








 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

palavras-chave 
 

Balanced Scorecard, PME, ISO 9000, avaliação da I&D 
 

resumo 
 
 

O presente trabalho propõe-se analisar o Balanced Scorecard (BSC), a sua 
capacidade de adaptação às Pequenas e Médias Empresas (PME’s), a sua 
adaptabilidade à avaliação da performance do I&D. Inicialmente será descrita 
esta metodologia como apresentada pelos seus autores Kaplan e Norton. 
Seguidamente será estudado um processo de implementação do BSC no 
contexto de uma PME portuguesa, onde o BSC é integrado com um sistema 
da gestão da qualidade. Após este estudo, o trabalho irá incidir noutro estudo 
de caso sobre a implementação do BSC num departamento de I&D de uma 
organização portuguesa. 
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abstract 
 

The main objective of this work is to analyse the Balanced Scorecard (BSC) 
and it’s adaptability to SME’s and to R&D performance measurement. Initially 
the BSC methodology will be described as Kaplan and Norton originally 
presented. Then will be studied the BSC implementation at a Portuguese SME,
using a Total Quality Management program. Finally, will be presented another 
study about the BSC implementation in a Portuguese R&D department.  
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Capítulo I – Introdução ao Trabalho e Apresentação do BSC 

I.1 - Introdução 

 

O BSC foi uma ferramenta originalmente criada no início dos anos 90 nos Estados 

Unidos da América (EUA) e resultou da cooperação várias grandes empresas (GE’s) e os 

autores Kaplan e Norton. O motivo desta cooperação, segundo Kaplan e Norton (1996) era 

criar uma ferramenta de avaliação que pudesse dotar as organizações de informação que 

abrangesse várias áreas da organização que não apenas a informação financeira. Os autores 

defendem a sua adaptabilidade às diversas organizações e mais-valia para a gestão. 

No trabalho que se segue pretende-se analisar dois casos concretos da aplicação do 

Balanced Scorecard (BSC) em duas empresas e situações distintas. Iremos avaliar a 

capacidade de adaptação numa Pequena e Média Empresa (PME) e num departamento de 

Investigação & Desenvolvimento (I&D), onde muitas vezes a implementação de 

ferramentas de gestão da estratégia e avaliação podem sofrer alguns constrangimentos. No 

primeiro capítulo irá ser exposto e definido BSC, como apresentado pelos seus autores. 

Após a apresentação desta ferramenta através da visão dos seus “criadores” irá ser 

apresentada a sua evolução de sistema de avaliação até ser um sistema de gestão 

estratégica. As visões de outros autores também são apresentadas através da descrição de 

vantagens e pontos fortes da metodologia e também possíveis desvantagens. Seguidamente 

apresentam-se alguns estudos sobre a aplicação desta metodologia em Portugal. Esta 

secção servirá para ajudar a perceber qual a difusão desta ferramenta no nosso país. 

No segundo capítulo iremos apresentar o BSC como uma ferramenta de gestão da 

qualidade total e a sua possível aplicação e benefícios para as pequenas e médias empresas 

(PME’s). Iremos analisar uma forma de implementação do BSC, ferramenta inicialmente 

criada por grandes empresas, a uma PME. Será apresentada a metodologia aplicada na 

implementação a uma PME do sector de moldes plásticos situada no distrito de Aveiro (S. 

João da Madeira) denominada Pedro e Paulo Araújo Plásticos, S.A., mas conhecida como 

Polisport. Esta empresa dedica-se essencialmente à fabricação de produtos plásticos para 

bicicletas, motocross (off-road) e cadeiras para bebés. Irá ser apresentado a forma de 

implementação usada por uma terceira entidade, que iniciou o processo de implementação 
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do BSC na Polisport em 2003. Este processo foi feito integrando o BSC e a norma ISO 

9000 (uma ferramenta de gestão da qualidade criada pela International for Standard 

Organization). Na última parte deste capítulo será apresentada uma breve conclusão sobre 

a adaptabilidade do BSC às PME’s na sua generalidade e sobre a implementação do BSC 

no caso específico da Polisport. 

No terceiro capítulo iremos analisar a capacidade do BSC ser implementado no 

departamento de I&D da Martifer Energy Systems e no departamento de I&D da Martifer 

Inovação e Gestão, empresas do Grupo Martifer que tem a sua sede em Oliveira de Frades. 

Inicialmente, será feito um breve resumo sobre alguns estudos que versam sobre sistemas 

de avaliação aplicados à I&D. Depois, será feita uma breve apresentação da empresa e dos 

dois departamentos de I&D analisados. Após esta apresentação, será descrito o processo de 

implementação do I&D a estes dois departamentos e as métricas aplicadas. No final, é feita 

uma pequena conclusão onde são expostas algumas considerações e sugestões. 

Quanto à estrutura do trabalho, optou-se por dividi-lo em três grandes capítulos. No 

primeiro capítulo será apresentado o BSC na sua generalidade como é apresentado pelos 

autores e a visão de outros autores sobre o conceito geral do BSC. Posteriormente, cada um 

dos capítulos será dedicado a estudos de casos que incidem sobre duas áreas de 

investigação mais específicas dentro do BSC. Estes estudos casos abordam visões mais 

específicas da implementação do BSC, por isso optou-se por incluir em cada um dos 

capítulos literatura e conclusões específicas a cada um dos estudos. 

A opção deve-se ao facto dos estudos serem diferentes e com características de 

aplicação do BSC muito próprias e distintas. A literatura usada em cada caso é própria a 

cada um dos casos e versa sobre as características mais particulares da aplicação tanto a 

PME’s como à I&D. 

A metodologia de investigação usada neste trabalho foi qualitativa e descritiva e 

centrou-se na exposição de dois estudos de caso. Segundo Farreca (2006) citando Ghauri e 

Gronhaug (2002) a metodologia descritiva estrutura o problema e facilita a sua 

compreensão. Segundo Jankowicz (2000)i, o estudo é aplicável quando o trabalho incide 

numa organização onde se pretende identificar as características da organização face ao 

estudo. 

                                                
i Citado por Farreca (2006) 
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No primeiro estudo de caso o método de recolha de dados foi a análise de 

documentos. Começou-se por analisar vários trabalhos de vários autores e a adopção de 

metodologias idênticas em contextos similares ao caso analisado. No final, através da 

análise comparativa entre os estudos e documentos fornecidos pela empresa serão feitas 

considerações conclusivas aos resultados obtidos. 

No segundo estudo de caso, os métodos de recolha de dados foram através da 

participação e a análise de documentos. O trabalho segue os passos dos definidos no 

primeiro estudo de caso (análise de trabalhos de vários autores sobre a adopção de sistemas 

idênticos em contextos similares). No final do estudo de caso foram retiradas algumas 

considerações finais comparando os estudos e o trabalho desenvolvido na organização. 

Estas considerações também foram influenciadas pela observação realizada no terreno. 
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I.2 - O Balanced Scorecard segundo Kaplan e Norton 
 

Segundo Kaplan e Norton (1996), o conceito do Balanced Scorecard (BSC) teve a 

sua origem no início dos anos 90 num estudo financiado pela KPMG onde se abordou o 

tema “Measuring Performance in the Organization of the Future”. A origem deste estudo 

estava na crença cada vez maior de que a avaliação das organizações tendo em conta 

apenas os indicadores financeiros passados eram insuficientes. 

Este estudo agrupou David Norton, a representar o Instituto Nolan Norton, Robert 

Kaplan, professor e académico, e mais doze empresasii. O objecto de estudo era criar uma 

ferramenta capaz de fornecer informações, úteis e sempre actualizadas, sobre a 

performance da empresa e tendo em atenção as várias perspectivas da organização. Esta 

teria de ser uma ferramenta que não dependesse exclusivamente de indicadores financeiros 

e capaz de se adaptar a um ambiente de mercado cada vez mais competitivo. 

O BSC concebido incorporou medidas não só financeiras, como não financeiras, 

agrupadas sobre quatro perspectivas diferentes iii. As perspectivas apresentadas foram: 

• Perspectiva Financeira 

• Perspectiva do Cliente 

• Perspectiva dos Processos Internos 

• Perspectiva de Aprendizagem e Desenvolvimento Organizacional. 

 

As quatro perspectivas permitem que a avaliação dos gestores sobre o estado da 

organização não se cinja só aos indicadores financeiros negligenciando outros indicadores 

que poderão ser críticos para o contínuo sucesso da organização. A conjugação das quatro 

perspectivas permite avaliar se a organização está a consolidar o seu crescimento, ou se 

pelo contrário, está a enfraquecer como organização, mesmo tendo resultados financeiros 

excelentes. Esta ferramenta, segundo Kaplan e Norton (1996) veio colmatar uma das 

lacunas apresentadas normalmente pelos sistemas contabilísticos, que têm em conta apenas 

os resultados passados. Este era o ponto de referência da saúde da organização. 

 
                                                
ii Algumas das empresas representadas eram: Advanced Micro Devices, Apple Computer, General Electric, 
Hewlett-Packard e Shell Canada. 
iii No estudo apresentado foram considerados como suficientes quatro perspectivas, mas podem ser 
acrescentadas mais perspectivas se estas foram importantes para a estratégia da organização. 
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PERSPECTIVA APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL

Para atingir a visão que 
mudanças e melhorias 
temos de melhorar e 
sustentar?  

Fig. 1: As quatro perspectivas do BSC, Adaptado de Kaplan e Norton (1996) 
 

 

I.2.1 - Perspectiva Financeira 
 

Um dos pressupostos do BSC é a incapacidade da utilização em exclusivo da 

perspectiva financeira para avaliar o desempenho da organização. Os autores Kaplan e 

Norton (1996) defendem, ainda, que esta deve ser enquadrada e combinada com as outras 

perspectivas e estratégia definida, uma vez que é essencial analisar o impacto económico 

que as medidas adoptadas têm na performance financeira. Os resultados financeiros serão 

sempre um factor importante para a avaliação da organização, em especial pelos 

shareholders e pelo mercado. 

Kaplan e Norton defendem que a avaliação deve ser adaptada à estratégia adoptada 

pela organização, dividindo a tipologia dos indicadores em três temas estratégicos: 

o Crescimento dos Proveitos 

o Produtividade e Redução de Custos 

o Investimento 

 

Os indicadores de cada tema estratégico devem ser adequados ao posicionamento 

da organização ou unidade de negócio no ciclo de vida. Assim, foram definidos três 

momentos do ciclo de vida. São eles: 

o Crescimento 

o Maturidade 
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o Declínio 

 

Segundo Kaplan e Norton, devem conjugar-se os temas estratégicos com o 

posicionamento no ciclo de vida, de forma a definir e adequar os indicadores financeiros à 

situação da organização. Podemos ver um exemplo simples de indicadores possíveis 

conjugando estes dois factores numa matriz. Como se pode observar, os indicadores e os 

resultados esperados diferem tendo em conta o seu posicionamento. Para cada uma das 

situações serão aplicados e analisados diferentes tipos de indicadores. 

 

FASE CRESCIMENTO DE PROVEITOS PRODUTIVIDADE E REDUÇÃO DE 
CUSTOS

INVESTIMENTOS

•   Taxas Crescimento de Vendas por 
Segmento

•   Proveitos por Trabalhador •   Investimento em percentagem de vendas

•   Percentagem de Proveitos com origem 
em novos produtos, serviços e clientes

•   I&D em percentagem de vendas

•   Fase da busca de Rendibilidade e 
retorno do investimento

•   Comparação de custos com a concorrência •   Rácios dos ciclos cash-to-cash

•   Investimentos de Melhoria dos 
Processos Internos

•   Taxas de redução de custos •   ROCE por activos chave

•   Ampliação gradual da capacidade de 
produção

•   Custos indirectos (% de Vendas •   Taxa de utilização de activos 

•   Rendibilidade de clientes e produtos •   Custos unitário (por unidade de output e 
transacção)

•   Recuperação de investimento

•   Percentagem de clientes não 
lucrativos
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Fig. 2 – Temas Estratégicos, Adaptado de Kaplan e Norton (1996) 

I.2.2 - Perspectiva do Cliente 
 

Kaplan e Norton (1996) consideram que esta vertente estuda a relação da 

organização com os clientes e define a forma como a organização pretende ser vista por 

estes. Esta perspectiva é considerada fundamental ao nível da gestão, onde o cliente está 

num ponto central da organização, e a sua satisfação tornou-se um factor importante para a 
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competitividade das organizações. É importante que a organização, ao definir a estratégia, 

clarifique quais serão os seus clientes e mercados-alvo. 

A necessidade de identificar os seus clientes-alvo leva também a organização a 

analisar e conhecer bem quem são os seus actuais clientes e saber como é que é vista por 

estes. A partir deste ponto deve identificar os factores que contribuem para o 

fortalecimento e desenvolvimento das relações com os clientes, numa óptica de 

sustentabilidade e durabilidade, de forma a atingir resultados financeiros propostos. 

Os indicadores utilizados podem avaliar, entre outros pontos, a satisfação dos 

clientes, a capacidade de retenção, fidelidade, aquisição de novos clientes e sua 

rentabilidade. Conhecendo o perfil dos clientes, a organização pode alinhar os seus 

produtos e serviços de forma a maximizar a satisfação dos mesmos, tendo em atenção o 

posicionamento de mercado que pretende ocupar. Segundo Kaplan e Norton (1996), os 

indicadores podem dividir-se em dois grandes grupos: 

  

“Core measurement group”: São indicadores principais e genéricos definidos e 

alinhados com a estratégia. Avaliam a capacidade de retenção dos clientes, satisfação e sua 

rendibilidade. A capacidade de penetração no mercado também poderá ser analisada 

através de indicadores como a quota de mercado e a capacidade de aquisição de novos 

clientes. 

  

 “Customer value propositions”: Consistem em indicadores que não são tão 

genéricos como os presentes no grupo principal. Estes indicadores estão ligados à proposta 

de valor que a organização contempla nos produtos e serviços (Ex.: prazos de entrega, 

qualidade e preço). São importantes no objectivo de retenção dos clientes e podem ser 

distribuídos em três grupos: 

 - Atributos de bens e serviços 

 - Relacionamento com os clientes 

 - Imagem e reputação 

 

A proposta de valor é considerada um factor primordial na relação da organização 

com os seus clientes. Esta leva a que as organizações melhorem os seus processos de forma 
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a cumprir a proposta de valor definida para consolidar as relações com o cliente e aumento 

da sua satisfação. 

 

I.2.3 - Perspectiva dos Processos Internos 
 

A perspectiva dos processos internos tem como objectivos, entre outros, ajudar a 

organização a identificar e concentrar-se nos processos e actividades mais críticos com 

vista a maximizar a satisfação do cliente e resultados financeiros. Os processos críticos da 

organização serão definidos e estruturados de forma a que a organização concretize os 

objectivos definidos nas perspectivas financeiras e de clientes. A identificação de quais as 

competências, processos e tecnologias que melhor servem a organização é importante na 

diferenciação da organização perante a concorrência. 

Kaplan e Norton estruturaram, nesta perspectiva, uma cadeia de valor transversal a 

várias actividades na organização. A cadeia valor inicia-se com o processo de inovação 

(identificação de oportunidades e falhas de mercado); passa pelo processo operacional 

(prestação do serviço ou fornecimento do produto) e finaliza com o serviço pós-venda 

(actividades de apoio ao cliente após o momento da venda). Este pode ser visto no 

esquema seguinte que descreve os processos abrangidos na perspectiva de processos 

internos. 

 

Satisfação

Identificação Necessidades

Necessidades Clientes

Clientes

PROCESSO
OPERACIONAL

PROCESSO DE
INOVAÇÃO

SERVIÇO
PÓS-VENDA

Mercado

do

Identificação

ao

Serviço

Serviços

Produtos e/ou

Produção

Serviços

Produtos e/ou

Criação dos

ClienteServiços

Produtos e/ou

Entrega

 
Fig. 3 Processos Inseridos no Processo de Inovação, Adaptado de Kaplan e Norton (1996) 

 

O processo de inovação tem como finalidade a detecção e análise das necessidades 

dos clientes e evolução dos mercados, com desenvolvimento de novos produtos e serviços. 

Alguns dos indicadores nesta fase são a percentagem de vendas de novos produtos, tempo 

de desenvolvimento de novos produtos, entre outros. A eficácia, eficiência, tempo do ciclo 

inovativo podem ser factores críticos para a empresa abordar oportunidades de mercado. 
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Esta fase é importante para a organização criar valor e melhorar os resultados financeiros 

futuros. 

O processo operacional inicia-se com o pedido do cliente e termina no momento de 

venda do produto ou serviço. Os processos de produção necessitam de estar alinhados para 

a organização cumprir os padrões de qualidade, tempo, eficácia e eficiência do produto, de 

uma forma consistente. Alguns dos indicadores poderão ser os níveis de qualidade, tempo 

do ciclo e custos.  

O serviço pós-venda são todos os serviços que a organização põe ao dispor do 

cliente após o momento da venda, como, por exemplo, as garantias, tratamento de 

devoluções e reclamações. O bom funcionamento do serviço pós-venda poderá ser 

fundamental para contribuir para a satisfação do cliente. O tempo de tratamento das 

situações é um importante indicador, bem como os custos e os recursos utilizados.  

 

I.2.4 - Perspectiva de Aprendizagem e Desenvolvimento Organizacional 
 

Kaplan e Norton (1996) referem que a perspectiva de aprendizagem e 

desenvolvimento organizacional irá avaliar a forma como a organização tenta maximizar e 

desenvolver o capital intelectual que possui. A perspectiva de aprendizagem e 

desenvolvimento é uma pedra basilar para a empresa atingir objectivos propostos noutras 

perspectivas e de uma forma constante e sustentada. 

Esta perspectiva não procura apenas os resultados imediatos, mas tem por objectivo 

que a empresa ganhe competências e vantagens competitivas futuras, não só a nível 

financeiro, mas também ao nível do conhecimento. 

Kaplan e Norton definem três grupos de indicadores que procuram avaliar os 

conhecimentos, a capacidade de acesso à informação e a satisfação dos colaboradores: 

• Capacidades dos colaboradores 

• Capacidades dos Sistemas de Informação 

• Motivação, Empowerment e Alinhamento 
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Capacidade dos Colaboradores 
 

Considerar as competências e conhecimentos dos trabalhadores está na origem na 

mudança de paradigma na gestão da era industrial para a era do conhecimento. Os 

colaboradores deixaram de ser vistos como um custo numa vertente contabilística e 

passaram a ser vistos como um activo cujo conhecimento é um factor diferenciador da 

concorrência. 

Não basta apenas avaliar o conhecimento dos colaboradores, como também dotá-los 

de capacidades de conhecimentos e competências, para que estes tenham capacidade de se 

alinhar rapidamente com o rumo das organizações. Kaplan e Norton dividem os 

indicadores para avaliar os colaboradores em dois grupos: 

• Principais Medidas de Avaliação dos Colaboradores 

• Indicadores de Aprendizagem e Desenvolvimento 

 
Fig 4: Indicadores de Avaliação dos Colaboradores, Adaptado de Kaplan e Norton (1996) 

 

Principais Medidas de Avaliação dos Colaboradores 
 

Kaplan e Norton concluíram, tendo por base empresas analisadas, que os 

indicadores genéricos de avaliação se baseavam essencialmente em três grupos: 

PRINCIPAIS MEDIDAS 

INDICADORES 

RESULTADOS

PRODUTIVIDADE RETENÇÃO 

SATISFAÇÃO

COMPETÊNCIAS 
DOS RECURSOS HUMANOS 

CAPACIDADES DAS 
INFRA-ESTRUTURAS 

CLIMA ORGANIZACIONAL
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• Satisfação dos Trabalhadores 

• Retenção de empregados 

• Produtividade 

 

Satisfação dos Trabalhadores 
 

Este é um ponto cada vez mais relevante na gestão das organizações. A consciência 

de que existe uma relação positiva entre a satisfação de um trabalhador e a sua 

produtividade é cada vez mais sustentada. Uma organização com colaboradores satisfeitos 

e motivados conseguem atingir melhores resultados ao nível de melhorias de 

produtividade, capacidade de resposta, qualidade e no serviço prestado aos clientes. 

 
 
Retenção de trabalhadores 

 

Para Kaplan e Norton (1996), a retenção dos trabalhadores chave ou com 

competências distintivas, tornou-se um factor importante na gestão quando os 

colaboradores passaram a ser vistos como um investimento da organização. Dessa forma, a 

organização deve, para além de investir no capital intelectual, criar condições para que os 

seus trabalhadores não a abandonem. Estes possuem conhecimentos específicos sobre a sua 

função, processos e valores na organização. Um exemplo de um indicador sobre a 

capacidade de retenção será a percentagem de rotação de trabalhadores em posições chave 

para a organização. 

 
Produtividade dos trabalhadores 

 

Este é um indicador que mede o impacto global de todas as outras medidas como, 

por exemplo, a melhoria dos processos internos, a melhoria das competências dos 

trabalhadores e satisfação dos consumidores no resultado da empresa. É um indicador 

directamente ligado aos resultados de produção. 
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Indicadores de Aprendizagem e Desenvolvimento 
 

Estes indicadores serão mais específicos que os genéricos que avaliam a satisfação, 

retenção e produtividade. Os indicadores de aprendizagem serão aqueles que irão avaliar a 

forma como a organização dota os colaboradores de condições para obter os melhores 

resultados nos indicadores principais. 

 
 
Competências dos Recursos Humanos 

 

Segundo Kaplan e Norton (1996), estes indicadores irão avaliar as medidas que as 

organizações levam a cabo para dotarem os seus Recursos Humanos de novos 

conhecimentos e competências. O objectivo será dar aos trabalhadores conhecimentos, 

aumento de responsabilidade e capacidade de decisão. Para que os trabalhadores possam 

dar resposta, quer às expectativas dos objectivos da empresa como perceber as 

necessidades dos clientes, é necessário apresentar um leque maior de soluções e melhores 

condições para que se consiga obter mais informações sobre os clientes. 

 

Capacidades dos Sistemas de Informação (Infra-estruturas) 

 

No contexto económico actual, o tempo e a capacidade de ter a informação válida 

no tempo certo é uma mais-valia. Os conhecimentos e competências dos trabalhadores, 

apesar de serem um suporte fundamental na organização, não podem ser únicos, sob pena 

de perderem eficácia. Umas das plataformas de apoio possível serão os sistemas de 

informação. 

Estes sistemas servem para organizar informações de vários níveis em vários locais 

ao longo da cadeia de valor da organização. Também ao nível dos processos internos, os 

sistemas de informação têm informações importantes sobre o próprio processo e produtos, 

ao nível de produção e qualidade. 

 

Motivação, Empowerment e Alinhamento (Clima Organizacional) 

 

As medidas deste grupo de indicadores pretendem avaliar a motivação dos 

colaboradores da organização. Apesar destes terem uma índole mais psicológica, podem 
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sem dúvida fazer a diferença entre o sucesso ou não dos indicadores de satisfação, retenção 

ou produtividade que foram referidos atrás. A importância deve-se a que, sem que haja 

motivação nos trabalhadores, por melhores capacidades que eles tenham, não as irão 

utilizar ao serviço da organização. Alguns indicadores poderão ser as sugestões 

apresentadas e aplicadas, indicadores de alinhamento individual e organizacional. 

I.2.5 - Evolução de Sistema de Avaliação a Sistema de Gestão 
 

O BSC foi criado como um sistema de avaliação da organização. No entanto, 

devido ao sucesso na sua aplicação ao meio empresarial, no alinhamento das organizações, 

e a forma como este comunica a estratégia adoptada, tornando-a um “trabalho de todos” 

alterou-se a percepção inicial, deixando de ser visto como um sistema de avaliação, mas 

antes como um sistema de gestão que permite transpor a estratégia da organização para 

acção. Mortal, A.B. (2005), considera que um dos factores que permitiram o BSC ser 

encarado como um sistema de gestão foi a capacidade deste para comunicar e gerir a 

estratégia. 

