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Resumo 
 

Este estudo tem como objetivo elaborar uma proposta de implementação do Balanced 

Scorecard na empresa Ferpinta Moçambique, por forma a contribuir para um melhor 

desempenho organizacional, um controlo mais estruturado e sistemático da evolução do 

negócio e maior diligência na tomada de decisão. O estudo tem por base a metodologia de 

Kaplan e Norton, onde se começou por analisar a empresa interna e externamente, 

passando para a definição dos objetivos e a formulação da estratégia, e para a construção 

do Mapa da estratégia, essencial para a compreensão dos gestores de topo acerca dos 

fenómenos intangíveis da empresa. A metodologia usada foi a qualitativa e consistiu no 

Estudo de caso, sendo que a construção prática foi sustentada por questionários, 

entrevistas semiestruturadas individuais, observação direta do investigador e reuniões de 

grupo entre os gestores de topo e o investigador. Os resultados permitiram a 

concetualização da proposta da BSC adaptada à empresa Ferpinta Moçambique e sugeriram 

algumas alterações estratégicas ao nível da responsabilidade social interna da empresa.  
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Abstract 
 

This study aims to create a proposal for the implementation of  the Balanced Scorecard in 

Ferpinta Moçambique company, in order to contribute to better organizational performance, a 

more structured and systematic control of  business evolution and greater diligence in 

decision making. The study is based on the Kaplan and Norton methodology, which began 

by analyzing the company internally and externally, defining objectives and formulating the 

strategy, and constructing the Strategy Map, which is essential to understand the company's 

intangible phenomena. The methodology used was qualitative - Case Study, and the 

research was supported by questionnaires, individual semi-structured interviews, direct 

observation and group meetings between the top managers and the investigator. The 

results allowed the BSC proposal to be adapted to Ferpinta Moçambique company, and 

suggested some strategic changes in the company's internal social responsibility 
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Introdução  
 

Atualmente, perceber quais as melhores estratégias a adotar para fazer face a um mercado 

tão competitivo, ainda representa um problema no mundo empresarial. Há algumas 

décadas que o sucesso de uma empresa é medido através de ativos tangíveis, contudo com 

a transformação social e tecnológica surge a necessidade de prestar atenção a novas 

variáveis, como a motivação dos colaboradores e a aposta na responsabilidade social da 

empresa, por exemplo. Desta forma, e no sentido de acompanhar a globalização, o 

mercado e a evolução da própria empresa, são contruídas ferramentas de gestão necessárias 

para o acompanhamento constante da informação e da estratégia implementada. Neste 

relatório apresenta-se a ferramenta de gestão denominada por Balanced Scorecard e 

elabora-se uma proposta de implementação da mesma para a empresa Ferpinta 

Moçambique S.A.  

O conceito de Balanced Scorecard foi originalmente criado como um mapa de indicadores 

para avaliação de desempenho que permitia integrar outros indicadores que não apenas os 

tradicionais financeiros e rapidamente evoluiu para uma ferramenta estratégica excecional, 

capaz de relacionar a estratégia de longo prazo definida pela gestão de topo e as tarefas 

operacionais diárias. (Sousa, 2014).  

Este estudo está dividido em quatro capítulos principais e tem como objetivo a 

apresentação de uma proposta de implementação do Balanced Scorecard na empresa 

Ferpinta Moçambique. No primeiro capítulo, faz-se uma revisão da literatura, dividida em 

três aspetos principais: a avaliação do desempenho como estratégia empresarial, a evolução 

do BSC segundo os critérios de Kaplan e Norton e a contextualização do mercado africano 

– continente onde a empresa em estudo tem maior expressão. No segundo capítulo, a 

metodologia, referem-se os objetivos do estudo e as suas questões de investigação, bem 

como a forma como é realizada a recolha e a avaliação dos dados. O terceiro grande 

capítulo refere-se ao estudo de caso da empresa Ferpinta Moçambique e é onde se 

apresenta a proposta final de implementação do BSC. Por fim, no quarto e último capítulo, 

a conclusão, é feita uma pequena síntese do trabalho, apresentadas as principais conclusões, 

comprovada a realização dos objetivos específicos e respondidas as questões de 

investigação formuladas. São ainda relatadas as principais dificuldades e limitações na 

realização deste trabalho. 
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1- Revisão de Literatura  

1.1 Avaliação de desempenho como estratégia empresarial 

Num mercado tão competitivo é necessário estar em constante evolução e crescimento, 

tanto no que respeita à produtividade como à gestão de pessoas. Para isso, as empresas 

apostam cada vez mais em instrumentos de gestão que as possam ajudar na tomada de 

decisão informada e acertada.  Contudo, embora os sistemas de contabilidade sejam 

importantes para a gestão de uma empresa, não são suficientes para que a maior parte das 

decisões sejam tomadas de forma adequada, pelo que urge a necessidade de redirecionar as 

organizações de forma a fazê-las perceber áreas menos tangíveis e atualmente muito 

importantes para o crescimento de uma empresa, como por exemplo a satisfação dos 

colaboradores. No que respeita à avaliação de desempenho em particular, esta é, 

normalmente, utilizada como uma ferramenta para controlar a evolução do desempenho 

dos colaboradores. No entanto, é urgente que esta avaliação do nível de gestão 

organizacional seja lida de forma holística. (Cleveland, Murphy, & Williams 1989). A 

avaliação de desempenho tem como principal objetivo a gestão do desempenho durante 

todo o ano. No entanto, empresas realizam esta avaliação para justificarem a atribuição de 

prémios anual pelo bom desempenho. Segundo Caetano (2008a), a avaliação de 

desempenho de um colaborador deve ser realizada periodicamente, com intuito de avaliar 

se os objetivos definidos no início do ano pelos gestores de topo estão a ser alcançados. 

Assim, a sua avaliação anual deve conter um cruzamento dos objetivos definidos e o seu 

desempenho ao longo do ano. É de realçar que a avaliação de desempenho numa empresa 

é uma das ferramentas mais importantes na área dos recursos humanos, pois auxilia na 

tomada de decisões críticas dentro das várias ações recolhidas pelo departamento de 

recursos humanos e dos resultados apresentados. (Cawley, Keeping, & Levy, 1998). Cada 

vez mais as empresas sentem dificuldades na realização de um acompanhamento periódico 

entre o que foi definido na missão, visão, valores e o alinhamento da estratégia e o que é 

definido nos sistemas de avaliação capazes de avaliar a empresa e os seus colaboradores. 

