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capítulo 1

Estabelecendo uma linguagem 
comum

Dados, medidas, informações, oh deus!

É importante estabelecer uma linguagem simples e fácil de entender para que 
todos, independentemente da sua experiência ou educação, possam compreen-
der os benefícios que as métricas podem proporcionar. A falta de uma lingua-
gem comum causa mais problemas nos negócios (e na vida) do que qualquer 
outra coisa. Desenvolver um vocabulário compartilhado é o primeiro passo 
para garantir o sucesso.

Este livro apresenta muitos conceitos que podem ser novos, mas não há neces-
sidade de adicionar um novo conjunto de palavras para preencher ainda mais 
o glossário do desenvolvimento organizacional. Em vez disso, serão usadas 
palavras muito comuns, em linguagem clara, para ajudar a transformar o que 
parece ser complexo em algo simples e direto.

Vamos começar com uma história para nos colocar no estado de espírito correto.

Os três porquinhos crescem
Lá estava eu, tentando me lembrar de um conto de fadas para poder colocar 
minha filha de 3 anos para dormir. Ela queria uma história, mas estar na estrada, 
sem nenhum dos seus livros, significava que eu tinha que me lembrar de uma 
delas. Bem, tenho uma memória horrível para histórias – mas uma memória 
infalível para as aulas que dei. Então, como qualquer bom pai, improvisei. Que 
modo melhor de fazê-la dormir do que contar uma história sobre métricas?



27Capítulo 1 ■ Estabelecendo uma linguagem comum

A história
Depois de lidar com sucesso com seu senhorio (Sr. Lobo), os três porquinhos se 
estabeleceram em uma vida de luxo e autoindulgência. Três anos se passaram 
e os porcos estavam vivendo na miséria, perigosamente obesos (mesmo para 
um porco) e com a saúde em declínio. Cada um visitou seu respectivo médico. 
Cada médico chegou ao mesmo prognóstico: “Este porco está a caminho de se 
tornar churrasco muito em breve”. Os porcos não comiam bem, não dormiam 
o suficiente, não se exercitavam, nem prestavam atenção aos sinais que seus 
corpos estavam enviando. Os médicos sabiam que os porcos deveriam mudar 
seu estilo de vida ou iriam morrer.

O primeiro porquinho
Infelizmente para os porcos, os médicos também eram muito diferentes. O 
médico do primeiro porquinho disse a ele que sua saúde estava declinando 
e que ele teria que mudar de estilo de vida. O porquinho precisava levar sua 
saúde a sério. O médico o mandou embora com um plano de dieta, um plano 
de exercícios e o compromisso de retornar em 12 meses.

O primeiro porquinho ficou assustado com os alertas do seu médico, então 
trabalhou duro para mudar. Ele parou de comer comidas pouco saudáveis. Ele 
se exercitou diariamente. Ele até começou a dormir cedo. Depois de um mês, 
o primeiro porquinho se sentia ótimo. Ele não se sentia tão bem havia anos! 
Ele decidiu celebrar. Saiu com os gêmeos carneiro e festejou a noite toda. Ele 
teve um banquete que foi seguido por um concurso de comer sorvete (que 
ele ganhou). Ele chegou em casa cerca de 3 da manhã e caiu no sono, conten-
te, na sua cama. No dia seguinte, esqueceu de se exercitar. Foi fácil para ele 
abandonar o hábito. Eventualmente, ele só se exercitava nos fins de semana, 
argumentando que estava muito ocupado durante a semana. No final do mês 
seguinte, estava comendo mal de novo – não tão mal quanto antes –, mas não 
tão bem quanto deveria.

No fim do ano, quando o primeiro porquinho voltou ao médico, ele ficou 
chocado ao saber que o médico estava desapontado.

– Mas, doutor, eu fiz o que o senhor mandou – disse o primeiro porquinho. – 
Eu me exercito e como melhor. Eu até durmo mais cedo. Eu sei que estou mais 
saudável... Em me sinto melhor do que no ano passado.
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– Sim, mas seu peso não melhorou o suficiente. Você pode estar comendo 
melhor, mas não o suficiente. Você pode estar dormindo mais, mas ainda não 
o suficiente. Sua saúde está piorando no geral. Temo que você vá morrer se não 
mudar seus hábitos.

O médico deu ao primeiro porquinho uma nova dieta e programa de exercícios. 
Ele até matriculou o primeiro porquinho em uma aula de spinning e receitou 
remédios. O médico marcou com o porquinho outra consulta no ano seguinte 
e lhe desejou boa sorte. O primeiro porquinho ficou assustado com tudo isso 
e jurou pelo seu queixinho (que era bem grande) que faria melhor.

Dessa vez, o porquinho se manteve nos trilhos. Ele se exercitou regularmente e 
só comeu alimentos saudáveis. Quando estava com fome, comia cenouras, aipo 
ou iogurte light. Ele participou das aulas de spinning todas as semanas, sem 
falta. Infelizmente, sem meio de medir seu progresso, o primeiro porquinho 
não sabia como estava indo. Depois de sete meses, ele se sentia melhor, mas 
sua ansiedade sobre sua saúde criou tanto estresse que ele teve um derrame. 
Embora sua saúde tenha melhorado, ela não melhorou o suficiente para atender 
às necessidades físicas que o derrame exigiu do seu sistema. Ele morreu após 
um mês. O médico do primeiro porquinho ficou triste ao saber da sua morte. 
Ele derramou uma lágrima ao apagar a consulta marcada do seu calendário.

