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Método para avaliação de indicadores de desempenho na operação
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Resumo: Este artigo tem como objetivo propor um método de avaliação de indicadores de
desempenho, combinando critérios de avaliação de indicadores, pois, nas empresas, os
sistemas de medição podem não estar bem compreendidos, alinhados a estratégia, ou mesmo,
estarem mal elaborados. O método proposto é resultado de um estudo de caso em uma
empresa real, onde foram aplicados dois critérios de avaliação de indicadores já
desenvolvidos, originários da academia, considerados estes critérios distintos e
complementares entre si.  A finalidade da aplicação dos critérios é verificar se os indicadores
são ‘ótimos’, aumentando a confiabilidade no sistema de medição utilizado ou projetado. O
estudo de caso realizado obteve sucesso, pois validou todos os indicadores mostrando ser
factível, útil e usável, contribuindo assim para uma maior segurança na certificação do
sistema de medição da empresa.
Palavras-chave: Sistemas de medição, Indicadores de desempenho, Critérios de avaliação.

1. Introdução

Segundo Flores et al. (2002), as medições de desempenho têm sido mal
entendidas e mal utilizadas por muitas empresas. A principal função dos indicadores de
desempenho é indicar oportunidades de melhora dentro das organizações. Medidas de
desempenho devem ser utilizadas para indicar pontos fracos, e analisá-los para identificar os
possíveis problemas que estão causando resultados indesejados. Os indicadores podem, então,
apontar para não-conformidades.

Conforme FPNQ (2003), “os indicadores de desempenho são dados ou
informações numéricas que quantificam as entradas (recursos ou insumos), saídas (produtos)
e o desempenho de processos, produtos e da organização como um todo. Os indicadores são
utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo.”

Takashina e Flores (1996) mencionam que, os indicadores são essenciais ao
planejamento e controle dos processos das organizações. São essenciais ao planejamento,
porque possibilitam o estabelecimento de metas quantificadas e o seu desdobramento na
organização, e essenciais ao controle, porque os resultados apresentados através dos
indicadores são fundamentais para a análise crítica do desempenho da organização, para as
tomadas de decisões e para o replanejamento. Afirmam, também que:

a) Os indicadores estão intimamente ligados ao conceito de qualidade
centrada no cliente. Eles devem ser gerados a partir das necessidades e expectativas dos
clientes, traduzidas através das características da qualidade do produto ou serviço, sejam elas
tangíveis ou não;

b) Os indicadores possibilitam o desdobramento das metas do negócio, na
estrutura organizacional, assegurando que as melhorias obtidas em cada unidade contribuirão
para os propósitos globais da organização;

c) Indicadores devem estar sempre associados às áreas do negócio cujos
desempenhos causam maior impacto no sucesso da organização. Desta forma, eles dão
suporte à análise crítica dos resultados do negócio, às tomadas de decisão e ao
replanejamento;

d) Indicadores viabilizam a busca da melhoria contínua da Qualidade dos
produtos e serviços e da produtividade da organização, aumentando a satisfação dos seus
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clientes, sua competitividade e, consequentemente, sua participação no mercado.
Portanto é de grande importância a utilização dos indicadores de

desempenho na organização. Em muitos casos, os sistemas de medição não são
suficientemente visíveis, balanceados, abrangentes, consistentes e adaptáveis a mudanças,
apresentando deficiências ao tentarem integrar todos os subsistemas de medição e alinhar as
medidas tomadas aos objectivos estratégicos da organização.  Indicadores factíveis na
empresa de hoje, podem ser inadequados à empresa de amanhã, ou podem requerer
flexibilizações e ajustes ao longo do tempo.

Para Fonseca e Azevedo (2003) “Foram relatadas, por vários autores, as
dificuldades encontradas ao se estabelecer um sistema de medição útil, capaz de atender a
demanda por informações para tomada de decisões, e que integre todos os níveis das
organizações”.

O estudo de caso realizado contempla, no primeiro critério, através da
verificação da pertinência dos campos mínimos propostos por Nelly et al. (1995), se os
indicadores de desempenho desenvolvidos estão medindo ações anteriormente planejadas, e
se estão de acordo com os objetivos estratégicos. No segundo, abordam-se critérios
definidores, que boas medidas deverem ter (CORREA e CORREA, 2004).