Um dos factores que contribuíram para a transformação do BSC num sistema de 

gestão estratégica foi a capacidade de traduzir a missão e a visão em indicadores tangíveis 

e a tradução da estratégia em objectivos, indicadores e medidas. Ferreira (2000) refere que 

o BSC como ferramenta de gestão tem, nos vários indicadores e medidas, a “força” de 

colocar toda a organização em torno dos seus objectivos e processos críticos, reforçando 

essa ideia ao citar os autores Kaplan e Norton “what you mesure is what you get”. 

Kaplan e Norton defendem três princípios para o sucesso da tradução da estratégia 

através dos indicadores: 

• Relações de causa e efeito 

• Vectores de Desempenho - Indicadores de Resultados e Indutores de 

Resultados 

• Ligação aos Resultados Financeiros 

 

Relações de Causa e Efeito 

 

Para Kaplan e Norton pode-se traduzir a estratégia através das relações de causa e 

efeito entre os vários indicadores ao longo das várias perspectivas do BSC. Estas relações 
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podem ser expressas por expressões do tipo “se – então” (Por exemplo: Se melhorarmos a 

qualidade do nosso produto, então os nossos clientes ficam mais satisfeitos.) 

Uma das formas de analisar a elaboração das relações de causa e efeito entre os 

indicadores, é a capacidade de traduzirem a estratégia de uma forma simples e clara. 

 

 

Vectores de Desempenho - Indicadores de Resultados e Indutores de Resultados 

 

Kaplan e Norton defendem dois tipos de indicadores: indicadores de resultados e 

indutores de resultados. Os indicadores de resultado são medidas mais generalistas que 

medem os resultados atingidos pela organização. Os indutores de resultados são 

indicadores mais específicos decorrentes das escolhas que a organização faz, como, por 

exemplo, o segmento de mercado definido ou objectivos de aprendizagem. É importante 

que, na construção do BSC, e na escolha de indicadores, haja um equilíbrio entre este tipo 

de indicadores. 

 

Ligação a Resultados Financeiros 

 

O BSC agrupa quatro perspectivas, em que três delas não englobam indicadores 

financeiros. No entanto, segundo Kaplan e Norton, é importante, para o sucesso dos 

indicadores e das medidas, que estes estejam relacionados com a obtenção de resultados 

financeiros.  

Esta ligação permitiu reforçar e encadear a definição dos objectivos de acordo com 

a organização e não tendo só em atenção as restrições orçamentais e outros planos 

financeiros, sem que houvesse um rumo ou orientação bem definida para a organização em 

si. 

Neste aspecto, não se pode dizer que o BSC seja um sistema inovador, pois já 

existiam e eram utilizados nas empresas vários sistemas de avaliação que possuíam 

indicadores não financeiros. 
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I.2.6 - Barreiras à Implementação 
 

Kaplan e Norton defendem que o BSC permite eliminar uma lacuna que existe entre 

o desenvolvimento e a formulação da estratégia e a sua implementação. Os autores 

consideram que existem barreiras originadas por antigos sistemas de gestão que muitas 

vezes originam incoerências entre a formulação estratégica e a sua implementação. As 

quatro principais barreiras identificadas por Kaplan e Norton são: 

• Formulação de visões e estratégias não adaptadas à realidade da 

organização; 

• Estratégias desajustadas às metas dos departamentos, equipas e pessoas; 

• Estratégias desadequadas à alocação de recursos tanto de curto como de 

longo prazo; 

• Feedback táctico e não estratégico. 

 

 
Fig. 5: Barreiras à implementação estratégica, Adaptado de Kaplan e Norton (1996) 
 

 

Formulação de visões e estratégias não adaptadas à realidade da organização; 

 

Este problema ocorre quando a organização não consegue traduzir correcta e 

plenamente a sua visão e estratégia. Pode levar a declarações de missão que não coincidam 
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com as acções, o que, segundo Kaplan e Norton (1996) pode conduzir a uma fragmentação 

das iniciativas. Uma das razões é a falta de consenso sobre a missão e visão da organização 

na gestão de topo. 

 

Estratégias desajustadas às metas dos departamentos, equipas e pessoas 

 

Este é um problema que pode acontecer quando, apesar de haver uma estratégia 

bem delineada, os objectivos e metas que os departamentos, equipas ou pessoas têm de 

alcançar, não estão centrados em atingir essa estratégia de longo prazo. Um problema 

poderá ser que os objectivos definidos continuem a dar primazia aos objectivos de curto 

prazo e apenas tendo por base o cumprimento orçamental. 

 

Estratégias desadequadas à alocação de recursos tanto de curto como de longo prazo 

 

Este é um problema que pode suceder se os programas de acção e de alocação de 

recursos, que normalmente, são anuais, não estiverem alinhados estrategicamente. Ou seja, 

os recursos poderão estar alocados a actividades de curto prazo que não sejam 

estrategicamente prioritárias, e poderão ser descuradas as actividades prioritárias devido ao 

facto do seu impacto apenas ser visível no longo prazo. 

 

Feedback táctico e não estratégico. 

 

Outra barreira será a falta de feedback sobre como a estratégia está a ser 

implementada e quais os resultados que estão a ser obtidos. O que pode acontecer é que 

sejam só avaliados os resultados financeiros ou operacionais, comparando-os aos 

orçamentos delineados. Se for essa a política, os indicadores estratégicos serão descurados. 

 

I.2.7 - Factores Críticos de Sucesso de Implementação 
 

Este processo, segundo Kaplan e Norton (1996), apesar de ainda não muito 

desenvolvido e aplicado é sugerido como uma resposta às barreiras descritas no 

subcapítulo anterior. Os autores defendem que haja revisões não só operacionais como 
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também revisões estratégicas. Segundo estes autores, um processo de aprendizagem e de 

feedback baseado no BSC deve conter as seguintes características: 

• Visão estratégica estruturada, partilhada e comunicada por todos; 

• Processo de feedback completo e que envolva os dados de desempenho 

sobre a estratégia 

• Processo conjunto de resolução e aprendizagem dos problemas. 

 

 

 
Fig. 6: O Balanced Scorecard como Sistema de Gestão Estratégica, Adaptado de Kaplan e Norton 

(1996) 
 

 

 

I.3 - Vantagens do BSC 
 

Segundo Ferreira (2000), o BSC é uma ferramenta de trabalho simples e bem 

estruturada, consistente e intuitiva e que, de um ponto de vista conceptual, é muito 

apelativa. Um dos benefícios será, na fase inicial da implementação, a discussão sobre o 

estado da organização, e a clarificação da sua visão, bem como a sua comunicação pela 

organização. 
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Um segundo ponto positivo é a integração de indicadores financeiros e não 

financeiros, tornando o sistema de avaliação e gestão mais próximo da realidade da 

organização. 

 Uma terceira vantagem é a capacidade de sintetizar a quantidade de informação 

através da selecção de indicadores de avaliação que derivam da visão e estratégia da 

organização. Isto leva a que os gestores se concentrem na informação que, para além de 

importante, seja crítica para atingir a estratégia. 

Mooraj et al (1999) referem que desde a sua criação foram identificados vários 

papéis para o BSC, como fornecedor da informação mais critica no processo de estudo da 

estratégia ou como sistema de gestão. O BSC não é apenas uma ferramenta de avaliação 

que permite melhorias no alinhamento das acções com as metas estratégicas da 

organização, mas também fornece uma plataforma que permite identificar quais serão as 

acções prioritárias. 

Ainda segundo Mooraj et al (1999), o BSC é um “…“necessary good” for today’s 

organizations…” porque traz um valor acrescentado à gestão. É uma ferramenta que 

fornece informação relevante e concisa.  

Segundo Simons (1990)iv, existem três tipos formais de controlo de gestão que são: 

• Sistemas de Diagnóstico (Diagnostic control systems) – concentram-se nas 

medidas e avaliação passada da estratégia 

• Sistemas Interactivos (Interactive control systems) – Que requerem 

avaliação e discussão regular e contínua focando-se na estratégia futura. 

• Sistemas de Controlo de Limites (Boundaries control systems) – 

“desenhados” de forma a comunicar os limites para as acções dos 

colaboradores na organização. 

 

Este estudo de Simons (1990) defende que os gestores teriam que optar, a cada 

momento, por dar ênfase a esse momento. É referido que cada um tem o seu lugar na 

organização. Uma vantagem, segundo Mooraj et al (1999), é que o BSC é capaz de 

concentrar numa só ferramenta as características destes três tipos de sistemas. 

Atkinson, A. et al (2001), considera que o BSC vai além do Tableau de Bord e dos 

modelos sociais escandinavos porque é capaz de estabelecer uma ligação entre a avaliação 

                                                
iv Citado por Mooraj e tal (1999) 
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de desempenho e a estratégia. Esta alteração, segundo Atkinson, mudou a forma como os 

gestores viam a gestão da organização.  

Outra vantagem do BSC é a capacidade de ligar os resultados às actividades 

operacionais e às actividades capazes de induzir esse resultado. Ele torna sistémica a 

medição das relações entre as actividades operacionais e os resultados, comunica de uma 

forma eficaz aos gestores da área operacional esses resultados e fornece uma base para a 

organização aprender com esses resultados e relações. 

O BSC fornece uma boa base contabilística da estratégia, dado podermos comparar 

os resultados obtidos com as metas estabelecidas. Apesar de este ser um factor que alguns 

consideram retardar a implementação do BSC, pois cria mais resistência na organização e 

porque leva a uma maior profundidade de implementação e percepção do risco. 

Malina, Mary A. e Selto, Frank H. (2004) referem que uma das vantagens de um 

modelo de avaliação de desempenho bem estruturado e previsível é a possibilidade dos 

gestores estarem mais focados na estratégia e na tomada de decisão e não no 

processamento de informação. No entanto, Morecroft et al (2002) citado por Malina, Mary 

A. e Selto, Frank H. (2004) referem algumas das capacidades explicativas que um bem 

estruturado modelo de avaliação de desempenho deve possuir: 

• Natureza dinâmica da organização e a sua envolvente; 

• Relações de causa e efeito sistémicas para todos os recursos e capacidades.  

 

A estratégia baseada nestes factores é capaz de prever quais os resultados futuros, 

isto numa gestão sistémica. É importante que o modelo de avaliação de desempenho seja 

capaz de prever os efeitos de uma decisão, e isso depende da fiabilidade das relações de 

causa e efeito. 

Frigo et al (2001) consideram que uma vantagem de usar o BSC como uma 

ferramenta de gestão do dia-a-dia é a criação novas oportunidades de melhoria de 

performance da organização. Mortal, A. B. (2005) considera que o BSC segue o critério da 

racionalidade onde são definidos os factores críticos que devem ser medidos e é capaz de 

alertar os gestores para os desvios relativamente aos objectivos estratégicos definidos. 

Além disso, permite alinhar as acções do dia-a-dia com a estratégia, permite a avaliação 

quantitativa e qualitativa do desempenho, e os indicadores facilitam o processo de decisão. 



 28

Otley (1999) considera também que uma das grandes forças do BSC é a ligação do sistema 

da avaliação à estratégia da unidade de negócio de uma forma prática. 

 

I.4 - Limitações do BSC 
 

Ferreira (2000) refere algumas limitações e dificuldades à implementação do BSC. 

Seguidamente, são apresentadas algumas considerações desse estudo, como a opinião de 

outros autores. 

É referido que, ao nível de estudos realizados, estes tomam normalmente a forma de 

estudos de caso, e que existem algumas lacunas ao nível de estudos inter-sectoriais. Tanto 

os autores Kaplan e Norton (1993)v, como Epstein e Manzoni (1997)vi, defendem que o 

BSC implica uma mudança na organização o que poderá ser uma limitação na sua 

implementação. Esta limitação é tanto maior quanto maior for a “profundidade da 

mudança”. No entanto, segundo Kaplan e Norton, este processo pode ser facilitado em 

organizações que estejam em processo de mudança. Epstein e Manzoni (1997) defendem 

que é difícil atingir a mudança necessária na implementação do BSC essencialmente 

devido à implementação de novos sistemas de avaliação e quando pode alterar as “forças 

de poder” dentro da organização. 

McCannvii(2000) refere que o processo de implementação requer, entre outros, 

grande empenhamento, capacidade de resolução problemas que possam surgir devido aos 

vários redesenhos que acontecem ao longo do processo, e tendência para escolher 

indicadores em que a organização tem melhor desempenho e não tendo em conta os 

problemas reais da organização. 

Bontis et al (1999)viii defendem que uma das limitações do BSC é a rigidez do 

modelo proposto e que as quatro perspectivas são um pouco limitadas, que há indicadores 

críticos de sucesso que são transversais às várias perspectivas. Considera também que 

existe fraca capacidade de comparação devido ao seu elevado grau de individualização e 

considera limitado o facto do ambiente externo ser só representado pelos clientes. Butler et 

al (1997) afirmam que a rigidez do modelo não lhe permitiu adaptá-lo à cultura e 

                                                
v Citados por Ferreira (2000)  
vi Citados por Ferreira (2000) 
vii Citado por Ferreira (2000) 
viii Citado por Ferreira (2000) 
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linguagem da Rexam Custom Europeix (RCE). A solução passou pela criação de um 

modelo que se adaptasse à cultura da RCE. 

Ferreira (2000) refere que o BSC pode ter como uma das suas limitações os factores 

culturais do meio e do país onde as organizações de inserem. Neste estudo foi aplicado um 

estudo de Hofstede (1984) onde é analisado o poder de influência que a cultura pode ter. 

Neste trabalho, Ferreira (2000) refere que os pressupostos do BSC são típicos da cultura 

norte-americana, e que, devido às suas particularidades este poderá não ter sucesso quando 

implementado em organizações com culturas diferentes. 

Outros trabalhos encontram algumas possíveis lacunas. Por exemplo Mooraj et al 

(1999) também alertam para a possibilidade  do BSC ser influenciado por três tipos de 

cultura (nacional, ocupacional, organizacional) e para os perigos caso este não se adapte. 

As diferenças culturais nacionais podem influenciar a abordagem da performance 

financeira. Por exemplo, enquanto nos EUA domina um clima de maximização de valor 

para os shareholders, nos países europeus existe uma maior preocupação com a 

maximização da satisfação dos stakeholders. Estas diferenças irão influenciar não só o 

desenvolvimento, como a sua aceitação. A cultura ocupacional pode limitar o BSC, pois 

existem canais e grupos informais com os seus próprios valores e cultura. O BSC poderá 

falhar na tentativa de mudar esses valores através de indicadores formais. A cultura 

organizacional poderá ter grande impacto na organização, tanto positiva como 

negativamente. É importante que o BSC se adapte à cultura (formal e informal) da 

organização onde se está a tentar implementar esta ferramenta, sob pena de criar confusão 

e atritos. 

Mooraj et al (1999) defendem que o BSC deve ter em atenção as variáveis e 

“correntes” informais dentro da organização, e que devem ser construídos possíveis 

cenários futuros que poderão afectar o ambiente competitivo da organização. Os autores 

citam ainda Atkinson et al (1997), em que este critica o BSC dizendo que este não abrange 

toda a cadeia de valor, e que não dá o devido destaque aos colaboradores e fornecedores, 

descura o papel da comunidade na definição do ambiente onde a organização se insere e 

que não identifica o processo de avaliação como um processo biunívoco focando-se apenas 

na definição top-down. 

                                                
ix Rexam Custom Europe é a divisão europeia da Rexam Custom que é uma divisão da Rexam PLC 
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Nørreklit (2001), citada por Malina, Mary A. e Selto, Frank H. (2004), defende que 

a eficiência de modelos de avaliação de desempenho, onde inclui o BSC, pode estar no 

discurso persuasivo e não na eficácia das relações de causa e efeito dos indicadores. 

Nørreklit (2000) acrescenta que as relações de causa e efeito não podem ser confundidas 

com sistemas lógicos matemáticos ou contabilísticos, nem influenciados pela sua 

finalidade. Cook e Campbell (1999;10-14) consideram ser impossível medir as relações de 

causa e efeito com certeza num meio aberto, como, por exemplo, o do mundo empresarial, 

onde as relações de causa e efeito não estão isoladas e podem ser influenciadas por factores 

externos.  

Malina, Mary A. e Selto, Frank H. (2004) defendem que, se não houver uma cadeia 

de relações de causa e efeito entre os vários indicadores, o modelo de avaliação de 

desempenho perde parte da sua força e validade. Isto porque a essência do modelo de 

avaliação de desempenho é mais do que um conjunto de indicadores chave de 

performance, e um dos seus benefícios está na capacidade de prever os efeitos das decisões 

baseado na cadeia de relações de causa e efeito. Referem também as poucas evidências 

empíricas sobre o efeito gerado pela comunicação e aprendizagem na organização. Ora, 

segundo os autores, a capacidade de comunicar a estratégia por toda a organização é uma 

das vantagens enunciadas por Kaplan e Norton. 

Ahn, Heinz (2005) considera que Kaplan e Norton envolvem principalmente os 

responsáveis pela gestão na implementação do BSC e que a forma de desenvolvimento 

deste, tendo na origem a missão e visão da organização passando à estratégia e depois aos 

objectivos, falha ao não ter em conta os princípios de gestão. Este “gap”, segundo a autora, 

poderá dar origem a um BSC que não esteja totalmente em acordo com os princípios da 

gestão da organização. Outro ponto é que Kaplan e Norton consideram como estrutura 

padrão as quatro perspectivas referidas anteriormente, e no seu estudo falta uma 

abordagem metódica à possibilidade de implementação de um BSC com uma estrutura 

diferente, ou com diferentes perspectivas. Isto acaba, segundo a autora, numa normalização 

da ferramenta, contrariando o seu conceito inicial de esta ser única e adaptável a cada 

organização e sua estratégia. 

Lee et al (2000) referem MacAdam e o’Neill (1999) que consideram que o BSC tem 

lacunas quando comparado com o seu TQM, afirmando que este está estrategicamente 

ligado aos objectivos do negócio, e que o BSC está mais focado em medir a estratégia do 
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que decidir a estratégia. Outra falha é falta de informação de como o trabalho de angariar 

novos clientes e mercados é integrado com o BSC. 

Ferreira (2000) refere também a falta de estudos na área do BSC como sistema de 

incentivo, e refere que, segundo Otley (1999), esta é uma área de estudo “cinzenta” do 

BSC. Outra limitação é a capacidade de este ser um sistema económico completo. Este 

problema põe-se devido à dificuldade que há em avaliar os activos intangíveis, que é parte 

integrante do BSC, segundo Mooraj et al (1999). Outra limitação pode-se segmentar em 

dois pontos: a pouca exploração da definição de metas e os sistemas de incentivos. Otley 

(1999) analisou e comparou três sistemas de avaliação (EVA, Budgeting e BSC). Nesse 

estudo, Otley (1999) considera que há algumas lacunas no BSC na definição de metas e no 

relacionamento destas com o sistema de incentivos, que, segundo Otley, poderá influenciar 

um bem estruturado BSC. 

 

I.5 - O Balanced Scorecard em Portugal 
 

O estudo do BSC em Portugal é relativamente escasso, não havendo muitos estudos 

que abranjam grande parte do tecido empresarial. Ideologicamente, o BSC é uma 

ferramenta nascida e moldada para grandes organizações. Esse poderá ser um possível 

entrave à difusão do BSC no tecido empresarial português, onde, segundo dados do INE 

(2002), cerca de 96,9% das empresas são de pequena dimensãox. Seguidamente, vamos 

incidir sobre alguns estudos ou exemplos da implementação desta ferramenta em Portugal 

e verificar se esta é uma ferramenta capaz de se adaptar quer à cultura, quer às 

organizações. 

Num primeiro momento, vai ser abordado o estudo de Ferreira (2000) onde, tendo 

por base o trabalho de Hofstede (1984), analisa indutivamente se a cultura implícita no 

BSC se adapta à cultura portuguesa. Num segundo momento, vai ser feita referência a um 

estudo de Santos (2006) em que este apresenta o resultado de um inquérito enviado a 615 

empresas (500 maiores empresas e às maiores empresas financeiras). Outro estudo será de 

Russo (2006), que realizou um estudo sobre o BSC em empresas de moldes plásticos nos 

                                                
x Segundo dados do INE (2002) 96,9% das empresas tinham 20 trabalhadores ou menos. 
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distritos de Aveiro e Leiria. Por último, iremos referir um estudo de Rodrigues (2001) num 

inquérito realizado às 209 maiores empresas de 1999 em Portugal. 

Ferreira (2000) realizou um estudo indutivo, onde considerava que, sendo o BSC 

um instrumento de gestão criado nos EUA, teria características culturais e empresariais dos 

EUA. O estudo baseou-se num trabalho de Hofstede (1984) que comparava diferentes 

culturas quanto a 4 factores: 

• Distância do Poder (PDI); 

• Resistência à Incerteza (UAI); 

• Individualismo (IDV); 

• Masculinidade (MAS). 

 

PDI define a existência de desigualdade entre as pessoas na sociedade. Esta 

distância deriva do poder, riqueza ou prestígio, entre outras. Esta medida revela qual o 

poder que uma pessoa num nível superior tem sobre uma pessoa que está num nível 

inferior, ou seja, entre o Responsável e o seu subordinado. Quanto maior for esta medida, 

mais autocrática seria a gestão e menos cooperativos serão os subordinados. UAI mede a 

incerteza quanto ao futuro; quanto maior for o índice, maior será a resistência à mudança. 

IDV avalia a predominância de maior individualismo (importância dada à vida pessoal) ou 

maior colectivismo (compromisso com a organização) numa determinada sociedade. MAS 

está associada a características mais masculinas ou femininas de uma determinada 

sociedade, ou seja, quanto maior for o grau de masculinidade, mais importância é dada ao 

sucesso material, enquanto que se o grau de masculinidade for baixo é dada maior 

importância às relações inter-pessoais e bom ambiente, por exemplo, de trabalho. 

Em seguida vão ser apresentados os resultados do estudo do Hofstede (1984), de 

forma a compararmos as características dos dois países. Após este quadro, serão expostos 

os requisitos que Ferreira (2000) considerou serem importantes para a implementação do 

BSC com sucesso, e compará-los com os traços culturais de Portugal indicados no estudo. 
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Adaptado de Ferreira (2000): Resultados do estudo de Hofstede 

 

 EUA PORTUGAL 

PDI 40 63 

UAI 46 104 

IDV 91 27 

MAS 62 31 

 

 

Segundo Ferreira (2000), é importante para o sucesso da implementação do BSC 

que haja uma grande participação de toda a organização, cooperação, confiança, 

transparência e fluidez constante de ideias. Segundo o estudo, estes requisitos contrastam 

com o ambiente cultural presente nas organizações portuguesas onde domina um ambiente 

autocrático, onde não existe total transparência entre os colaboradores e receio perante o 

responsável. Uma característica do BSC é que este é uma ferramenta de mudança. Se 

compararmos esta característica com o elevado receio que os portugueses têm da mudança, 

podemos concluir que não existiriam as condições ideais para a implementação. Um dos 

possíveis problemas nos países com baixo nível de IDV é a tendência para respostas como 

“Sim, Senhor!”, só para facilitar as decisões e não contrariar os superiores. Outra questão 

associada ao baixo IDV é que há mais ligação à organização e ao que ela oferece. Este 

envolvimento é positivo no objectivo de aprendizagem e adaptação desta nova ferramenta. 

Por último, a MAS. Algumas características da MAS reduzida podem ser benéficas, 

como decisões de grupo, desde que não haja uma pseudo-participação. No entanto, pode 

ter algumas desvantagens, como preferirem o bem-estar social e menos horas de trabalho a 

prémios remuneratórios. Este pode contrariar o efeito de alinhamento pretendido por 

Kaplan e Norton (1996), que liga os prémios remuneratórios aos objectivos. Ferreira 

(2000) conclui que o BSC inclui várias características dos EUA, e que a sua 

implementação em países com outras características, como Portugal, pode estar 

comprometida ou limitada. 