O segundo porquinho
O médico do segundo porquinho entendia a importância das métricas. Ele 
era um bom médico que se comunicava bem com seus pacientes. Ele se sentia 
como um pai para seus pacientes e procurava ajudá-los a ficarem mais saudáveis. 
Quando o médico examinou a ficha do segundo porquinho, ficou consternado. 
Como ajudar o porquinho a mudar de vida? Como ele poderia ajudá-lo a ficar 
saudável? Ele gostava de métricas e achava que o porquinho iria ter sucesso se 
tivesse alguns objetivos. O médico elaborou um plano com três medidas: peso, 
pressão sanguínea e níveis de colesterol. Ele explicou ao porquinho que ele 
estava em risco de ter sérios problemas de saúde. Ele disse ao porquinho para 
reduzir seu peso em 45 quilos, reduzir sua pressão sanguínea para os níveis 
recomendados e reduzir os níveis de colesterol ruim para padrões aceitáveis. 
Ele até deu ao porquinho uma planilha para acompanhar essas três medidas. 
Quando o porquinho pediu a ele conselhos sobre como atingir esses objeti-
vos, o médico ofereceu a ele panfletos, dois livros e uma lista de websites que 
ele poderia visitar para identificar programas para ficar saudável. O médico 
agendou consultas de acompanhamento a cada três meses, durante um ano.
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O segundo porquinho trabalhou duro no seu programa. Ele colocou a planilha 
no seu refrigerador. Mudou de hábitos alimentares, começou um programa de 
exercícios e tentou meditação. Comprou um monitor de pressão sanguínea, uma 
balança de alta qualidade e um kit para verificar os níveis de colesterol. Não 
se preocupou com os gastos – sua saúde valia a pena. Ele media sua pressão 
sanguínea, peso e colesterol quando acordava – e duas vezes mais durante o dia. 
No seu primeiro check-up trimestral, o médico ficou contente com o progresso 
dele. Examinou os números e decidiu que o segundo porquinho estava no 
caminho certo. O porco ficou exultante. Ele decidiu ir um passo além. Pensou 
sobre uma cirurgia de redução de estômago, mas optou por comer tofu seis 
vezes por semana. No sétimo dia, ele comia uma mistura de vegetais. Aumen-
tou seu programa de exercícios. Começou a tomar um remédio de redução de 
colesterol que conheceu em um e-mail de spam (ele adorava spam).

O comportamento do segundo porquinho se tornou mais imprudente à medida 
que seu segundo check-up se aproximava. Ele começou uma dieta de água três 
dias antes e passou a manhã do dia da consulta em uma sauna para eliminar 
o peso dos líquidos. Seu médico ficou maravilhado. O porco havia perdido um 
total de 27 quilos, melhorou sua pressão sanguínea e reduziu seus níveis de 
colesterol a 10% do padrão. O médico aplaudiu seus esforços e previu o sucesso 
até a consulta seguinte, dali a três meses.

Dois meses depois, os rins do segundo porquinho falharam e ele morreu. O porco 
não havia entendido o objetivo geral ou como medir sua saúde geral. Ele havia 
passado os últimos oito meses buscando um pequeno conjunto de números em 
vez de desenvolver uma “boa saúde”. Ele conseguiu melhorar suas três áreas de 
controle, mas, para fazer isso, negligenciou as outras áreas de sua saúde.

O terceiro porquinho
O médico do terceiro porquinho também acreditava em métricas. Ele também 
era bom com seus pacientes, mas era diferente do médico do segundo porqui-
nho. Ele tinha fé em seus pacientes e acreditava que eles poderiam lidar com 
a verdade e entenderiam o que estava por trás das métricas. O médico disse 
ao terceiro porquinho que sua saúde geral estava em risco – principalmente 
devido ao seu estilo de vida. O médico explicou como peso, pressão sanguínea 
e níveis de colesterol são bons indicadores de saúde, mas não podem ser usados 
como os únicos modos de determinar a verdadeira saúde. Muito iria depender 
de o porquinho prestar atenção ao seu corpo e se comunicar com o médico 
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quando se sentisse “estranho”. O porquinho ficou na dúvida de que métrica 
seria esta de “se sentir estranho” e o médico explicou que não era uma métrica. 
Era simplesmente o porquinho falando com o médico.

– Então, o que eu faço com as medidas?

– Você as coleta, rastreia e nós as usamos como indicadores para ver se algo 
está errado e se você está fazendo progresso.

– Então, tenho que melhorar estes números? – O porco perguntou ao pegar a 
planilha.

– Não. Você tem que ficar saudável. Esses números só vão nos dar uma ideia 
de se você está no caminho certo.

O Terceiro Porquinho fungou. – Qual a diferença?

– Bem, existem muitos indicadores. Pressão sanguínea, peso e níveis de 
colesterol são só três deles. Quero que você melhore essas áreas, mas não à 
custa de outras áreas, como se você dorme bem, se está fazendo exercícios o 
suficiente, testes de estresse, memória, nutrição etc. O objetivo é ser saudável, 
não só clínica, mas emocionalmente.

– Então, não tenho que melhorar estes números?

– Não, você pode ficar saudável sem melhorar algumas dessas medidas 
específicas.

– Então, qual é o plano?

– Boa pergunta, porquinho! – O médico elaborou um plano simples de 
melhoria para o porquinho. Ele também mostrou ao terceiro porquinho como 
medir sua pressão sanguínea, peso e níveis de colesterol. Ele fez o porquinho 
preencher um relatório diário e um relatório on-line semanal. O relatório 
semanal on-line incluía os dados que ele coletou, um medidor “como me sinto 
hoje” e uma sessão onde ele deveria registrar o que havia feito na semana para 
ficar saudável. O médico prometeu verificar o relatório on-line, e se houvesse 
alguma coisa que parecesse errada, ele entraria em contato avisando.

– Espero que você não pense que estou microgerenciando você – disse o médico 
– Só quero me manter informado sobre seu progresso. É muito importante para 
mim que você fique saudável.

– Não, eu gosto disso – disse o terceiro porquinho, sabendo que seu médico se 
importava com sua situação. – Mas por que você não faz comigo uma bateria 
completa de testes todos os meses?

– Não precisamos de tanto. Eu não faria todos esses testes com você a menos 
que algo nas métricas indicasse a necessidade disso. Assim, não desperdiço seu 
tempo nem seu dinheiro.
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Após seis meses, o terceiro porquinho estava com uma aparência melhor, 
sentindo-se melhor e, baseado na avaliação do seu médico, indo melhor. No 
nono mês, ele estava ótimo. Ele parecia realmente bem. Ele foi muito elogiado 
pelos amigos e colegas de trabalho. Ele estava no caminho certo.