O objetivo proposto neste artigo, é submeter à comunidade acadêmica um
método para avaliação dos indicadores operacionais que compõem o portifólio de um sistema
de medição de desempenho qualquer, e, através dos resultados obtidos em um estudo de caso,
mostrar que este método seja, ao mesmo tempo, factível, usável  e útil.

2. Primeiro Critério - Campos Mínimos para Caracterização de um Indicador
Operacional  pela Aborgagem de Cambridge

Podemos extrair uma síntese de Neely (2002) et al. apud Gouvêa da Costa
(2003) sobre a abordagem  por processos de Cambridge para o desenvolvimento de um
sistema  de medição de desempenho:

“A partir da mesma lógica empregada na abordagem das auditorias da manufatura
para o desenvolvimento da estratégia de manufatura (PLATTS e GREGORY, 1990),
o grupo da Universidade de Cambridge desenvolveu um processo de medição.”
“Num processo participativo e estruturado, baseado em seminários e folhas de
tarefa, vários membros da organização são chamados a  discutir o sistema de
desempenho, na unidade de análise considerada (que pode ser toda a empresa). O
resultado final de tal processo é uma folha de tarefa para cada medida de
desempenho, conforme o QUADRO 1 abaixo:

QUADRO 1 - Planilha para registro das medidas de desempenho
MEDIDA
PROPÓSITO
RELACIONADA  A
ALVO
FÓRMULA
FREQUÊNCIA
FONTE DE DADOS
QUEM MEDE
FONTE DE DADOS
QUEM AGE SOBRE OS DADOS?
O QUE ELES FAZEM?
NOTAS E COMENTÁRIOS

Fonte: Neely et al.  (2002)
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Cada campo da planilha tem seu preenchimento orientado conforme a TABELA 1:
   TABELA 1 - Campos mínimos de Neely

MEDIDA
O título da medida. Uma boa medida é auto-explicativa, evita
jargões e explica o que é a medida e por que ela é importante.

PROPÓSITO

Se a medida não tem um propósito, por que introduzi-la?
Exemplos de propósitos: 1) para monitorar a taxa de melhoria
e desse modo uma diminuição do custo total; 2) para
assegurar que finalmente os atrasos nas ordens de produção
vão ser eliminados; 3) para estimular melhoria no
desempenho das entregas dos fornecedores; 4) para assegurar
que lead time da introdução de novos produtos seja
continuamente reduzido.

RELACIONADA
A

Identifica a que objetivo de negócio a medida é relacionada.
Assim como no caso do propósito, se a medida que está
sendo considerada não se relaciona a nenhum objetivo de
negócio, então por que introduzi-la?

ALVO
Alvos especificam os níveis de desempenho e as escalas de
tempo que devem ser atingidos. Exemplos de alvos: X% de
melhoria em um ano; 2) Y% de redução nos próximos 12
meses; 3) alcançar Z% de desempenho nas entregas (no
tempo certo, completas) até o final do ano.

FORMULA
A forma com que alguma coisa é medida afeta o
comportamento das pessoas. Uma fórmula apropriadamente
definida deverá estimular as pessoas a terem boas atitudes em
relação às suas atividades.

FREQUÊNCIA
A freqüência com que o desempenho deve ser medido e
informado, é uma função da importância da medida e da
quantidade de dados disponíveis.

QUEM MEDE? Neste campo deve ser identificada a pessoa que deverá medir
e informar os dados.

FONTE DE
DADOS

Este campo deve especificar de onde vem o dado para a
medida. Se é esperado ver-se como o desempenho evolui com
o tempo, é necessário que os dados sejam obtidos da mesma
fonte.

QUEM AGE
SOBRE OS
DADOS?

Neste campo deve ser identificada a pessoa que vai agir sobre
o dado, ou seja, sobre o que ele informa.

O QUE ELES
FAZEM?