Santos (2006) refere que, dos 615 inquéritos enviados, foram recebidos 59 

(considerados válidos). Os resultados abrangeram empresas de sectores como os 
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Transportes e Utilities, Banca e Seguros, Indústria, Serviços, Saúde e Farmacêutica, entre 

outros. 

Em termos de resultados, das 59 empresas, 27 tinham implementado, pelo menos, 

um projecto de BSC, e, das 32 que não possuíam, 9 estavam a pensar em implementar num 

curto prazo. Entre as 27 empresas que adoptaram, 12 possuíam um projecto de BSC que 

abrangia toda a organização e apenas uma tinha desdobrado o BSC até ao nível individual. 

A fraca adesão (cerca de 10%) ao inquérito não foi totalmente explicada pelo autor. 

No entanto, algumas hipóteses justificativas foram sugeridas, como o desconhecimento da 

ferramenta, o método de abordagem e de resposta ao inquérito e o facto de as questões não 

abordarem apenas assuntos sobre o BSC, mas também sobre processos de negócios. 

Além do inquérito, Santos (2006) analisou a implementação do BSC em duas 

organizações privadas, em que concluiu que, nesses casos, foi mais fácil a formulação da 

estratégia e objectivos do que a implementação. É referida também, nesse estudo, a 

existência de entidades facilitadoras de implementação, como empresas de consultoria 

estratégica, que, muitas vezes, poderão ser um elemento facilitador do processo de 

implementação, e instituições de ensino superior, que têm inserido nos seus currículos e 

portfolios cursos e conhecimentos teóricos que possam a vir a tornar-se elementos 

facilitadores no processo de implementação do BSC. 

Santos (2006) destaca a capacidade de adaptação do BSC às várias organizações 

analisadas, referindo que, em todas, foi possível o processo de construção atingir a 

definição dos mapas estratégicos. 

Russo, J. (2005) realizou um estudo mais focalizado na área geográfica (distrito de 

Aveiro e de Leiria), centrando-se essencialmente em PME’s focalizadas no segmento de 

moldes plásticos. 

Nesse estudo foram enviados 336 inquéritos, e obtiveram-se 50 respostas válidas, o 

que foi considerado pelo autor como um resultado que permitia conclusões válidas sobre a 

implementação do BSC neste tipo de organizações. Ao nível de resultados, o autor refere 

que das 50 empresas que responderam, só três tinham ou estavam a implementar o BSC e 

que 74% nunca tinha ouvido falar desta ferramenta de gestão. O autor refere que 

praticamente nenhuma das PME’s possuía BSC, e as únicas organizações que o tinham tal 

se devia ao facto de exportarem para determinados mercados ou serem detidas em parte 

por grandes empresas. 
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Em resumo, apesar de ser um estudo limitado, quer em área geográfica, quer em 

tipologia de empresa e negócio, podemos reflectir que há dificuldades de difusão de 

ferramentas como o BSC num tecido empresarial onde predominam PME’s. 

Rodrigues (2001) procurou avaliar o estado do BSC em Portugal. O método de 

estudo utilizado foi o inquérito às 200 maiores empresas de 1999. O estudo procurou 

compreender o grau e as razões de implementação. Foram obtidas 60 respostas válidas com 

uma taxa de resposta de 30%. 

Das empresas que responderam 14% tinham implementado o BSC e 7% estavam a 

pensar em fazê-lo. Os motivos para a não implementação foram a utilização de outros 

sistemas, ou ainda não ter sido considerado a implementação do BSC. Algo a realçar é que 

46% das empresas que responderam negativamente pediram mais informações. Outras 

causas para não implementação foram a não compatibilidade com a cultura da organização, 

dificuldades de definição estratégica. 

O nível de implementação dos BSC implementados ou a implementar são, na sua 

maioria, ao nível Corporativo (31%) e ao nível Corporativo e da Unidade de Negócio 

(31%). Os projectos desenvolvidos só ao nível da Unidade de Negócio representam 25%; 

apenas 13% estão a pensar em implementar, ou foram implementados desde o nível 

corporativo até ao departamental. Cerca de 54% das empresas usaram mais de 20 

indicadores; o que pode indiciar alguma dificuldade em definir quais os factores críticos de 

sucesso. Das empresas que responderam ao inquérito, 81% usam o BSC como um sistema 

de informação e como uma ferramenta de implementação estratégica. No entanto, 63% das 

empresas responderam que o BSC não substitui o sistema de Budgeting que tinham 

implementado. Isto pode representar algum perigo para a implementação estratégica de 

longo prazo; no caso da gestão de curto prazo se sobrepor ao longo prazo, a criação de 

valor futuro poderá ser comprometida. Relativamente a alterações ocorridas com a 

implementação do BSC, não houve grandes conclusões uma vez que estes projectos 

estavam, na altura, numa fase embrionária ou em implementação. 

Os principais motivos da implementação foram a capacidade de traduzir a estratégia 

em acção, a possibilidade de avaliar se a estratégia está a atingir os resultados desejados e, 

por último, a redefinição de um sistema de controlo de gestão e substituição do sistema 

anterior. A concluir, a autora considera que a difusão do BSC em Portugal ainda é 

reduzida. Um dos motivos apontados para a fraca expansão prende-se com a existência de 
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poucos estudos e a fraca expansão por parte de consultores externos (considerados um dos 

veículos de importantes de difusão e implementação do BSC). 
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Capítulo II - Estudo de Caso 1: Implementação do BSC numa 
PME portuguesa 

 

II.1 - Conceito de PME 
 

A definição de PME em Portugal tem por base a Recomendação da Comissão 

Europeia de 6 de Maio de 2003, que dá resposta a um relatório que sugeria a limitação das 

definições de PME no espaço da UE. O objectivo principal seria eliminar incoerências na 

definição e, dessa forma, eliminar distorções na atribuição de fundos estruturais às PME’s 

dos vários Estados Membros. 

Segundo a recomendação, é considerada uma PME toda a entidade, que 

independentemente da forma jurídica, que exerça uma actividade económica. Os limites 

para as empresas serem consideradas como tal são: 

• Terem menos de 250 trabalhadores; 

• Volume de Negócios inferior a 50 milhões de euros; 

• Balanço inferior a 43 milhões de euros. 

 

Nesta categoria existe ainda a distinção de pequenas e micro empresas. Os limites 

para que as empresas sejam consideradas pequenas empresas são: 

• Terem menos de 50 trabalhadores 

• Volume de Negócios inferior a 10 milhões de euros 

• Balanço inferior a 10 milhões de euros. 

 

No caso das micro-empresas, estas têm como limites: 

• Terem menos de 10 trabalhadores 

• Volume de Negócios inferior a 2 milhões de euros 

• Balanço inferior a 2 milhões de euros. 

 

As empresas deixam de pertencer ao segmento em que estão inseridas se não 

cumprirem estes pressupostos em mais de 2 anos consecutivos. Ou seja, por exemplo, uma 
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empresa deixa de ser considerada micro empresa se, em mais de 2 anos consecutivos, tiver 

um volume de negócios superior a 2 milhões de euros. 

 

II.2 - O BSC nas PME’s 
 

O BSC foi introduzido no início dos anos noventa, no trabalho de Kaplan e Norton 

(1996) esta nova ferramenta foi aplicada em doze grandes empresas. Nos anos seguintes, 

os estudos referem-se quase exclusivamente à aplicação nas GE’s. No entanto, mais 

recentemente a aplicação às PME’s foi um tema que começou a ser alvo de vários estudos. 

Chittenden et al (1998)xi dizem que o BSC foi originalmente criado por GE’s para 

GE’s, onde a complexidade e formalismo organizacionais são muito elevados, e que 

consomem grandes quantidades de recursos, características normalmente não enquadráveis 

numa PME. Russo (2006) refere que as PME’s possuem características estruturais e 

sistemas de decisão que não favorecem sistemas de gestão complexos. Nos países 

desenvolvidos, as PME’s têm como algumas das principais características a flexibilidade, 

qualidade dos serviços e produtos, e a capacidade de fornecer produtos especificadosxii. 

Como tal, segundo Russo (2006), o BSC tem de ser ajustado às PME’s, dado que são uma 

realidade diferente do mundo das GE’s. 

Segundo Andersen et al (2001) não há nenhuma literatura que indique a não 

aplicabilidade do BSC às PME’s. Segundo estes, existem vários pontos coincidentes ao 

nível da gestão estratégica entre as PME’s e as GE’s como: 

• Necessidade de um rumo claro e bem definido; 

• Os gestores conhecerem e compreenderem o modelo de negócio da 

organização; 

• Capacidade de focalização e definição de prioridades; 

• Flexibilidade e adaptabilidade. 

 

O que há de comum entre os pontos referidos é o intuito de alcançar os objectivos 

estratégicos. Os autores consideram que a evolução do BSC de ferramenta de avaliação de 

desempenho para ferramenta de implementação e gestão estratégica o tornou uma 
                                                
xi Citado por McAdam (1999) 
xii Russo (2006) cita Lisboa e Augusto (2002) 
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ferramenta com mais valor para as PME’s, porque são normalmente associadas às PME’s 

lacunasxiii como o desenvolvimento e aplicação estratégica, os processos de gestão. 

Segundo Marcos et al (2001)xiv, este é um problema mais acentuado nas PME’s 

portuguesas quando comparadas com outras noutros países europeus. 

Andersen et al (2001) consideram que o desempenho das PME’s pode ser 

melhorado com planeamento estratégico e que estas poderão beneficiar de um salto 

qualitativo ao nível de desempenho quando há uma clara definição estratégica aliada à 

aprendizagem e um equilíbrio entre os objectivos de curto de prazo e a sustentabilidade de 

longo prazo. 

McAdam, R. (1999) estudou a aplicação do BSC em PME’s como um modelo de 

Qualidade Total. No seu estudo são feitas referências a Jamal (1998), Kanji e Asher (1993) 

e Ahire et al (1996) onde estes enumeram algumas das vantagens da aplicabilidade de um 

modelo de Qualidade Total a uma organização. 

Segundo estes, um TQM está associado aos objectivos do negócio. O conhecimento 

e a satisfação do cliente são considerados factores muito relevantes para o sucesso da 

organização: a participação, satisfação e o conhecimento dos colaboradores (a todos os 

níveis organizacionais) são promovidos; a coerência e clareza das decisões da gestão de 

topo, a definição de um rumo claro para a organização; a importância dos processos e 

medidas de avaliação são todos estes factores capazes de influenciar positivamente o 

desempenho de uma organização. Estes princípios, apresentados genericamente, podem, 

segundo Ghubadien e Gallear (1996) e Wiede e Brown (1998)xv, ser aplicáveis tanto a 

GE’s como a PME’s. 

Segundo S. D. Sousa et al (2005), existem vantagens, que os autores encontraram 

em alguns trabalhos como Camp (1995), Juran & Godfrey (1999), Hakes (2001), Divorski 

& Scheirer (2001), sobre o uso medidas de avaliação de qualidade nas organizações como: 

• Um bom sistema de avaliação ligado aos objectivos organizacionais pode 

levar a um melhor desempenho e melhores decisões estratégicas; 

• Envolver os colaboradores, reportando-lhes os resultados obtidos e 

desejados face os objectivos estratégicos, mostrando-lhes o efeito do seu 

trabalho nos resultados torna-os mais orientados para os resultados; 

                                                
xiii Andersen et al (2001) citando Jennings and Beaver (1997) 
xiv Citado por Russo (2006) 
xv Citados por McAdam (1999) 
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• Avaliar os resultados permite avaliar precocemente e corrigir possíveis 

problemas futuros; 

• Um sistema de avaliação com reporting claro torna a organização mais 

credível; 

• Melhoria de processos através da adopção de melhores práticas usadas 

noutras organizações. O uso do benchmarking, (produtos, serviços e 

processos) permitirá validar as novas medidas de avaliação de desempenho. 

 

No entanto, alguns autores apontam factores organizacionais e outras características 

que influenciam a forma como o BSC deve ser implementado nas PME’s. Entre eles, 

Andersen  et al (2001) consideram haver diferenças relevantes entre as PME’s  e as GE’s 

como: 

• Diferenças ao nível da estrutura organizacional; 

• Os autores citam Mintzberg (1981), que considera que as PME’s são 

caracterizadas por estruturas organizacionais simples, com gestão muito 

centralizada num líder (normalmente o “dono”) e com poucos gestores a 

apoiar. Os autores referem, ainda, que este tipo de gestão, quando as 

organizações começam a ter mais de 100 trabalhadores, começa a 

tornar-se ineficiente. 

• Processos de gestão; 

• A coordenação, normalmente feita por instruções directas, bem como a 

supervisão, com a gestão formal a ser um processo minimizado. Os 

autores referem (Miller, 1959; Mintzberg, 1981) que consideram que 

uma das grandes vantagens das PME’s é a reduzida formalização do 

processo de decisão, pois permite rápida capacidade de resposta, grande 

flexibilidade e baixos custos estruturais. 

 

Por sua vez, Russo (2006) escreve que as PME’s têm características particulares 

que não existem nas GE’s como: 

• Os gestores confundem-se com os sócios e/ou accionistas; 

• Reduzida delegação de poderes de decisão e estrutura organizacional 

simples; 
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• Predominam empresas de capital fechado; 

• Os meios financeiros, humanos, materiais são normalmente reduzidos, 

especialmente quando comparadas com as GE’s; 

• O poder negocial das PME’s é geralmente reduzido perante a banca, 

fornecedores e clientes de grande dimensão. 

• As PME’s, dependem, em muitos casos, de uma ou duas “pessoas chave”, 

que muitas vezes é o principal elemento de sucesso; 

• As operações são muitas vezes regionais, e devem-se, em muitos casos, ao 

critério de residência dos proprietários. 

 

Continua defendendo que o BSC pode ter um papel importante ao nível da gestão 

nas PME’s, apesar de, como já foi referido, os estudos sobre esta temática serem 

relativamente recentes. No entanto, tem havido um interesse crescente sobre esta temática 

em vários países como a Holanda, Dinamarca e Espanha, onde as PME’s assumem um 

papel de grande relevo nessas economias. Segundo o autor, e apesar do facto de os estudos 

nesta temática serem relativamente recentes, nada invalida a utilidade e validade do uso do 

BSC nas PME’s, considerando que há um contributo positivo. 

Russo (2006) referexvi que as PME’s italianas, que focalizam a sua estratégia na 

qualidade e na satisfação do cliente, têm maior apetência para serem bem sucedidas nos 

seus processos de internacionalização. À obtenção do sucesso não é alheia a capacidade de 

estar aberta à aprendizagem e à mudança estratégica e organizacional. 

Bergeron (2000)xvii, baseando-se em estudos realizados no Canadá, referia que as 

PME’s usavam normalmente informação contabilística e financeira para planificação e 

tomada de decisão. Existia, também, preocupação e a existência de indicadores relativos à 

área financeira e clientes, mas eram descurados os indicadores relativos aos processos 

internos e desenvolvimento e aprendizagem.  

Chow et al (1997)xviii realizaram um estudo sobre empresas de média dimensão e de 

diferentes sectores, e concluem que estas avaliam o seu desempenho usando indicadores 

que seriam facilmente enquadráveis nas várias perspectivas do BSC. Esse estudo 

evidenciou que as PME’s também têm preocupações não financeiras relacionadas com a 
                                                
xvi Citando e baseado num estudo realizado por Chiara e Minguzzi (2002), 
xvii Citado por Russo (2006) 
xviii Citado por Russo (2006) 
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qualidade, preço, prazo de entrega, desenvolvimento de novos produtos. Os autores 

também concluíram que cada organização tem o seu BSC, e neste aspecto, devido à sua 

adaptabilidade, o BSC parece ser uma ferramenta adaptável às necessidades das PME’s. 

Zinger (2002) considera que a implementação do BSC não será ideal em todas as 

PME’s devido à sua heterogeneidade. Para o autor, só será oportuna esta implementação 

nas PME’s que tenham uma complexidade organizacional elevada ou que ajam num meio 

envolvente muito dinâmico com fortes perspectivas de mudança ou evolução brusca. Isto 

porque o autor defende que as PME’s que possuam estas características têm como factores 

críticos de sucesso a capacidade de adaptação e flexibilidade e são normalmente 

fornecedoras de grandes indústrias. Algumas destas características levam a que estas 

tenham uma tomada de decisão mais descentralizada. 

Segundo Andersen et al (2001), tendo por base a sua experiência, o processo de 

implementação do BSC engloba todos os processos necessários numa GE, mas sendo 

normalmente mais rápido, utiliza menos recursos humanos e é menos complexo.  

O BSC pode ser um ponto de partida para a produção de documentação sobre a 

estratégia, o seu planeamento e o seu rumo, que servirá de base para a sua implementação. 

Este procedimento irá eliminar uma lacuna identificada anteriormente – a falta de 

formalização e planeamento estratégico. 

 

II.2.1 - Andersen et al 
 

Andersen et al (2001), referindo-se aos estudos realizados por vários autores 

(descritos de seguida), abordam diferenças nas abordagens nas PME’s e nas GE’s. Ao 

nível do envolvimento das pessoas, os autores referem (Simon 1957, Mintzberg, 1990), 

que sugerem o esforço colectivo e o envolvimento de pessoas-chave, combinando no 

processo o conhecimento operacional válido para a estratégia e a gestão de topo, como um 

elemento facilitador do processo. Esta falha e distanciamento da gestão de topo da 

realidade operacional poderá levar a um enfraquecimento do BSC e, consequentemente, da 

estratégia. 

À medida que as pequenas empresas crescem, aumenta a necessidade de sistemas 

de controlo e de pessoas envolvidas no processo de decisão. Esta será uma das 

consequências do aumento de complexidade operacional interna das organizações (Miller 
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1959, Alkins & Lowe 1997). Outra consequência será a incapacidade de uma pessoa ter 

total conhecimento do processo de gestão operacional e do que poderá falhar. Ao ter 

lacunas no conhecimento do que o rodeia, poderá haver lacunas na formulação das 

estratégias mais adequadas para o sucesso (Campbell & Alexander 1997). 

Tal como nas GE’s o sucesso depende, em último, caso da capacidade de alinhar os 

colaboradores, os seus valores e acções com a estratégia da organização. Por isso, é 

importante que haja uma partilha que leve a um sentimento de pertença da estratégia 

delineada. A definição estratégica deve ser clara para que toda a organização saiba, sem 

dúvidas, o que se pretende atingir (Senge 1990 e Kotler 1996). Algumas características 

importantes serão a descrição detalhada e clara dos objectivos e definição de um horizonte 

temporal para atingi-los. É importante, segundo Jennings & Graham (1997), que haja um 

equilíbrio entre as necessidades de curto prazo e o desenvolvimento de longo prazo. Outro 

ponto é que o BSC implica mudanças no rumo da gestão e este processo requer uma equipa 

de gestão ou um responsável que acompanhe o sistema (Sheneiderman, 1999), sendo 

também importante o comprometimento da gestão de topo. 

 

II.2.2 - McAdam, R. 
 

McAdam, no seu estudo em 1999 (apresentado de seguida), discute a adaptabilidade 

do BSC às PME’s. A capacidade de ligar o BSC e a estratégia às operações numa PME 

pode ser problemática devido ao dinamismo dos seus processos operacionais e estratégicos 

(Gunasekaren et al, 1996)xix. Estas características derivam das necessidades das PME’s se 

adaptarem a um mercado envolvente dinâmico, de agilidade face às GE’s, a qualidade e 

individualização exigida pelos principais clientes ao mais baixo preço possível. 

O BSC dá muita importância aos clientes. No entanto, na sua abordagem assume 

que estes sejam relativamente numerosos e homogéneos, o que normalmente não acontece 

nas PME’s. Outro ponto referido pelos autoresxx é existir tendência para uma grande 

proximidade entre as PME’s e os seus clientes. Este tipo de contacto muito directoxxi leva a 

um grande conhecimento do cliente e das suas necessidades, que pode ser incorporado nas 

                                                
xix Citados por McAdam, R. (1999)  
xx Barrier (1994), citados por McAdam, R. (1999) 
xxi Hale and Cragg, (1996), citados por McAdam, R. (1999) 
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operações. Abordagens muito complexas de modelos de gestão poderão acarretar algumas 

desvantagens, como aumento da burocracia e utilização de muitos recursos que, certamente 

condicionarão a sua aplicabilidade em PME’s. 

Em relação aos colaboradores e a sua participação na organização (enquadrados 

normalmente no quadrante de Aprendizagem e Desenvolvimento Organizacional), os 

autores referem Brown et al (1999)xxii, que defendem que na abordagem inicial do BSC 

existe a necessidade de envolvimento de muitas pessoas de vários níveis organizacionais. 

Isto deriva do pressuposto de que os colaboradores estão longe do conhecimento das 

necessidades dos clientes, o que é mais comum nas GE’s. Nas PME’s, os recursos não são 

tão vastos e o papel de todos é importantexxiii. Segundo Yeb-Yun Lin (1999), citado pelos 

autores, o envolvimento dos colaboradores nas PME’s não é desenvolvido tendo por base 

modelos complexos e formalizados.  

Hale e Cragg (1996)xxiv defendem que parte da flexibilidade e capacidade de 

mudança se deve à proximidade com os clientes sem que haja grande burocracia nem 

muita formalização deste processo. Os autores defendem que as estruturas organizacionais 

simples das PME’s podem não se adequar aos mecanismos mais complexos do BSC. 

A implementação de um modelo de gestão como o BSC exige disponibilidade e 

dedicação dos gestores. Tal como nas GE’s, nas PME’s a liderança assume um papel 

bastante importante (Gunasekaren et al, 1996). No entanto, poderão existir 

constrangimentos ao nível de tempo disponível, segundo Hale e Cragg (1996), devido à 

gestão muito centralizada, ou pouco conhecimento para aplicação de modelos complexos e 

suas metodologias (Yeb-Yun Lin (1999)). Isto poderá resultar numa aplicação operacional 

pouco efectiva. 

O BSC baseia-se na existência permanente de processos de gestão e na 

possibilidade de os definir e gerirxxv. Contudo, e segundo Raymond et al (1998), os 

processos nas PME’s têm características diferentes das GE’s, como, por exemplo, um 

menor grau de definição. Segundo Kinni (1995), referido pelos autores, se os processos 

forem demasiado implementados e “institucionalizados”, as PME’s poderão fragilizar uma 

das suas principais características que é a capacidade de reacção ao mercado. Em 

                                                
xxii Citado por McAdam, R. (1999) 
xxiii Ryans, (1995), citado por McAdam, R. (1999) 
xxiv Citados por McAdam, R. (1999) 
xxv Chittenden et al (1998) citados por McAdam, R. (1999) 
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comparação com as GE’s, poderá haver muito menos resistência à implementação de um 

modelo como BSC nas PME’s devido à sua gestão centralizada e à inexistência de muitos 

níveis intermédios de gestão (Francis e McIntosh, (1997))xxvi. 

Neste trabalho os autores concluem que o BSC introduz demasiados mecanismos e 

inflexibilidade às PME’s quando implementado como nas GE’s. As PME’s sofrem de uma 

diminuição de agilidade, que lhes permite responder agilmente às alterações do mercado. O 

autor considera como positivo o aumento do rigor da avaliação do desempenho e as 

medidas aplicadas bem como a ligação da estratégia aos processos operacionais. 

 

II.2.3 - S. D. Sousa et al 
 

S. D. Sousa et al (2005), num estudo realizado sobre a utilização da avaliação de 

desempenho e ferramentas de qualidade nas PME’s portuguesas, citam Hakes (2001), que 

considera serem necessárias boas medidas de avaliação para que uma organização que 

pretenda progredir, consiga distinguir quais as estratégias e opções que possam ter sucesso 

e eliminar as que poderão levar a organização para o caminho errado. Referindo-se à ISO 

9001 (ISO, 2001) os autores afirmam, citando Karapetrovic & Willborn (2002), que alguns 

dos requisitos são decisões baseadas em factos e contínua avaliação e melhoria de 

performance. 