Tenho certeza de que minha versão não vai se tornar uma sequência aceita 
da fábula tradicional, mas cumpriu seu objetivo. Minha filha caiu no sono na 
metade da história.

Dados
Vamos começar com alguns termos básicos que irão nos permitir uma co-
municação mais clara. Dados, medidas, informação e métricas são entidades 
distintamente diferentes, mas totalmente interconectadas. Cada um soma ao 
anterior. As métricas são feitas de outras métricas e informação. Informação é 
feita de medidas e medidas são compostas de dados.

A figura 1.1 ilustra entidades diferentes que muitas vezes são incorretamente 
associadas a ou entendidas como métricas.

Dados

Dados

Dados

Dados

Dados

Dados

Dados

Figura 1.1 – Mapa de relacionamento de dados.

Os dados são mais comumente definidos como “fatos individuais, estatísticas 
ou itens de informação”. Essa definição, entretanto, é generosa demais, pois 
implica precisão. Além do mais, implica um nível de utilidade que não está 
inerentemente presente nos dados. Dados, para nossos objetivos, são a forma 
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mais simples de informação possível e geralmente são representados por um 
número ou valor. Por exemplo: seis, vinte e dois, setenta, verdadeiro, falso, alto 
ou baixo. Por si só, os dados são essencialmente inúteis porque falham em 
transmitir qualquer informação útil. Como na figura 1.1, alguns dados podem 
ser “relatados” como representados por bolhas sobrepostas, mas isso não faz 
parte da definição de dados.

Dados são a forma mais simples de informação possível. São geralmente 
representados por um número ou valor.

Dados podem ser totalmente não relacionados (as bolhas estão distantes) 
ou correlacionados por meio de um objetivo comum. Quando se analisam 
dados, um mapa de relacionamento pode fornecer uma representação visual 
do relacionamento dos dados com outros dados. Muitas vezes se assume erro-
neamente que existe um relacionamento entre dados porque os dados vêm de 
uma fonte comum ou foram coletados com um único objetivo em mente. Por 
exemplo, se examinarmos os dados “tempo de resposta” e “tempo de resolução”, 
poderão parecer ser relacionados. A fonte pode ser a mesma – um sistema de 
rastreamento de tíquetes de problemas (trouble-ticket tracking system). O tipo 
de dados (tempo) pode também dar a impressão de ser mais relacionado do 
que é. Frequentemente conjuntos de dados, independentemente da fonte ou 
objetivo, não são relacionados. Assumir que existe um relacionamento entre 
conjuntos não relacionados de dados nos faz chegar a conclusões incorretas. 
Tempos de resposta e resolução, por exemplo, não afetam um ao outro e co-
municam coisas diferentes.

Medidas
A figura 1.2 ilustra o próximo nível de informação: medidas e como os dados 
se relacionam.

As medidas começam a nos dar um quadro mais útil, incorporando algum 
nível de detalhes. Os detalhes podem incluir unidades de medida (em 50%, 
“por cento” é a unidade de medida e o dado é 50) e informações sobre como 
os dados se relacionam a outros dados. Dizer “70 por cento” é mais útil do que 
dizer simplesmente “70”. Ainda melhor, podemos ter “70 por cento de 63 usu-
ários”. Cada medida é composta de um ou mais dados. Essas medidas, como 
os dados, podem ter diferentes níveis de inter-relacionamento. Uma das bolhas 
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(canto superior esquerdo na figura 1.2) mostra um agrupamento de dados que 
não tem uma medida-mãe. Esses dados são agrupados porque são relacionados, 
mas não levam a uma medida mais significativa. Demografia, altura e peso 
são exemplos disso – dados que podem ser úteis, mas não necessariamente 
alimentam uma medida maior.

Dados

Dados Dados

Dados

Dados

Dados

Dados

Dados

Dados

Medidas

Medidas

Dados

Dados

Figura 1.2 – Mapa de relacionamento de medidas e dados.

Outros dados estão flutuando independentemente no mapa. Esses são dados 
renegados (qualquer termo que signifique “sem conexões” funciona) que po-
dem ou não ter uso posterior.

Medidas trazem mais clareza aos dados, agrupando-os em relacionamentos 
reais e adicionando um pouco de contexto. Ainda assim, sem conexões claras 
a um objetivo ou questão-raiz (veja mais sobre esse assunto mais adiante), 
medidas são não mais do que dados enfeitados.

Medidas trazem mais clareza aos dados, agrupando-os em 
relacionamentos reais e adicionando um pouco de contexto.

Informação
A figura 1.3 ilustra o primeiro nível útil de informação – e é simplesmente assim 
que o chamamos, “informação”. A informação agrupa medidas e dados (além 
de dados renegados) em uma cápsula significativa.
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Dados Dados

Dados

Dados
Dados

Dados

Dados
Dados

Dados

Dados Medidas

Medidas

Informação

Dados

Figura 1.3 – Mapa de relacionamento de dados, medidas e informação.

A informação toma as medidas e dados e adiciona contexto. Note que alguns 
dados não estão incluídos na informação. Alguns dados, independentemente 
da qualidade de sua coleta e do seu planejamento, podem ser supérfluos. No 
final, você pode determinar que os dados não se encaixam ou não ajudam a 
responder à pergunta-raiz na qual está trabalhando. A informação puxa para 
si somente os dados e medidas necessárias.

O contexto que a informação traz para os dados e medidas é essencial para 
mover pontos numéricos indiscerníveis para um estado compreensível. Com 
medidas, sabemos que estamos falando sobre porcentagens e que elas se 
relacionam a diversos usuários. A informação adiciona contexto na forma de 
significado, tornando assim as medidas compreensíveis: “Setenta por cento de 
63 usuários preferem a máquina de esquiar à simuladora de escadas”.

A informação adiciona contexto na forma de significado, tornando assim as 
medidas compreensíveis.

Enquanto informação dentro do contexto correto pode ser especialmente útil, 
uma métrica pode ser o que é realmente necessário.

