


Como, então, o executivo tomaria as rédeas da
avaliação de desempenho? Buscando indicadores
qualitativos e quantitativos que não se limitem ao
orçamento do ano corrente e a resultados anteriores
e possam indicar como a empresa se comparará às
concorrentes no futuro. Adotando indicadores mais
sofisticados em vez de um punhado de métricas sim-
ples, fáceis de manipular. E mantendo o pessoal sem-
pre alerta e garantindo que os indicadores de hoje
não se refiram ao modelo de negócios de ontem.

Nas páginas seguintes apresentarei o que, a meu
ver, são os cinco erros mais comuns na mensuração
de desempenho. Mostrarei como certas organiza-
ções conseguiram evitá-los. Embora minhas suges-
tões não sejam exaustivas, são um bom ponto de
partida. Em todo caso, podem ajudá-lo a sair à fren-
te de rivais que caírem nos mesmos, e velhos, erros.



Comparar-se
a si mesmo
A papelada da próxima ava-
liação regular de desem-
penho está em sua mesa, o
emaranhado de números a
sua espera. Que números são
esses? Muito provavelmente,
comparações dos resultados
correntes com um plano ou

orçamento. Se assim for, o leitor corre o sério risco de
cometer o primeiro erro da mensuração de desempe-
nho: olhar apenas para a própria empresa. Ainda que
esteja se saindo melhor do que o planejado, a empre-
sa está batendo a concorrência? E se as estimativas
que estiver vendo tiverem sido manipuladas?

Para saber a quantas anda seu desempenho, é
preciso informação sobre os benchmarks mais im-
portantes: os de fora da organização. Esses dados
o ajudarão a definir prioridades competitivas e a
vincular a remuneração de executivos ao desempe-
nho relativo, e não ao absoluto — ou seja, a premiar
altos executivos por um desempenho superior ao
de todos os demais.

O problema é que não é fácil fazer uma compa-
ração com concorrentes em tempo real — razão
pela qual tantas empresas usam planos e orçamen-

tos do ano anterior para medir o
progresso. É preciso criatividade
na hora de buscar dados relevan-
tes ou algum substituto para essa
informação.

Uma saída é ouvir os clientes.
A locadora de veículos Enterprise
usa um indicador (o Enterprise
Service Quality Index) para aferir
a intenção do cliente de voltar a
prestigiar a empresa. Cada filial
da locadora liga para uma amos-
tra aleatória de clientes e pergun-
ta se alugariam um carro na En-
terprise de novo. Se o índice sobe,
é porque a empresa está ganhan-
do participação de mercado; se
cai, a clientela está rumando para
a concorrência. Os resultados são
divulgados pelas filiais no prazo
de duas semanas, cotejados com
indicadores de rentabilidade em
demonstrações financeiras men-
sais e incluídos nos critérios para
promoção (o que alinha metas de
vendas e incentivos).

Naturalmente, é preciso cuidado para não irritar
o cliente no processo de coleta de dados. Já viu um
gerente de restaurante buscando feedback sobre a
qualidade do serviço? O que faz, na maioria das ve-
zes, é interromper a conversa dos comensais para
perguntar se está tudo bem. Às vezes, entrega um
questionário junto com a conta. Ambas as coisas po-
dem ser irritantes. Danny Meyer, fundador do Union
Square Hospitality Group, de Nova York, obtém essa
informação de forma discreta, com a simples obser-
vação. Se nos restaurantes do grupo a atenção dos
fregueses estiver voltada a quem divide a mesa com
eles, o serviço provavelmente está funcionando. Já
se estiverem olhando de um lado a outro, pode até
ser pelo deslumbramento com a arquitetura — mas
o mais provável é que o atendimento esteja lento.