Desta forma, acabam por gratificar os seus colaboradores durante os processos de 

avaliação para conseguirem atingir os objetivos definidos, sendo que tendem em focar-se 

apenas num curto prazo para atingir os resultados esperados (Malina & Selto, 2001). É de 

notar que num sistema de avaliação de desempenho devemos ter em atenção a estratégia da 

empresa. Uma vez que, na realização de uma avaliação de desempenho são definidos os 
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objetivos alinhados com a estratégia da empresa, é preciso desenvolver várias estratégias 

distintas onde seja possível prosseguir no tempo.  Assim, com os resultados obtidos na 

avaliação de desempenho verifica-se, muitas vezes, que a estratégia definida não é a mais 

adequada, mas que a diversidade de estratégias implementadas pode adaptar-se aos 

resultados por outro caminho rapidamente (Brilman, de Moura, Gélinier, & Ceitil, 2000). 

Portanto, os sistemas de avaliação além de avaliar e medir, devem apoiar a implementação 

de estratégias da empresa e o alinhamento da mesma com os seus próprios objetivos.  

 

1.2   BSC: uma ferramenta de avaliação de desempenho para empresas 

O Balanced Scorecard é um instrumento que pretende servir de suporte à tomada de 

decisão de uma empresa e que tem na sua base a construção de uma ferramenta singular e 

adaptada à empresa que integra os fatores-chave delineados pela empresa relativamente ao 

comportamento esperado pelos colaboradores e os alinha com a definição estratégica da 

empresa. Segundo Madeira (2000), o BSC  é «uma metodologia para fornecer informação 

de gestão de forma a apoiar a formação e implementação da política estratégica da 

empresa.».  

Como o crescimento da competitividade do mercado, atualmente o sucesso de uma 

organização está relacionado não só com a capacidade de gerir os seus recursos 

estrategicamente, mas também com a forma como escolhe medir e avaliar o seu 

desempenho organizacional de forma a acompanhar diariamente o seu crescimento e 

orientar a sua evolução.(Caetano, 2008a) Assim, com a implementação de um sistema de 

avaliação e medição como o BSC, é mais fácil detetar e corrigir, através das diferentes áreas, 

as falhas que a organização está a cometer. Por estas razões, surgiu a necessidade de 

desenvolver um instrumento que conseguisse detetar as falhas, para evitar que as 

organizações cometam erros que sejam influenciados pelas tomadas de decisão.(Perkins, 

Grey, & Remmers, 2014).  Assim, no decorrer de uma investigação realizada em 

organizações pelos professores Robert Kaplan e David Norton da Havard Business School, 

desenvolveu-se o sistema de avaliação em estudo – Balanced Scorecard - conhecido por 

BSC, com o objetivo de alinhar a estratégia com os objetivos definidos pela 

organização.(Kaplan & Norton, 1995). 

Segundo Amaratunga, Baldry, & Sarshar (2001), o sistema de avaliação de desempenho tem 

maior impacto quanto maior for a abrangência das áreas da organização. Pensado de uma 
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forma global, o BSC assume não só a avaliação de desempenho e a definição da missão, 

valores e visão da empresa, como gere a forma como a mesma alcança os seus objetivos 

através da definição e condução da estratégia.(Kaplan & Wisner, 2009). Assim, o BSC não 

representa apenas um sistema com indicadores de medição inovadores, mas é também um 

sistema de gestão eficiente. Segundo Lin, Liu, Liu, & Wang (2013), o BSC é um 

instrumento que permite apoiar a gestão estratégica de longo prazo a partir da gestão do 

desempenho. É considerado um sistema de avaliação de desempenho, um sistema de 

avaliação de estratégia, e uma ferramenta de comunicação. Além disso, é também completo 

e complexo sendo que abrange quatro perspetivas divergentes e mede a sua relação causa-

efeito.(Kaplan & Norton, 1996). 

Como ferramenta de gestão, o BSC permite comunicar, medir e gerir o plano de negócios, 

traduzindo a missão, visão, valores e as ações estratégicas.(Niven, 2008).  

Em suma, o BSC é um conjunto de medidas financeiras e não financeiras relacionadas com 

os fatores críticos de sucesso de uma empresa. É um modelo de gestão moderno, onde 

todas as suas componentes são projetadas de forma integrativa indicando as perspetivas 

atuais e futuras da empresa.(Epstein & Manzoni, 1997). A ferramenta foi criada para 

responder a necessidades de gestão estratégica da empresa, e integra um sistema de 

medição de desempenho que alinha a estratégia com os objetivos definidos. O BSC surge 

então como um sistema de gestão para complementar a vertente financeira com mais 

informação, proveniente dos clientes, processos internos, aprendizagem e inovação para 

que torne a tomada de decisão mais informada e eficaz.(DeBusk & Crabtree, 2006). 

 

1.2.1 Estágios para a conceção do BSC 

A maioria das organizações apresenta um fraco desempenho organizacional devido à 

ausência da articulação da estratégia com as áreas envolventes. Segundo Kaplan &  Norton 

(2008), é importante descrever os cinco estágios que, embora sejam diferentes, estão 

interligados entre si, e que permitem a conceção de um BSC (ver Figura 1). 
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Figura 1- Sistema de Gestão focalizado na estratégia e operações 

           Fonte: Adaptado Kaplan e Norton (2008) 

 

 

• Estágio 1- Desenvolver a Estratégia  

 Inicialmente, a empresa começa por melhorar ou desenvolver a sua estratégia, através da 

definição da missão, visão, valores, da análise das suas forças, fraquezas e ambiente 

competitivo.  

• Estágio 2 – Traduzir a Estratégia  

Nesta fase, os gestores devem transformar a estratégia em objetivos, metas e iniciativas 

definidas para criar um mapa estratégico que permita comunicar a estratégia por toda a 

empresa. 

• Estágio 3 – Planear as Operações  

A empresa utiliza o mapa estratégico como um modelo para mapear e identificar os 

recursos operacionais necessários, através das iniciativas para atingir os objetivos 

estratégicos definidos.  
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• Estágio 4- Monitorizar e Aprender  

Os gestores vão executando os planos estratégicos e operacionais o que possibilita, a partir 

da leitura dos resultados internos e dos dados externos sobre os concorrentes e o ambiente 

de negócios, perceber se a estratégia implementada está a ser bem-sucedida.  

• Estágio 5 – Testar e Adaptar a Estratégia  

 A última fase permite aos gestores reconhecer e corrigir as possíveis falhas detetadas ao 

longo dos processos. Neste sentido, os gestores testam se a estratégia executada está a ser 

bem-sucedida, através da análise dos mercados, produtos atuais e os indicadores de 

avaliação de desempenho. Depois, consideram as medidas estratégicas implementadas que 

surgiram desde o início e reavaliam toda a estratégia implementada inicialmente, de forma a 

perceber se devem reformula-la ou, em último caso, desenhar uma nova estratégia.(Kaplan 

& Norton, 2008). 