Antes de prosseguirmos para a próxima parte do quebra-cabeça, será útil 
examinar um exemplo de como uma informação real (dados e medidas) se 
encaixa no diagrama. A figura 1.4 mostra um exemplo usando informações 
sobre a velocidade de resolução.
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Hora de
início

Hora de
início

# de
chamadas

# de
chamadas

Tempo de
resolução

Hora de
funcionamento

Tempo de
resposta

Aviso
recebido

Hora da
resposta Todas as

chamadas

Número
de pessoas na

equipe

Chamadas
de problema

Chamadas
abandonadas

Tempo
antes de
desligar

Tempo para
fechamento

Ordens de
trabalho

Totais e porcentages de Velocidades de
Resolução de Chamadas de Problemas e
Velocidade Geral na Resposta de Ordens

de Trabalho

Hora de
término

Hora de
término

Figura 1.4 – Mapa de relacionamentos da velocidade de resolução.

Métricas
A figura 1.5 ilustra uma história completa, uma métrica. É uma imagem com-
posta de informação, medidas e dados. Ela deve cumprir o seguinte adágio: 
“Uma imagem vale mais do que mil palavras”.

Informação

Métrica

Informação

Informação

Figura 1.5 – Métricas como uma imagem – Ilustração de Alyssa Klubeck.
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Finalmente, atingimos a tão importante definição de “métrica”. Uma métrica 
é mais do que simplesmente agrupar diversos pedaços de informação. Bem, 
não muito mais, na verdade.

Uma métrica é composta de informações, medidas e dados. Métricas podem 
também incluir outras métricas. A principal diferença entre métricas e informa-
ção é que uma métrica conta uma história completa, respondendo totalmente 
a uma questão-raiz, e ela deve contar a história “certa”. Se a métrica contar uma 
história completamente errada, não terá muita utilidade. Além dos dados, 
medidas e informações, a métrica inclui prosa. Enquanto uma imagem pode 
valer mil palavras, uma imagem sem explicação ainda está aberta a múltiplas 
interpretações.

Uma métrica conta uma história completa, respondendo totalmente à uma 
questão-raiz.

Se você tiver feito um bom trabalho com a métrica porque suas planilhas, 
gráficos e tabelas estão contando uma história bem formada, será muito mais 
difícil de interpretá-la incorretamente. Mas, ainda assim, será possível. A me-
nos que você se sinta confiante de que aqueles que examinarem suas métricas 
não tenham suas próprias agendas nem vão fazer interpretações incorretas, 
recomendo enfaticamente complementar a figura com palavras.

Essa necessidade de prosa não é um conceito novo. Minha filha cursou uma 
classe de apreciação artística na faculdade. Não fiquei surpreso ao descobrir 
que havia um livro-texto que acompanhava o curso. Cada obra de arte tinha 
páginas de texto sobre o artista, algumas informações sobre por que o artista 
a criou, a quantidade de tempo necessária para criá-la, o meio usado e as cir-
cunstâncias que a tornaram relevante. Mas isso me chocou porque, quando 
eu estava no colégio, lembro-me do meu professor de arte explicando como a 
arte não tinha significado definitivo além do modo que o espectador a inter-
pretava. Isso era especialmente verdade para a arte moderna (que eu ainda não 
entendo). Em vez de deixar a interpretação para a audiência, esses livros-texto 
tinham a importante explicação da mensagem por trás da pintura bem clara. 
Cada pintura, escultura, desenho, rascunho, gravura e mural pré-histórico 
tinham uma explicação sobre o que o artista estava tentando “dizer” com sua 
imagem de mil palavras.

Se é útil explicar o significado por trás de uma obra de arte, quão mais necessário 
é capturar o significado de uma métrica? Não seria melhor ter o significado 
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explicado pelo próprio artista? Essa explicação é, claro, uma interpretação da 
métrica. É verdade que se você pedir a cinco pessoas para interpretar uma 
métrica, poderá conseguir cinco respostas diferentes – mas você quer que seja 
a sua interpretação aquela apresentada com a figura. Se as métricas forem 
usadas corretamente, sua interpretação não será vista como a “verdade”, mas 
como o que ela é: um modo de ver o significado da métrica.

“Setenta por cento de 63 usuários preferem a máquina de esquiar à simuladora 
de escadas para a porção aeróbica do seu programa de exercícios. O tempo de 
espera para a máquina de esquiar é, em média, de 25 minutos. Tipicamente, 
não há tempo de espera nas simuladoras de escadas. Existem 3 máquinas de 
esquiar e 12 simuladoras de escadas.” Isto está se aproximando de uma “boa” 
métrica. Se uma imagem (tabela ou gráfico) for adicionada, poderá ficar ain-
da melhor. O objetivo da métrica é contar uma história completa (e útil) em 
resposta a uma questão-raiz.

A questão é geralmente a motivadora de uma boa métrica. Você não pode ter 
uma boa métrica sem a questão-raiz. Quando vemos nossa métrica da máquina 
de esquiar versus simuladora de escadas, não sabemos a utilidade da métrica 
porque não sabemos qual é a pergunta. Podemos tirar conclusões precipitadas 
ou, pior, tomar uma decisão da qual podemos nos arrepender.

Devemos comprar mais máquinas de esquiar? Livrar-nos de algumas das 
simuladoras de escadas? Devemos reduzir o limite de tempo nas máquinas 
de esquiar? Devemos criar uma classe de exercícios baseada na simuladora de 
escadas? Deve ser óbvio que a resposta correta não é óbvia. Parte da confusão 
pode ser devida à falta de uma pergunta. Por que coletamos os dados? Por 
que fizemos a análise que nos levou a essa métrica? É impossível contar uma 
história completa sem uma questão-raiz.