Além de factores comportamentais da organização, as próprias ferramentas e 

metodologias do TQM serão importantes para o seu sucesso. Os autores referem Noci 

(1995), que identifica como uma das principais causas para o insucesso destas ferramentas 

em PME’s a falta de uma gestão qualificada, falta de objectivos específicos, recursos 

financeiros limitados e falta de ferramentas eficazes de apoio à decisão. Outro problema 

identificado por Hudson (2003) nas PME’s será o facto de quem gere estar muito 

envolvido na gestão e resolução dos problemas do dia-a-dia da organização. As decisões 

são influenciadas pelos financeiros, clientes, legislação e pelos detentores do capital. 

Muitas vezes o conhecimento da equipa é reduzido e sem o devido conhecimento da 

estratégia do negócio. Outro problema poderá ser a necessidade de reestruturação 

operacional de forma a incorporar as melhorias mais importantes e mudanças. Estes 

                                                
xxvi Referidos por McAdam, R. (1999) 
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factores poderão ser obstáculos à implementação de um TQM e caso não existissem 

permitiria que a existência de TQM’s nas PME’s estivesse mais difundida. 

No estudo foram usados oito indicadores, que podem ser divididos nas quatro 

perspectivas do BSC, mostrando o balanço entre os vários indicadores usados. Os 

resultados demonstraram a existência de um gap entre a importância dada a cada um dos 

grupos e o que era realmente aplicado na prática pelas organizações, o que pode levar a 

interpretações como a de que a importância percebida não é partilhada por todos, em 

especial pelos líderes. Os inquiridos não consideraram o uso de indicadores como muito 

desejável, o que pode mostrar alguma resistência à mudança, ou afirmaram que o uso de 

medidas de avaliação não compensa o custo e o acréscimo de trabalho. 

No mesmo estudo, os autores tentaram também perceber quais os objectivos 

estratégicos mais relevantes para as organizações e se as suas acções e indicadores eram 

adequados. Segundo o estudo, as empresas não consideraram como importantes objectivos 

estratégicos os “ Custos”, “Inovação” ou “Flexibilidade”, apesar dos “custos” estarem 

geralmente implícitos em todas as actividades. A generalidade das empresas estudadas não 

vê na Inovação e Flexibilidade objectivos que valorizem. A qualidade e rentabilidade 

foram os mais importantes objectivos indicados. No estudo, um pormenor a reter foi que as 

empresas, para conquistarem novos clientes, apostam mais na qualidade de produto e não 

tanto no preço.  

O uso de Modelos de Avaliação de Desempenho é na generalidade percebido. No 

entanto, o grupo de Resultadosxxvii foi o que teve um resultado mais baixo, denotando 

menor percepção sobre quais as consequências do uso de um TQM. 

Ao nível de quais seriam os indicadores de performance mais importantes surgiu em 

primeiro lugar o cumprimento de prazos de entrega. No entanto, este não é considerado 

importante para conquistar novos clientes, onde surgem como principais factores a 

qualidade, preço e adaptabilidade às necessidades do cliente e desempenho do produto. 

Ao nível das PME’s portuguesas estudadas, a formação dos colaboradores é o 

principal obstáculo à adopção de novas medidas de avaliação da performance, seguido da 

dificuldade em definir medidas. Os autores referem que este último pode ser fruto de falha 

de conhecimento de gestão. Outro factor referenciado foi o custo da implementação e 

manutenção de um sistema de avaliação de desempenho. 

                                                
xxvii  Os outros grupos são: estratégia, escolha de indicadores, implementação 



 47

Os indicadores considerados mais relevantes pelas organizações foram, em primeiro 

lugar, os indicadores financeiros. Os autores sugerem como justificação a melhor 

compreensão dos resultados financeiros pelos gestores. Seguidamente, os indicadores 

associados aos Clientes. Os autores sugerem a adopção de Sistemas standards de Gestão da 

Qualidade, que, por norma, focam o cliente como um dos factores mais importantes da 

organização. 

Um pormenor a ter em conta neste estudo, é que dos oito indicadores presentes no 

estudo as empresas consideraram mais importantes a performance perante os clientes, onde 

é citado Zairi’s (1992) que reforça a ideia de as empresas se focarem mais nas 

necessidades dos clientes e não tanto nos custos, e a segunda a formação dos 

colaboradores, sendo este o reconhecimento da falta de técnicos especializados nas 

empresas portuguesas, segundo os autores. 

Os indicadores menos usados estavam relacionados com a inovação, o que denota 

que as PME’s portuguesas não consideram este factor como um indicador importante para 

a sua estratégia. Não encaram a inovação como um factor capaz de melhorar a sua 

competitividade num mercado global e competitivo. Houve, ainda, uma fraca importância 

dada aos indicadores relacionados com a qualidade, quando a qualidade foi considerada 

como um vector estratégico importante. A lacuna no uso de indicadores da produtividade e 

qualidade, segundo os autores, pode ser explicado pelo fraco uso de ferramentas de TQM 

para implementar estratégias. Isto pode explicar algum distanciamento entre os indicadores 

usados e a estratégia delineada.  

 

Perspectiva do BSC Indicadores 
Aprendizagem e Desenvolvimento Organizacional Formação dos Colaboradores 

 Inovação 

Processos Internos Produtividade 

 Qualidade 

Cliente Satisfação dos Clientes 

 Performance na Entrega 

 Serviço 

Financeira Financeiros 

Adaptado de S. D. Sousa et al (2005) 



 48

A concluir, os autores referem que nas PME’s existe um gap entre o conhecimento 

de indicadores de performance e a sua real aplicação. Citam Frigo (2002) que no seu 

estudo também encontrou diferenças entre os sistemas de avaliação usados e a estratégia 

definida. S. D. Sousa et al (2005) concluíram que nem sempre os indicadores usados estão 

alinhados com a estratégia ou promovem acções que reforcem e fortaleçam a estratégia da 

organização. Outro ponto é que nem sempre existe o conhecimento para a escolha de 

indicadores que maximizem a eficiência dos processos da organização. Apesar de haver 

algumas lacunas, a implementação destes sistemas torna-se vantajosa para as PME’s, se 

estiverem adequados à estratégia da organização. O uso de medidas e sistemas de avaliação 

tornou-se mais relevante com o aparecimento da ISO 9001:2000. No entanto, há que ter em 

atenção qual a informação recolhida e como foi obtida, pois esta é muitas vezes a base de 

apoio para as decisões. 

 

II.3 - Polisport 
 

II.3.1 - História 
 

A Polisport (Pedro & Paulo Araújo Plásticos, S.A.) nasceu em 1980, como forma de 

dar resposta a uma necessidade de mercado criada pelo entusiasmo crescente do Motocross 

nos finais da década de 70. O entusiasmo que ambos os fundadores nutriam pela 

modalidade, aliado às dificuldades de encontrar peças de reposição, compostas em grande 

parte por peças plásticas, e devido ao vazio tecnológico de oferta no mercado português 

desses produtos deu nascimento à Polisport. 

Até 1985, a produção da Polisport centrava-se em acessórios plásticos para motos. 

Com a adesão de Portugal à União Europeia, a Polisport sentiu necessidade de alargar o 

seu leque de produtos, começando a produzir também peças plásticas para bicicletas (ex.: 

guarda-lamas e porta-bebés). Em 1988, a Polisport adquiriu 50% da Polinter Plásticos, 

Lda., empresa dedicada à injecção e extrusão de plásticos. Em 1999, a empresa alterou a 

sua denominação passando de Pedro & Paulo Araújo, Lda. para Pedro & Paulo Araújo 

Plásticos, S.A.. Em 2004 adquire a totalidade da Polinter Plásticos, Lda., passando a ser 
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fornecedora exclusiva da Polisport. Possui ainda uma empresa dedicada ao comércio de 

peças para o mercado nacional (Sporplastics, Comércio de Motociclos e Acessórios, Lda.).  

Actualmente, a Polisport tem uma gama vasta de produtos quer para o sector das 

bicicletas, como para o sector de motos “off road”. Neste momento, fornece para mais de 

40 países. 

Seguidamente apresentamos a Missão, Visão e Estratégia na forma como ele 

apresentada aos colaboradores no seu Manual de Acolhimento. 

 

II.3.2 - Missão 
 

Conceber produtos inovadores para as duas rodas, garantindo desempenho com 

segurança, diferenciação e lazer. 

 

II.3.3 - Visão 
 

Ser líder pela notoriedade da marca alcançando prestígio pela Inovação, Qualidade 

dos Plásticos e pela diferenciação dos nossos produtos. 

 

 

II.3.4 - Estratégia 
 

A Polisport procura fortalecer a marca, a liderança do produto, e apostar numa 

relação próxima com os distribuidores. A aposta em promover a relação com os 

distribuidores é uma forma de conseguir difundir mais facilmente os seus produtos 

inovadores e que se “distingam da concorrência pela sua originalidade, competitividade de 

preços e funcionalidade.” No mapa seguinte são apresentados os vectores estratégicos da 

Polisport. Os vectores assentes na relação estão apresentados a amarelo e os vectores 

associados à proposta de valor ligados à inovação estão apresentados a azul. 
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Fig. 7: Mapa da Estratégia da Polisport, Fonte: Manual de Acolhimento Polisport 

 

 

II.4 - BSC na Polisport 

 

II.4.1 - ISO 9000:2000 e a Gestão 
 

A International Organisation for Standardisation foi criada em 1947 com objectivo 

de promover a normalização como um elemento facilitador de trocas comerciais segundo 

os ideais na Organização Mundial do Comércio. Entre as várias normas existentes para este 

trabalho apenas consideremos a norma ISO 9000, que constituem uma base para a 

implementação de um sistema de gestão de qualidade, que se alicerça nas melhores 

práticas ao nível da gestão, permitindo o fornecimento de produtos que satisfaçam as 

necessidades dos clientes, antecipando e prevendo possíveis problemas sempre numa 

óptica de melhoria contínua. (APCER, 2003). 
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A norma ISO 9000:1987 foi alvo de uma renovação em 1994 (ISO 9000:1994) que 

ficou completada com a reestruturação da norma em 2000. Esta inclui algumas melhorias 

como modelo baseado em 8 princípios da gestão da qualidade, estrutura orientada para os 

processos, uso do conceito PDCA (Plan-Do-Check-Act), maior envolvimento da gestão de 

topo, melhoria contínua do sistema como elemento fundamental do desenvolvimento do 

SGQ, redução de documentação exigida, entre outras (APCER, 2003). 

Os princípios da gestão da qualidade foram definidos com objectivo de criar 

referenciais normativos que fossem elementos facilitadores para a compreensão e definição 

de objectivos para a qualidade e melhoria das organizações. Estes são: 

 

Focalização no cliente 

• Segundo este princípio as organizações dependem dos clientes para 

existirem, como tal, devem estar atentos às suas necessidades. O conceito de 

cliente não deverá ser entendido apenas como o cliente externo e directo, 

como também os que são parte interessada (colaboradores, sociedade, etc) 

 

 

 

Liderança 

• Os líderes são importantes no sentido de orientar a organização e manter as 

condições que permitam o desenvolvimento das pessoas para esta atingir os 

objectivos da organização. 

 

Envolvimento das Pessoas 

• Permitir que as pessoas estejam informadas e tenham acesso à formação e 

desta forma tenham consciência e compreendam o seu contributo para o 

SGQ. 

 

Abordagem por Processos 

• Este princípio defende que os resultados são atingidos de uma forma mais 

eficiente se as actividades e recursos forem vistos como um processo 
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Fig. 8: Melhoria Contínua do Sistema de Gestão da Qualidade, Adaptado Guia Interpretativo ISO 

9001:2000 (APCER, 2003) 

 

Abordagem da Gestão como um Sistema 

• Este princípio defende a necessidade um trabalho de identificação, 

compreensão e gestão dos processos inter-relacionados como um sistema. 

Isto ajudará que a organização atinja as suas metas de uma forma mais 

eficiente e eficaz. Estes processos devem controlados e geridos. 

 

Melhoria Contínua 

• Neste princípio está implícito um espírito de melhoria constante dos 

resultados, sistemas, antecipação às necessidades de mercado, não se 

limitando apenas à resolução de problemas identificados, 
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• Este princípio defende que a estratégia, política, objectivos e acções mais 

relacionados com a operacionalidade do SGQ devem ser baseados em dados 

e informação relevante, pois assim se conseguirão ter decisões mais 

eficazes. 

 

Relações mutuamente benéficas com os fornecedores 

• O oitavo princípio tenta potenciar uma relação entre a organização e os seus 

fornecedores numa óptica mutuamente benéfica, que potencie a criação de 

valor. 

 

Nos Requisitos Gerais (cláusula 4.1), a norma ISO 9000:2000 procura incrementar 

a capacidade das organizações reconhecerem quais os processos chave e a determinação de 

quais os recursos e metodologias necessárias à gestão do seu SGQ. Para tal, é aconselhado 

a adopção de uma metodologia similar ao modelo P-D-C-A. Esta é uma metodologia que 

permite perceber qual o retorno obtido dos processos.  

O modelo P-D-C-A integrado com a norma ISO 9000 é visto pela APCER da 

seguinte forma: 

• P (Plan): Estabelecer objectivos e processos que permitem dar resposta às 

necessidades dos clientes e as estratégias da organização; 

• D (Do): implementação dos processos; 

• C (Check): Monitorização e avaliação dos processos e comparação com os 

resultados pretendidos 

• A (Act): implementar acções de melhoria ao desempenho dos processos 

 

O planeamento (Plan), segundo a APCER, pode ser organizado da seguinte forma: 

• Identificação dos processos necessários ao sistema de gestão da qualidade e 

para a sua aplicação em toda a organização: 

• Atribuição de designações aos processos; 

• Definição de entradas e saídas de cada processo; 

• Definição de clientes dos processos e requisitos; 

• Definição do gestor ou “dono” do processo. 
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• Determinação da sequência e interacção dos processos: 

• Apresentação de rede de processos; 

• Definição de interfaces entre processos; 

• Documentar os processos conforme necessário. 

 

• Determinação critérios e métodos que tornem o controlo operacional eficaz: 

• Especificação das características e resultados pretendidos; 

• Especificação de métodos de medição e monitorização e análise de 

critérios; 

• Consideração de questões económicas; 

• Definição de métodos para recolha de dados. 

 

Para a fase de implementação do plano (Do) são sugeridas os seguintes requisitos: 

• Assegurar disponibilidade de recursos para sustentar o desempenho e 

monitorização dos processos: 

• Aplicar os recursos a cada processo; 

• Definir canais de comunicação 

• Tornar acessível informação interna e externa; 

• Obter respostas; 

• Obter dados; 

• Registar. 

 

Na fase de avaliação (Check) deverá haver medição, avaliação e análise dos 

processos. 

Segue-se a fase acção (Act), na qual deverão ser implementadas as acções de 

melhorias para correcção do processo e contínua melhoria destes, e assim atingir os 

resultados pretendidos. 

Ao nível do comprometimento da gestão (cláusula 5.1), as normas que compõem a 

ISO 9000 referem-na como tendo uma importância fulcral para o sucesso da 

implementação do SGQ. Esta cláusula refere o envolvimento da gestão de topo, a 

administração ou gerência de uma organização, que poderá evidenciar o seu 

comprometimento através de algumas ferramentas como elaboração dos objectivos da 
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qualidade e ser um elemento facilitador para adopção destas medidas através do seu 

envolvimento pessoal, informal ou formal. 

Na cláusula 5.2 (Focalização no Cliente) está evidenciado a importância que o 

cliente tem neste sistema de qualidade. A gestão é responsável pela decisão dos requisitos 

do cliente e nos requisitos necessários para a sua satisfação. A satisfação do cliente será o 

princípio primário associado ao sistema de gestão da qualidade, devendo haver dados sobre 

a política de qualidade e os seus resultados (ex.: inquéritos de satisfação).  

A cláusula 5.3 relaciona a gestão com a Política de Qualidade da organização. 

Deverá ser encarada como linhas orientadoras gerais estabelecidas pela gestão de topo, 

indutora e capaz de influenciar positivamente os processos e a qualidade dos produtos. 

Deve ser simples e facilmente percebida por todos os membros da organização. 

O Sistema de Qualidade deve ser alvo de monitorização, acompanhamento e 

constante melhoramento. É desejável criar uma metodologia capaz avaliar a utilidade, com 

grande eficácia, os processos que compõem o SGQ. As revisões deverão ser conduzidas 

pela gestão de topo e em prazos definidos, e deverão ter em conta se o SGQ abrange os 

factores críticos de sucesso, e se está a ser cumprido eficazmente. 

 

II.4.2 - Implementação do BSC com ISO 9000xxviii 
 

A entidade externa explica como faz a integração do BSC com as normas qualidade 

ISO 9000. Um dos pontos iniciais será identificar claramente quem são os clientes e qual a 

proposta de valor da organização que a diferencie da concorrência e satisfaça mais os seus 

clientes. 

Na base da definição da proposta de valor para os clientes está a divisão realizada 

por Treacy e Wiersema (1995) no livro “The discipline of Market Leaders” que os divide 

em três segmentos: 

• Os que valorizam o preço baixo; 

• Os que valorizam a relação e um serviço personalizado; 

• Os que valorizam a inovação e o desempenho dos produtos. 

 

                                                
xxviii Segundo a entidade externa que participou na implementação do BSC na Polisport, S.A. 
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A entidade externa refere que a organização, ao definir os seus clientes alvo, terá 

que alinhar os seus processos com vista a satisfazer os seus clientes. Será diferente alinhar 

a organização quando os clientes alvo valorizam o preço baixo (preço, baixo nível de 

individualização, disponibilidade do produto ou serviço), ou quando valorizam a relação 

(proximidade com o cliente, individualização, serviço) ou, ainda quando valorizam a 

inovação (novos produtos, antecipação das necessidades de mercado), pois os processos 

críticos para o sucesso são diferentes. 

Após a definição de quem são os clientes alvo e proposta de valor, seguir-se-á a 

construção do mapa da estratégia. São usadas as quatros perspectivas definidas 

inicialmente por Kaplan e Norton (1996) (Financeira, Clientes, Processos Internos, 

Aprendizagem e Desenvolvimento). As perspectivas estão unidas entre si por relações de 

causa e efeito. Esta será a base do seu desenvolvimento. O mapa da estratégia será a versão 

ilustrada das políticas adoptadas pela empresa de forma a atingir o sucesso a que se propõe 

(atingir a visão e a proposta de valor), não só o suficiente para manter a certificação do 

sistema de qualidade. Após a definição dos objectivos estratégicos, definem-se os 

indicadores que permitam avaliar a evolução do desempenho da organização. Desta forma, 

muito dos objectivos definidos apenas para obtenção da certificação de qualidade passam a 

ser críticos para o sucesso do negócio. 

 Após a definição dos objectivos estratégicos e suas relações de causa e efeito, será 

necessário definir indicadores e metas coerentes, mas ambiciosas, que levem a que haja 

acções capazes de levar a organização a rumar pelo caminho definido. Os resultados 

futuros serão fruto das metas e das acções implementadas hoje. O Balanced Scorecard será 

um modelo representativo de realidade futura pretendida, concentrando-se nos pontos 

relevantes com vista a atingir o cenário futuro desejado. 

Como já foi referido anteriormente, a implementação do BSC tem por base o 

sistema de gestão da qualidade (ISO 9001:2000). A ISO 9000 defende uma clara definição 

dos processos e recomenda a abordagem à gestão por processos. Para atingir a realidade 

desejada, é importante criar os processos necessários para conseguir esses objectivos, ou 

seja criar uma realidade diferente da actual, alterando os processos em curso. Na fase de 

definição dos processos, é fundamental distinguir quais os processos críticos de negócio e 

quais os processos de melhoria. A implementação do BSC deverá ter uma abordagem por 
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processos, seguindo os princípios da norma ISO 9000:2000. Esta defende que a abordagem 

por processos é a maneira mais eficiente de atingir os objectivos previstos.  

O sistema será inicialmente representado em macro-processos que englobam um ou 

mais processos. Os processos serão indutores de acções (tarefas). Englobar os macro-

processos neste processo de desdobramento irá permitir criar uma fase intermédia que é 

justificado com a necessidade de não perder a noção do todo da organização, nem se perder 

nos detalhes.  

Os processos (ou macro-processos) deverão ser representados por um verbo na 

forma infinitiva ou imperativa de forma a induzir ou a representar uma acção e devemo-

nos concentrar na sua finalidade. Uma das vantagens da definição por processos é o facto 

destes serem transversais à organização, e não estarem limitados e concentrados em 

departamentos ou numa estrutura hierárquica verticalizada. Os processos estarão definidos 

a um nível horizontal. 

A modelização da organização em processos permite criar uma ferramenta 

representativa da realidade organizacional e que actue de forma à organização atingir os 

resultados futuros desejados. Após a definição dos processos, serão definidas as iniciativas 

que irão transpor a estratégia formulada para o dia-a-dia da organização. As iniciativas são 

planos de acção para eliminar as lacunas e causas identificadas. 

Primeiro será necessário identificar as lacunas entre os resultados desejados e os 

actuais e as suas causas. É usada a Teoria das Restriçõesxxix com o objectivo de identificar 

as causas-raízes dos problemas. A sugestão passa por juntar um grupo de pessoas que 

tenha bom conhecimento da organização e dos seus processos. A essas pessoas é solicitado 

que identifiquem factos negativos na organização. Após a identificação dos factos 

negativos é necessário redigi-los e solicitar ao grupo que identifique as causas para esses 

factos.  

Seguidamente, pede-se para que sejam relacionados os factos negativos com um 

efeito indesejável na organização. Para que esse facto e efeito sejam considerados têm de 

poder influenciar a estratégia anteriormente delineada, como se pode ver no exemplo 

seguinte: 

                                                
xxix Teoria desenvolvida por Eliyahou M. Goldratt que assume que todas as organizações têm alguma 
restrição que a impede de atingir todo o seu potencial. E. Goldratt (2006) 
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Fig. 9: Exemplo de relacionamento de factos negativo com efeito indesejável, Fonte Redsigma, Lda (2006) 

A partir deste raciocínio são definidas as relações de causa e efeito, como se pode 

ver na figura seguinte. 
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Fig. 10: Definição das relações de causa e efeito, Fonte Redsigma, Lda (2006) 

 

 

Após a definição das causas deve-se recuar até às causas-raízes (causa controlável, 

sobre a qual há factos e dados evidenciáveis) que influenciam as relações de causa e efeito 

definidas a jusante. As causas são desdobráveis através de pergunta “Porquê”, como se 

pode ver de seguida. 
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Fig. 11: Definição das causas-raízes, Fonte Redsigma, Lda (2006) 

 

No topo destas relações de causa efeito estão as falhas dos compromissos assumidos 

no mapa estratégico. Por exemplo, no mapa deste exemplo estava presente o objectivo 

estratégico na Perspectiva de Processos Internos “Cumprir planos de produção”, o que no 
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limite pode ser posto em causa pelo efeito indesejado identificado no mapa anterior de 

relações de causa e efeito. 

Após a identificação das “causas-raízes” devem-se agrupá-las em conjuntos mais ou 

menos homogéneos. Após a constituição destes grupos devem-se constituir planos de 

acção, com tarefas simples, perfeitamente delineadas no tempo que permitam eliminar as 

causas-raízes. 

 
Fig. 12 Identificação de Lacunas, Fonte Redsigma, Lda (2006) 

 

Este sistema será alvo de revisões. Estas poderão ser agrupadas em dois tipos: 

extraordinária e ordinária. A extraordinária acontecerá uma vez por ano e servirá para 

analisar, e caso seja necessário, fazer alterações à estratégia ou ao mapa estratégicas, rever 

metas e incorporar novas iniciativas. Esta não deve ser obrigatoriamente definida no 

tempo. A sua realização poderá depender de alguma alteração no contexto interno ou 

externo da empresa que faça alterar os pressupostos em que assenta a estratégia em que 

haja necessidade de uma resposta rápida ao mercado. 
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As revisões ordinárias servem para analisar a evolução dos indicadores face às 

metas estabelecidas. Se as iniciativas estão a ter os efeitos desejados ou se são necessárias 

correcções. Estas são alvo de revisões mais frequentes durante a vigência da estratégia 

(ex.: mensal). 

