
 
ABRH/RS Grupo de Estudos: 

Estratégia para Atração e Retenção de Talentos 

 

 

Da Importância no Alinhamento de Indicadores 

 

 

Andreas Treichel 
 

 Sugere-se então neste artigo uma proposta de formatação de desenvolvimento de 
alinhamento de indicadores utilizando técnicas e ferramentas discutidas no grupo de estudos, 
e acompanhada pelo palestrante convidado, podemos considerar então este artigo co-criação 
pelo grupo. 
 
 Podemos dividir a empresa em ações de 3 níveis distintos: estratégicas, táticas e 
técnicas, para facilitar o desdobramento das ações para todos níveis. Todo esforço deve estar 
alinhado para maximizar o atingimento dos resultados propostos pela empresa e uma 
ferramenta que busca traduzir isso é o Planejamento Estratégico. Olhando para o mercado e 
para dentro da empresa ao mesmo tempo, desenhamos uma estratégia para impulsionar a 
empresa na direção desejada. Segundo (FNQ –Fundação Nacional da Qualidade)  é uma ação 
gerencial de grande importância dentro das empresas independente do porte ou setor. Um 
bom planejamento impulsiona a empresa na direção correta, auxiliando para que ela possa 
antecipar-se às ameaças e fazer um diagnóstico de oportunidades e melhorias. 
 
  Uma vez entendido qual o norte que devemos seguir, entramos com decisões táticas. 
Indicadores gerenciais são instrumentos que medem e registram o desempenho de uma 
atividade, apresentam a performance do que se pretende medir e servem de parâmetros para 
análise para tomada de decisões (Ferreira, José Ângelo. 2007). Estes indicadores devem seguir 
de placar para acompanharmos a evolução dos resultados segundo reação às decisões  
tomadas. 
 
 Conforme convidado especial, todo indicador tem custo financeiro para empresa, 
assim sendo, precisamos reduzir os indicadores sempre que possível para que possamos ficar 
com o mínimo possível de indicadores. A pergunta a ser feita é: A qual meta de nosso 
Planejamento Estratégico este indicador dá apoio? Se não soubermos responder, bem 
possivelmente não será um bom indicador, sendo passível de exclusão, ou se ninguém se 
importa pelo resultado do indicador, também este poderá ser analisado para exclusão. 
Indicadores isolados não nos trazem muitas respostas, então indicadores devem ser cruzados 
para que possamos ter respostas efetivas. Indicadores tem maior lógica se vistos em forma de 
série histórica e cada indicador deve estar atrelado necessariamente a um plano de ação. 
Indicadores devem ser apresentados de forma interessante, linkando a maior quantidade de 
dados e fatos possíveis e apresentado de forma visualmente agradável, gráficos claros e fáceis 
de entender a relação. 
 
 Quais são os indicadores mais indicáveis para iniciar com a gestão por indicadores na 
empresa? A Esta pergunta a resposta foi clara. Cada empresa tem uma demanda e uma 
história diferente e nem mesmo duas concorrentes terão necessariamente os mesmos 
indicadores, porém muito importante é a clareza no preenchimento destes indicadores, 
transformando-os em ferramentas ágeis para tomada de decisão. 
  



 
 Mesmo com esta miopia nos indicadores, ainda assim investe-se muito no 
desenvolvimento dos funcionários desta rede que cresce de 15 a 30 lojas por ano. Os 
treinamentos tem diferenciação quanto a valor de treinamento e quantidade de homem x 
hora conforme setor e momento, porém o foco é maior esta em cargos mais estratégicos e 
fortemente ligados à sucessão, preparando líderes para o futuro. 
 

Com relação ao ROI – Retorno Sobre o Investimento em treinamentos e 
desenvolvimentos ainda é um terreno fértil para pesquisa pois não consegue-se uma 
correlação entre as variáveis de forma conclusiva. O número de horas de funcionário em 
treinamento e o volume de venda, ou da satisfação do cliente estão em campo incerto. Além 
de ações do RH, tem-se ações de marketing, promoções e ações de mercado que não 
consegue-se equacionar. 
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