Para que as empresas façam face e sobrevivam ao atual ambiente de extrema 

competitividade, não basta que as empresas apenas definem os objetivos e os indicadores e 

controlem, a partir daí, a sua evolução. Kaplan &  Norton (2006) defende que também 

necessário um trabalho prévio e complexo, essencial no sucesso da implementação do BSC, 

que implica que as empresas se debrucem sobre os seguintes passos: 

 

• Clarificar e traduzir a visão, missão, antes de iniciar a implementação do BSC, a 

missão, visão e os valores da empesa devem estar claros. O objetivo passa por, não 

só identificar os pontos estratégicos, mas também os indicadores de desempenho 

com intuito de análise dos fatores críticos de sucesso. Isto, para estarmos 

familiarizados nas áreas em que nos devemos focar, na implementação do BSC. 

 

• Comunicar e associar os objetivos estratégicos e indicadores de 

desempenho, após serem transmitidos e aprovados pelos gestores da empresa, os 

objetivos devem ser relacionados aos indicadores de desempenho. Estes objetivos 

estratégicos devem ter o conhecimento de todos os elementos da empresa, desde 

os gestores aos colaboradores, pois é relevante que todos estejam envolvidos para 

alinhar os objetivos estratégicos de cada departamento com a estratégia da empresa.    
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• Planear, estabelecer e alinhar os objetivos estratégicos, nesta fase de 

implementação, depois de estarem os objetivos estratégicos definidos e os 

indicadores de desempenho associados, devemos criar metas para entender se os 

objetivos definidos estão a ser alcançados e a estratégia a ser cumprida por todos.  

Desta forma, surge o planeamento das ações que permite criar metas para 

atingirmos os objetivos e adequar os recursos em conformidade com a 

implementação do BSC. 

• Melhorar o feedback e a aprendizagem estratégica, esta fase é a mais 

importante da implementação do BSC, pois são apresentados os resultados, de 

forma a perceber quais são as iniciativas necessárias para concretizar os objetivos 

estratégicos, através dos resultados, apuramos se é relevante reformular as metas e 

os objetivos que foram anteriormente definidos. 

 

1.2.2. As quatro perspetivas do BSC  

 

O BSC é um instrumento de avaliação e gestão de desempenho que, a partir de um mapa 

com os objetivos e indicadores de avaliação, permite o planeamento estratégico equilibrado 

de uma empresa. Este está ainda agrupado em quatro perspetivas, interligadas entre si: 

financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento.(Kaplan & Norton, 

2000) 

 

 

1.2.2.1. Perspetiva Financeira 

A perspetiva financeira consiste na forma como a empresa é vista pelos seus acionistas e 

responde a questões sobre que objetivos e resultados financeiros pretende alcançar. O 

principal  objetivo desta perspetiva é alcançar a melhor rentabilidade dos capitais 

investidos, medindo a estratégia empresarial, bem como a implementação e execução, 

originando um contributo para a criação de valor (Kaplan, Kaplan, Norton, & Norton, 

1996). Neste sentido, o objetivo desta perspetiva passa por perceber qual a ligação explícita 

entre as operações e o desempenho financeiro da empresa como, por exemplo, a receita 

operacional que origina o retorno sobre o capital aplicado ou o mais recente valor 

económico agregado(Kaplan & Norton, 2000). Segundo Kopecka (2015), a perspetiva 
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financeira deve ser avaliada tendo em conta a realidade da empresa e o momento em que as 

suas unidades de negócio se encontram uma vez que, só assim, será possível adquirir dados 

reais e poderão ser usados com rigor. Os dados podem ser analisados através de 

indicadores que apontem o retorno de investimento: redução de custo para a empresa, 

objetivos alinhados com a estratégia da empresa, o aumento das receitas.(Kaplan & 

Norton, 2008). Os indicadores financeiros abrangidos no BSC estão dependentes da 

estratégia implementada em conjunto com as fases do ciclo de vida da atividade: 

crescimento, maturidade ou declínio. Esta perspetiva transmite os objetivos do 

desempenho financeiro da empresa, resultantes da sua estratégia e o impacto financeiro dos 

resultados expectáveis nas restantes perspetivas. Ainda reflete sobre a visão que a empresa 

quer passar aos seus acionistas e aquela que, efetivamente, está a ser transmitida.(Lipe & 

Salterio, 2000). 

 

1.2.2.2. Perspetiva de Clientes  

Na perspetiva de clientes, permite que as organizações reconheçam qual o mercado-alvo e 

os segmentos de clientes que podem atingir, alinhando, por consequência, as medidas 

específicas de desempenho a utilizar nestes segmentos. Possibilita que as organizações 

consigam interligar as estratégias dos clientes com os mercados de forma a alcançar lucros 

maiores.(DeBusk & Crabtree, 2006). A maioria das organizações está focada no cliente 

como forma de se destacar no mercado competitivo, pretendendo deter a capacidade de 

organização de fornecer bens e serviços de qualidade, bem como a eficácia da entrega e o 

atendimento e a satisfação geral do cliente. (Kaplan & Norton, 1996). Através de medidas 

específicas, é possível captar os fatores de maior relevância para a empresa, de forma a 

satisfazer os seus interesses e aumentar as suas expectativas. É ainda importante perceber 

que a forma como se orienta a perspetiva dos clientes tem um impacto crucial nos 

resultados financeiros.(Kaplan & Norton, 1995). De acordo com Kopecka (2015), a 

perspetiva de clientes é uma das mais relevantes, tendo em conta que deteta o olhar dos 

clientes sobre a empresa, o que leva a mesma a criar medidas que concedem aos seus 

colaboradores e lhes devolvam um serviço de maior excelência.  
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1.2.2.3. Perspetiva de Processos Internos 

Segundo Kaplan &  Norton (1996), nesta perspetiva do BSC a organização deve 

concentrar-se nos processos fundamentais, tornando-os mais eficientes para atingir os 

objetivos estratégicos. A organização deve concentrar-se nos processos e competências e 

incorporar medidas de qualidade para cada um deles, de forma a garantir que os resultados 

sejam satisfatórios para os clientes. Segundo Kaplan &  Norton (2000), as empresas devem 

procurar identificar os seus processos essenciais e utilizar ferramentas de melhoria para 

assegurar a sua liderança contínua no mercado. Assim, deve focar-se nos processos que 

mais têm impacto no cliente, dando implícita relevância aos seus objetivos financeiros.Com 

base num modelo de cadeia de valor pelo qual as empresas se guiam, onde se destacam os 

seguintes processos internos: a inovação – salienta as necessidades dos clientes e criação 

de novos serviços; o operacional – encontra-se ligado diretamente com a produção e a 

criação de novos produtos; e o serviço pós-venda – encontra-se direcionado para o 

acompanhamento do produto e satisfação do cliente; pretende-se refletir sobre os 

processos, eliminar os desperdícios temporais e materiais que envolvam recursos 

financeiros e que não acrescentem nada à proposta de valor dos clientes. (Kaplan & 

Norton, 1996). 