Sem nenhuma ação aqui, a medida fica sem sentido. Pode-se
não estar apto para descrever em detalhe a ação a ser tomada
no caso do desempenho ser aceitável ou inaceitável, uma vez
que o detalhe pode depender do contexto do momento. No
entanto, pode-se em geral definir o processo a ser seguido no
caso de um desempenho ser aceitável ou inaceitável.
Exemplos: 1) criar um grupo de melhoria contínua para
identificar as razões para o baixo desempenho a fazer
recomendações em relação à maneira com que o desempenho
pode ser melhorado; 2) publicar todos os dados de
desempenho em um sumário executivo no chão de fábrica
como uma forma de demonstrar comprometimento e um
sumário executivo no cão de fábrica como uma forma de
demonstrar comprometimento e empowerment; 3) identificar
problemas de ocorrência comum. Estabelecer um time de
revisão composto por vendas, desenvolvimento e pessoal da
manufatura para estabelecer se podem ser utilizados materiais
alternativos.

NOTAS E
COMENTÁRIOS

Qualquer especificidade, questão de destaque, problema
peculiar etc., relacionados com a medida.

Fonte: Adaptado de Neely et al.  (2002)
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Podemos, então, como um primeiro critério acadêmicamente contextuado,
adaptar e utilizar o critério de Neely et al. (2002) para avaliar todos os indicadores
operacionais da empresa a partir do preenchimento de planilhas que contenham dados
conforme síntese acima.

2.1  Resultados Itens NEELY x Numero Concordância (%).
Aplicados experimentalmente em estudo de caso real, consolidou-se

resultados quantitativamente, através da relação de itens NEELY, avaliados pelos resultados
tabulados na TABELA 2, abaixo:  

TABELA 2 - Itens NEELY x No. de concordâncias (%)

CAMPOS NEELY

Número de Itens
NEELY

avaliados no caso
real

Número de
Concordância

observadas
%

  MEDIDA 30 23 76,67
  PROPÓSITO 30 30 100
  RELACIONADA A 30 29 96,67
  ALVO 30 30 100
  FORMULA 30 30 100
  FREQUÊNCIA 30 30 100
  QUEM MEDE? 30 30 100
  FONTE DE DADOS 30 30 100
  QUEM AGE SOBRE OS DADOS? 30 30 100
  O QUE ELES  FAZEM? 30 30 100

Total 97,33
 Fonte: Schirigatti (2006)

Foram preenchidas pelo escritório da Qualidade da empresa 30 planilhas de
registro (Quadro 1 - Planilha para registro das medidas de desempenho), uma para cada
indicador de desempenho, através de perguntas-respostas.

 Cada campo Neely foi conferido pela orientação da Tabela 1 - Campos
mínimos de Neely. O número de concordâncias, percentual e o resultado total é mostrado
conforme a Tabela 2  - Itens NEELY x No. de concordâncias (%).

Através do critério de NEELY, obteve-se um percentual total de quase
100% de indicadores ótimos, contudo, para melhor validação da avaliação desses indicadores,
aplica-se um segundo critério de avaliação, descrito no tópico abaixo.

3. Segundo Critério - Uma Avaliação no Aspecto de Medidas de Desempenho
Adequadas

Além da avaliação realizada pelo critério dos campos mínimos de Neely et
al. (2002), podemos validar, como segundo critério academicamente contextuado, os
indicadores de desempenho segundo Corrêa e Corrêa (2004), onde boas medidas deverem ser:

− Ser simples de entender e usar;
− Ser baseadas em quantidades que possam ser influenciadas ou controladas pelo

usuário ou por ele em conjunto com os outros;
− Referir-se a metas específicas;
− Pertencer a um ciclo fechado de controle;
− Ter impacto visual;
− Manter seu significado ao longo do tempo;
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− Ter propósito específico e definido;
− Empregar razões mais que valores absolutos;
− Ser objetivas e não apenas opinativas.