Outra maneira de conseguir informação é com
profissionais de fora da empresa. Quando quis de-
terminar se a Avon Products estava se saindo bem
na tarefa de recrutar e formar gerentes, Marc Effron,
o vice-presidente de gestão de talentos da empresa,
teve a idéia de montar uma rede de profissionais
da gestão de talentos. Inaugurada em 2007, a New
Talent Management Network tem mais de 1.200
membros, para os quais produz estudos inéditos e
mantém um banco de recursos e melhores práticas.

Olhar para trás
Além dos números do orça-
mento, é bem provável que
seu pacote de avaliação de
desempenho traga compara-
ções entre o ano corrente e
o anterior. Se trouxer, fique
atento à segunda cilada, que
é se ater ao passado. Superar
os números do ano anterior

não é a meta; um sistema de mensuração de desem-
penho precisa informá-lo se as decisões que estão sen-
do tomadas hoje irão ajudá-lo nos próximos meses.

Busque indicadores que ajudem a construir, e
não só a constatar, o lucro da empresa. A operadora
americana de planos de saúde Humana incentiva os
segurados a detectar logo cedo problemas de saúde,
pois sabe que, quanto mais séria a doença, mais
oneroso o segurado (anos atrás, a empresa desco-
briu que os 10% mais doentes respondiam por 80%
de seus custos). Se conseguir levar mais clientes do
que outras seguradoras a se tratarem cedo, ou até a
prevenirem que um mal se instale, a Humana bate-
rá as rivais no futuro.

A qualidade das decisões tomadas por executivos
é outro importante indicador do sucesso. O conselho



precisa avaliar a sabedoria dos dirigentes e sua dis-
posição a ouvir. Um juízo qualitativo e subjetivo,
fundado na experiência direta de conselheiros inde-
pendentes com um executivo, em geral revela mais
do que uma análise formal do histórico do executi-
vo (indicador pouco confiável do sucesso, sobretudo
para um presidente) ou o desempenho financeiro
de sua divisão (veja "Como avaliar o presidente", de
Stephen P. Kaufman, HBR Outubro 2008).

Pode soar banal, mas o modo como a empresa se
apresenta em comunicados oficiais normalmente
indica o estilo de gestão de seus altos executivos.
Um artigo de agosto de 2006 na Economist infor-
mou que Arijit Chatterjee e Donald
Hambrick, da Pennsylvania State Uni-
versity, nos EUA, tinham criado um índi-
ce de narcisismo que avaliava 105 líderes
de empresas com base no tamanho da
foto do presidente no relatório anual ou
no destaque dado ao executivo nos co-
municados de imprensa, na freqüência
do uso da primeira pessoa do singular
em entrevistas com o presidente e na
relação entre seu salário e do segundo
executivo mais bem pago na empresa.

Por último, é preciso examinar não só o que você
e os outros estão fazendo, mas também o que não
estão. Os gerentes de um banco de investimentos
europeu me contaram que medem o desempenho
não só pelo resultado de transações que efetuaram,
mas também pelo de transações que rejeitaram. Se
as rejeitadas tiverem se provado uma roubada, a re-
jeição conta como acerto. Embora esse tipo de aná-
lise pareça óbvio uma vez verbalizado, vejo que to-
dos nós temos a insistente tendência a olhar para
aquilo que fazemos e não para o que não fazemos.
Já que uma boa gestão repousa em escolhas, a deci-
são de não fazer algo deve ser analisada com tanta
atenção quanto a de fazer algo.

Depositar sua fé
em números
Bons ou ruins, os indicado-
res em seu pacote de avalia-
ção de desempenho estão,
todos, em forma de núme-
ros. O problema é que o ges-
tor movido a números acaba
produzindo pilhas de dados

de baixa qualidade. Pense em como uma empresa
colhe feedback dos clientes sobre o serviço presta-
do. Todo profissional da estatística sabe que para
que um questionário de avaliação revele a verdade

é preciso manter o anonimato de quem o preen-
che. Mas, no afã de obter o máximo de informação
possível em pontos de contato, a empresa volta e
meia pede ao cliente que informe dados pessoais.
Em muitos casos, o funcionário que prestou o ser-
viço testemunha o preenchimento do questionário.
Quão surpreso deveria ficar o leitor se um funcioná-
rio reiteradamente trouxer respostas positivas que
ele próprio coletou? Avaliações ruins têm a tendên-
cia a sumir misteriosamente.

