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indicadores 

10’  Caso DB 

10’  Perguntas e encerramento 



Deutsche Bank 

Identifier 

Cristina Aiach 
Agosto 2016 Recursos Humanos 

A estratégia do negócio 
define quais indicadores são 
precisos e estes direcionam 

as decisões 

Respondem perguntas difíceis 

Eles contam uma história 

Comunicam o que é importante 

Facilitam a tomada de decisões 

Ajudam a acelerar mudanças 

São a linguagem dos negócios 

A estratégia de RH deve ser a de ligar 

os pontos oferecer o suporte 

necessário para decisões 

importantes do negócio 

... e porque são importantes? 
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Esforços para desenvolver uma marca 

memorável que diferencie interna e 

externamente 

Pressões de custo e foco em  

otimizar os gastos com mão de obra 

demandam decisões com rigor analítico  

PICTURE 
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  Pesquisa de clima ano X ano anterior 

 

  Rotatividade de pessoal (por tempo de casa , idade e cargo) 

 

  Desligamentos voluntários X involuntários (época do ano e 

motivos de desligamento) 

 

  Número de horas investidas na integração de novos 

funcionários 

 

  Custo de férias não gozadas (abono) X horas extras 

 

  Adesão de funcionários a pesquisas rápidas de satisfação 

 

  Projetos RH lançados por ano – novos benefícios, parcerias, 

programas de bem-estar, T&D, engajamento, entre outros x 

adesão dos funcionários 

  Total de indenização por funcionário (férias não gozadas) 

 

  Percentual de cada benefício sobre custo total de benefícios e 

folha  

 

  Custo de mão de obra X receita 

 

  Custo médio de mão de obra por área e por cargo 

 

  Sinistralidade do plano de saúde X  acidente de trabalho 

 

  Receita por funcionário 

 

  Crescimento funcionários X crescimento receita 

 

  Investimento em benefícios por funcionário 

 

  Custo reclamação trabalhista X má gestão 

4 
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Ambientes cada vez mais complexos e 

regulados criando novos riscos para RH 
Tecnologias sociais e móveis dão 

feedback e acesso imediato as pessoas. O 

trabalho é cada vez mais remoto e flexível 

Cristina Aiach Weiss 
Agosto 2016 Recursos Humanos 

 

  Número de mulheres e homens por cargo 

 

  Número de preenchimento de vagas com profissionais internos 

 

  Idade média dos profissionais X novos contratados X 

desligamentos voluntários 

 

  Número de sugestões de funcionários geradas e implementadas 

(inovação e Lean) 

 

  Controle de acesso remoto por profissionais da empresa 

 

  Número de horas de desenvolvimento por funcionário 

 

  Quantidade de horas extras por área (valor por área X número de 

funcionários) X abono X ratio) 

  Plano de sucessão nível estratégico 

 

  Distribuição de lucros (% entre o maior e o menor bônus) 

 

  Custo dos “top 20”  da empresa 

 

  Avaliação de desempenho preenchidas dos “top 20” 

 

  Número de novas Políticas de RH lançadas por ano 

 

  Pontuação de auditoria ou órgãos reguladores 

 

  Número de fluxos de RH mapeados  

 

  Volume de atuações e perdas em RH 
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Human Resources 

Empresas incluindo trabalhadores 

terceirizados e independentes para atender 

diferentes demandas 

Diferentes gerações trabalhando juntas 

criando desafios para jovens líderes  
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  Custo anual por funcionário, estagiário e 

terceiro. Percentual adicional por pessoa. 

 

  Total de reclamações trabalhistas por 

categoria (valor e número) 

 

  Custo de mão de obra folha X terceirizada 

sobre lucro 

 

  Percentual estagiários/ terceiros e 

funcionários sobre o nº de colaboradores 

 

  Ratio mão de obra de suporte X negócios 

 

  Ratio pessoal RH X total de colaboradores 

 

 

  Turnover nível de liderança 

 

  Número de profissionais promovidos ano a ano para posições 

de liderança e tempo de casa 

 

  Plano de sucessão por área e por nível 

 

  Contratações de cargos de liderança recrutamento interno X 

externo 

 

  Número de líderes treinados (coaching, treinamento para 

líderes etc.) 

 

 Idade e tempo de cada dos funcionários promovidos  

 

 idade e tempo de casa de desligamentos voluntários e 

invonluntários 
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Caminho das pedras… e o que fazer?  

1 

2 

3 

4 

5 

Escolha os indicadores chave mais adequados para o momento e  os desafios da sua empresa 

Tenha na equipe de RH um profissional com alta capacidade e afinidade analítica e lógica 

Busque um espaço nos comitês internos para apresentar os indicadores de RH, mesmo sem 

ser chamado 

Seja pró-ativo e leve aos gestores uma visão holística da empresa em reuniões informais 

Mantenha uma disciplina mensal de acompanhamento dos indicadores. Reserve um tempo 

para analisá-los 
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6 Substitua o julgamento pela curiosidade e tenha coragem para questionar e propor ideias 
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“Inovar consiste em olhar para o 
 
 que todo mundo está vendo...  
 
 
  
e pensar uma coisa diferente” 

 

Roger Von Oech 

Deutsche Bank 
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http://pensador.uol.com.br/autor/roger_von_oech/