Questões-raiz
No meu livro Why Organizations Struggle So Hard to Improve So Little (Praeger, 
2009), meus coautores, Michael Langthorne e Donald Padgett, e eu comparamos 
métricas a uma árvore. Segundo essa visão, os dados são as folhas, as medidas 
são os galhos menores, a informação são os galhos maiores e as métricas são 
o tronco da árvore. Todos existem somente com um bom conjunto de raízes. 
Essas raízes representam a questão-raiz. Essa analogia é um excelente modo 
de mostrar o relacionamento entre os componentes da métrica.
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A figura 1.6 mostra outra visão dos componentes que compõem uma métrica. 
É adequado que ela se pareça com uma estrutura orgânica.

Dados

Medidas

Dados
DadosDados

Dados

Dados

Dados

Medidas

Medidas

Informação Informação

Métrica

Questão raiz

Figura 1.6 – Componentes das métricas.

Sem uma boa questão-raiz, as respostas que você obtém podem levá-lo na 
direção errada. As respostas só são úteis quando você sabe a questão. A questão-
-raiz é tão importante para a métrica que precisa ser parte da definição de 
uma métrica.

Uma métrica conta uma história completa usando dados, medidas, 
informação e outras métricas para responder a uma questão-raiz.

A questão-raiz é essencialmente o componente mais importante de uma mé-
trica. Este é o mapa que usamos para ajudar a determinar nossa direção. Ela 
define o objetivo da nossa jornada. Existem casos em que você pode, com boa 
razão e bons resultados, coletar dados sem uma questão-raiz (veja o capítulo 
15), mas para o uso prático das métricas, isso é inaceitável. Seria como partir 
em uma viagem sem ter um destino em mente. Sem objetivo, sem plano, e sem 
direção – só entrar no carro e sair dirigindo.

Mais tarde você pode perceber que esqueceu sua carteira de motorista, seu 
dinheiro e até seus sapatos. Você pode perceber que já foi longe demais para 
poder voltar com o combustível que ainda tem no tanque. Você pode perceber 
que o único curso de ação lógico é continuar, embora não saiba onde vai parar. 
É mais provável que você acabe em um lugar onde não quer estar. Uma vez 
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que o único lugar correto seria o destino que você se esqueceu de determinar, 
é muito mais provável que você acabe em algum lugar diferente do lugar cor-
reto. Quando você não consegue atingir o destino (que, no final, você pode 
ou não ter identificado), vai culpar o carro, pois ele não rodou os quilômetros 
por litro suficientes.

Você não irá culpar sua falta de planejamento. Mesmo se conseguir mais gaso-
lina e descobrir para onde quer ir, não voltará para casa para pegar a carteira, a 
licença ou os sapatos. Você investiu muito. Em vez disso, irá continuar e tentar 
alcançar o destino a partir de onde você está, sem querer admitir que tudo o 
que você fez até o momento foi um esforço perdido.

Você precisa do objetivo da métrica, a questão-raiz, para ser tão eficiente quanto 
possível com seus recursos (carro, combustível, tempo e esforço). É claro que se 
você tem recursos ilimitados ou ganha dinheiro independentemente de como 
usa os recursos (talvez você tenha um passageiro rico que se preocupa somen-
te em ser levado de um lugar para outro, não se importando com o destino, 
objetivo ou o tempo necessário para chegar lá), então a eficiência não importa. 
Mas se você for como a maioria de nós e precisar conseguir o máximo com o 
que tem, embarcar nesta jornada sinuosa é mais do que um desperdício. Na 
verdade, vai acabar custando muito mais do que os gastos efetuados.

A falta de direção irá semear desespero e ressentimento em você e em seus cole-
gas, superiores e subordinados. Isso pode destruir o espírito da sua organização.

A questão-raiz fornece a você foco e direção. Você sabe para onde está indo. 
Você sabe qual é o destino. Você conhece o objetivo das métricas e a questão 
a que está tentando responder.

Uma questão-raiz, uma questão bem formulada e pensada, permite a você 
determinar as resposta(s) correta(s). Sem uma questão-raiz – a questão correta 
–, a resposta que você obtém será o resultado de uma jornada sinuosa. Essa 
resposta pode causar mais danos do que benefícios.

Mesmo uma questão-raiz bem formulada não irá levar a bons resultados se 
não for a questão correta.

Para reunir tudo, vamos ver um exemplo completo. Uma métrica é uma história 
completa contada pela representação da informação. Informação, por sua vez, é 
uma compilação de medidas usadas para transmitir significado. Medidas são os 
resultados elaborados a partir dos dados, o nível mais baixo de componentes 
coletáveis (valores ou números). A seguir, veja um exemplo simples:
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■ Dados: 6 e 15.

■ Medidas: 6 km/l e 15 km/l.

■ Informação: quilômetros por litro obtidos usando gasolina sem chumbo 
em um carro compacto: 6 km/l na cidade e 15 km/l na estrada.

■ Métrica: a métrica que seguiria logicamente seria uma imagem (tabelas 
ou gráficos na maioria dos casos) que conta uma história. Nesse caso, a 
história pode ser uma comparação entre a eficiência do combustível de 
diferentes modelos de carro compacto (quilômetros por litro), combinada 
com outros indicadores usados para selecionar o carro para você.

■ Questão-raiz: qual é o melhor carro para mim?

O uso de dados, medidas e informação é mais relativo do que concreto e fixo. 
Não quero ditar definições inflexíveis que irão impedi-lo de chegar à métrica. 
O objetivo é desenvolver métricas – respostas – a nossas questões.

Os dados poderiam incluir a etiqueta “quilômetros por litro”. As medidas podem 
incluir “na cidade” e “na estrada”. A informação pode distinguir fabricantes de 
modelos dos diversos carros. O ponto principal a se aprender é que significa-
dos (e contextos) adicionais são fornecidos conforme progredimos dos dados 
para as medidas e para as informações. Além disso, as métricas compõem uma 
história completa disso e muito mais informações.

Vamos ver outro exemplo ilustrado na figura 1.7. Usando um serviço de atendi-
mento ao cliente como modelo, podemos identificar cada um dos componentes 
listados.

■ Questão-raiz: o serviço de atendimento ao cliente atende bem nossos 
clientes?

■ Dados:

•	 1.259	por	mês.

•	 59	por	mês.

