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Sem indicadores, o vôo é cego. Não se gerencia aquilo que não se conhece. 
 
Um marco na história da administração foi o final da década de 70. Reengenharia, down-
sizing, outsourcing e outras ferramentas foram adotadas para coadjuvar nas teorias da 
globalização. A competição sem fronteiras atropelou os tradicionais e consagrados nichos de 
mercado, impondo-se, inclusive, às chamadas economias fechadas. Era fazer ou fazer, até 
para poder sobreviver e contar a história.  
 
Como o inconsciente coletivo nem sempre é louco, as novas práticas foram absorvidas e, a 
bem da verdade, fizeram contribuições fantásticas à modernização do modelo econômico 
existente. À frente dos nossos olhos começaram a passar produtos e serviços de melhor 
qualidade, com preços imbatíveis e acessíveis. Abria-se enfim, uma janela para o mundo! 
 
Naquele momento iniciou-se, então, de forma muito intensa, a terceirização (outsourcing), que 
propunha a eliminação das preocupações da empresa de todo trabalho que não fosse foco de 
seu produto. Empresas saudáveis, modernas, eficientes, terceirizavam.  Terceirização era 
também a forma inteligente de usar o conhecimento (expertise) de setores que pela 
especialização em suas atividades, poderiam oferecer mais e melhores soluções para o dilema 
universal: ter vantagem competitiva. Isso, sem contar o custo, o qual muitas vezes se 
revelava melhor do que o serviço “feito em casa”. 
 
É importante, neste momento, retornarmos ao  tempo anterior à globalização e lembrarmos 
como eram as organizações, particularmente aquela de  RH.  
 
O gestor de RH era o titular de uma estrutura, tendo abaixo de si, além da estrutura típica 
para as funções assim entendidas como da área, outras atividades “espúrias” como o 
restaurante (sim, alimentação), o transporte de funcionários (existiam até empresas com frota 
própria), a segurança e todas as tarefas mais que se queira listar.  
 
Pela sua posição de executivo o gestor de RH tinha contato permanente com a administração 
da empresa incluindo aí seus pares. Com isso tinha posição privilegiada para acompanhar 
como “ia o barco”, sucessos e dificuldades da organização. De posse desse  “material” 
convocava seu pessoal e solicitava estudos, soluções de curto prazo, formava força-tarefa  etc. 
Enfim, punha uma parte ou o conjunto todo para funcionar.  
E...funcionava!  
 
O elo perdido ... 
 
Sem entrar no mérito da forma como os serviços de RH foram terceirizados, o fato é que ali se 
perderam a função administrativa da coordenação (gestor envolvendo as áreas), assim como a 
conectividade (o diálogo entre os titulares de áreas diversas). Ao implantar o processo de 
terceirização, o gestor de RH não se deu conta de que (precisava se organizar) para manter 
esses elos e conciliar a imprescindível necessidade de controle e busca de excelência, era 
necessário adotar novas técnicas de trabalho.  
 
Essa questão parece simples e é. O difícil era se ater ao fato de que quando se terceiriza é 
preciso criar ferramentas para continuar garantindo a presença fundamental dessas duas 
funções (coordenação e conectividade). Muitos gestores não perceberam isso e acabaram 
perdendo a transformação de parte importante das atividades de RH. Perderam, inclusive, o 
“sprit de corps”. Deixaram de ser operacionais e estratégicos (linha e estafe) para serem 
“apenas” estratégicos, sem se preparar para essas mudanças inexoráveis.  
 
O que se vê hoje é que muitos gerentes continuam operacionais (linha), mesmo sendo 
exigidos como estrategistas. Estão de cabelos em pé porque não dão conta do amontoado de 
coisas para fazer e queixam-se que não tem tempo para respirar.  



Claro, eles se afogaram na vã expectativa de que pagando a fatura do fornecedor, seus 
problemas acabariam. Trata-se de um novo cenário, que se não for muito bem compreendido, 
faz cortejo ao desastre.  
Quem é quem ?  
 
Como já foi dito acima, o “terceiro” é um prestador de serviço que detém conhecimentos 
especiais para nos ajudar e muitas vezes tem custos melhores que os nossos. Aliás, é por isso 
que é contratado. A ajuda pressupõe entender do nosso negócio e da nossa empresa. Mas 
quem garante que os terceiros contratados por você conhecem a sua empresa ? 
 
Muitas empresas percebendo a importância do entrosamento entre prestadores e RH (e) 
promovem o tão necessário movimento de integração e transparência entre os participantes 
(players) do conjunto de tarefas, para traçarem as metas de forma compartilhada. Mas qual a 
medida que garante a prestação desse serviço? Ou melhor, quais são os indicadores que 
garantem o cumprimento dessas metas?  
 
Importante perguntar aqui: quem define esses indicadores? O terceiro? Não lhe vem à 
memória aquele velho ensinamento de Finanças que diz: “quem paga não recebe e quem 
recebe não paga” para mostrar que áreas complementares não podem fazer serviços 
complementares, sob pena de  criar vícios por demais perniciosos? Se o prestador presta o 
serviço, parece não ser razoável esperar que o mesmo prestador lhe entregue o relatório de 
suas realizações. É fundamental que outro o faça. 
 
Uma empresa é contratada para servir refeições. Ao final do período ela diz que serviu tantas 
unidades. Daí você paga. Pronto. É razoável? 
 
É preciso um mapeamento dos processos que indique claramente, quem fornece qual tipo de 
serviço e quem confere para saber se foi feito conforme o estimado. Por isso a importância dos 
indicadores e, a partir daí, o gerenciamento estratégico do gestor agindo nas “não 
conformidades”. O que está certo está certo. Simples como isso. A atuação deve ser nas 
exceções, nos problemas. Assim sobra tempo para o olhar estratégico. Não sendo assim, é 
operacional, débil e frágil. 
 
Posso complicar? Quando foi a última vez que você colocou todos os seus prestadores na 
mesma mesa com agenda prevendo conectividade entre eles e tendo um só foco: a empresa a 
quem TODOS prestam os serviços?   
 
Cobrar antes que lhe cobrem 
 
Nada daqui é sugerido como bicho de sete cabeças. Ora, se contrato um serviço (sei o que 
quero). Estabeleço os SLA’s (Service Level Agreement). Basta que as partes saibam e se 
comprometam. Que assim o seja! Pois quando isso não acontece, vemos o Gestor de RH 
tergiversar, se esquivar quando seu presidente ou diretor lhe pergunta: “ - E então, como vai 
aquele tal programa?” Politicamente é impossível responder que não sabe ou que vai ver. 
Então vêm as evasivas como: “tudo bem, estamos indo” ou “ estamos cuidando do assunto”, 
ou o que é pior, “tudo sob controle”. A mentira, a ignorância, e a incompetência afloram, 
emergem como corpos afogados em estado de decomposição. Impossível que este gestor não 
se pergunte “onde estão meus indicadores?”.  
 
Ache-os, descubra-os faça-os. Não há desculpa. Hoje, há no mercado ferramentas e 
profissionais especializados na criação e gerenciamento de indicadores que podem facilitar, e 
muito, a vida do gestor. Não se gerencia aquilo que não se conhece. Sem indicadores, o vôo é 
cego. 
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