 

1.2.2.4. Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento  

Cada vez mais, o mercado competitivo leva as organizações a se diferenciarem dos seus 

concorrentes devendo, por isso, apostar na mudança através da introdução de novos 

produtos no mercado e melhorando os produtos existentes, para serem mais produtivas e 

satisfazerem mais eficazmente o cliente. Posto isto, esta perspetiva tem como principal 

objetivo avaliar a capacidade dos colaboradores, a qualidade dos sistemas de informação e 

o alinhamento dos procedimentos, de forma a criar valor para que organização continue a 

crescer.(Kaplan & Norton, 2000). 

Esta abordagem avalia a capacidade de resposta por parte das organizações face às 

eventuais mudanças que vão surgindo como, por exemplo, colocar colaboradores com 

novas responsabilidades, onde exige maior competência e habilidade, para atender aos 

requisitos e às expectativas dos clientes. (Kaplan et al., 1996). Segundo Kopecka (2015), a 

perspetiva de aprendizagem e crescimento, alinha os incentivos e recompensas dos 

colaboradores com a estratégia e melhora a capacidade da empresa, acrescentando valor 
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tanto interno como externo. Os indicadores de desempenho a considerar na avaliação desta 

perspetiva estão relacionados com os colaboradores, satisfação, produtividade e a taxa de 

retenção. (Madeira, 2000). 

 

1.2.3 Fases de Implementação do BSC 

A maioria das organizações utilizam o BSC para implementar com sucesso as suas 

estratégias. Assim, segundo Niven (2011) antes que uma estratégia seja implementada na 

empresa deve seguir setes fases tais como: 

1. Definir a missão, visão, valores e objetivos estratégicos   

Nesta etapa, espera-se definir a missão como o objetivo central da organização; a 

visão, que está relacionada com a direção para onde a organização pretende ir; os 

valores, que são as crenças que distinguem o que está errado do certo; e os 

objetivos que são as ações e decisões integradas. 

2. Elaborar uma análise estratégica  

Na segunda etapa da implementação e, após estar definida a missão, visão, valores e 

os objetivos deve realizar-se uma análise da estratégia através de uma análise Swot e 

das “cinco forças de Porter”. Na análise Swot, é possível identificar as ameaças, 

oportunidades referentes aos fatores externos e os pontos fortes e fracos em 

relação aos fatores internos da organização. 

3. Definir os objetivos estratégicos e indicadores de desempenho 

Nesta fase, pretende-se selecionar e definir os objetivos estratégicos que levam a 

empresa a concretizar a estratégia. Os indicadores de desempenho são também 

identificados para que se possa perceber o alcance dos resultados pretendidos. Ou 

seja, a escolha do indicador selecionado está estrategicamente relacionada com o 

objetivo identificado.  

4. Visão adaptada através das 4 perspetivas 

Nesta fase, após identificados os objetivos estratégicos e os indicadores 

correspondentes, cada um é integrado numa das quatro perspetivas mencionadas 

acima.  

5. Criar um mapa estratégico  

Esta fase é uma das mais importantes do BSC. A criação do mapa estratégico 

consiste em descrever as relações de causa-efeito através de objetivos concretos. 
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Este mapa tem como intuito identificar os processos de escolha mais complexos da 

organização. O mapa estratégico é uma forma de esclarecer a transformação de 

dados intangíveis para dados tangíveis. 

 

 

6. Apresentar um Plano de Ação  

A fase de apresentação do plano de ação consiste em apresentar as ações e as 

iniciativas delineadas e necessárias para alcançar os objetivos estratégicos da 

organização. Assim sendo, a ideia do plano de ação é responder as algumas 

questões que se colocam, tais como: O que será concretizado? Quando? (objetivos, 

metas). Onde? (locais onde a ação vai ser implementada). Como? (qual 

metodologia). Por que estamos a implementar? (os benefícios que o projeto vai 

acarretar para a organização).  

7. Elaborar o BSC Global  

Na etapa final, pretende-se apresentar o BSC Final, onde os objetivos estratégicos, 

indicadores globais, as metas e o plano de ação estão definidos de forma a 

concretizar a estratégia. Assim, a empresa consegue responder a todas as questões 

levantadas, alcançar o sucesso e dar um feedback da situação do negócio. 

 

1.3 Mercado Africano: Contextualização do Território da Empresa 

Ferpinta Moçambique  

 

Num mundo em constante mudança e com a forte concorrência entre as organizações, 

houve a necessidade de expandir os negócios através de novos mercados, produtos, 

modernização dos seus serviços, com intuito de ser mais eficiente e marcar a diferença. 

(Barnard, Cuervo-Cazurra, & Manning, 2017). 

De acordo com, Moreira (2009) os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

conhecidos como PALOP que são: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São 

Tomé e Príncipe. Por razões idiomáticas, mas principalmente históricas, os PALOP 

tornaram-se num mercado alvo para Portugal e, tendo em conta o crescimento da 

economia, deve continuar a apostar-se neste mercado. 
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Também considerado como um dos países PALOP, Moçambique é um país em 

desenvolvimento e, segundo o último censo populacional realizado em 2017 através do 

INE de Moçambique, detém aproximadamente 28 milhões de habitantes dos quais mais de 

5 milhões residem na cidade capital, Maputo. (Maio, 2010). Possui uma taxa elevada de 

analfabetismo, mais de 39% das pessoas com 15 ou mais anos não sabe ler nem escrever, 

maioritariamente mulheres o que conduz a um maior risco de desemprego contribuindo 

para um elevado índice de pobreza. Para além disso, Moçambique é um país com uma 

multiculturalidade intuitiva onde surgem várias oportunidades de investimentos nas áreas 

da indústria extrativa, na agro-indústria, na agricultura, na construção civil, no turismo e na 

pesca.(Chaves, 2005). 

África é um continente pouco desenvolvido, com uma indústria simples onde se dá, 

maioritariamente, a transformação das matérias primas em produtos para exportação. 

Desta forma, cada vez mais, as indústrias internacionais entram nos mercados africanos 

com intuito de produzir para exportar os seus produtos, pois conseguem obter 

determinadas condições como: mão de obra e energia mais barata.(Wang, 2007). Segundo 

Maio (2010), acrescenta que existe uma enorme diversidade de recursos, como: petróleo, 

gás natural, carvão e urânio, crómio, cobre, ouro, magnésio, cobalto, bauxite e ferro; o que 

o coloca numa posição favorável no que respeita ao interesse de investidores estrangeiros.  