•	 Respostas	em	uma	escala	de	1-5.

■ Medidas:

•	 Número	de	chamadas.

•	 Número	de	chamadas	abandonadas.

•	 O	período	de	tempo	antes	de	o	cliente	desligar.

•	 As	respostas	da	pesquisa.
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■ Informação:

•	 Porcentagem	do	total	de	chamadas	que	foram	abandonadas	por	mês.

•	 Porcentagem	do	total	de	chamadas	que	foram	abandonadas	por	ano.

■ Métrica:

Examinando a figura 1.7, a capacidade de resposta do serviço de atendimento 
ao cliente no ano passado estava dentro das expectativas. Durante março, julho 
e agosto, entretanto, a porcentagem de chamadas abandonadas foi acima das 
expectativas (mais de 20%). Vale a pena investigar esses três picos para deter-
minar tanto sua causa quanto a probabilidade de isso se tornar um problema 
recorrente. Também dignos de nota são os crescimentos constantes que levam 
a esses picos. Abril e outubro foram meses excelentes para a capacidade de res-
posta e devem ser analisados para vermos se as causas podem ser reproduzidas.

35 %
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15 %

5 %
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20 %

10 %

0 %
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% de chamadas de serviço abandonadas

Figura 1.7 – Porcentagem de chamadas de serviço abandonadas por mês e por ano.

Isto é uma métrica? Sim, isso se qualifica na nossa taxonomia como uma mé-
trica porque conta uma história em resposta a uma questão-raiz.

Isto é uma boa métrica? Não, definitivamente pode ser melhor. Ela poderia 
contar uma história mais completa. Olhando novamente a informação, pode-
mos também incorporar os resultados da pesquisa sobre “tempo de resposta” 
para determinar as percepções dos clientes sobre a capacidade de resposta 
do serviço de atendimento ao cliente. Outro componente importante da mé-
trica deveria ser a porcentagem de chamadas abandonadas em menos de 30 
segundos. Esse padrão poderia variar para menos de 15 ou 45 segundos, mas 
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depende de diferentes fatores. O que o cliente está ouvindo durante o tempo de 
espera? Quanto tempo uma pessoa fica na linha antes de perceber que discou 
o número errado? Quanto tempo de espera não é considerado uma oportuni-
dade perdida? Mas melhorar essa métrica sem antes endereçar a questão-raiz 
é, como um amigo disse recentemente, como colocar cobertura de bolo em 
uma pedra. Pode parece delicioso, mas não é. Podemos continuar melhorando 
essa métrica até que ela pareça melhor, mas isso não adiantará a menos que 
voltemos para a questão-raiz.

As métricas, como seus componentes, são ferramentas que podem ser usadas 
para responder à questão-raiz. Vamos endereçar mais tarde o uso correto dessas 
ferramentas. Por enquanto, é suficiente ter uma compreensão comum sobre o 
que são os componentes e como se relacionam.

Paradoxo dados-métricas
Existe um interessante paradoxo envolvendo os componentes das métricas e 
seu relacionamento com a questão-raiz usada para chegar a elas.

Dados, o mais fácil de entender, identificar e coletar, devem ser o último item a 
ser desenvolvido. O componente mais complexo e difícil, a questão-raiz, deve 
vir primeiro. Como nossa analogia sobre o desafortunado motorista mostrou, 
devemos primeiro identificar nosso destino e objetivo. Em vez de começar com 
o simples e progredir para o complexo, devemos começar com o complexo e 
usá-lo para identificar o simples.

Os três porquinhos também enfrentaram esse paradoxo. O médico do primeiro 
porco ficou feliz com dados e medidas, mas ignorou o requerimento maior e 
mais importante. Ele perdeu seu paciente, mas o fez com números “saudáveis”. 
As empresas podem fazer o mesmo. Você pode ter bons pontos de dados (vendas 
por cliente, lucro/venda ou retorno de clientes) e, ainda assim, falir.

Temos que começar com o complexo para descobrir o simples – começar 
com a questão-raiz e ir inexoravelmente para os dados.

Identificar a questão-raiz correta não é tão simples quanto parece, nem tão 
difícil como normalmente fazemos ser. Precisamos ser inquisitivos. Precisamos 
continuar cavando, até encontrarmos a verdade, a questão na raiz, a necessida-
de, o requerimento. Qual é o objetivo da métrica? O que você quer realmente 
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saber? Essa necessidade-raiz nos permite formar uma imagem da resposta. 
Essa imagem é o projeto da métrica.

Uma vez que saiba a questão-raiz, você pode traçar uma imagem.

A imagem, o projeto da métrica, pode ser criada sem qualquer ideia das res-
postas reais. A métrica fornece a forma para a informação. A informação nos 
diz de que medidas precisamos e as medidas identificam os dados necessários. 
Esse é o melhor modo de criar uma métrica: da questão para a métrica para 
a informação para as medidas e, finalmente, para os dados.

Infelizmente, na maioria das vezes, tentamos fazer o oposto, começando com 
o simples (dados), tentando expandir sobre eles para desenvolver o complexo 
(questão-raiz). Esse processo raramente é bem-sucedido. Mas quando come-
çamos com o complexo, formando uma imagem de qual é a questão e de qual 
será a aparência da resposta, torna-se fácil descer para os dados.

Dados, medidas, informação e métricas, todos servem ao mesmo mestre: a 
questão-raiz. Todos têm um objetivo comum: fornecer respostas para a questão. 
Por isso, a questão define o nível da resposta necessária.

Vamos fazer a seguinte pergunta: qual a distância até a casa da sua avó? Você 
não precisa de uma métrica para responder a essa pergunta. Você não precisa 
nem mesmo de informação. Uma medida (por exemplo, o número de quilôme-
tros) será suficiente e você ficará completamente satisfeito. Para que os dados 
sejam suficientes, você deve elaborar a pergunta com contexto suficiente para 
transformar um simples número ou valor em uma resposta adequada. Quantos 
quilômetros até a casa da vovó? Quanto tempo mais até a casa da sua avó? 
Nesses casos, dados são tudo de que você precisa. Mas dados raramente são 
úteis por si só.