  

II.5 - A implementação do BSC na Polisport 
 

Como já foi referido, a implementação do BSC na Polisport foi feita recorrendo a 

uma entidade externa. Foi realizado um trabalho prévio que identificou os processos 

críticos para a Polisport atingir os melhores resultados. Ao dar início ao processo, foi 

definido o mercado alvo da Polisport – os clientes que privilegiam a vertente relação e os 

que privilegiam a vertente inovação. 

 

II.5.1 - Perspectiva de Clientes 
 

Identificaram-se como principais traços da vertente Relação os clientes que se 

sentem satisfeitos com a Polisport devido à gama alargada de produtos que esta oferece, 

uma vez que tal lhes facilita o trabalho de vendas ou logístico. Para a Polisport será 

importante a proximidade, rapidez de resposta a solicitações e reclamações e a contactos 

regulares com os clientes, bem como a capacidade de os ajudar a vender não só com 

material promocional, mas também com um estruturado trabalho de marketing. Em último 

ponto, a satisfação do consumidor final poderá levar a que este solicite produtos da marca 

Polisport aos distribuidores. 

Ao nível da vertente inovação, a Polisport será capaz de satisfazer os seus se for 

capaz de inovar nos seus produtos, ser a primeira a chegar ao mercado, e se o desempenho 

dos produtos for superior à concorrência. Estes são os factores definidos que levarão a uma 

relação segura entre os distribuidores e a Polisport e que permitirão, juntamente com o 

prolongamento da relação no tempo, maior cross-selling. A capacidade de manter uma boa 

relação, acompanhar os distribuidores, ser inovador e a qualidade dos produtos levará a 

que haja reconhecimento da marca, que os consumidores finais solicitem produtos 

“Polisport”.  
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II.5.2 - Perspectiva Interna 
 

Foram definidos os factores ao nível de processos internos críticos para atingir a 

estratégia definida e, dessa forma, atingir os resultados desejados na perspectiva de 

clientes. Para esse fim, as actividades descritas não devem ser um conjunto de tarefas 

isoladas, mas seguir um plano concreto. A entidade externa e a Polisport definiram para 

perspectiva os seguintes objectivos: 

• Selecção de distribuidores: Os distribuidores deverão ser escolhidos 

segundo a sua força e posição no mercado. Estes devem ter potencial de 

crescimento e ser referências e com boa reputação no seu mercado. 

• Promoção da relação: Sendo a relação parte integrante da proposta de valor, 

a Polisport deve apoiar os seus distribuidores através de visitas, onde deverá 

divulgar os seus produtos e argumentos de venda que poderão ser usados 

pelos distribuidores. Outro factor importante será a capacidade de resposta a 

solicitações e reclamações por parte dos clientes. Estas deverão ser tratadas 

eficaz, eficientemente e num curto espaço de tempo. 

• Comprar bem: A Polisport deverá ser capaz de seleccionar os melhores 

fornecedores, que dêem as melhores garantias ao nível da qualidade e de 

cumprimentos de prazos.  

• Não Falhar ou Servir bem: Cumprir os compromissos nas datas previstas e 

sem defeitos. 

• Promoção da marca: É importante investir na notoriedade da marca, ser uma 

marca de confiança. Tentar promover, através de participação em feiras de 

referência e em revistas técnicas da especialidade, entre outras actividades 

que elevem a notoriedade da marca junto dos consumidores. 

 

Para a Perspectiva Interna, estes foram os objectivos que o autor considerou mais 

importantes no vector da relação com os clientes. Seguidamente são apresentados os 

objectivos da vertente inovação na perspectiva de processos internos. 

Na vertente inovação o autor considerou os seguintes objectivos: 
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• Gerir a inovação: Seleccionar potenciais ideias a desenvolver, escolher o 

melhor modo de desenvolvimento de produto (ex.: parcerias). Planear e 

monitorizar o portfolio de projectos de concepção. 

• Lançar novos produtos em 1º lugar: Desenvolvimento de projectos de 

concepção de uma forma célere, mas profissional, de forma a ser o 1º no 

mercado e poder lançar os seus produtos em força. 

• Desenvolvimento de produtos superiores: Desenvolver produtos que tenham 

um desempenho capaz e superior, que levem a associar e diferenciar a 

marca Polisport como líder de produto. 

• Promoção da marca: Neste ponto, comum tanto na vertente da relação como 

da inovação, aplica-se a explicação dada anteriormente. 

 

II.5.3 - Perspectiva Recursos & Infra-Estruturas 
 

Os objectivos definidos e a ser atingidos na perspectiva de Recursos & Infra-

Estrutura devem ser capazes de levar a organização a construir uma cultura. O capital 

humano e infra-estruturas devem estar alinhados de forma a possibilitar o desenvolvimento 

da proposta de valor. Os objectivos definidos foram: 

• Desenvolver competências chave: É definido um conjunto de competências 

que devem ser desenvolvidas de forma a fortalecer as vertentes da relação 

(como, por exemplo, formação ao nível do marketing) e a vertente inovação 

(como melhor conhecimento do mercado ou de gestão de projectos); 

• Desenvolver tecnologia e informação: É proposta a criação, organização ou 

utilização de sistemas de informação que possibilitem uso de informação 

crítica aos seus processos e em tempo útil, tanto na vertente da relação com 

os clientes, como no desenvolvimento de novos produtos (inovação). 

• Desenvolver uma cultura interna: Segundo o autor, deve ser criado um clima 

que seja propício à difusão das melhores práticas, com enfoque no cliente, e 

na vontade de conseguir sempre mais e melhor. 
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II.5.4 - Perspectiva Financeira 
 

O autor considera que o sucesso financeiro resulta de dois factores: 

• Aumento das vendas; 

• Diminuição dos custos 

 

A proposta de valor assente na relação permitirá maior produtividade de vendas 

devido à fidelização dos clientes. Esta também irá facilitar a venda mais alargada da gama 

de produtos. A proposta de valor assente na inovação irá permitir maior margem na venda 

de novos produtos inovadores. Estes irão melhorar a imagem e captar mais clientes e dessa 

forma aumentar as vendas. 

 

II.5.5 - Macro-Processos e Processos 
 

Os Macro Processos identificados para a organização conseguir atingir a sua 

estratégia foram: 

 

Macro Processo 1: Rever e Melhorar o sistema 

Neste macro-processo aplica o conceito C-A-P-D. Um conceito relativamente 

próximo ao P-D-C-A, mas que o autor considera mais eficaz. Em vez de começar pelo 

planeamento, começa-se pela monitorização e avaliação dos processos (C- Check). 

Seguidamente, serão implementadas acções de melhoria (A-Act); segue-se a fase de 

planeamento (P-Plan) e, no final, a implementação de processos (D-Do). No entanto, o 

sistema tem por base as orientações estratégicas da organização. Os processos 1.2 e 1.3 

estão essencialmente ligados à qualidade do processo e produtos e avaliação da satisfação e 

necessidades dos clientes. O processo 1.4 irá incidir sobre os processos do próprio sistema. 

Os processos associados são: 

Processo 1.1: Rever e melhorar o sistema 

Processo 1.2: Tratar reclamações 

Processo 1.3: Avaliar opinião dos clientes 

 Processo 1.4: Auditar o sistema 
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Macro Processo 2: Gerir Pessoas 

Este macro-processo incide sobre os recursos humanos. Incide sobre os processos 

de recrutamento e inserção de novos colaboradores, identificação das lacunas ao nível de 

competências dos colaboradores e como colmatá-las, e avaliação do desempenho dos 

colaboradores de forma clara e isenta, responsabilizando-os ou premiando-os pelos 

resultados obtidos. 

Processo 2.1: Recrutar e acolher novos colaboradores 

Processo 2.2: Formar colaboradores 

Processo 2.3: Gerir Desempenho 

  

Macro Processo 3: Preparar o Futuro 

Este macro-processo e os processos a ele associado assumem uma importância 

estratégica relevante, devido a estar associado às orientações estratégicas e proposta de 

valor da Polisport que é a Inovação.  

Processo 3.1: Desenvolver novos produtos 

Processo 3.2: Lançar novos produtos 

 

Macro Processo 4: Servir os Clientes 

Para este processo há uma preocupação no melhoramento da imagem da Polisport 

para que os clientes sejam capazes de a associar a uma marca inovadora. Tal acontecerá se 

a Polisport for capaz de antecipar a necessidade dos clientes e se for diferenciadora da 

concorrência. Os processos 4.2 e 4.3 estão associados à capacidade interna de resposta aos 

pedidos dos clientes; o seu não cumprimento poderá levar a insatisfação dos clientes e 

deterioração da relação. 

 Processo 4.1: Promover as vendas 

Processo 4.2: Tratar encomendas 

Processo 4.3: Entregar encomendas 

 

Macro Processo 5: Produzir 

Este macro-processo e processo estão associados a três fases importantes para que 

este processo decorra dentro dos parâmetros qualitativos, eficiente visando o cumprimento 
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das especificações e contratos requeridos pelos clientes. As três fases são o planeamento, a 

preparação e a produção. 

Processo 5.1: Produzir 

 

Macro Processo 6: Comprar 

Este macro-processo concentra todo o processo de compra e selecção dos 

fornecedores. Estes processos englobam a capacidade de antecipar necessidades de 

produtos e escolha de fornecedores com capacidade de resposta a pedidos urgentes e que 

tenham ambição de crescimento qualitativo com a Polisport. 

Processo 6.1: Comprar materiais e produtos 

Processo 6.2: Seleccionar e avaliar fornecedores 

Processo 6.3: Realizar importações de materiais e produtos 

 

Macro Processo 7: Gerir Equipamentos e Instalações 

Este macro-processo tem como principal preocupação a manutenção dos 

equipamentos e instalações da Polisport para evitar consequências e custos com avarias e 

tempos de paragem. Outra preocupação é adequar as instalações à melhor qualidade 

possível dos produtos. 

Processo 7.1: Comprar e conservar equipamentos 

Processo 7.2: Reparar avarias 

Processo 7.3: Gerir a segurança de pessoas, bens e instalações 

 

Macro Processo 8: Gerir Informação 

Deve haver um desenvolvimento de tecnologias de informação que melhor 

suportem os colaboradores e as suas opções e decisões ao fornecer informação relevante. 

Processo 8.1: Gerir informação 

 

II.5.6 - Iniciativas e Lacunas 
 

Entre a realidade actual e realidade futura desejada foram encontradas lacunas que 

poderiam comprometer a implementação da estratégia com sucesso. Foram definidas um 
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conjunto de iniciativas estratégicas que serão o motor para eliminar as lacunas existentes e, 

no final, atingir a Visão definida. 

 

As iniciativas criadas foram: 

 

Iniciativa A – Dinamizar a página web 

• Esta iniciativa procura anular uma lacuna que se prende com a falta de 

dinamismo da página web e o facto de ser pouco apelativa. O objectivo é 

tornar a página um meio de promoção e difusão da marca de forma a 

melhorar a relação com os clientes. 

 

Iniciativa B – Aumentar competências 

• Esta iniciativa tem como objectivo eliminar falhas ao nível do conhecimento 

que os colaboradores tenham sobre as suas responsabilidades e funções; 

falta de formação; conhecimento do produto e um melhor aproveitamento 

do sistema informático. Isto permitirá melhorar o conhecimento dos 

colaboradores sobre o seu posicionamento na organização e na estratégia e 

mais conhecimento sobre os produtos e melhor aproveitamento dos SI. 

 

Iniciativa C – Comprar melhor 

• As falhas associadas a esta iniciativa estão ligadas essencialmente à falta da 

capacidade de prever necessidades de stocks, falta de acompanhamento das 

ordens de compra, qualidade das mesmas e problemas logísticos internos. 

Este processo procurará eliminar problemas com a qualidade do produto e 

serviço (ex.: cumprimento de prazos) dos fornecedores, eliminar atrasos na 

resposta às encomendas dos clientes (devido a falta de stocks), e diminuir os 

custos de não conformidades. 

 

Iniciativa D – Implementar gestão por objectivos 

• Não existe uma gestão por objectivos. O objectivo é implementar o BSC, 

contabilidade analítica, e incentivos associados ao desempenho e promover 

a monitorização dos indicadores estratégicos e processos. 
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Iniciativa E – Melhorar base de dados 

• Eliminar deficiências e melhorar o acesso à base de dados dos clientes e a 

possibilidade de aceder a esta fora das instalações da Polisport. A 

informação dos clientes está dispersa e pretende-se que seja centralizada. 

 

Iniciativa F – Melhorar sistema de avaliação de custos dos produtos 

• O sistema não produz os resultados mais fiáveis e a sua arquitectura não é a 

mais indicada. Com esta iniciativa pretende-se criar um sistema que 

apresente resultados fiáveis dos custos de produção e desenvolvimento. Este 

irá permitir analisar as margens por produto. 

 

Iniciativa G – Melhorar tratamento das encomendas 

• Não existe uma previsão das necessidades dos clientes, definidas 

quantidades mínimas de encomendas ou um plano de produção. O objectivo 

é diminuir o número de “backorders”. 

 

Iniciativa H – Melhorar desenvolvimento 

• O processo de desenvolvimento, na opinião de alguns clientes, é moroso. 

Existem atrasos no desenvolvimento de projectos. A informação não circula 

eficientemente, e não existem descrições dos produtos a desenvolver e o seu 

conceito. Há falta de definição de objectivos e métricas nos projectos de 

desenvolvimento. O objectivo será melhorar o time-to-market do processo 

de inovação e criar melhores produtos. 

 

Iniciativa I – Criar e implementar plano de marketing 

• Não existem acções coerentes com a imagem de inovação e relação 

definidas no mapa da estratégia. A imagem da Polisport ainda está 

associada aos baixos preços. Para alterar, será necessário criar um plano de 

marketing que procure promover a imagem de inovação e de relação e que 

promova a marca e a imagem da Polisport perante os seus clientes. 
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Os indicadores definidos deverão ser medidos, não pelo simples acto de medir, mas 

pela capacidade dos resultados serem indutores de acções que possam corrigir e melhorar o 

posicionamento da organização. Os resultados obtidos mensalmente deverão ser 

monitorizados e analisados, como forma de apoiar a tomada de decisão e alinhar a empresa 

com a estratégia definida. As iniciativas devem fazer parte do dia-a-dia e dos processos da 

empresa. A implementação das iniciativas irão introduzir alterações, revisões aos processos 

críticos da organização de forma a adaptá-los à estratégia.   

 

II.5.7 - Evoluçãoxxx 
 

Em 2003 a Polisport deu início ao processo de implementação de abordagem por 

processos. A avaliação ocorrida ao longo destes anos tem como base a análise individual 

dos processos, reuniões, resultados dos indicadores, auditorias internas, externas e de 

certificação, ACPM’s (acções preventivas, correctivas e de melhoria), reclamações de 

clientes, inquéritos de satisfação a clientes, fornecedores e formação. 

Podemos dividir os resultados pelos mesmos grupos que compõem o BSC, 

indicando os que serão mais críticos ao comparar com os resultados pretendidos pelo SGQ 

definido, começando pelos resultados com a formação e algumas melhorias implementadas 

início na perspectiva de Aprendizagem e Desenvolvimento e seguindo numa perspectiva 

bottom-up. 

Na perspectiva de Aprendizagem, podemos destacar a formação, pelo incremento 

qualitativo que terá no desempenho das funções dos colaboradores. Os objectivos da 

mesma e a análise da sua eficácia deveriam ter um incremento qualitativo. Ao nível dos 

Recursos Humanos destaca-se também a elaboração de um plano de formação anual e 

inquérito à satisfação dos colaboradores. 

                                                
xxx Ver Anexos: Relatório de Revisão do Sistema e Relatório & Contas 
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 Formações 

Realizadas/Formações 

Planeadas 

N.º Pessoas Inscritas/N.º de 

pessoas que realizaram a 

formação 

2002 19/19 (100%) 89/56 (63%) 

2003 18/31 (58 %) 40/18 (45%) 

2004 16/24 (67%) 46/42 (91%) 

2005 33/40 (83%) 135/126 (93%) 

2006 28/39 (72%) 227/168 (66%) 
Dados : Relatórios de Revisão de Sistema  

 

Ao nível dos processos internos, podemos relevar a avaliação realizada aos 

fornecedores, tanto globalmente, como, de uma forma mais específica, à qualidade e 

prazos de entrega. Um factor positivo é a elaboração de um critério uniforme e comparável 

nos vários anos que avalie a performance dos fornecedores. Os pontos críticos para avaliar 

esta performance são a qualidade e o tempo de resposta. A avaliação feita aos 

fornecedores, em 2003, realça duas situações negativas: 

• Prazo de entrega – elemento crítico 

• Existência de muitos fornecedores com mau desempenho. 

 

Em 2004, houve maior necessidade de melhoria nos processos de prevenção de 

qualidade. A avaliação em 2004 aos fornecedores só se realizou no primeiro trimestre. 

Apesar disso, dos dados relativos à capacidade de resposta dos fornecedores, verifica-se 

várias perturbações devido à pouca qualidade de alguns fornecedores chave. Gerir melhor 

estas parceiras foi um dos pontos a melhorar para o ano de 2005, através de proximidade 

aos fornecedores e retomar a avaliação à resposta dos fornecedores foram alguns dos 

pontos a melhorar durante o ano de 2005. A Polisport tem encetado um trabalho de 

sensibilização junto dos seus fornecedores, procurando melhorar as parcerias com uma 

maior proximidade. 

Ao nível da divulgação da marca, a empresa apostou em especial no aparecimento 

em feiras internacionais da especialidade, patrocínios a equipas oficiais (portuguesas e de 

outros países), publicidade em publicações internacionais da especialidade, elaboração de 
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catálogos e maior número de visitas a clientes. Em 2004, a estratégia de divulgação 

continuou a mesma. 

O investimento realizado pela Polisport também procurou criar as bases para alargar 

a gama de produtos. O investimento realizado em equipamento básico (60% do 

Investimento Corpóreo, que representou 97% do investimento total), em especial em novos 

moldes, é representativo disso. Ao nível do imobilizado incorpóreo destaca-se o 

investimento em I&D e Propriedade Industrial. Este investimento teve um crescimento de 

30% relativamente ao ano 2002. O principal objectivo era obter a certificação dos 

produtos. A não obtenção seria uma desvantagem competitiva para entrar em mercados 

onde a certificação é exigida. O investimento em I&D foi próximo dos 50000€. Em 2004, 

o processo de inovação aumentou a sua relevância como objectivo estratégico e houve 

melhoria dos processos. Os projectos terminados cumpriram o planeamento e adoptaram 

novas fases de desenvolvimento do projecto, como testagem e validação do produto. Até 

2006 o investimento em I&D foi aumentando para cerca de 89 mil euros. O investimento 

foi realizado essencialmente na concepção e desenvolvimento de novos produtos (superior 

a 70%). 

A selecção de parcerias dentro dos parâmetros definidos e desejáveis pela Polisport 

e melhorias na avaliação do retorno dos projectos são pontos positivos a realçar. No 

entanto, ainda há que melhorar a capacidade de rentabilizar os projectos desenvolvidos, 

bem como a capacidade de resposta aos problemas de individualizar os produtos. 

Ao nível da perspectiva de clientes, os processos visam a maximização da 

satisfação do cliente. Será importante conhecer qual o grau de satisfação do cliente e saber 

como se pode melhorar este índice, através, por exemplo, do melhoramento do tratamento 

das suas reclamações. Ao nível da satisfação dos clientes podemos ver que houve uma 

ligeira melhoria face a 2002, passando de 76% para 77%, com um incremento na 

percentagem de respostas obtidas (de 49% em 142 inquéritos realizados para 58% em 150 

inquéritos realizados). 

Os principais motivos pelos quais os clientes escolhem a Polisport são o preço e 

qualidade. No lado oposto, os aspectos que os clientes menos relevam são a Inovação, a 

Marca e a Localização. O trabalho desenvolvido para melhorar a imagem resultou que, em 

2006, os clientes considerassem a “Parceria Negócio” (3.º lugar), Design (4.º lugar) e 

Gama de Produtos (5.º lugar) como factores de escolha da Polisport. A inovação surgiu na 
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sétima posição, com a qualidade e preço a continuarem a ser os principais motivos para a 

escolha de produtos Polisport. 

 

Inquéritos a Clientes Satisfeitos com a Polisport % Percentagem de 

respostas 

2002 76% 49% de 142 

2003 77% 58% de 150 

2004 77% 58% de 142 

2005 79% 57& de 156 

2006 79% 44% de 242 
Dados : Relatórios de Revisão de Sistema  

 

Ao nível das reclamações, houve um aumento desde de 2002 até 2006, quando 

havia um objectivo de decréscimo. A percentagem de reclamações por facturas emitidas 

foi 3,5% em 2006, 3,4% em 2005, 3,2% em 2004, 2,6% em 2003 e 2,3% em 2002. O 

objectivo eram os 2% de reclamações por factura Apesar de não ter havido melhoria nos 

resultados a melhoria deste processo ajuda a conhecer quais as principais reclamações e 

agir sobre esses processos. Em 2003 não havia ainda mecanismos que permitissem 

contabilizar os custos de não-qualidade. Em 2004 identificaram-se como principais pontos 

fracos a não definição de um critério do que é ou não uma reclamação. As principais 

reclamações incidiram sobre problemas com o produto, 52% (essencialmente problemas 

funcionais e cosméticos), e problemas no serviço (45%). Apesar de não ser significativo, 

houve problemas com novos projectos e alguma “imaturidade” dos mesmos. Apesar de 

residuais, estas reclamações incidem sobre uma das propostas de valores definidos pela 

organização para a sua diferenciação da concorrência. As reclamações originaram novas 

acções sobre os procedimentos de prevenção e inspecção. 
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 N.º de Reclamações 
N.º Reclamações Total/N.º 

facturas emitidas 

2002 36 2,3% 

2003 54 2,6% 

2004 69 3,2% 

2005 77 3,4% 

2006 98 3,5% 
Dados : Relatórios de Revisão de Sistema 

Ao nível financeiro, a empresa tinha aumentado o seu volume de vendas em 2003 

em relação ao ano de 2002 em 41%. O principal mercado é o mercado comunitário (63% 

das vendas totais), com principal destaque para a França, Noruega, Alemanha, Espanha e 

Portugal. Este aumento de vendas estará associado à maior divulgação da marca, aumento 

da gama de produtos, penetração em novos mercados e reforço na posição de mercado 

noutros países (a realçar o crescimento na Noruega, EUA e Austrália). Em 2004, o volume 

de vendas continuou a crescer para os 11.337 euros. Um dos motivos apresentados passou 

pela melhoria da imagem (re-styling) dos produtos com, por exemplo, embalagens 

inovadoras. As principais alterações face a 2004 passaram pelo decréscimo de vendas no 

mercado francês em favor do italiano (devido à mudança da central de compras de um 

cliente). O desenvolvimento de parcerias levou a crescimentos de vendas em alguns 

mercados como a Noruega. A destacar o volume de vendas para a Alemanha e para os 

EUA (Ao mesmo nível das vendas para Espanha). Em 2005 e 2006 as vendas cresceram 

tendo atingido os 13.672.609,33€ em 2006. Os motivos apresentados foram o aumento de 

vendas de outras gamas de produtos, o crescimento em diversos mercados e o aumento da 

oferta. Em 2006 os mercados com maior peso nas vendas são a Alemanha (12%), Itália 

(12%) e a Noruega (10%). 