Por outro lado, segundo Cour (2001) as empresas com origem em África, são geralmente 

discriminadas pelos consumidores através dos seus produtos e colocadas de parte no 

mercado, por se tratar de um continente em desenvolvimento e com uma conotação pobre 

e sem condições para competir em mercados a nível global.  

As empresas são obrigadas a abandonar o seu país de origem mudando as sedes para fora 

de África, tornando-se multinacionais migradas. Neste contexto, podemos afirmar que 

investir em África era apenas vantajoso para empresas de fora, com países de origem em 

outros mercados, uma vez que, com os clientes conquistados e o mercado alcançado, 

permitem expandir-se para novos países em África, onde a mão-de-obra é mais 

barata.(Campbell, Hirbo, Townsend, & Tishkoff, 2014). 
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1.4 Expansão dos negócios para África 

Como referido a Ferpinta S.A., expandiu o seu negócio para Moçambique. Nas últimas 

décadas, muitas empresas sentem a exploração de novos mercados como uma 

oportunidade para atingirem novos clientes e aumentarem a sua sustentabilidade.  

Segundo Calof &  Beamish (1995), o conceito de internacionalizar os seus produtos e 

atividades para outros mercados surge como uma estratégia de sobrevivência perante a 

concorrência das outras organizações. De acordo com Hitt, Tihanyi, Miller, & Connelly 

(2006), a internacionalização de uma organização está relacionada com a exploração de 

novos mercados, contribuindo para novas oportunidades no negócio, novos recursos e 

aumentando o seu valor e competitividade perante a concorrência.  

As multinacionais optam pela expansão para novos mercados para enfrentar as falhas dos 

mercados pois, por norma, expandem o seu negócio, quando os seus produtos não são 

reconhecidos no país de origem. Assim, segundo Buckley &  Casson (2016), a 

internacionalização aparece para criar valor à empresa noutros mercados, capacidade de 

novas ligações com clientes e apostas em novos produtos direcionados a uma cultura 

distinta.  

Uma organização opta por exportar as suas vendas e os seus produtos para mercados 

novos, como forma de acompanhar o mercado. Uma vez que investir apenas no mercado 

nacional não é suficiente para aumentar a sua rentabilidade, diferenciam-se 

internacionalmente como estratégia.(Hitt et al., 2006). 

Decorre daqui, que muitas organizações investem em novos mercados, na procura de mão 

de obra e de matéria-prima mais barata, contribuindo para uma maximização do lucro, a 

nível da produção. Outra razão é a proximidade dos mercados, resultando num 

atendimento mais eficaz e rápido ao cliente, entre outras (Khojastehpour & Johns, 2014). 

Com os mercados altamente competitivos, as organizações sentem-se obrigadas a 

implementar novas estratégias para acompanhar a concorrência. Neste sentido, a Ferpinta 

Moçambique, além de apostar na sua internacionalização em diferentes partes do mundo e 

em diversas culturas, opta pela expatriação organizacional que consiste em enviar 

colaboradores para fora do país de origem com intuito de exercerem funções num outro 

(Haslberger & Vaiman, 2013). 
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Desta forma, a expatriação acompanha a internacionalização, uma vez que o colaborador 

presta serviço à sua empresa-mãe, mas fora do seu país de origem. O colaborador é 

enviado para o país estrangeiro com o objetivo de explorar novos conhecimentos, 

acompanhar a empresa com o intuito de transmitir todos os dados/informações aos 

diretores gerais que se encontram, por norma, na empresa do país de origem da mesma, 

uma vez que são vistos como suportes de elevada confiança e capazes de liderar (McHenry 

& Welch, 2018). 

Neste sentido, o expatriado surge como uma estratégia implementada pela empresa, de 

forma a acompanhar o mercado competitivo. Assim, a aposta nos expatriados visa 

fortalecer internacionalmente, não só a organização, mas também os colaboradores para 

um maior desenvolvimento dos seus conhecimentos do mercado, bem como das 

capacidades globais. (Hitt et al., 2006). Segundo Machanisse (2013) os expatriados em 

países terceiros, são colaboradores que veem do país da empresa mãe e vão desempenhar 

as suas funções para um país estrangeiro. Desta forma, os colaboradores são transferidos 

entre filias da empresa localizadas em países distintos à empresa mãe. São muitas as 

empresas que procuram novos mercados para expandir, com intuito de alargar o seu 

negócio e conhecer novos mercados para aumentar o seu reconhecimento. Em 

Moçambique existem muitas de origem externa, a maioria Portuguesas e Sul Africanas. 

Estas foram atraídas pela mão de obra barata, úteis rotas marítimas de comercio, um país 

vizinho a muitos potenciais mercados( Hurn (2007); (Wood, Dibben, Stride, & Webster, 

2011). De acordo com Hurn (2007) defende que Moçambique é um dos países mais 

procurados para expatriação por Portugal por razões como a proximidade cultural entre os 

dois países e a semelhança linguística.  

 

 

2- Metodologia  

2.1. Objetivo geral, objetivos específicos e questões de avaliação 
2.1.1.  Objetivos do estudo 

O objetivo principal deste estudo consiste em apresentar uma proposta de um modelo do 

BSC para a empresa Ferpinta Moçambique, adequando as suas perspetivas aos objetivos 

estratégicos da organização.  

O desenvolvimento do BSC nesta empresa vem apoiar os gestores nas tomadas de decisão, 
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verificar se os objetivos definidos estão a ser atingidos e quais são os fatores que a 

influenciam, para que os colaboradores consigam atingir o sucesso na estratégia 

implementada pela empresa. Este modelo permite ainda definir os objetivos da empresa 

alinhados com a estratégia e conceder indicadores de avaliação e metas para atingir esses 

indicadores.(Kaplan & Norton, 2000) 

Assim, esta proposta de conceção do BSC tem como objetivos específicos:  

 

• Identificar a missão, visão, valores e os objetivos estratégicos da empresa; 

• Identificar os pontos críticos para uma melhoria da rentabilidade; 

• Analisar estrategicamente a empresa segundo o modelo PESTEL e Cinco 

forças de Porter e Swot.  

• Criar um mapa estratégico conduzido pelos objetivos estratégicos e 

indicadores;  

• Apresentar os objetivos a serem atingidos pelos colaboradores para que a 

estratégia seja bem-sucedida; 

• Apresentar possíveis soluções de melhoria para os fatores críticos 

identificados; 

• Apresentar a proposta do BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2.1.2. Questão de Investigação  

Quando procuramos estudar o modelo BSC, criado pelos autores Kaplan e Norton, somos 

surpreendidos por quatro questões que são colocadas em cada uma das diferentes 

perspetivas:  

 

Tabela 1- Perspetivas do Balanced Scorecard 

Perspetivas  Questão  

Financeira Que resultados devemos apresentar aos acionistas para 

obter sucesso financeiro? 