Além disso, a empresa movida a números gravita
para os índices mais populares. Se estiver tentando
se comparar com outras, tende a achar que deveria

Ao decidir se pautar por um
indicador, o líder está pedindo
que seus gerentes o manipulem.

usar os mesmos indicadores das rivais. A questão de
qual indicador é o certo acaba esquecida. Peguemos
o caso de um índice popular, o Net Promoter Score
(NPS), criado por Frederick Reichheld para calcu-
lar a probabilidade de que um cliente vá recomen-
dar um produto ou serviço. O NPS só é útil se a
recomendação for o principal determinante de
uma decisão de compra; como observam seus crí-
ticos, a propensão de um cliente a trocar de empre-
sa por causa de uma recomendação varia de setor
para setor. Logo, o NPS pode ser mais importante
para um fabricante de papinha para bebê, digamos,
do que para uma companhia elétrica.

A propalada ligação entre satisfação do pessoal
e lucro levanta questões parecidas. A cadeia em-
pregado-cliente-lucro, adotada originalmente na
Sears, sugere que funcionários mais satisfeitos ge-
ram clientes mais satisfeitos, o que traria um lucro
maior. Se for assim, o caminho é claro: é só manter
os funcionários satisfeitos para ver o lucro disparar.
Mas o trabalhador pode estar satisfeito basicamen-
te por gostar dos colegas (um advogado, digamos)
ou por ganhar bem e ser respeitado (um executivo
de banco de investimento, digamos). Ou pode re-
almente gostar do que faz, mas seus clientes estão
mais interessados no preço do que na qualidade
do serviço (como no caso de companhias aéreas
barateiras).



Algo que me incomoda particularmente é a apli-
cação de métricas financeiras a atividades não fi-
nanceiras. No afã de justificar a própria existência
e evitar a terceirização, muitos departamentos (TI,
RH, jurídico) tentam calcular um retorno sobre o
investimento (ROÍ) para ajudar nessa causa. Aliás,
o ROI volta e meia é descrito como o Santo Graal
da mensuração — metáfora reveladora, que sugere
uma busca basicamente fadada ao fracasso.

Suponhamos que um gerente de RH resolva
atribuir um ROI a um programa de capacitação
executiva. O que faria, normalmente, seria pedir
aos participantes que identificassem um benefício,
atribuíssem um valor monetário a ele e estimassem
a probabilidade de que tal benefício viesse do pro-
grama. Se um benefício estimado em US$ 70 mil ti-
ver 50% de probabilidade de ser ligado ao programa,
então o benefício do programa é de US$ 35 mil. Se
o programa custou US$ 25 mil, o benefício líquido
é de US$ 10 mil — um ROI de 40%.

Paremos um instante para pensar. Como diabos
justificar essa suposta relação causai? Por uma de-
claração como "Aprendi um algoritmo de produ-
ção no programa e o apliquei na prática"? A avalia-
ção de qualquer programa executivo sério requer
uma abordagem bem mais sofisticada e qualitativa.
É preciso especificar, de antemão, as necessidades
dos interessados no programa — participantes, ge-
rentes de linha, patrocinadores — e garantir que
o currículo contemple suas metas organizacionais
e de gestão de talentos. Findo o curso, é preciso ir
além de avaliações imediatas e monitorar os parti-
cipantes por pelo menos seis meses após a volta ao
trabalho; seu feedback pessoal deve ser incluído na
próxima avaliação anual de desempenho da empre-
sa. Para avaliar o programa de coaching executivo
da fabricante de refrigerante Britvic, o RH monito-
ra por um ano o pessoal que passou pelo programa,
comparando a evolução de sua carreira com a de
gente que não recebeu orientação.