Vamos fazer outra pergunta: temos tempo de fazer um pouco de turismo ou 
compras no caminho e ainda chegar a tempo para o jantar de peru da vovó? 
Para responder a isso, precisamos de informação. As medidas e dados podem 
incluir o seguinte:

■ a hora em que a vovó vai servir o jantar;

■ a hora atual;

■ o número de paradas turísticas ou de compras no caminho;

■ o tempo estimado gasto em cada parada para turismo/compras.
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Ainda não precisamos de uma métrica. Definitivamente, não precisamos de uma 
métrica recorrente na qual temos que coletar, analisar e relatar os resultados 
de construir informações periodicamente.

O problema é que a gerência – qualquer um acima do nível operacional – foi 
condicionada a começar quase sempre com dados. Os poucos que já começam 
com métricas têm a resposta em mente (não uma coisa ruim por si só), mas não 
a questão. Isso os leva a pedir relatórios periódicos (semanais, mensais, trimes-
trais ou anuais). Eles gostariam de ver as métricas em certo formato: linhas de 
tendência em comparação a uma linha de referência com base nas melhores 
práticas, mensalmente e com um total anual. Parece ótimo, mas sem saber a 
questão-raiz, pedir essa resposta é correr o risco de desperdiçar muitos recursos.

Às vezes, os clientes (gerentes, chefes de departamento, líderes organizacionais 
etc.) que sabem a resposta (métrica) que querem antes de saber a questão per-
cebem que as respostas realmente não preenchem suas necessidades e tentam 
fazer uma correção no meio do caminho. Como o nosso motorista atrapalhado, 
eles se recusam a começar do zero e voltar ao início, a ignorar o trabalho já 
completado e recomeçar. Quando eles percebem que as métricas são falhas, 
tomam uma dessas atitudes:

■ Assumem que os dados estão errados.

■ Decidem que a análise está errada.

■ Mudam os dados (e não a métrica).

Alguns gerentes realmente espertinhos decidem que a métrica está incorreta 
e tentam de novo. Infelizmente, eles não percebem que o problema é a falta de 
uma questão-raiz ou que a questão na qual eles estão trabalhando está errada. 
Em vez de recomeçar a partir da questão, eles tentam reprojetar a métrica.

Qual o ponto de partida e a solução para esse problema comum? Escolha seu 
clichê, qualquer um deles funciona: devemos começar do topo. Devemos co-
meçar do fim. Temos que começar com o fim em mente. Você não pode cavar 
um buraco de baixo para cima. Você tem que identificar a questão-raiz correta.

A questão-raiz irá determinar o nível da resposta. Se a questão for complexa o 
suficiente e precisar de respostas periodicamente, é provável que você precisará 
desenvolver uma métrica completa. Uma questão do tipo “como está a saúde de 
um serviço “ou dos porquinhos” pode precisar de uma métrica para respondê-
-la, especialmente se você quiser continuar a monitorar a saúde regularmente.
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A imprecisão da questão a torna mais complexa. A clareza a simplifica.

Conforme projetamos a métrica para responder à questão-raiz, percebemos 
que precisamos ter medidas dos diversos componentes que compõem a saúde 
de uma organização. No caso dos três porcos (ou humanos), podemos querer 
indicadores sobre os sistemas respiratório, circulatório, digestivo ou endócrino. 
Isso sem falar dos sistemas nervoso ou excretor, ossos ou músculos. O ponto 
é que precisamos de muito mais informação, uma vez que nossa questão tem 
largo escopo.

Se nossa questão tivesse um escopo mais estreito, a resposta seria mais simples. 
Tome a seguinte questão, por exemplo: como está indo seu controle de peso? A 
resposta pode ser fornecida realizando medições periódicas em uma balança 
confiável. Infelizmente, raramente a questão é tão específica. Se perguntarmos 
ao primeiro porquinho somente sobre seu peso, os outros indicadores de saúde 
serão perdidos. Concentrar-se demais em uma medida específica pode levar à 
perda de informações importantes. Você pode estar fazendo a pergunta errada, 
como o médico do segundo porquinho, que só usou três indicadores e não 
compartilhou o quadro geral com seu paciente suíno.

Talvez você saiba sua pressão sanguínea. Talvez você tenha feito um check-up 
completo e tudo esteja bem – exceto que você precisa perder alguns quilos. 
“Como está indo sua perda de peso?” pode ser o suficiente. Se for, então uma 
métrica é matar formigas com um canhão. Uma medida será suficiente.

Ao projetar uma métrica, a parte mais importante é ter a questão-raiz correta. 
Isso vai nos informar qual nível de informação é necessário para respondê-la. 
Ela irá governar o projeto da métrica até o nível de quais dados coletar.

Componentes das métricas
Vamos recapitular os componentes de uma métrica e suas definições:

■ Dados: para nossos objetivos, dados são a forma mais simples de infor-
mação possível e geralmente são representados por um número ou valor. 
Por exemplo, seis, vinte e dois, setenta, verdadeiro, falso, alto ou baixo.

■ Medidas: compostas de dados, as medidas adicionam o menor nível pos-
sível de contexto aos dados. As medidas podem ser compostas de outras 
medidas.
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■ Informação: composta de dados e medidas. Informação pode ser composta 
de outras informações. Informações fornecem contexto adicional mais 
significativo.

■ Métricas: compostas de dados, medidas e informações. Métricas podem 
ser compostas de outras métricas. Métricas dão contexto total à infor-
mação. As métricas (tentam) contar uma história completa. As métricas 
(tentam) responder a uma questão-raiz.

■ Questão-raiz: o objetivo da métrica. As questões-raiz definem os requeri-
mentos da métrica e determinam sua utilidade.