Clientes Como devemos ser encarados pelos clientes? 

Processos Internos Para satisfazer os nossos clientes, em que processos nos 

devemos destacar? 

Aprendizagem e Crescimento Seremos capazes de continuar a inovar, acrescentando 

valor? 

Fonte:  Adaptado Kaplan e Norton (1992) 

 

Segundo o modelo Kaplan &  Norton (2000), após a realização do BSC, a Ferpinta 

Moçambique deve ser capaz de responder às questões descritas acima pois, em cada 

perspetiva foram desenvolvidos os objetivos inerentes, os indicadores correspondentes e as 

metas para os alcançar. 

De forma sucinta, pretende-se abordar a relação de cada uma das quatro perspetivas: a 

perspetiva financeira, que procura entender quais são os resultados cruciais, através da 

forma como é implementada a estratégia na organização - aqui são apresentados os 

indicadores financeiros da empresa relacionando indicadores de maior produtividade; a 

perspetiva de clientes, que está relacionada com a forma como os clientes veem a 

organização – aqui devem ser apresentados os segmentos de mercado onde a empresa atua 

e selecionar indicadores que permitam avaliar a satisfação do cliente, a quota de mercado, 

entre outros; a perspetiva dos processos internos, que mede os processos do negócio, 

processos de serviço dos clientes, ou seja, mede os recursos que são necessários para 

aumentar o nível interno; e, por último, a perspetiva de aprendizagem e crescimento, 
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que avalia as competências das pessoas, quais as tecnologias utilizadas, as motivações e a 

cultura organizacional.  

 

2.2. Metodologia Qualitativa 

 Este estudo apoia-se na metodologia qualitativa para uma construção adequada e eficiente 

do BSC na empresa Ferpinta. Optou-se por esta metodologia, dado que é uma técnica de 

pesquisa não estruturada que se baseia em pequenas amostras e promove a compreensão 

holística do problema em questão. Para além disso, reconhece e estuda os dados que não 

são quantificáveis, permitindo alcançar noções, ideias e conceitos através de dados (Naresh 

& Mark, 2006). Difere dos estudos quantitativos na medida em que permite ao investigador  

aprofundar noções e ideias, com base em padrões resultantes dos dados, enquanto nos 

estudos quantitativos são os próprios dados que corroboram os modelos e teorias (Petrescu 

& Lauer, 2017).  Para além disso, Bogdan &  Biklen (1997) acrescenta que as técnicas mais 

utilizadas numa pesquisa qualitativa são observação direta, a entrevista e a análise 

documental. Assim, a investigação qualitativa não sendo convertida em números, avalia a 

realidade em consonância com o objeto de estudo, levando a inúmeras interpretações que 

apenas uma análise indutiva por parte do pesquisador consegue conquistar (Dalfovo, Lana, 

& Silveira, 2008). Por análise indutiva entende-se o desenvolvimento de conceitos para 

chegar ao entendimento dos fenómenos através de padrões resultantes da recolha de 

dados.(Bogdan & Biklen, 1994). 

Segundo Godoy (1995) «Quando o estudo é de carácter descritivo e o que se procura é o 

entendimento do fenómeno como um todo na sua complexidade, é possível que uma 

análise qualitativa seja a mais indicada» e, tendo isso em consideração, a metodologia 

qualitativa foi a escolhida. De acordo com Bogdan &  Biklen (1997), as técnicas mais 

utilizadas numa pesquisa qualitativa são observação direta, a entrevista e a análise 

documental. 

 

2.4. Método de Investigação   

Segundo  Yin (2009), o estudo de caso é uma pesquisa intuitiva que investiga um fenómeno 

no seu contexto real. Assim, o método de investigação adotado é o estudo de caso, dado 

que pretende adquirir-se informações exequíveis e consideráveis sobre uma situação real. 

Como uma técnica de avaliação qualitativa, também aqui não existe preocupação com a 

dimensão da amostra nem com a generalização dos resultados. Neste tipo de investigação 
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pretende desenvolver-se conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados 

nos dados que permitam, então, a construção da ferramenta BSC adequada à empresa 

Ferpinta Moçambique. 

 

 

2.5. Amostra – Participantes  

Neste estudo participaram 11 colaboradores da Ferpinta Moçambique, sendo que 3 são do 

departamento financeiro; 3 são do departamento de compras; 1 do departamento de 

recursos humanos; 1 do departamento de operações; e 1 no cargo da direção geral.  

 

 

2.6.  Dados Empíricos: Recolha e Análise 

Na recolha dos dados necessários à conceção da ferramenta BSC para a empresa Ferpinta 

Moçambique, as técnicas de investigação utilizadas foram: questionários, entrevistas 

semiestruturadas, observação direta, análise documental e reuniões de grupo. 

Numa primeira fase, foram selecionados 7 colaboradores para responder a um questionário 

com perguntas de resposta aberta do departamento financeiro e de compras. O intuito era 

realizar uma pré-avaliação do seu envolvimento com a empresa, dado a relevância desse 

envolvimento para a construção da ferramenta de estudo. 

Na segunda fase, foram selecionados 4 colaboradores, que integram cargos da direção: 

diretor financeiro, diretor de recursos humanos, diretor das operações e o diretor geral. 

Desta forma, foi possível avaliar as quatro perspetivas do BSC e, posteriormente, definir e 

validar, em conjunto com os gestores do topo, os objetivos específicos de cada área. Cada 

entrevista semiestruturada teve a duração de 45/50 minutos, onde se exploraram as 

motivações e atitudes dos colaboradores. Estas entrevistas semiestruturadas consistem em 

conversas com perguntas previamente definidas com o objetivo de perceber as motivações 

e atitudes dos entrevistados a partir de um diálogo que, embora estruturado, abre espaço 

para reflexões adicionais que podem surgir no decorrer da entrevista (Naresh & Mark, 

2006). 

A observação direta foi facilitada pela presença do investigador na empresa e contribuiu 

para a recolha de informações necessárias à elaboração do estudo. 

No que respeita à análise documental, a empresa Ferpinta Moçambique possibilitou o acesso a 

documentos internos, como manual de acolhimento, catálogo dos produtos, relatórios 
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anuais de contas da empresa dos últimos anos e sistemas operativos como LN e BAAN 

que possibilitam o conhecimento de dados ao nível dos produtos, clientes e fornecedores.  

O processo de recolha de dados secundários surge através da relação com a empresa 

Ferpinta Moçambique no desenvolvimento do estágio no departamento de Contabilidade, 

onde foram desempenhadas funções que permitiram obter um maior conhecimento do 

negócio e da empresa. Por outro lado, no que ao processo de recolha de dados primários 

diz respeito, estes foram obtidos unicamente para o estudo em causa e a recolha foi 

conseguida através da observação direta.  

