensão
com que a métrica pode ser mani-
pulada por pessoas que corram risco
com ela ou da extensão em que pode
encorajar comportamentos indesejá-
veis. Uma tática especialmente valiosa
para evitar esses problemas é insistir
no uso de várias métricas, em vez de
uma só -por exemplo, medir apenas
a velocidade do desenvolvimento de
produto pode levar a um excesso de
custos. Métricas de processos con-
correntes -como tempo, qualidade
e custo- devem ser confrontadas e
balanceadas; além disso, deve-se usar
um conjunto que compreenda mé-
tricas de processos e métricas mais
restritas, funcionais. Se as pessoas
objetarem, devem ser lembradas de
que o mundo não é unidimensional e
que o negócio deve servir a públicos
com objetivos conflitantes.

Sistematizar o uso das métricas
Mesmo as métricas mais bem

projetadas são de pouco valor se não
estiverem inseridas em um processo
disciplinado para seu uso. Sem isso,
elas se tornam pensamentos atra-
sados, usados apenas para apontar
culpas ou distribuir recompensas,
sem orientar de fato a melhoria da
performance.

Cada métrica deve ter um ou
mais indivíduos pessoalmente res-

ponsáveis por ela; esses profissionais
devem perceber que é seu trabalho
garantir que as métricas atinjam os
alvos estabelecidos. Como muitas
métricas que realmente importam
em um negócio não se alinham
perfeitamente com a estrutura or-
ganizacional existente, a responsa-
bilidade pelas métricas do processo
de ponta a ponta precisa ficar tanto
com esse "dono da métrica" como
com gestores de várias funções en-
volvidas. E razoável e necessário que
todos que tenham alguma influên-
cia sobre a métrica sejam co-respon-
sáveis por ela.

O ponto de partida do uso de
métricas para orientar melhorias
de desempenho é ter um nível de
desempenho-alvo para cada métri-
ca. Esses alvos podem ser derivados
de maneiras diversas. Em alguns
casos, os clientes serão explícitos
quanto ao nível de performance que
exigem de um processo. Em outras
situações, são as próprias exigências
financeiras da empresa ou o desem-
penho do concorrente que ditam
os níveis exigidos. Qualquer que
seja a origem do alvo, a(s) pessoa(s)
responsável(is) pela métrica deve (m)
comparar regularmente o valor real
da métrica com o nível do alvo. Se
houver uma diferença significativa
entre os dois, em bases sustentadas,
então a fonte da diferença deve ser
determinada.

Falando de forma ampla, há
apenas dois tipos de razões por que
alguns aspectos das operações não
encontram o nível de desempenho
exigido: uma falha de criação ou
um problema de execução. Por
exemplo, uma empresa de ener-
gia elétrica descobriu que, mesmo
que as pessoas trabalhassem em

excesso, quaisquer que fossem os
equipamentos ou o treinamento
fornecidos, elas não conseguiam
ligar a energia elétrica para novos
consumidores em menos de 180
dias, devido à fragmentação de seu
processo.

Gestores podem descobrir que
um processo foi desenhado para
atingir níveis de performance mais
baixos, ou que foi criado a partir
de premissas agora obsoletas, ou
que acumulou tantas exceções e
complexidades que sua performance
se degradou. Nessas situações, um
redesenho holístico do processo é
exigido. Contrariamente, mesmo
que um processo seja bem desenha-
do, não está garantido que vá gerar
o resultado de que é teoricamente
capaz. A companhia energética ci-
tada redesenhou seu processo de
modo que novas ligações podem
ser feitas em 20 dias. Entretanto,
trabalhadores mal treinados, equi-
pamento pouco confiável e outros
fatores exógenos podem criar pro-
blemas de execução que diminui-
riam a performance. Nessas situações,
o redesenho não vai ajudar. Ao con-
trário, uma análise disciplinada da
performance abaixo do esperado do
processo deve ser usada para encon-
trar sua causa, para que a remedia-
ção apropriada seja feita.