Ano Volume Negócios 

2002 6.788.888 € 

2003 9.589.062 € 

2004 11.337.397 € 

2005 12.092.565 € 

2006 13.672.609 € 
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II.6 - Conclusão 
 

Neste estudo de caso podemos ver a capacidade do BSC ser implementado e 

adaptado às características de uma PME. No entanto, a sua implementação deverá ser 

adaptada à estrutura mais simples que as PME’s possuem. Alguns autores referidos atrás, 

como Andersen et al (2001) e S. D. Sousa et al (2005) defendem que sistemas de gestão da 

qualidade total (onde enquadram o BSC) associados ao negócio trazem influências 

positivas à melhoria de desempenho e das decisões estratégicas. Neste caso, a 

implementação do BSC esteve associada à implementação de um SGQ na organização. 

Kaplan, R. & Lamotte, G. (2001) afirmam que os programas de qualidade e o BSC 

têm características semelhantes, como o facto de se basearem em indicadores, na melhoria 

de performance, serem indutores de mudança, entre outros. A grande diferença está na 

finalidade de cada uma das ferramentas. 

A conjunção do BSC com o SGQ pode fortalecê-lo, pois focaliza-o nos clientes 

estratégicos e nos resultados financeiros. O SGQ dá uma visão sistémica dos processos 

críticos que fortalecem a proposta de valor. A conjugação do BSC com a ISO 9000 fornece 

um enquadramento estratégico aos processos, numa relação de causalidade através do 

mapa estratégico. O BSC será também útil na identificação dos processos críticos para a 

organização implementar ou na primazia a dar aos processos necessários para atingir a 

estratégia. 

A implementação destas duas metodologias integradas trouxe à Polisport várias 

vantagens. A definição de uma estratégia com base nos resultados futuros desejados, um 

maior conhecimento operacional interno e a definição de planos de transformação. A 

avaliação dos resultados e correcção de possíveis problemas futuros ajuda a melhorar a 

performance e a melhorar a credibilidade de empresa. No entanto, a aplicação do BSC nas 

PME’s não deve ser feita da mesma forma que nas GE’s. Tal como referem Russo, J. 

(2006) e McAdam, R. (1999), a inexistência de grandes formalismos e complexidades 

organizacionais são características que não existem nas GE’s. O BSC a aplicar terá de ser 

simplificado de forma a não aumentar os formalismos das PME’s, devendo aproximar as 

decisões estratégicas da área mais operacional. Uma das vantagens que há na 

implementação do BSC nas PME’s é a definição estratégica. Segundo alguns autores, 
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enunciados atrás, a definição estratégica é uma lacuna muitas vezes apontada às PME’s. Os 

resultados financeiros obtidos pela Polisport desde 2003 têm vindo em crescimento, a 

empresa tem entrado em mercados tradicionalmente exigentes ao nível da qualidade 

(Noruega, Alemanha) e conseguido penetrar em alguns clientes importantes para a 

empresa. No estudo de Chiara e Minguzzi (2002), para as empresas que apostam na 

internacionalização a qualidade e a capacidade de satisfazer os clientes são factores 

importantes para o sucesso. 

Ao nível da imagem de inovação e relação, que foram consideradas como as linhas 

orientadoras para a Polisport crescer, podemos dizer que houve uma melhoria nos motivos 

pelas quais os clientes escolhem a Polisport. Houve um crescimento da importância destes 

factores para os clientes terem escolhido a Polisport; no entanto, este será um aspecto ainda 

a melhorar. Poderão ser criadas iniciativas mais incisivas de forma a melhorar a visão dos 

clientes. Algumas iniciativas podem passar por um maior clima de parceria com os clientes 

(da mesma forma que é feito com os fornecedores), de modo a perceber o porquê de a 

Polisport não ser vista como uma marca inovadora. Outra hipótese poderá passar por 

“escutar” mais o cliente e perceber e antecipar melhor as suas necessidades. 

A nível interno, a preocupação da melhoria da relação, imagem e inovação deu 

origem a dois novos departamentos (Marketing e Inovação), para um melhor 

acompanhamento e gestão das actividades desenvolvidas neste âmbito. 

O trabalho de desenvolvimento interno tem comprometido a gestão na procura de 

melhoria nos seus processos críticos, apesar dos resultados de algumas das melhorias ainda 

não se terem feito sentir de uma forma constante, sustentada, ou ainda serem ténues e 

necessitarem de consolidação. Bergeron (2000) citado por Russo, J (2006) refere que as 

PME’s descuram muitas vezes os processos internos e a perspectiva de desenvolvimento e 

aprendizagem organizacional, os processos relacionados com os processos ligados à 

formação e à identificação de formação mais específica e necessária aos colaboradores. A 

metodologia de implementação trouxe à Polisport várias vantagens, como a identificação 

dos processos críticos para o sucesso da estratégia definida. Outra vantagem está na 

capacidade de pensar o futuro e alinhar os processos com a visão e os resultados futuros 

desejados. A implementação destes dois sistemas permite, também, o conhecimento mais 

próximo da realidade, através da utilização dos indicadores de avaliação dos processos. 

Estes têm sido úteis na ajuda da tomada de decisão de melhorias a implementar. 
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A concluir, podemos considerar que a implementação na Polisport tem sido 

positiva, com melhoria em vários aspectos organizacionais e de informação. A procura da 

melhoria da proposta de valor para os seus clientes poderá ser um elemento diferenciador 

da concorrência e melhoria das suas margens. No entanto, podemos definir, ainda, como 

elementos a melhorar, o envolvimento e conhecimento no relacionamento com os 

elementos externos à Polisport; a melhoria e adopção de mecanismos que dêem voz aos 

clientes num clima de parceria; o melhor envolvimento com os fornecedores mais críticos. 

Algumas acções internas de melhoria arrastaram-se demasiado no tempo. Será 

importante definir metas temporais para implementar algumas tarefas, quando estas são 

mais críticas para a organização. O conhecimento da concorrência de referência no 

mercado e dos seus pontos fortes, como o conhecimento da posição da Polisport no 

mercado através de análise comparativa (ex. Análise SWOT), poderá ser útil na definição 

de novos processos de melhoria. 

Relativamente à implementação do BSC nas PME’s, tal será possível mas com as 

devidas adaptações à sua realidade organizacional, como já foi referido anteriormente em 

estudos de vários autores. A possibilidade de integração desta ferramenta com a norma ISO 

9000 alarga a potencialidade das duas ferramentas. Ao BSC, a possibilidade de uma maior 

divulgação e implementação em Portugal, com melhorias ao nível de gestão. Existiam em 

2004 cerca de 4700 empresas certificadas com a norma ISO 9000. Nos estudos referidos 

no capítulo anterior, apesar de não serem um retrato global da implementação do BSC em 

Portugal, a divulgação do BSC não está tão disseminada como a ISO 9000. 

A necessidade da ISO 9000 ter um sistema de gestão com uma abordagem por 

processos pode ser uma oportunidade de expansão, ainda mais porque o BSC trará mais-

valia ao SGQ e à organização na definição de uma estratégia e processos críticos. O 

possível maior conhecimento da ISO 9000, e a sua abordagem bastante operacional 

(incidência em processos operacionais) poderá ser um elemento facilitador de 

implementação e desenho estratégico nas PME’s. 
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Capítulo III - Estudo de Caso 2: O BSC no I&D 

 

III.1 - O BSC no I&D 
 

Segundo Bremser, W. e Barsky, N. (2004)xxxi, a capacidade de uma organização 

obter uma vantagem competitiva sustentável está na sua capacidade de desenvolver, 

alavancar e renovar os seus recursos chave. Muitas organizações percebem e declaram que 

as suas vantagens futuras derivam do seu comprometimento com a investigação contínua. 

No entanto, muitas organizações ainda têm dificuldades em conseguir avaliar o I&D. Por 

exemplo, os principais problemas identificados por um estudo que envolveu 230 membros 

do Industrial Research Institute foram a capacidade de gerir a I&D para o crescimento 

económico, balancear os objectivos de longo e curto prazo da I&D e a integração de do 

planeamento tecnológico com estratégia da organização. 

Para Pearson’s et al (2000), o papel da I&D mudou de um ponto onde estava um 

pouco distante e isolada, para uma situação onde está muito mais integrada com o processo 

de desenvolvimento de produto. Actualmente, a I&D é vista como mais um factor 

estratégico de diferenciação da organização e, assim sendo, tem de estar alinhada com a 

restante organização (diferentes departamentos, objectivos, estratégia e visão). A gestão da 

organização terá como desafio estruturar os elementos de avaliação (custos, decisões de 

investimento, lucro) num departamento tão específico como a I&D. 

 

III.1.1 – Brown, M. & Svenson, R. 
 

No seu estudo, Brown M. & Svenson R. (1998) ouviram a opinião de vários 

cientistas e engenheiros que consideravam ser impossível medir eficazmente a “produção” 

de I&D, e que esta mesma medição oprimia a criatividade e motivação dos profissionais 

envolvidos. A ideia de ser impossível medir a produtividade da I&D deriva do facto de 

modelos que tinham esta finalidade terem falhado. A razão da resistência a um sistema de 

                                                
xxxi  Citando Wernerfelt (1984) 
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avaliação da I&D pode estar associada ao receio destes sistemas apontarem falhas ou falta 

de produtividade dos departamentos de I&D. 

No entanto, os autores consideram que, apesar de difícil, não é impossível medir a 

produtividade, desde que aplicando os sistemas adequados. O laboratório de I&D é visto 

como um sistema com inputs, processos e outputs, conforme se pode ver na figura 

seguinte. 

 
Fig. 13: O Departamento de I&D como Sistema 

Fonte: Brown M. & Svenson R. (1998). 

 

Os autores identificam neste esquema os seguintes componentes: 

• Entradas (todas as ideias, sugestões e requisitos provenientes de outros 

departamentos quanto a um produto, pessoas, etc.). 

• Sistema de Processamento (todo o processo de pesquisa, propostas, teste de 

hipóteses, relatórios) 

• Produção Típica (podem incluir patentes, novos produtos, publicações ou 

conhecimento que não existia anteriormente) 

• Sistema Receptivo (serão os clientes do trabalho desenvolvido no I&D, 

como, por exemplo, os restantes departamentos: marketing, operações, 

produção, etc) 

• Resultados (são os resultados obtidos que criam valor para a organização. 

Estes derivam da aplicação dos resultados obtidos no I&D [Sistema de 



 80

Processamento] nos processos dos outros departamentos [Sistema 

Receptivo]. Estes resultados podem ser na redução de custos, melhorias de 

produtos, etc) 

• Avaliação interna dos Processos e Feedback (é a avaliação interna do 

laboratório de I&D e devolve a informação obtida às pessoas envolvidas 

nesse processo. Alguns exemplos podem ser as propostas de investigação 

apresentadas, os pareceres técnicos sobre um dado artigo ou o orçamento, 

entre outros) 

• Produção (o resultados do laboratório de I&D devem ser avaliados numa 

vertente qualitativa, quantitativa e de custo) 

• Resultados (medir os outputs não é suficiente, devem-se também avaliar os 

resultados para a organização. Os resultados do I&D devem ser 

mensuráveis ao avaliar os resultados da organização. 

 

Os autores referem como causas para o insucesso dos sistemas de avaliação no I&D 

a demasiada focalização na avaliação dos seus processos e feedback (a avaliação interna 

pode induzir em excelentes resultados sem que haja criação de valor para a organização). 

A excessiva focalização na avaliação comportamental das pessoas, medir outputs de valor 

questionável para a organização (não basta medir a quantidade de “papers” produzidos ou 

produtos desenvolvidos, é preciso avaliar a sua qualidade e o valor para a organização). A 

criação de sistemas muito complexos, ou muito subjectivos, pode levar a excesso de 

informação o que, segundo os autores, será tão perigoso como nenhuma informação. As 

pessoas irão concentrar-se apenas nas que consideram mais importantes. Quanto à 

subjectividade de avaliar qualitativamente o trabalho, é importante, mas não deve ser 

excessivo e os parâmetros devem ser bem definidos. 

Os autores sugerem as linhas gerais ideais para a construção de um sistema de 

avaliação. Este deve avaliar não só os processos internos do I&D, como o seu impacto nos 

resultados da organização, focar as medidas nos resultados e não tanto na avaliação 

comportamental, medir apenas os outputs que acrescem valor à organização, tornar o 

sistema simples (apenas com os indicadores chave integrem a qualidade, quantidade e 

custo), criar um sistema objectivo (minimizar a subjectividade dos indicadores, com o 

recurso, por exemplo a pessoas externas ao I&D) e não confundir a fase de “Investigação” 
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com a fase de “Desenvolvimento” (apesar de próximas, elas têm características diferentes, 

o que leva a diferentes métricas de avaliação). 

 

III.1.2 - Bremser, W.G. & Barsky, N.P. 
 

Estes autores defendem que, na actual realidade competitiva e de mudança é 

necessário implementar sistemas de avaliação integrados que englobem medidas 

financeiras e não financeiras, e que sejam capazes de transmitir e gerir a estratégia. 

Deverão ser sistemas capazes de alinhar todos os departamentos da organização em função 

da estratégia corporativa. 

A utilização de sistemas integrados de avaliação permitiram concluir que as 

actividades de I&D não são isoladas, e que são peça fundamental na estratégia da 

organizaçãoxxxii, pelo que deverão estar alinhadas com a estratégia. Os autores consideram, 

ainda, que existe um desafio na avaliação do I&D, que é analisar os custos passados e 

integrá-los com a perspectiva financeira e de longo-prazo. Segundo Neufeld et al 

(2001)xxxiii, o BSC é o mais promissor sistema de avaliação no que respeita à avaliação da 

I&D. 

Os autores citam vários estudosxxxiv sobre as métricas usadas no I&D, que referem 

que a combinação de um sistema integrado com medidas quantitativas e qualitativas é mais 

eficaz, apesar de ser um sistema mais complexo. As métricas têm de ser as adequadas às 

características da I&D, à investigação realizada, ciclo de vida, análise de custo/benefício. 

Face às necessidades apresentadas, o BSC pode, segundo os autores, ser um “sistema de 

avaliação de performance” com o intuito de implementação estratégica capaz de ter 

bastante utilidade na avaliação do I&D. 

Segundo os autores, ao utilizar o BSC, as medidas de avaliação não financeiras no 

I&D terão maior impacto nos processos internos do BSC corporativo. Os factores eficácia, 

eficiência e tempo poderão ser preponderantes para a estratégia corporativa. Um ponto 

também considerado crítico pelos autores é a capacidade de combinar a avaliação da 

performance estratégica e financeira ao longo do tempo. 

                                                
xxxii Klein, (1998), Kerssans-van Drongelen and Bilderbeek (1998), Pearson et al (2000) 
xxxiii Citado por Bremser, WG e Barsky, NP (2004) 
xxxiv Foster et al (1985), Moser (1985), Brown and Svenson (1998), Griffin and Page (1993), Shumann et al 
(1995), Chiesa et al (1996), Werner and Souder (1997) 
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A capacidade de avaliar a criação de valor utilizando o modelo de cash flows é um 

pouco redutora quando se pretende avaliar o valor criado pelo I&D. Os autores sugerem a 

adopção de uma abordagem “real option” (por exemplo: Stage-gate). Dessa forma, 

pretende-se minimizar o risco de mercadoxxxv. Os modelos “real option” usados 

conjuntamente com o BSC permitem avaliar os investimentos que devem ser escolhidos 

tendo em conta a óptica financeira e estratégica da organização. 

 

III.1.3 - Kerssens-van Drongelen, Inge C. et al 
  

Estes autores referem que, apesar da especificidade dos processos associados à 

I&D, não é impossível avaliar a sua performance. A avaliação da I&D pode ser dividida 

em dois tipos de indicadores: indicadores que fomentam o ambiente organizacional 

propício ao I&D e os indicadores de controlo, que permitem avaliar a evolução dos 

indicadores definidos e compará-los com metas estabelecidas, e dessa forma apoiar a 

tomada de decisão. A conjugação destes dois tipos é importante não só para a 

implementação das melhores práticas (primeiro tipo de indicadores), como o feedback da 

sua aplicação (segundo tipo de indicadores). 

Os autores consideram útil distinguir entre o que é o departamento de I&D e a 

função de I&D numa organização. Segundo eles, a função do I&D terá que iniciar, 

desenvolver, e acompanhar o processo de desenvolvimento do produto na organização. 

Este processo terá resultado positivo se a função de I&D for capaz de contribuir para a 

gestão de topo atingir os objectivos e visão da organização. Ao departamento de I&D estão 

associadas as tarefas de identificação, aquisição, e manutenção dos conhecimentos técnicos 

necessários à organização. 

Em relação ao BSC, os autores consideram que este possui uma estrutura adequada 

para conjugar as métricas associadas à função do I&D e ao departamento do I&D. 

Referem, por exemplo, que num departamento de Investigação as perspectivas em foco 

poderão ser as de perspectiva interna e de Aprendizagem e Desenvolvimento, podendo não 

ser usada a perspectiva financeira. O sistema terá mais eficácia quando a avaliação aos 

indicadores é feita numa base mensal, bimensal ou trimestral. A avaliação tem apenas uma 

                                                
xxxv  Bóer (2000) citado por Bremser, W & Barsky, N. (2004) 
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função de diagnóstico, não tem impacto na performance. A melhoria da performance 

atinge-se com a melhoria dos processos com base na informação obtida. 

 

III.1.4 - Pearson’s et al 
 

  Actualmente, segundo os autores, existem alguns sistemas de avaliação 

como o BSC, que são muitas vezes referidos como sistemas melhores a avaliar a I&D do 

que os métodos tradicionais. No entanto, os autores são apologistas de que os sistemas (os 

mais recentes, como o BSC, os tradicionais, como “Discounted Cash Flow”) são 

complementares. Esta visão depende da posição do departamento face ao mercado e aos 

seus clientes. Muitas organizações de I&D são vistas e geridas como um verdadeiro 

negócio, havendo exemplos de algumas que são cotadas em bolsa. Esta abordagem não é 

totalmente nova. No entanto, um dos factores que define a forma de avaliar um 

departamento de I&D é o facto de ele ser abordado ou como um “cost-centre” ou “profit-

centre”. Esta diferença é capaz de influenciar a forma de premiar os colaboradores, cultura, 

estratégia e estruturas. 

A avaliação da I&D deve ser consistente com a sua forma de organização, gestão, 

processos de decisão e a cultura do departamento. As medidas de avaliação, desde que 

apropriadas, devem ser capazes de medir a contribuição para a criação de valor e 

competitividade da organização. 

Segundo os autores, modelos como o BSC permitem alargar a avaliação, não só à 

vertente financeira, como à vertente de processos e aprendizagem, sempre tendo como 

fundo a cultura e estrutura organizacional onde a I&D está inserida. 

 

III.1.5 - Tipping, James W. et al 
 

Segundo os autores, a I&D pode ser o alicerce para futuros ganhos da organização. 

Esta pode ser representada através de uma abordagem por eles defendida denominada 

“Technology Value Pyramid” (TVP). Esta abordagem poderá ser útil na ligação da I&D à 

estratégia e ganhos financeiros. O modelo TVP, segundo os autores, é capaz de rever a 
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performance atingida e avaliar a performance futura. Este conceito permitirá avaliar as 

principais fraquezas da I&D. 

Segundo os autores não existia um mecanismo capaz de avaliar satisfatoriamente a 

I&D, o que leva a que os gestores, mesmo tendo os melhores recursos, não consigam 

avaliar eficazmente os impactos da I&D e as suas vantagens competitivas. Muitas 

organizações têm tido dificuldade em integrar o departamento com a restante organização 

devido à falta de uma metodologia capaz. 

A nível contabilístico, é necessário perceber a especificidade do departamento de 

I&D e ser capaz de transmitir valores, com estas especificidades, os seus reais impactos na 

organização para uma visão partilhada por todos. Este processo passa pela capacidade do 

I&D de comunicar com os stakeholders e os envolver neste processo. Estas parcerias 

permitem que se definam metas credíveis para os seus indicadores, e no limite, alavancar o 

valor da I&D. Avaliar a I&D com base apenas nos novos produtos é considerado redutor e 

incapaz de analisar a influência que a I&D tem no dia-a-dia da organização e na sua 

operacionalidade. 

Este modelo integra verticalmente os níveis de gestão capazes de descrever a 

inovação na organização e defende que, para a criação de valor para a organização, a I&D 

deve: 

 Promover o aumento de valor para a organização; 

 Estar ligada aos objectivos estratégicos da organização; 

 Ser capaz de produzir resultados de uma forma sustentada no tempo. 

 

As medidas de avaliação ideais para a inovação serão aquelas que são capazes de 

induzir, nos processos críticos, melhorias no valor da inovação e na sua capacidade de 

desenvolver o valor da organização no longo-prazo. 

No nível intermédio do modelo TVP está a ligação da I&D ao próprio negócio da 

organização. Neste nível, procura-se avaliar a ligação da estratégia da I&D à estratégia da 

organização. Ao nível da criação de valor (topo da pirâmide), o modelo procura analisar os 

resultados da I&D. Esta avaliação permite analisar como é que o desenvolvimento da I&D 

contribui para o crescimento da organização, tanto para os shareholders, como de uma 

forma prospectiva (tendo por base a carteira de I&D) para o potencial de crescimento de 

I&D e, consequentemente, da organização. 
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Fig. 14: Pirâmide de Valor Tecnológico (TVP – Techonology Value Pyramid) Adaptado de Tipping, 

James W. et al (1995) 

 

Este modelo assenta em três premissas: 

 As melhorias das organizações estão associadas aos resultados da I&D; 

 Os vários stakeholders têm diferentes pesos consoante os grupos; 

 São aplicadas diferentes escalas temporais consoante os stakeholders. 

 

Os indicadores devem ser usados com cautela, pois nem todos são aplicáveis a todas 

as organizações e nem a todos os momentos. Cada organização deve escolher um pequeno 

grupo de indicadores capazes de induzir a evolução de valor da organização a partir da 

I&D. 
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Este é um modelo que deverá ser aplicado numa vertente “top-down” e orientado 

para os resultados, sempre numa perspectiva de criação de valor para a organização e 

integrado nas métricas com previsão de crescimento para a organização. Um factor 

importante é que estes indicadores são uma “fotografia do momento”. Outro elemento que 

os autores informam é que a “Value Creation” é uma condição necessária, mas não 

suficiente, para que a organização cresça. 

 

III.1.6 - Meyersdorf, Doron et al 
 

Segundo os autores, a produtividade da I&D pode ser avaliada pelos resultados e 

suas consequências nas organizações. A análise e avaliação é o princípio para a melhoria 

contínua dos processos. Segundo estes autores existe uma lacuna na avaliação da 

Qualidade na I&D. 

 

III.1.7 MT Hansen et al 
 

Os autores defendem, desde logo, que tanto a estratégia como os mecanismos de 

inovação não são os mesmos em todas as organizações. Neste artigo, os autores 

consideram que a Cadeia de Valor da Inovação integra de uma forma sequencial as fases 

da geração da ideia, difusão e desenvolvimento. Para que haja uma melhoria neste 

processo, é necessário que este seja visto como um processo integrado desde a ideia até ao 

produto final. Os autores dividem este processo em três fases: 

 Geração da Ideia 

■ Que envolve a criação de ideias tanto dentro da organização, como obtendo 

essas ideias em fontes externas à organização. 

 Aplicação das Ideias 

■ As ideias por si só não trazem valor acrescentado. São necessários sistemas 

capazes tanto para as avaliar financeiramente, quanto à adequação à 

estratégia da organização. 

 Difusão das Ideias 



 87

• É necessário que haja consistência organizacional antes do lançamento do 

produto. 

 
Fig. 15: Cadeia de Valor da Inovação 

Adaptado de MT Hansen, et al (2007) 

 

O processo de inovação deve ser visto como uma cadeia de valor encadeada numa 

análise aos seus elos. Esta abordagem traz vantagens na aprendizagem. Os pontos fortes no 

processo inovativo devem ser acompanhados por forças equivalentes noutras áreas. Um 

ponto forte (por exemplo: geração de ideias) não será suficiente para um processo forte e 

sustentado. 