Neste sentido, a Tabela 2 apresenta, de forma sistematizada, as técnicas de investigação 

referidas e utilizadas na recolha dos dados: 

 

Tabela 2 - Técnicas de Investigação Utilizadas 

Arquivo Acessos aos documentos internos e sistemas 

BAAN e LN para retirar dados que possibilitam 

o cruzamento com as informações recolhidas 

através das entrevistas realizadas. 

Questionários 7 colaboradores do departamento financeiro e de 

compras, com intuito de entender o seu 

envolvimento com a empresa e recolher 

informações básicas da empresa. 

Entrevistas 4 entrevistas semiestruturadas e profundas aos 

colaboradores da empresa, com intuito de 

recolher informação do bom funcionamento da 

empresa e estudar as quatro perspetivas da 

ferramenta BSC. 

Observação direta Através da presença física na empresa, foi 

possível observar diretamente o seu modus 

operandi o que possibilitou a compreensão dos 

diferentes departamentos da empresa. 

Reuniões com os gestores do topo Discussão dos objetivos estratégicos, indicadores, 

metas e ações. 
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Para melhor perceber o objetivo de cada dado recolhido na conceção da ferramenta BSC 

para a empresa Ferpinta Moçambique, construiu-se, a Tabela 3 mencionada abaixo, para 

que sejam compreensíveis a relação entre as técnicas de investigação utilizadas e a 

construção da BSC.  

 

Tabela 3 - Relação entre as técnicas de investigação utilizadas e a construção da BSC 

Etapas para construção BSC Técnicas de Recolha de Informação 

Apresentação da Empresa • Documentos fornecidos pela empresa (manual 

de acolhimento, catálogo de produtos, anexo às 

demonstrações financeiras) 

• Observação direta 

 

Desenvolvimento da 

Estratégia 

• Questionários 

• Observação direta 

Missão, Visão e valores • Questionários 

• Documentos da empresa (Organograma, site da 

empresa) 

Análise Estratégica • Macro Ambiente – Pestel (Entrevistas) 

• Microambiente – Cinco forças de Porter 

(Entrevistas) 

Fatores críticos de sucesso • Questionários 

• Análise de dados recolhidos das reuniões 

semanais e semestrais 

• Observação direta 

Traduzir os objetivos 

estratégicos nas quatro 

perspetivas 

• Entrevistas 

• Reuniões com os gestores do topo 
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Criação do mapa estratégico • Entrevistas 

• Questionários 

• Conversas ocasionais durante a realização do 

estágio 

Iniciativas e Ações – Plano 

de Ação 

• Entrevistas 

• Reuniões com os gestores de topo 

 

 

Como é possível observar a partir da leitura da Tabela 4, os questionários respondem a 

questões relacionadas com o envolvimento de cada colaborador na empresa, definição do 

desenvolvimento da análise Pestel e as cinco forças de porter - análise swot -, aos fatores 

críticos de sucesso, às ações estratégicas e aos principais concorrentes.  

No que concerne às entrevistas, como já foi referido, optou-se por uma amostra 

selecionada e pequena (quatro colaboradores), com intuito de obter uma compreensão 

aprofundada dos dados. Levando em consideração as quatro perspetivas da ferramenta 

BSC (financeira, clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento), os 

colaboradores selecionados integravam na empresa a área profissional correspondente, 

como é possível verificar a partir da leitura da Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Quadro síntese das entrevistas semiestruturadas 

Entrevistado Perspetiva Duração Data Exemplo: perguntas 

Diretor Financeiro Perspetiva 

Financeira 

50 min 09-04-2019 

 

 

 

 

1- Tem conhecimento da 

ferramenta BSC? 

2- A ferramenta BSC é adequada 

para atingir os objetivos 

estratégicos? 

3- Quais as vantagens da 

ferramenta? 

4- Como são definidos os 

objetivos estratégicos da 

empresa? 

5- Como são atribuídos os 

indicadores para cada 
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objetivo estratégico? 

Diretor de Recursos 

Humanos 

Perspetiva de 

Aprendizagem e 

Crescimento 

45 min 30-04-2019 1- Tem conhecimento da 

ferramenta BSC? 

2- Na sua opinião, esta 

ferramenta é uma mais-valia 

para atingir os objetivos 

estratégicos definidos pela 

empresa? 

3- Qual será o impacto da 

empresa em ter objetivos 

mais específicos? 

4- Quais são as ferramentas 

utilizadas para realizar 

avaliação de desempenho dos 

colaboradores? 

5- Quais os métodos utilizados 

para avaliar as formações 

atribuídas aos seus 

colaboradores? 

 

Diretor Geral 

 

Perspetiva de 

Clientes 

40 min 08-05-2019 1- Tem conhecimento da 

ferramenta BSC? 

2- Que impacto o BSC teria na 

empresa Ferpinta Moçambique? 

3- Os objetivos estratégicos da 

empresa estão alinhados com 

a estratégia? 

4- Como é realizado o 

acompanhamento ao cliente 

desde do processo de venda à 

execução? 

5- Para alcançarmos a nossa 



31 

 

visão, como deveríamos ser 

vistos pelos nossos clientes? 

Diretor de 

Operações 

Perspetiva de 

Processos 

Internos 

45 min 04-06-2019 
1- Tem conhecimento da 

ferramenta BSC? 

2- Qual o impacto que esta 

ferramenta teria na empresa 

Ferpinta Moçambique? 

3- Quais são as vantagens desta 

ferramenta? 

4- Que dificuldades a empresa 

sente no processo produtivo? 

5- Em que processos nos 

devemos destacar para 

satisfazer as expetativas dos 

nossos clientes? 

 

 

 

3- Estudo de Caso – Ferpinta Moçambique   

Neste capítulo, apresenta-se o enquadramento da Ferpinta Moçambique a partir de uma breve 

apresentação da empresa, missão, visão, valores, marcos históricos, produtos e da 

caracterização do departamento de contabilidade, onde decorreu o estágio curricular.   

 

3.1 Caracterização da empresa  

 

A empresa Ferpinta S.A., nasce em 1962, em Carregosa, fundada pelo Sr. Comendador 

Fernando Pinho Teixeira, começando por ser apenas uma pequena serralharia. Nessa altura 

já eram desempenhadas algumas atividades no âmbito metalomecânico, que posteriormente 

se tornaram fundamentais para o crescimento da empresa. De forma a acompanhar a 

concorrência e a ser competitiva no mercado, expandiu o seu negócio para outros países, 

diferenciando as suas áreas de atividade (turismo, mobiliário escolar, estruturas para 

construção e alfaias agrícolas), através do processo de internacionalização para Espanha, 
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Angola e Moçambique. Tudo com o seu foco no cliente e o know-how que foi adquirindo na 

área técnica e comercial.  Em 1998 nasce a Ferpinta Moçambique, na cidade da Beira. Esta 

nova unidade fabril inicia a sua atividade com a produção e distribuição local de chapa 

perfilada e tubos de aço, complementada com produtos longos. Ao longo dos anos tornou-

se a maior produtora independente de tubos de aço da Europa, encontrando-se fortemente 

implementada com várias empresas em Moçambique. (Ferpinta, 2019). 