O ponto fundamental é que a
medição não é um item em si, mas
deve ser parte integral de um pro-
grama contínuo de análise de per-
formance e melhoria.

Criar uma cultura pró-medição
Mesmo as melhores métricas

e os melhores processos para usá-
las não vingarão em um ambiente
inóspito. Em muitas organizações,



o uso disciplinado de medições
não faz parte do sistema básico
de valor. As métricas são tidas
como questões de opinião ou fer-
ramentas para disputas políticas;
ou são percebidas como ameaças,
por serem usadas para distribuir
culpa e punição. Com freqüência,
as métricas são vistas como deta-
lhes fúteis de interesse exclusivo
de contadores burocratas. O herói
folclórico em muitas organizações
é o executivo que atua livremente
e usa a intuição e a coragem para
tomar decisões, mais do que o ges-
tor analítico voltado às medições,
que tem dificuldade de estabelecer
fatos. Nesses contextos, os pecados
mortais da medição são algo inevi-
tável, que nenhuma solução técnica
pode evitar.

Criar uma cultura favorável à
medição não é simplesmente uma
questão de produzir slogans inspi-
radores e imprimi-los em cartões.
Mudar o sistema básico de valor
de uma organização é muito mais
complicado do que isso; entretanto,
apesar do desejo contrário, pode
ser feito e de forma relativamente
rápida. O desafio é que, para fazê-
lo, é preciso tempo e engajamento
dos líderes mais antigos da organi-

zação. Eles são os únicos com a es-
tatura e a autoridade para assumir
uma mudança tão profunda; têm a
seu dispor várias ferramentas para
ajudá-los a conseguir essa mudança
de cultura e devem usar todas:
Exemplo. Como disse Albert Eins-
tein: "Dar o exemplo não é o princi-
pal meio de influenciar os outros, é
o único". Quando gestores sêniores
insistem pessoalmente em conseguir
e usar métricas desenhadas com cui-
dado, e quando esse fato é divulgado
em toda a organização, as atitudes
mudam muito rapidamente.
Recompensa. Incluir o uso das mé-
tricas corretas como critério de ava-
liação e recompensa. Recompensar
gestores que fazem uso das métricas
corretas, mesmo que os resultados
subseqüentes não correspondam
às expectativas, e ao mesmo tempo
não recompensar gestores que con-
seguem resultados consideráveis sem
o uso disciplinado das métricas re-
força a importância das métricas.
Implementação. Mais do que só
pregar sobre o uso de métricas,
gestores sêniores podem assegu-
rar o uso delas ao implementar
melhorias e processos de tomada
de decisão baseados nas métricas,
tornando-as parte do treinamen-

to do desenvolvimento gerencial
básico e conduzindo prestações de
contas posteriores de decisões-chave
para assegurar que esses processos
sejam usados.
Comprometimento. Demonstrações
públicas do comprometimento exe-
cutivo com métricas significativas é
um tônico poderoso. Por exemplo,
afirmar a importância de usar mé-
tricas mesmo quando for convenien-
te não fazê-lo remete a mensagem
de que a medição não pode ser algo
ocasional.
Articulação. Não faz mal algum
para os executivos falar sobre me-
lhoria de desempenho, tomada de
decisão baseada em fatos e métricas
bem projetadas e significativas, e
fazer isso pode realmente ajudar a
integrar essas técnicas. Entretanto,
meras palavras não substituem pas-
sos mais difíceis e exigentes.

Os pecados capitais da medição
operacional não são apenas pro-
blemas de medição, são sintomas
de deficiências culturais mais pro-
fundas, de falta de compreensão
do que é importante para o sucesso
do negócio e de uma abordagem
fundamentalmente não estruturada
da gestão e melhoria do desempe-
nho. Métricas mal concebidas não
podem ser consertadas em si, mas
apenas como parte de um esforço
sistemático para unir operações a
objetivos de negócios e para imple-
mentar um processo formal de me-
lhoria da performance operacional.
O resultado desse esforço é muito
mais do que melhores métricas -é
uma empresa melhor. •
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