Ao aplicarem uma abordagem tailorlista ao processo de inovação, procurando 

eliminar os elos mais fracos, os gestores fortalecerão a cadeia de valor como um todo. 

Esta abordagem implica o uso de indicadores de performance aplicados aos elos de 

cada estágio. Não bastará elevar a importância dos indicadores, mas elevar também a acção 

das pessoas envolvidas no processo. A abordagem, segundo os autores, oferece uma 

abordagem sistémica de abordar o processo inovativo. 
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III.1.8 - Cooper, R.G. e Cooper, R.G. et al  
 

O desenvolvimento de projectos de novas tecnologias deve ser alvo de um 

tratamento diferente, porque tem características diferentes. São muitas vezes apenas uma 

pequena parte da organização, mas podem trazer grandes vantagens competitivas. 

Normalmente existem algumas resistências por parte das empresas para desenvolver este 

tipo de projectos, devido a razões como a busca de resultados no curto-prazo e as 

dificuldades associadas a estes tipos de empreendimentos. Existem mais riscos associados 

e incertezas nos resultados, bem como indefinições de mercado e de produto. O autor 

sugere uma adaptação da abordagem Stage-GateTM para o desenvolvimento de projectos 

tecnológicos. Esta metodologia assenta num conjunto de melhores práticas a ser seguida 

pela equipa de desenvolvimento. O objectivo é reduzir os riscos associados a estes 

projectos. 

Sendo esta uma abordagem por etapas, no final de cada etapa deve haver uma 

avaliação dos resultados obtidos do trabalho desenvolvido e comparação com os resultados 

desejados. Os projectos serão avaliados pelo seu potencial e pela sua ligação à estratégia da 

organização. À medida que se vai avançando no Stage-GateTM, mais informação é 

necessária para sustentar as decisões, pois cada decisão implica maior comprometimento e 

disponibilidade por parte da gestão de topo. 

Estes projectos necessitam de medidas de avaliação especiais, em particular na fase 

inicial do projecto. As medidas mais tradicionais, como as financeiras, não são as mais 

apropriadas. A abordagem a adoptar passará por um conjunto de métricas que sejam 

capazes de avaliar o projecto como um todo. O autor sugere um conjunto de pontos que 

ajudem a definir prioridades quanto aos projectos em carteira. Estes devem ser avaliados 

quanto ao seu enquadramento na estratégia da organização, se a organização obtém 

vantagens competitivas, probabilidade de um projecto ser executável tecnicamente, 

probabilidade do projecto ser comercialmente aceite e futuros proveitos do projecto. 

Os autores citam o exemplo da Procter & Gamble, onde os colaboradores definem 

objectivos a atingir para considerarem o projecto um sucesso. Para que estes projectos 

tenham sucesso, algumas metas, como os resultados técnicos ou tempo, são definidos. O 

esquema de fases ajuda a que sejam definidas metas realistas, sob pena de o projecto ser 

finalizado por não atingir os resultados. 
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A aposta e investimento a fazer deve ser ponderado de acordo com a estratégia e 

com as perspectivas de sustentabilidade e reforço da estratégia e ganhos competitivos que 

o novo projecto potencialmente oferece. 

 

 
Fig. 16: Stage-GateTM para Projectos de Desenvolvimento de Novas Tecnologias 

Adaptado de Cooper, R. G. (2006) 

 

Um exemplo da integração da metodologia Stage-GateTM, para melhorar o 

desenvolvimento de produtos, conseguir vantagens competitivas e melhoria de posição de 

mercado, é a Procter & Gamble (P&G)xxxvi e o trabalho que esta desenvolveu para 

melhorar a sua performance. Foi desenvolvida uma abordagem que tem por base o aspecto 

de um diamante. Para atingir o sucesso, definiram-se quatro vectores com o objectivo de 

adquirir melhorias no desenvolvimento e rentabilidade de produtos. Os factores que 

consideraram ser os essenciais foram: 

 Definir uma estratégia de desenvolvimento de produtos e tecnologias, 

 Processo de desenvolvimento de ideias eficaz e eficiente 

 Pessoas, cultura e clima envolvente 

                                                
xxxvi O exemplo é desenvolvido no estudo “Succeeding at New Product Development the P&G way: A key 

element is using the “Innovation Diamond””, Cooper, R. et al  (2005) 
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 Recursos aplicados aos projectos aos melhores projectos 

 

 Todos estes factores têm de ser bem sucedidos. O diamante pode ser dividido em 

duas partes. A parte superior está a ligar a inovação e o seu planeamento à estratégia. Um 

dos princípios é a gestão da carteira estar associada à estratégia adoptada pela organização. 

A parte inferior do diamante está associada à parte mais operacional do processo, focando-

se nos resultados a atingir com os recursos necessários para a obtenção do sucesso. 

 
Fig. 17: Diamante de Desenvolvimento de Produtos da Procter & Gamble,  Adaptado de 

“Succeeding at New Product Development the P&G way: A key element is using the “Innovation 

Diamond””, Cooper, R. et al  (2005) 

 

O primeiro factor (Estratégia de Desenvolvimento de Produtos e Tecnologias) é, 

num sentido mais lato, a procura em alinhar o desenvolvimento dos produtos e as suas 

equipas com a estratégia da organização. Como primeiro elemento deste factor, os autores 

referem a necessidade de existência de uma estratégia para a inovação com objectivos 
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claros. Um segundo elemento será o controlo da cadeia de valor da inovação para que toda 

a rede na cadeia de valor esteja ligada à estratégia e ao mercado. 

Um segundo factor indutor de resultados positivos é a existência de um sistema 

eficaz para o desenvolvimento de novos produtos, um sistema capaz de controlar os 

processos desde a geração da ideia até ao lançamento de mercado. De realçar que os 

processos devem ser bem definidos sob pena de enfraquecer a eficácia do sistema de apoio 

à gestão da inovação. No entanto, conforme exemplo da P&G, não basta a existência de 

processos bem definidos. Estes deverão ser coerentes com os princípios da organização. 

Neste exemplo, o Stage-Gate é apenas uma peça no sistema de gestão estratégica para o 

desenvolvimento da P&G, situando-se na parte operacional da pirâmide. 

O terceiro factor presente no Diamante da P&G é a capacidade de gerir a carteira de 

projectos e os recursos alocados a cada um. É necessário que haja uma escolha dos 

projectos a realizar e o melhor planeamento para a alocação de recursos. A aproximação da 

gestão de da carteira ao planeamento dos recursos teve efeitos positivos, como melhorias 

da disciplina e eficiência na alocação dos recursos. 

O quarto factor prende-se com as pessoas, cultura e liderança. A gestão de topo tem 

de estar envolvida e comprometida com a visão delineada, com a estratégia para a 

inovação e os factores indutores dos melhores resultados. Aliado à liderança é fundamental 

que haja um clima positivo e de confiança. 

 

III.1.9 - Jones, L. M. & Pitts, Barbara 
 

Ao implementar este tipo de projectos, é importante que as bases sejam fortes para 

que as estruturas não entrem em colapso. Nesta fase é importante que os processos estejam 

bem definidos, que se conheçam os pontos fortes e fracos e que não haja constrangimentos 

na implementação de mudanças. O papel de cada pessoa nos processos deve ser bem 

definido. O processo de inovação deve estar integrado com a estratégia da organização. 

Um outro factor que contribui para o sucesso da implementação de um sistema como 

Stage-GateTM ou similares será a comunicação. A capacidade de comunicar deverá ser um 

elemento facilitador e deve ser feito sempre de uma forma clara, concisa e constante. Para 

avaliar performance, é necessário avaliar os processos e os sus resultados. Os indicadores 
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deverão possuir algumas características como a mensurabilidade, serem indutores de 

acção, relevância e temporalidade. 

 

III.1.10 - Eilat H, et al 
 

Nas últimas décadas, tem-se assistido a uma maior preocupação e estudos sobre a 

avaliação eficiente da I&D e dos seus efeitos e potencial nas organizações. Houve o 

desenvolvimento de alguns modelos que têm por objectivo desde a simples classificação 

dos projectos até modelos multi-critérios para apoio à decisão. 

Este estudo incide numa abordagem de análise da I&D utilizando o BSC, um 

modelo de apoio à decisão não só aplicável à continuidade ou não dos projectos, como no 

investimento a realizar em cada um através da alocação de recursos. Esta avaliação 

envolve múltiplos critérios, como: 

• Integração com a missão e valores da organização; 

• Capacidade de alavancar estrategicamente a organização; 

• Probabilidade de ser bem sucedido tecnicamente e comercialmente. 

 

Neste tipo de projectos, é muitas vezes difícil usar medidas quantitativas como a 

Rentabilidade do Capital Investido (ROI) e existe maior apetência para medidas 

qualitativas como o conhecimento de mercado e a satisfação do cliente. 

O uso do BSC na I&D deve ter por base critérios que sejam os mais importantes 

para os seus gestores e a sua possibilidade de obter informação credível que sustentem os 

indicadores. Deve haver uma ligação entre o curto e o longo prazo. No trabalho realizado, 

os autores integram um BSC com outra metodologia (DEAxxxvii). O BSC servirá para o 

avaliar ao processo de I&D e apoiar as decisões ao longo do ciclo de vida do projecto. 

Ao nível da fase de selecção dos projectos, o BSC será útil na definição de critérios 

para avaliar a atractividade e potencial dos projectos. Nesta fase, as métricas enquadram-se 

numa perspectiva de avaliação das perspectivas futuras. Na fase de planeamento, as 

métricas terão como principais objectivos avaliar os projectos relativamente ao 

alinhamento face à estratégia da organização, alocação de recursos e definição de metas. 

                                                
xxxvii Neste trabalho não vamos versar sobre o modelo DEA. Este é um modelo matemático que poderá ser 
útil no relacionamento e comparação pelos resultados obtidos nos vários projectos e apoio à decisão. 
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Na fase seguinte, a da execução, as métricas usadas poderão ajudar a perceber o valor dos 

projectos, a definição de prioridades e a comunicação de resultados. As métricas serão uma 

mistura entre a avaliação potencial do valor futuro do projecto e métricas dos resultados 

atingidos. A principal diferença nesta proposta é a utilização de uma nova perspectiva: 

Incerteza. Esta perspectiva procura analisar e enquadrar as incertezas quanto ao sucesso 

dos projectos, na sua vertente técnica e comercial. 

 

III.2 - Martiferxxxviii 
 

A Martifer foi criada no início do ano de 1990, mais precisamente a 21 de Abril. 

Era uma sociedade por quotas com um capital social de 4500 contos (cerca de 22500 

euros). Em Maio de 1998, foi transformada em Sociedade Anónima, e a sua estrutura 

accionista passou a ser constituída pela MTO SGPS e pela Engil SGPS. Em 2001, as 

posições dos dois accionistas tornaram-se igualitárias. 

Em 1999, adquiriu a empresa Caixilhar – Caixilharias de Alumínos, Lda., que veio 

a resultar na actual Martifer Alumínios, S.A.. A Caixilhar foi adquirida como forma da 

Martifer complementar a sua actividade. Ainda em 1999, foi iniciado o processo de 

internacionalização, criando-se a Martifer – Construcciones Metálicas España. S.A.. 

Em 2002, foi iniciada a construção de uma nova unidade produtiva em Benavente, 

de forma de aumentar a capacidade produtiva. Os principais objectivos desta unidade 

foram abastecer o mercado espanhol e a construção dos estádios do Euro 2004. 

Em 2003, o processo de internacionalização continuou, desta vez com a criação de 

uma unidade produtiva na Polónia com o objectivo de abastecer aquela região da Europa. 

Esta unidade entrou em funcionamento em 2004. 

Em 2004, foi criada a Martifer Energia, S.A. com o objectivo de entrar no mercado 

das energias renováveis, mais concretamente da energia eólica. A unidade de produção 

criada tinha como principal objectivo a produção de torres metálicas e aerogeradores. 

Ainda este ano, a Martifer continuou a alargar o seu negócio, apostando também na área 

imobiliária, com a criação de duas empresas uma em Portugal e outra na Polónia. Ainda 

                                                
xxxviii Baseado em Farreca, E. (2006) e Relatório e Contas 2004 e 2005 
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nesse ano, foi criada a Martifer SGPS, com o objectivo de gerir as participações sociais das 

empresas do grupo. 

Em 2005 continuou a alargar as suas áreas de negócio: 

• A constituição de empresas para gestão de investimentos na área do 

biodiesel e energia eólica na Europa Central (Imavic – Gestão de 

Investimentos, S.A.); 

• Constituição da Martifer Constructii, SRL (Roménia), da Martifer CZ, SRO 

(República Checa) e da Martifer Slovakia, SRO (Eslováquia) para a área 

das construções metálicas nesta região da Europa; 

• S. C. Agromart Energy, SRL e a Biomart Energy, SRL, uma das empresas 

destinada a produção agrícola de sementes oleaginosas e outra para a área 

industrial da produção do biodiesel. 

• Aquisição de cerca de 20% do capital social da empresa alemã REpower 

Systems AG, e constituição, juntamente com esta, da empresa REpower 

Portugal, S.A. 

• Constituição da MZI Megawatt na Polónia, com vista a trabalhar em 

projectos na área das energias renováveis. 

• Criação da M Energy Systems, S.A., para centralizar todas as actividades 

relacionadas com as energias renováveis; 

• Constituição, juntamente com a Galp Energia, Enersis, REpower, do 

consórcio para apresentar proposta ao concurso de atribuição de licenças 

para produção de 1500 megawatts de potência em energia eólica; 

• Constituição da Martifer Deutshland GmbH, para prospecção de mercado, 

elaboração de propostas comerciais e construções metálicas; 

 

Ao longo dos anos, a Martifer ganhou alguns prémios distintivos entre os quais se 

podem destacar o prémio PME Prestígio de 1993 a 1996; PME Excelência em 1997 e 

1998; Rating One em 2000 e 2001; “Certifcate of Nomination” pela European Foundation 

for Entrepreneurship Research entre 1990 a 1994 e de 1994 a 1996 (pertencendo às 500 

empresas mais dinâmicas da Europa). O Núcleo de I&D da Martifer Energia através do 

projecto de recuperação de energia das ondas conquistou o Primeiro Prémio no concurso 

BES Inovação na área das energias renováveis. 
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Em 1995, deu inicio o processo de certificação pela norma NP EN ISO 9002 da 

Martifer – Construções Metalomecânicas, S.A., que foi terminado com sucesso em 1997. 

Em 2002, a Martifer Alumínios obteve a certificação da APCER da pela norma NP EN 

ISO 9001:2000. Em 2004 estava num processo de implementação de gestão integrado de 

qualidade, ambiente e segurança (normas NP EN ISO 9001:2000, NP EN ISO 14001:1999 

e OSHAS 18001:1999). 

Em 2002, também a Martifer implementou o sistema de gestão de qualidade pela 

norma ISO 9001:2000, e em 2003 deu início ao processo de implementação de um sistema 

de gestão integrado de qualidade, de segurança (obteve certificação pela norma OSHAS 

18001:1999 em 2004), e do ambiente (certificada pela norma NP EN ISO 14001:1999 em 

2005). Em 2004 deram início a processos de certificação integrados a Martifer Energia, 

S.A. e a Martifer Polska (sistema de gestão da qualidade). 

Segundo Farreca, E. (2006), o BSC foi implementado inicialmente na Martifer em 

2001. A iniciativa partiu de um dos administradores que teve contacto com esta 

metodologia num curso de pós-graduação que frequentou na Universidade Católica de 

Lisboa no ano 2000/2001. Em 2002, foi feita uma revisão estratégica, devido ao facto dos 

resultados em 2001 não terem atingido as metas desejadas. Procurou-se envolver e alinhar 

todas pessoas com a estratégia e visão da organização. Dando continuidade a este processo 

a implementação do BSC foi estendida às restantes unidades de negócio e respectivos 

departamentos. O objectivo principal passa por alinhar estrategicamente toda a 

organização. 
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III.3 - Martifer Energy Systems, S.A. 
 

A Martifer Energia, S.A. foi criada, como já foi referido em 2004. Tinha como 

principal objectivo a construção de torres eólicas e aerogeradores. No entanto, com a 

crescente aposta nesta área de negócio, a Martifer foi diversificando os investimentos nas 

várias áreas das energias renováveis, como a solar ou a energia das ondas. Com a crescente 

importância desta área de negócio, foi criada a Martifer Energy Systems, S.A., para 

centralizar a gestão de todas as actividades relacionadas com as energias renováveis e a sua 

promoção. 

Neste momento, a Martifer Energy Systems, S.A. é responsável pela gestão de 

vários projectos nas diversas áreas como: 

• Biodiesel – é responsável por projectos “chave na mão” para o grupo e 

outros clientes (por exemplo construção de fábricas) 

• Eólica – Desenvolver Parques Eólicos, nos mercados Ibérico e da Europa 

Central, tirando partido do know-how adquirido da parceria com a REpower 

Systems, AG. 

• Solar – Desenvolver projectos tendo por base a energia solar, e 

comercialização de soluções nesta área. 

• Ondas – Desenvolvimento de projectos de I&D nesta área. 

 

A Martifer aposta, também, na integração vertical nestas áreas aumentando as suas 

competências, quer a jusante, com o aumento de competências na produção da matéria-

prima, como a montante, procurando fornecer um serviço completo do tipo “chave na 

mão”. 
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III.3.1 - BSC Martifer Energy Systems 
 

O desdobramento do BSC não tem nenhuma regra rígida a seguir, segundo Kaplan e 

Norton (2006). Cada organização deve adaptar o modelo de desdobramento à sua filosofia, 

na forma que acha mais eficaz para atingir os resultados desejados. O desenvolvimento do 

BSC na Martifer Energy Systems foi feito seguindo a ordem: 

• Inicialmente são definidas as linhas orientadoras da UAG; 

• Construção de BSC’s departamentais, com base nas linhas orientadoras da 

UAG; 

• Após a definição dos BSC departamentais estes servirão de base para a 

construção do BSC na UAG. 

 

O BSC desenvolvido na Martifer Energy Systems assenta em três linhas 

estratégicas que são “Crescer em Vendas”, “Desenvolvimento de Novas Tecnologias” e 

“Apostar na excelência operativa para aumentar a produtividade e atingir a Visão definida: 

“Estar no Top 10 Mundial nos equipamentos das energias renováveis”. Com base nas 

linhas orientadoras, foram definidos os BSC departamentais, entre os quais o BSC do 

departamento de I&D das Ondas, que analisaremos mais aprofundadamente a seguir. Após 

a definição dos BSC departamentais, foi definido o mapa estratégico da Martifer Energy 

Systems que se pode ver na figura seguinte. 
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Visão: Estar no Top 10 Mundial nos Equipamentos das Energias renováveis 

Crescer em Vendas
Desenvolvimento de Novas 

Tecnologias
Apostar na excelência operativa 

aumentar a produtividade

Criar valor para a empresa mantendo a 
solidez financeira

Aumentar vendas
Aumentar 

rentabilidade

Satisfazer e fidelizar 
clientes

Diversificar em 
produtos

Imagem e fiabilidade 
dos equipamentos

Agressividade comercial 
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Fig. 18 Mapa da Estratégia da Martifer Energy Systems, Fonte: Martifer Energy Systems 
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III.4 - O Departamento de I&D da Martifer Energy Systems 
 

O departamento é composto por oito investigadores com competências nas áreas 

mecânica, naval, eléctrica, entre outras, que ajudam a suportar este projecto (realização de 

testes, contactos com entidades externas, modelação, modelação). O departamento está 

inserido na Martifer Energy Systems e depende directamente da sua Administração. O 

principal projecto em desenvolvimento é o aproveitamento da energia das ondas para a 

produção de energia eléctrica. Este projecto está a ser desenvolvido desde 2004, tendo 

sofrido uma pequena reestruturação em 2005, e está numa fase crucial para que a Martifer 

ganhe uma vantagem competitiva estratégica face aos concorrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 19 Organigrama Martifer Energy Systems, Fonte: Martifer Energy Systems 

 

Em relação à construção do BSC, este foi feito pelas pessoas que compõem o 

departamento, com o apoio de uma pessoa responsável pela implementação dos BSC na 

restante organização. Houve um trabalho prévio introdutório com dois seminários para 

consciencializar os colaboradores do que é o BSC, as suas potencialidades, o porquê da sua 

implementação e o papel que o BSC terá no dia-a-dia dos colaboradores. 
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A implementação do BSC esteve precedida de uma análise SWOTxxxix em que 

foram analisadas quais as suas principais competências, oportunidades, fraquezas e 

ameaças. A definição é importante para contextualizar o grupo numa envolvente interna e 

externa. Os pontos fortes e oportunidades encontradas foram: 

Pontos Fortes: Oportunidades: 

Grupo Jovem Área de Negócio 

Versatilidade Know-How Adquirido 

Grupo Dinâmico Localização Geográfica favorável 

Motivação 

Primeira empresa portuguesa a 

conceber um produto para a energia 

das ondas 

Disponibilidade 
Criação de um parque para a 

exploração da energia das ondas 

Ligações Externas 
Potencial de recurso energético 

disponível 

Qualificação dos Recursos Humanos 

Capacidade Financeira 

 

Os pontos fracos e ameaças encontrados foram: 

Pontos Fracos Ameaças 

Falta de Experiência Forte dependência de Know-How 

externo e localizado 

Individualismo/Comunicação Exposição pública 

Ligações Externas Ciclo de desenvolvimento de 

produto 

Dimensão Reduzida da Equipa Projecto pioneiro 

 Concorrência 

 Local de construção do protótipo 

 Período de instalação limitado 

                                                
xxxix SWOT é uma ferramenta que permite avaliar a competitividade de uma empresa e criada por Andrews e 
Christensen (dois professores de Harvard). Esta ferramenta divide a sua avaliação em quatro quadrantes: 
Pontos Fortes (Strengths), Pontos Fracos (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 
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Seguidamente, o processo de definição estrtégica para o departamento foi 

continuado seguindo uma abordagem top-down, como sugerido na metodologia original 

por Kaplan e Norton (1996). Foi definida a visão do grupo: 

• Colocar um protótipo no mar em 2008. 

 

Seguidamente foi definida a missão: 

• Desenvolver um protótipo que converta a energia proveniente das ondas em 

energia eléctrica com o objectivo de garantir um elevado grau de serviço 

aos seus clientes. 

 

As pessoas que compõem o grupo regem-se por um conjunto de valores que 

orientam este grupo no seu dia-a-dia e actuações. Esses valores são: 

 

Excelência Sustentabilidade 

Inovação 
Responsabilidade Social (Respeito 

pelo meio ambiente e segurança) 

Desenvolvimento de Talentos Confiança 

Honestidade  

 

Após a definição da Visão, Missão e os Valores que norteiam o grupo de 

investigação do departamento de I&D da Martifer Energy Systems, deu-se continuidade ao 

processo de definição estratégica, com a definição das principais competências críticas e 

linhas estratégicas. A linha estratégica definida incide na concepção de um protótipo para 

produção de energia eléctrica com base na energia das ondas. As competências críticas 

definidas foram a qualificação dos Recursos Humanos, Conhecimento de Mercado, 

Capacidade Tecnológica, Gestão dos Recursos Humanos e as Parcerias. 

O passo seguinte foi a construção do Mapa Estratégico, que irá ser apresentado da 

base para o topo. Na base do Mapa Estratégico do Departamento de I&D da Martifer 

Energy Systems está a perspectiva de “Infra-Estruturas”. Nesta perspectiva estão 

concentrados como principais objectivos “Fomentar estrategicamente o desenvolvimento 

contínuo das pessoas”, “Manter o equipamento tecnologicamente actualizado, de 

capacidade adequada e operacional” e “Implementar os SI's orientados à operacionalidade 
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do negócio”. Esta perspectiva incide, essencialmente, sobre a base e condições 

disponibilizadas aos colaboradores. O primeiro destes três objectivos procura assegurar um 

desenvolvimento contínuo ao nível formativo, análise de satisfação dos colaboradores e o 

grau interiorização do BSC. O segundo e terceiros objectivos têm como principal 

finalidade dotar o grupo de equipamentos que lhes permita desenvolver o seu trabalho 

eficientemente. 