Manipular os
indicadores
Em 2002, um memorando
interno do escritório de ad-
vocacia londrino Clifford
Chance, um dos maiores do
mundo, vazou. O que o do-
cumento dizia é que a pres-
são para aumentar o núme-
ro de horas de honorários

cobradas de clientes levara certos advogados a in-
flar os números e criara incentivos para a alocação,

a profissionais tarimbados, de trabalho que podia
ser realizado por gente menos experiente e mais
barata.

Não é só na advocacia que isso acontece. Uma sé-
rie de empresas de destaque foi pega tentando ma-
nipular números. De 2004 para cá, a Royal Dutch
Shell já gastou US$ 470 milhões para encerrar ações
na Justiça por ter exagerado o volume de reservas.
O banco americano Morgan Stanley supostamente
estava disposto a perder € 20 milhões numa transa-
ção de corretagem para o governo finlandês pouco
antes de fechar suas contas em 2004 — para, com
isso, melhorar sua posição no ranking mundial dos
principais atores do mercado de capitais.

Não há como impedir a manipulação de cifras,
por mais destacada que seja a organização. No ins-
tante em que decide se pautar por um indicador, o
líder está pedindo que seus gerentes o manipulem.
Um indicador apenas simboliza o desempenho. Se
souber otimizar um indicador sem ter de produzir
resultados de verdade, é bem provável que a pessoa
faça isso. Para criar um sistema eficaz de mensura-
ção de desempenho, é preciso trabalhar com esse
fato. Nada de se iludir ou de fechar os olhos para
a realidade.

Diversificar as métricas usadas é útil, pois é bem
mais difícil manipular vários números ao mesmo
tempo. Para calcular bonificações, o escritório de
advocacia Clifford Chance substituiu o indicador
que usava (horas de honorários) por sete crité-
rios: respeito e atuação como mentor, qualidade
do trabalho, excelência no atendimento ao cliente,
integridade, contribuição para a comunidade, com-
promisso com a diversidade e contribuição para a
firma como instituição. Indicadores devem ter fon-
tes (colegas, chefes, clientes) e períodos de cálculo
variados. No artigo "Performance Measures: Cali-
brating for Growth" (Journal of Business Strategy,
July-August 1999), Mehrdad Baghai e colegas re-
lataram como a empresa japonesa de telecomuni-
cações SoftBank usava três horizontes de tempo
distintos para avaliar o desempenho. O Horizonte
1 cobria ações relevantes para ampliar e defender
o core business; aqui, as métricas eram fundadas
na renda corrente e em demonstrativos do fluxo
de caixa. O Horizonte 2 cobria medidas tomadas
para fortalecer negócios emergentes; as métricas
vinham de dados de vendas e marketing. O Hori-
zonte 3 cobria a criação de oportunidades de novos
negócios; o sucesso era medido pelo cumprimento
de metas estabelecidas. Quando há vários níveis,
como nesse exemplo, a manipulação se torna bem
mais complicada e dificilmente surte efeito.



Também é possível variar as fronteiras da men-
suração, definindo responsabilidades de modo mais
estreito ou amplo. Para reduzir atrasos no encerra-
mento do embarque, a americana Southwest Airli-
nes, que costumava aplicar uma métrica apenas ao
pessoal do portão de embarque, passou a computar
toda a equipe em solo — funcionários do check-in,
do portão, de serviços auxiliares — para que todos
tivessem incentivo para cooperar.