3.1  Aplicando o critério de Corrêa e Corrêa (2004) versus Indicadores de Desempenho:
No mesmo estudo de caso, através do critério de Corrêa e Corrêa (2004),

amostrou-se os mesmos indicadores avaliados no critério de Neely et al. (2000), e obteve-se
como resultados, os dados tabulados na TABELA 3, que contempla diversas concordâncias:

               TABELA 3 - Itens de Corrêa x Indicadores

CRITERIO DE CORRÊA

INDICADORES DE DESEMPENHO
(amostras extraídas do estudo de caso)

%
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Disponibilizar o Balancete e as Análises
dos Resultados Mensais para a Diretoria

55.55

Realizar o pagamento dos compromissos
financeiros da empresa

88,88

Garantir a eficácia do processo seletivo 66,66

Cumprir prazos processuais
66,66

Manter o índice de compreensão da
Política da Qualidade

55,55

Garantir o sistema de informação da
empresa

55,55

Parada de linha de montagem 77,77

Produtividade / Eficiência 77,77

Retrabalho 77,77

Ganho sobre as compras em geral 77,77

Manual De Instrução 77,77

Índice de satisfação de Clientes 66,66

Ampliar rede de Assistência Técnica 66,66

TOTAL : 70,07

Fonte:  Schirigatti (2006)

A tabulação dos resultados de Corrêa como visto, foi realizada a partir de
amostras de alguns indicadores já avaliados pelo critério de Neely.  O preenchimento da
Tabela 3 - Itens de Corrêa x Indicadores foi realizado pelo escritório da Qualidade, a partir da
“concordância das características” (áreas achuradas) e pela “não concordância das
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características” (áreas em branco) para cada indicador de desempenho. Também é mostrado
na planilha de preenchimento o cálculo do percentual de concordância para cada medida e o
resultado total do percentual  de 70,07 que nos afere mais um peso na avaliação.

4.  Expansão do Método à Empresas Prestadoras de Serviços
Reis de Faria (2004) em trabalho de pesquisa orientado à área de serviços,

sugere em suas conclusões, que os métodos de gestão apresentam maior valor de validação no
contexto de generalidade dos processos, se submetidos, conjuntamente, tanto em aplicações
em empresas de serviços, como em empresas de manufatura.

5.  Conclusões
Os resultados obtidos na aplicação do estudo de caso, apontados nas

TABELAS 2 e 3 mostram que o resultado da aplicação do método composto de dois critérios
combinados,  foi:

1) Factível, pois pode ser executado sem problemas para validação do
sistema de medição, devido a sua objetividade e simplicidade na aplicação.

2) Usável devido a forma fácil de aplicação através de fichas de tarefas ou
quadros de questionamentos.

3) Útil , pois os resultados formam um ‘check-list’ do sistema de medição,
validando se todos os indicadores são realmente ótimos.

Os indicadores operacionais que apontaram discordâncias são facilmente
identificáveis à luz dos dois critérios aplicados como referencias, e foram corrigidos pelas
áreas afins na empresa submetida ao estudo de caso.

O método atingiu, também, outros objetivos específicos. Primeiro,
proporcionou que fossem revistos os conceitos e definições usados para medição de
desempenho. Segundo, levou à revisão das classificações e importância dos indicadores.

Podemos concluir que, os resultados quantitativos apurados nas  Tabelas 2 e
3, apontaram para graus de distorção similares. Nos ‘Itens Neely x Nr. de concordâncias
(%) ’, (TABELA 2) e nos ‘Itens de Corrêa x Indicadores' (TABELA 3), os resultados
qualitativos possuem uma média de concordância próximas de (70,0 %), indicando que,
apesar focarem alvos de medidas diferenciados,  completam-se mutuamente, compondo um
único método.

No estudo de caso em tela, compostos os resultados com os dois critérios,
obteve-se 83,70% de concordância. Pode-se, então, inferir que os indicadores de desempenho
da empresa estão razoavelmente bem classificados, segundo método estruturado em
fundamentos da academia, e medem ações anteriormente planejadas, mas que pequenos
ajustes devem ser realizados, ficando como sugestão para a empresa, observar as
discordâncias encontradas, analisar e ajustar os indicadores de desempenho.

O estudo de caso foi aplicado em uma indústria real com índices já
desenvolvidos anteriormente pela empresa, podendo-se concluir que, o critério pode ser
aplicado a outras indústrias de manufatura, independente do negócio.

Destaque-se que a empresa objeto do caso em tela já possui uma certificação
ISO e um setor de qualidade que controla as informações do sistema de medição, o que agrega
ainda maior peso aos resultados finais obtidos.

Recomenda-se, outrossim que, para uma validação mais abrangente,  o
método seja aplicado em outras empresas de manufatura, ou mesmo, com adequações
convenientes, à empresas prestadoras de serviços.
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