A segunda perspectiva definida é a de “Processos Internos”. Esta perspectiva 

assume uma relevância fundamental para a concretização da Visão e da Missão definida 

anteriormente. Os objectivos definidos foram “Time to Market”, “Gestão de Parcerias” e 

“Processo de Inovação”. Com o objectivo “Time to Market” estão relacionados o 

cumprimento de prazos face ao planeamento delineado com o intuito do protótipo estar 

pronto em 2008. O segundo objectivo desta perspectiva foca a gestão de parcerias externas, 

onde o grupo tem menor capacidade de intervenção directa. O princípio é manter o 

controlo dos custos e do cumprimento de prazos por parte das entidades com quem 

estabeleceram parcerias. O terceiro objectivo, definido como “Processo de Inovação”, tem 

como principal intenção fomentar a cultura de geração de conhecimento e sua valorização 

e rentabilização. A valorização pode ser vista através da publicação de artigos científicos, 

ou outro reconhecimento do trabalho desenvolvido. A rentabilização poderá ser obtida 

através de patentes obtidas, um factor de diferenciação e distanciamento face à 

concorrência. 

A perspectiva de “Clientes” assume, neste caso, características mais particulares 

face ao BSC apresentado originalmente por Kaplan e Norton, pois os clientes são internos. 

Para esta perspectiva, foi definido um objectivo que é “Satisfação dos Clientes”. Este 

inquérito permite avaliar o grau de satisfação da administração quanto ao trabalho 

desenvolvido pelo grupo. A administração da Martifer é o principal cliente deste grupo e 

do trabalho desenvolvido. Este objectivo será cumprido caso sejam atingidos elevados 

níveis de satisfação ao nível de performance e cumprimento dos prazos. 

A perspectiva final será a “Financeira”. Normalmente, estão associadas algumas 

dificuldades em avaliar eficazmente de uma perspectiva financeira a I&D ou um 

departamento de I&D. Esta dificuldade prende-se com o facto de não haver resultados 

financeiros, fruto da rentabilização directa do trabalho desenvolvido pelo grupo. Este 

exemplo não foi excepção e a capacidade de definir objectivos que materializassem 
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directamente o trabalho desenvolvido de uma forma credível, mensurável e eficaz não foi 

encontrada. Desta forma, ao nível financeiro, o objectivo definido foi “Cumprir o 

Orçamento”, sendo avaliado através do desvio entre o orçamento e a despesa real; um 

segundo indicador é o Valor do Orçamento. 

 
Fig. 20: Mapa da Estratégia BSC I&D das Ondas, Fonte: Martifer Energy Systems 
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III.5 - O Departamento de I&D da Martifer Inovação e Gestão 
 

Durante o ano de 2006 foi criada a Martifer Inovação e Gestão, onde se 

concentraram vários serviços internos da Martifer como os financeiros, recursos humanos 

ou o departamento de I&D, de que falaremos em seguida. 

O departamento de I&D da Martifer Inovação e Gestão está responsável por 

desenvolver projectos na área das energias renováveis. O departamento é composto por 

oito pessoas com habilitações nas áreas de química, eficiência energética, ambiente e 

estrutural. Os projectos desenvolvidos inserem-se nas áreas de eficiência energética, 

aproveitamento de energias renováveis e hidrogénio. A origem dos projectos a desenvolver 

tanto é interna (outras empresas do Grupo Martifer) como clientes externos ao 

departamento e ao Grupo Martifer. A marca “Martifer” tem um peso preponderante na 

angariação de novos projectos externos. 

 A selecção dos novos projectos é feita através de uma análise prévia para enquadrar 

o projecto e, após esta análise, é feito o estudo da viabilidade do projecto nas várias 

vertentes (comerciais, económicas, técnicas). 

O BSC definido para este departamento de I&D começou pela análise SWOT. A 

análise realizada definiu como pontos fortes a polivalência, equipa jovem e dinâmica, 

proactividade, capacidade de gestão, motivação, know-how e o espírito de equipa. Os 

pontos fracos definidos foram a falta de recursos humanos e materiais, falta de plano de 

formação e equipa jovem. 

As oportunidades encontradas foram a possibilidade de crescimento, “networking”, 

mercado das energias renováveis e o facto de estar integrado no Grupo Martifer. As 

ameaças encontradas passam pelo elevado custo associado aos projectos, os recursos 

naturais, time to market, a diversidade do mercado e o “networking”. 

Seguidamente, foram definidas a visão e missão. A visão definida foi “Ser 

reconhecido como um dos três núcleos europeus de I&D+I nas energias renováveis”. A 

missão é “Servir os clientes com altos níveis de qualidade e satisfação, criando soluções 

inovadoras”. Os valores que influenciam a conduta das pessoas que compõem este grupo 

de I&D são a excelência, inovação, desenvolvimento de talentos, sustentabilidade, 

responsabilidade social, confiança e honestidade. 
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As principais competências críticas do grupo são a sua polivalência, espírito de 

equipa e capacidade de gestão. Estas competências são uma base para atingirem a visão e 

missão definidas. As linhas estratégicas definidas para atingir a visão foram a “Satisfação 

dos Clientes” e através de “Networking”. 

O mapa estratégico definido com o objectivo de atingir a visão delineada engloba os 

seguintes objectivos por cada uma das perspectivas. A perspectiva de Infra-estruturas 

engloba os objectivos “Fomentar estrategicamente o desenvolvimento contínuo das 

pessoas”, “Aquisição e manutenção de equipamento tecnologicamente actualizado, de 

capacidade adequada e operacional” e “Implementar Sistemas de informação”. Estes 

objectivos procuram ser a base para que os membros do grupo tenham as condições 

necessárias para desenvolvimento pessoal e dos projectos em que estão envolvidos. 

Ao nível da perspectiva de Processos Internos, os objectivos definidos foram o 

“Cumprimento de prazos pelos fornecedores”, “Gestão de projectos” e “Gestão de 

colaborações”. Ao nível dos processos é dado importância à capacidade de gerir os 

fornecedores e a sua resposta para que não haja atrasos nos projectos. A gestão das 

colaborações procurará que haja cumprimento dos acordos realizados em todas as vertentes 

(financeiras, serviço/produto e outras). A gestão de projectos incidirá sobre o número de 

projectos que se gerem. 

Na perspectiva de Clientes, os objectivos definidos foram a “Satisfação dos 

Clientes”, Angariar clientes”, “Cumprimentos de prazos” e “Novos produtos/projectos”. 

Os objectivos incidem essencialmente no objectivo de satisfazer os clientes e (qualidade e 

prazos) e no alargamento dos clientes de forma a procurar criar valor para a organização. 

Na perspectiva financeira, o objectivo passa por “Cumprir orçamentos de acordo 

com planeamento. 
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Visão:Ser reconhecido como um dos 3 melhores núcleos europeus de I&D+I nas energias renováveis 
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Fig. 21: Mapa da estratégia Martifer I&D+I, Fonte: Martifer Inovação e Gestão 
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III.6 – Conclusão 
 
 A problemática de avaliar a I&D eficaz e eficientemente tem tido um acréscimo de 

importância na investigação, sem que se tenha ainda chegado a um consenso sobre qual a 

melhor forma. Algumas opiniões consideram que avaliar o I&D pode levar a limitar o 

espírito criativo. Outras opiniões contrariam esta ideia e defendem ser possível avaliar o 

I&D mas alertam, para as métricas e sistemas de avaliação a usar nesta avaliação (Brown e 

Svenson (1998)). 

Kerssens-van Drongelen, Inge C. et al (1999) e Brown e Svenson (1998) falam da 

necessidade de envolver o I&D na organização e na sua estratégia. No trabalho atrás 

desenvolvido procurou-se descrever formas eficientes e eficazes de avaliar a I&D, e como 

o BSC pode ter um papel importante e útil nessa tarefa. Alguns autores afirmaram que a 

I&D não pode ser vista como se fosse um sistema fechado em si. O impacto da I&D vai 

além das fronteiras do departamento. 

Quanto aos indicadores utilizados, deve-se evitar o uso excessivo de indicadores 

qualitativos e subjectivos; os indicadores quantitativos e objectivos devem ser 

privilegiados. Os indicadores devem procurar ser relevantes, sem cair na tentação de 

avaliar pormenores que não possam criar valor para a organização. As métricas devem ser 

capazes de integrar os custos passados com a criação de valor no futuro. 

As métricas usadas devem ser ajustadas ao ciclo de vida e características da 

investigação desenvolvida. Tendencialmente, muitos dos indicadores poderão focar os 

processos internos, integrando também a avaliação e análise dos processos. Hansen, MT 

(2006) considera que o processo de inovação deve ter uma abordagem sistémica, como 

uma cadeia de valor inserido numa organização. As medidas usadas devem ser capazes de 

avaliar o potencial de criação de valor gerado por cada projecto e o seu enquadramento 

com a organização. 

Os vários estudos apresentados defendem que a avaliação da I&D através de 

indicadores financeiros deve ser cuidadosa, dadas as especificidades dos resultados serem 

geralmente obtidos no longo-prazo ou, indirectamente, em ganhos para a organização 

como um todo. 

Em relação aos dois BSC para os departamentos de I&D da Martifer Energy 

Systems e Martifer Inovação e Gestão, podemos dizer que há um esforço e orientações 



 108

claras para o seu enquadramento na estratégia das suas UAG’s respectivas. As bases de 

construção do BSC são as linhas estratégicas orientadoras de cada uma das UAG’s. Os 

dois BSC’s acabam por ser diferentes, devido às especificidades e natureza dos projectos 

desenvolvidos. 

A forma como a criação de valor do I&D é avaliada na Unidade de Negócio não é 

conclusiva. No primeiro caso (I&D das Ondas), tal se ficará a dever ao facto deste 

departamento se centrar num projecto que ainda está na fase de desenvolvimento. 

Relativamente ao I&D da Martifer Inovação e Gestão, tal não pode ser avaliado, pois, no 

momento de desenvolvimento deste trabalho, não havia sido definido o BSC da Unidade 

de Negócio. 

O BSC do departamento de I&D das Ondas incide essencialmente num projecto que 

já está numa fase avançada do ciclo de vida da investigação. O projecto insere-se numa 

dinâmica de alargamento de produtos para a produção de energia eléctrica usando a 

energia das ondas do mar. Relativamente ao BSC desenvolvido, existe um maior relevo na 

perspectiva de processos internos. Esta incidência reflecte a importância dada aos 

processos existentes (relacionamento com entidades externas, processo de inovação, time-

to-market) e que estes sejam capazes de cumprir o planeamento definido de forma a ganhar 

vantagens competitivas face à concorrência, sendo o primeiro a chegar ao mercado. 

A ausência na perspectiva financeira de indicadores que reflictam os proveitos 

financeiros que possam advir da investigação realizada deve-se a ausência de clientes 

externos e do projecto que, apesar de estar avançado, ainda não contribuirá em 2007 para 

obter proveitos financeiros contabilizáveis de uma forma credível e simples. Relativamente 

à forma como o BSC teria de ser estruturado com a perspectiva financeira, 

obrigatoriamente no topo, pode resultar num constrangimento para a investigação 

desenvolvida. O facto de na perspectiva financeira estar apenas reflectido o cumprimento 

do orçamento pode resultar num conflito com a óptica de criação de valor futuro resultante 

da investigação e dos desenvolvimentos realizados. No entanto, para procurar minorar este 

relevo, foi diminuído o peso que a perspectiva financeira tem na avaliação de desempenho 

do grupo. 

Um outro facto a referir é a circunstância da “Visão” definida ter um horizonte 

temporal relativamente curto. No entanto, esta pode ser facilmente explicável com a 
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importância dada a este projecto para a estratégia da organização e à necessidade da sua 

conclusão no período de tempo determinado (antes do final de 2008). 

O BSC do departamento de I&D da Martifer Inovação & Gestão tem, neste 

momento, características diferentes e finalidades que se podem considerar diferentes 

relativamente ao BSC referido anteriormente. Neste BSC existe uma maior proximidade 

aos clientes e uma maior atitude comercial. Devido a esta proximidade, consideramos que 

o mapa da estratégia deveria ser mais ambicioso na definição de indicadores financeiros. 

Em relação à Visão definida, poderia ser mais audaz e procurar estabelecer metas 

temporais para que esta seja atingida. A indefinição de uma meta temporal pode levar a 

que haja um constante adiamento na busca de atingir a visão definida. 

Ao nível dos processos internos, dever-se-ia dar maior ênfase à gestão dos 

processos de gestão dos projectos. O indicador de número de projectos geridos pode ser 

perigoso pois é incompleto quanto à capacidade de avaliar os projectos. A avaliação da 

I&D não se deve cingir apenas ao número de projectos desenvolvidos, pois o número de 

projectos não será o principal factor diferenciador do departamento de I&D face à 

concorrência. Para atingir a visão definida é importante que haja uma análise aos projectos 

e que os processos de avaliação sejam definidos. O número de projectos não implica que 

haja criação de valor para a organização e para os clientes. Será esse o factor chave para 

que a I&D da Martifer Inovação e Gestão consiga atingir a sua visão. Os objectivos 

seleccionados, para além de incidir numa vertente tão quantitativa, poderiam também 

incidir na busca de melhorias qualitativas contínuas nos processos, numa óptica de 

seleccionar as melhores ideias e melhores projectos, que trouxessem maior criação de 

riqueza à organização. Em relação à perspectiva financeira, poderia haver maior ênfase em 

indicadores que estimulem a obtenção e melhoria de proveitos financeiros. Tal pode ser 

explicado devido à uma maior proximidade com o mercado e com os clientes que este 

departamento tem. 

Uma sugestão que se deixa é apoiar o BSC com a implementação de um sistema de 

apoio à I&D. Alguns dos autores mencionados atrás como Cooper, R. (2006) e Bremser & 

Barsky (1999), falam da utilização de modelos “real option” no apoio aos sistemas de 

gestão estratégica como é caso do BSC. Esta integração poderá ser útil na definição e 

sistematização dos processos associados à I&D, bem como um apoio à gestão do risco dos 

projectos (procurar diminuir o risco de insucesso dos projectos), alocação de recursos a 
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cada projecto, melhor definição do potencial de criação de valor em cada projecto. Outras 

vantagens referidas prendem-se com o impacto que estes sistemas têm na parte operacional 

dos projectos, bem como indicadores a eles associados, e procurar melhorar a eficiência e 

eficácia dos processos associados à inovação. A utilização de um sistema de apoio à 

decisão, como, por exemplo o Stage-GateTM, tem a vantagem deste se centrar na procura 

da melhoria da eficiência e eficácia dos processos, enquanto o BSC será importante no 

enquadramento da investigação na estratégia da organização.  
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Capítulo IV- Conclusão Geral ao Trabalho 
 

 No trabalho atrás apresentado descreveu-se o BSC tal como defendido pelos seus 

autores Kaplan e Norton. Segundo estes, o BSC é uma ferramenta que ajuda a sistematizar 

e a operacionalizar a estratégia tornando-a uma tarefa de todos os que fazem parte da 

organização. 

Os autores defendem que esta ferramenta se adapta a todas as organizações e que as 

ajuda a melhorar o seu desempenho global. A forma como o BSC é desenvolvido em cada 

organização, partindo da visão e desdobrando-a até níveis mais operacionais com as 

iniciativas, tornou-a uma ferramenta diferente de outras e que seria capaz de 

operacionalizar a estratégia. 

Segundo Kaplan e Norton, a capacidade de operacionalizar a estratégia advém de 

três características que são as relações de causa e efeito, os vectores de desempenho 

(Indicadores) e a ligação a resultados financeiros. Apesar das vantagens anunciadas pelos 

autores, existem vários outros que apresentam algumas criticas a esta metodologia.  

Nørreklit defende que a eficiência das relações de causa e efeito derivam do 

discurso persuasivo e não da eficácia das relações. Os próprios autores defendem que, 

inicialmente, as relações de causa e efeito devem ser definidas com base na experiência das 

pessoas envolvidas, quer da organização, quer de elementos facilitadores (consultores 

externos). Mooraj et al (1999) defendem que outra possível dificuldade poderá ser a 

capacidade do BSC se adaptar a outras culturas tanto a nível nacional como organizacional. 

O BSC é uma ferramenta que tem origem nos EUA que, como outros países, tem uma 

cultura própria. A outra prende-se com a cultura organizacional. Devemos lembrar que o 

BSC foi desenvolvido em grandes organizações, o que poderá indicar dificuldades de 

implementação em organizações que não possuam as mesmas características. 

O primeiro estudo de caso apresentou alguma literatura que defende que o BSC é 

aplicável às PME’s desde que se adapte às suas características organizacionais. As PME’s 

são organizações mais simples em termos organizacionais e estruturais do que as GE’s. A 

simplificação do BSC para as PME’s pode passar pela aproximação do nível estratégico à 

área operacional. Os objectivos devem ser claros e adaptados à cultura da organização e 

serem indutores de acções que ajudem a melhorar a organização a caminhar no sentido da 

estratégia definida, sem que haja um aumento excessivo da complexidade organizacional e 
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operacional. Isto porque às PME’s estão associadas algumas restrições ao nível recursos 

económicos e humanos. Devido aos poucos níveis hierárquicos, o BSC tem de ter uma 

vocação muito mais operacional e ter uma influência operacional e nos processos de 

trabalho do que um BSC criado numa organização de topo. 

Se o BSC estiver muito longe da área operacional da PME, ficando associado à 

gestão de topo (que nas PME’s está muitas vezes centrado numa pessoa ou muito poucas 

pessoas), pode perder a eficácia no objectivo de atingir a estratégica. 

Nesta óptica de aproximação à área operacional a opção de complementar o BSC 

com a ISO 9000 é uma possibilidade que fará sentido. Tal como Kaplan, R. & Lamotte, G. 

(2001) referem que o BSC é capaz de dar uma visão estratégica ao sistema de gestão da 

qualidade como a ISO 9000. O BSC é capaz de ajudar a na identificação dos processos 

críticos para o sucesso da organização. 

A ISO 9000 e outros sistemas de gestão de qualidade procuram alinhar os processos 

internos da organização com vista à satisfação do cliente. Existe uma tradução da 

organização em processos definindo-a operacionalmente. 

Relativamente ao BSC, apesar das relações de causa e efeito, e do desdobramento 

até às acções, existem algumas lacunas no estudo do BSC à mais concreta e específica à 

definição de processos. Podemos dizer que tal se deve ao facto de, na sua essência, o BSC 

estar associado à gestão de topo e à formulação estratégica, planeamento das grandes 

organizações. Tendencialmente, nas grandes organizações existe um grande 

distanciamento hierárquico entre a gestão de topo e a gestão operacional da organização. 

Nas PME’s, a existência de poucos níveis hierárquicos faz com que exista uma 

grande proximidade da estratégia definida e a área operacional. Devido a isto, o BSC terá 

de incidir mais nos processos e definição dos mesmos. A simplificação pode passar pela 

complementaridade do sistema estratégico com sistemas de gestão da qualidade total. A 

esta facilidade não estará alheio o facto de os programas de qualidade estarem muito mais 

difundidos e ser um factor intrínseco à generalidade das organizações com o conhecimento 

mais difundido. 

Relativamente à utilização do BSC na I&D podemos dizer que sofre de alguns 

condicionalismos semelhantes à implementação do BSC nas PME’s. Apesar de ser 

bastante útil na busca do enquadramento da I&D na estratégia e na sua organização, 

existem algumas lacunas na definição de processos associados à inovação. Vários autores 
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como Cooper, R (2005) ou Bremser, W. e Barsky, N. (2004) integram sistemas de gestão 

estratégica com sistemas de apoio à decisão mais próximos da operacionalidade e 

processos associados à inovação. A versatilidade do BSC permite a definição estratégica 

nas variadas organizações com diferentes tipologias desde as empresas até departamentos 

de I&D. No entanto, existem alguns perigos para a implementação como a utilização de 

indicadores financeiros. 

Os próprios autores Kaplan e Norton assumem como um dos vértices para a eficácia 

do BSC como sistema de gestão estratégica a ligação a resultados financeiros. No entanto, 

este deve ser visto com cuidado e adequado às características do departamento de I&D. A 

questão da ligação aos resultados financeiros advém da finalidade última das empresas, 

que é a obtenção de resultados financeiros para a satisfação dos seus stakeholders (visão 

mais aproximada da cultura americana). 

Quando procuramos definir o BSC que não obtém resultados financeiros imediatos 

a finalidade deve centrar-se na satisfação do cliente (mesmo que seja interno) e no 

desenvolvimento de tecnologia ou investigação que permita à organização ganhar 

vantagens competitivas futuras. Para tal, haverá vantagens na conjugação de dois sistemas 

de gestão estratégica e de apoio à decisão no desenvolvimento de projectos que permitirá 

aferir com mais bases a possibilidade de obtenção de sucesso futuro de um projecto e a 

diminuição de risco associado a cada projecto desenvolvido. O BSC terá um papel 

fundamental na orientação da investigação a ser desenvolvida e na adequação dos 

processos de selecção de projectos à estratégia da organização. 

Quando a I&D desenvolvida está mais próxima do cliente externo e do mercado 

será importante associar indicadores financeiros, como forma de avaliar os resultados e 

rentabilidade obtida dos projectos desenvolvidos. Esta associação permitirá maior foco no 

mercado e nas suas necessidades, orientando a investigação para as necessidades dos 

clientes e do mercado. Nestas situações, a perspectiva de processos internos deve reforçar 

os processos que visam a qualidade da investigação desenvolvida. Tal como na primeira 

situação (Departamento de I&D voltado para a satisfação interna da organização), deve 

estar implícita a criação de valor pois esta será a chave para ganhar vantagens 

competitivas. 

Como já foi referido, e também definido por alguns autores como Bremser, W. e 

Barsky, N. (2004), os modelos como o BSC são úteis e adaptáveis à I&D pois, não incluem 
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apenas a vertente financeira. A I&D é avaliada em várias perspectivas como os processos e 

a capacidade de satisfação dos seus clientes. 

A concluir, podemos dizer que o BSC é uma ferramenta bastante competente de 

implementação estratégica. É capaz de desdobrar a estratégia num trabalho diário de todos 

os membros das organizações. No entanto, consideramos que a eficiência desta ferramenta 

pode ser melhorada com a união a outras ferramentas mais operacionais e que sejam mais 

eficazes na definição dos processos. Estas associações podem melhorar a eficácia e ajudar 

a implementação tanto nas PME’s como nos departamentos de I&D. 
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Capítulo V - Sugestões de Investigação Futura 
 

O trabalho incidiu sobre duas áreas que, apesar do crescente interesse e aumento de 

estudos, ainda necessitam de ser desenvolvidas: a aplicação do BSC em PME’s e à I&D. O 

desenvolvimento de um modelo de BSC que se adapte às características organizacionais 

das PME’s seria um estudo com interesse a ser desenvolvido em Portugal. A grande 

maioria dos estudos tem versado em estudos de caso. 

Outra sugestão será estudar mais aprofundadamente a integração do BSC com a 

ISO 9000 em Portugal. A tipologia de organizações (PME’s) que dominam o panorama 

nacional dificulta a implementação de sistemas de avaliação da qualidade mais complexos 

como o Modelo EFQM. As vantagens da integração entre estes sistemas apontadas 

anteriormente, poderá elevar ainda mais a potencialidade e rendimento das organizações 

quer ao nível da qualidade como ao nível estratégico. 

Ao nível do BSC aplicado à I&D apesar de haver alguns estudos desenvolvidos 

ainda é uma área que necessita de algum desenvolvimento, em especial quando aplicado 

em organizações nacionais. 
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