Recapitulação
Este capítulo apresentou uma linguagem comum para as métricas e seus com-
ponentes. Também apresentou o paradoxo dados-métricas, no qual aprendemos 
que temos que começar com o mais complexo e descer para o mais simples. 
Temos que começar com a questão-raiz para nos levar com segurança até o 
nível correto de informação necessário para responder à questão. É possível 
que a questão possa não precisar de uma métrica ou mesmo de informação. 
Quando a gerência nos pede para criar uma métrica (ou programa métrico), 
temos que ir devagar e perguntar quais são as questões-raiz. Temos que estar 
dispostos e sermos capazes de aceitar que a resposta pode não estar em criar 
uma métrica.

Material extra
Temo que enganei você. Apresentando este capítulo como fiz, você pode ima-
ginar se o estou levando pelo caminho errado. Mas há uma razão lógica para 
isso. Considerei apresentar as definições de cima para baixo, na ordem em que 
gostaria que você as endereçasse: questão-raiz para métrica, para informação 
para medidas e, finalmente, para os dados. Mas fiquei preocupado com a pos-
sibilidade de os leitores se rebelarem. Esta não é a ordem normal na qual nós 
chegamos às métricas. Infelizmente, nossa jornada normal para as métricas 
começa com requisições por dados.

A figura 1.8 mostra a hierarquia entre os componentes, de baixo para cima.
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Figura 1.8 – Hierarquia dos componentes das métricas.

Trabalhei com muitos gerentes que receberam a tarefa de apresentar informação 
significativa (métricas) sobre como seus departamentos ou unidades estavam 
indo. O primeiro passo que todos eles dão é perguntar: que dados nós temos? 
Isso é feito numa tentativa inocente de evitar criar mais trabalho para a equipe. 
A esperança é encher a “caixa” com dados existentes e aplacar a liderança da 
organização. Mas, já que não aproveitamos a demanda por métricas como uma 
oportunidade de desenvolver algo útil para todos os níveis da organização, 
fazemos o mínimo possível para satisfazer a requisição. A próxima questão é 
(se os dados existentes não parecerem ser suficientes): que dados podemos 
obter? Então, em vez de apresentá-los na ordem que eu insisto ser correta, eu 
os apresentei a você na ordem que eu achei que você acharia familiar. Agora, 
espero que você dê o salto de fé e confie em mim – e comece com o quadro geral.

Então, por favor aceite minhas desculpas e me permita agora lhe garantir que 
você tem uma base correta para o restante deste livro.

Erro 1. Dados não são úteis.

Posso ter dado a você a impressão de que dados não são úteis ou que medidas 
e informações, sem serem parte de uma métrica maior, não são aplicáveis na 
melhoria da sua organização. O paradoxo dados-métricas tratou disso, mas 
vale a pena destacar de novo. Dados podem ser muito úteis se sua questão for 
extremamente específica e precisar somente de uma resposta numérica, como 
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“que horas são?”. Se dados forem tudo o que é necessário, é provável que você 
não precisará de uma métrica ou de qualquer informação detalhada que a 
acompanhe.

Erro 2. Comece com os dados e, então, elabore até as métricas.

A maioria das vezes, esse erro nasce da crença errônea de que você precisa 
de dados e respostas. Outro catalisador desse erro é a abundância de dados 
disponíveis graças à tecnologia. Você pode acreditar que deveria coletar dados, 
tentar agrupá-los em medidas, tomá-las, compilá-las em informações signifi-
cativas e, finalmente, tomar esses componentes e construir uma métrica para 
dar a eles significado e clareza.

A verdade é o oposto. Existem tantos dados possíveis para você coletar, que 
começar no nível dos dados é quase uma garantia de que você não conseguirá 
criar uma métrica utilizável. Como você verá, é importante começar com o 
fim em mente. A métrica é o fim (se a questão pedir isso), portanto também 
nosso início.

Erro 3. Você deve ter uma questão-raiz antes de coletar dados, medidas ou 
informação.

Apesar de eu desejar que isso fosse verdade, muitas vezes você verá que precisa 
coletar dados, analisar medidas e criar relatórios informativos sem ter ideia 
do porquê. Como a maioria dos bons soldados, você pode ter que fazer algo 
menos do que é “certo”. Sugiro enfaticamente que você faça o máximo possível 
para identificar a questão-raiz antes de começar, mas se não puder, é claro que 
pode coletar informações sem ela. Se isso acontecer, recomendo a você tentar 
chegar à questão-raiz o mais cedo possível durante o processo.

Quando você receber o argumento “eu vou saber o que quero quando o ver” 
de um superior, fique firme. O melhor modo de auxiliar os clientes a identi-
ficar o que eles realmente querem é ajudá-los a identificar sua questão-raiz. 
No excelente livro de Douglas Hubbard, How to Measure Anything: Finding the 
Value of Intangibles in Business (Wiley, 2010), o autor apresenta sua metodologia 
para identificar o que as pessoas realmente querem saber.

Hubbard usa o que ele chama de “cadeia de esclarecimentos”, que permite a você 
continuar cavando mais fundo no que importa para o cliente. Ele simplesmente 
pergunta: “O que você quer dizer com X?”. No seu exemplo do trabalho com o 
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Department of Veterans Affairs (Departamento de Questões dos Veteranos), ele 
acabou realizando diversos workshops simplesmente para chegar à questão-raiz. 
Hubbard não precisa de uma questão-raiz em si mesma, ele para um pouco 
antes. Mas seu livro é sobre medidas, não métricas (pela nossa definição). A 
boa notícia é que ele está totalmente certo sobre ser possível medir qualquer 
coisa. Eu usei seu livro várias vezes. Às vezes, quando trabalho com um cliente, 
chegamos a um bloqueio depois de identificarmos a questão, projetamos uma 
métrica plausível e determinamos a informação de que precisamos. Muitas 
vezes, o cliente não quer ir além da figura porque não acredita que possamos 
medir o que precisamos para compilar a informação. Eu tiro o livro de Douglas 
Hubbard da estante e garanto a ele que podemos realmente medir qualquer 
coisa. Isso é ainda mais fácil porque com os requerimentos da questão-raiz, 
métrica e informação em mãos, identificar as medidas se torna muito simples.

Então, não é impossível começar por baixo, só não é uma escolha muito sábia.