Por último, é preciso afrouxar a relação entre o
respeito ao orçamento e o desempenho; é excessivo
o volume de bônus concedido com base nisso. Um
gerente pode inflar o orçamento para cumpri-lo
com mais facilidade ou enxugá-lo excessivamente
para impressionar o superior. As duas práticas po-
dem destruir valor. Para evitar o problema, certas
empresas dão espaço de manobra aos gerentes. Na
americana Staples, do varejo de material de escri-
tório, o gerente pode estourar o orçamento se tiver
como demonstrar que, com isso, o serviço ao cliente
vai melhorar. Quando fui diretor financeiro, deixava
espaço para rever o orçamento durante o ano, em
geral nos meses três e seis. Outro jeito de flexibilizar
o orçamento é adotar, como meta, faixas de varia-
ção, não números específicos.

Fiar-se a um indicador
por tempo demais
Como costumam dizer, só
se administra aquilo que se
mede. Infelizmente, siste-
mas de avaliação de desem-
penho raramente evoluem
com rapidez igual à do negó-
cio. Empresas pequenas, em
crescimento, são particular-

mente propensas a cometer esse erro. No começo,
o desempenho é questão de sobreviver, de ter caixa,
de crescer. O ponto de comparação é a semana pas-
sada, o mês passado, o ano passado. Mas, à medida
que a empresa amadurece, o foco passa a ser o lucro
e a comparação deve ser feita com as concorrentes.

Embora seja fácil detectar a necessidade de mu-
dança depois que algo dá errado, como saber se seus
indicadores são válidos antes de deixarem a desejar?
A resposta é definir com muita precisão o que se
deseja medir, deixar bem claro que métricas estão
sendo usadas para tal e se assegurar de que todos
estejam cientes de ambas as coisas.

Ao buscar um indicador da satisfação do clien-
te, o escritório britânico de advocacia Addleshaw
Booth (agora Addleshaw Goddard) descobriu, com
uma pesquisa entre clientes, que o que mais pesava

para eles era presteza. Em seguida vinham proativi-
dade e conhecimento do negócio. A maioria inter-
pretaria isso como sinal de que a firma tinha de ser
o mais rápida possível. Já os gerentes do Addleshaw
Booth foram esmiuçar os dados para entender me-
lhor o sentido de "presteza". O que descobriram é
que, para cada cliente, era uma coisa. Segundo um
funcionário, não dava para generalizar: "Para certos
clientes, presteza significava dar uma resposta em
duas horas; para outros, em dez minutos".

Aqui, a lição é que, se ficar bem claro qual o indi-
cador usado, será mais fácil para todos saber quan-
do a métrica não serve ao propósito. As agências de
classificação de risco foram duramente criticadas
por terem dado nota AAA a papéis que se provaram
de altíssimo risco. Em defesa própria, disseram que
o investidor entendeu mal o sentido da classifica-
ção. A nota AAA, segundo elas, era concedida com
base no histórico crédito do emissor dos papéis
e indicava a possibilidade de calote sob condições
normais de mercado; não computava o que poderia
ocorrer no caso de um choque descomunal no siste-
ma financeiro. Por mais razoável que possa parecer,
a explicação não é consolo para quem achava que
sabia o que AAA queria dizer.

Por que organizações que se saem tão bem em ou-
tras esferas acabam cometendo esses erros? Porque
os encarregados dos modelos de desempenho em ge-
ral não são especialistas em mensurar o desempenho.
Gerentes de finanças sabem monitorar gastos e ris-
cos e levantar capital, mas raramente entendem o elo
entre a realidade operacional e o desempenho. São,
justamente, aqueles que tentam a todo custo reduzir
a avaliação a uma cifra de ROI única. Quem entende
o desempenho são gerentes de linha — que, obvia-
mente, são prejudicados por conflitos de interesses.

Um sistema de avaliação realmente bom precisa
instituir um diálogo relevante entre gerentes de fi-
nanças e gerentes de linha, para que a empresa pos-
sa se beneficiar tanto da independência relativa dos
primeiros quanto do know-how dos últimos. Embo-
ra a receita soe simples, quem já trabalhou em uma
empresa na vida real sabe que colocá-la em prática
é bastante difícil. Mas quem disse que comandar
uma empresa é fácil?
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