 

Tabela 5 - Dados de Identificação da empresa 

 

A empresa Ferpinta Moçambique conseguiu marcar a sua posição no mercado com a abertura 

da Fermóvel, sediada na Beira, a Ferromoçambique em Maputo, Nacala e Beira. Para agilizar o 

processo de distribuição e rentabilizar recursos, foram inauguradas diversas empresas 

comerciais nestas cidades com o intuito de fazer escoamento do produto com maior 

eficiência e rapidez. Juntamente com os colaboradores que coordenam as empresas na sede 

de Portugal, os expatriados realizam atividades essencialmente ao nível de faturação, 

recebimentos, depósitos e alguns pagamentos de compras internas. Para que os 

procedimentos sejam coerentes, é necessário a existência de ações de formação e partilha 

de conhecimentos entre os elementos da empresa-mãe e as filiais em Moçambique. Para 

acompanhar o mercado a Ferpinta SA., encontra-se disseminada em país como Angola, 

Espanha e Moçambique, conseguindo assim posicionar-se não só como líder de mercado 

em Portugal como numa das maiores players a nível europeu.  

Como é possível verificar a partir da leitura da Figura 2, na zona vermelha encontram-se as 

três delegações da Ferpinta Moçambique na Beira, Maputo, Nacala e os países para onde a 

empresa exporta, sendo eles: Maurícias, Madagáscar, Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbabué, 

Botswana e África do Sul.  

 

Nome Ferpinta Moçambique – Ind. Base Prod. Sid. De F.P.I, SARL 

Morada Avenida Acordos de Lusaka, Talhão 3490 – Beira, Moçambique 

CAE 337371710- Indústria De Produtos Siderúrgicos 

NIF 400024601 

Data da Constituição 11/12/1997 

Capital Social 23000000 

Nº de Colaboradores 130 
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Figura 2 - Distribuição geográfica da Ferpinta S.A, no mundo 

 

 
 

Fonte: Catálogo dos produtos da Ferpinta Moçambique. 
 

 

3.1.2. Missão, Visão e Valores 

 

A Ferpinta Moçambique tem como missão destacar-se pela sua posição no mercado 

internacional na indústria siderúrgica, não só nas áreas geográficas onde está presente, 

como nas proximidades devido à sua privilegiada localização. Neste sentido, a visão da 

Ferpinta Moçambique passa pelo crescimento da empresa, aumentando a sua competitividade 

através da sua forte capacidade de produção, conhecimento técnico e comercial dos seus 

produtos. (Ferpinta, 2019). 

A constante preocupação com a satisfação dos seus clientes e a qualidade dos produtos faz 

parte dos seus valores, bem como o investimento em inovações técnicas que respeitem o 

meio ambiente e recursos envolventes. Sendo uma empresa familiar, a Ferpinta Moçambique 

preocupa-se em ter a melhor equipa de pessoas, vendo-as não só como colaboradores que 

desempenham funções, mas também como um motor que faz evoluir a empresa. (Ferpinta, 

2019). 
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3.1.3 História da empresa  

 

No decorrer dos anos houve alguns marcos mais relevantes na história da Ferpinta S.A., tais 

como o ano da constituição da empresa-mãe, em 1962, a transformação da própria 

sociedade - de sociedade por quotas para sociedade Anónima - com a constituição da 

Ferpinta S.G.P.S, a sua expansão com abertura de empresas em Espanha (1996), Angola 

(1998) e Moçambique (1999). Para melhor ilustrar a evolução desses mesmos 

acontecimentos, segue-se abaixo a Figura 3, onde apresenta os marcos históricos da 

empresa. (Ferpinta, 2019). 

 

Figura 3 - Marcos históricos da empresa 

 

Fonte: Retirado do Manual de Acolhimento, do Grupo Ferpinta. 

 

 

3.1.4 Organograma  

 

A Ferpinta S.A é uma empresa familiar fundada pelo Sr. Comendador, Fernando Pinho 
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Teixeira, sendo administrada por elementos da sua família. Assim sendo, como se trata de 

uma empresa internacional, a sua estrutura organizacional está sujeita a diversas 

restruturações. Como é possível verificar a partir da leitura da Figura 4, esta empresa está 

dividida em cinco grandes departamentos, tendo o poder de decisão centralizado na 

administração. 

 

Figura 4 - Organograma da empresa 

 

 

A estrutura organizacional está relacionada com o processo de internacionalização da 

Ferpinta Moçambique S.A., deste modo os departamentos de Administração, Direção de 

Operações, Direção Financeira e serviços partilhados estão sediados em Portugal.  

A Administração Geral de Moçambique é responsável pelos três agrupamentos de 

empresas: Fermóvel Moçambique, Ferpinta Moçambique, Ferromoçambique. Encontra-se distribuída 
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por três cidades: Maputo, Nacala e Beira. Existe esta distribuição de comerciais, por forma 

a rentabilizar o escoamento do produto e estar mais próximo dos seus clientes.  

A Administração é o órgão que gere todos os departamentos da empresa, por ele passam 

todas as tomadas de decisão. 

O diretor de operações é o COO da Administração e garante que todos os procedimentos 

comerciais sejam eficientes e produtivos, adaptando os recursos e serviços às necessidades 

da empresa e dos clientes. 

A direção financeira encontra-se dividida em dois departamentos: Recursos Humanos e 

Contabilidade e Tesouraria. No departamento de contabilidade e tesouraria são 

responsáveis pela execução, supervisão, elaboração das demonstrações financeiras, 

avaliação da área financeira das referidas demonstrações, ainda é responsável por realizar 

todos os lançamentos das empresas de moçambicanas. O departamento de recursos 

humanos gere tudo o que esteja relacionado com o capital humano da empresa, tendo a seu 

cargo assuntos como: horários de trabalho dos trabalhadores, processamento de salários, 

férias, subsídios, prémios e realiza as entrevistas para o departamento.  

Os serviços partilhados, são departamentos direcionados para as empresas de Moçambique 

e também de Angola, ou seja, não desempenham funções exclusivamente para as empresas 

de Moçambique.  

No departamento das compras consumíveis e mercadorias, onde são efetuadas as compras 

necessárias, ainda se procede à formalização das compras das mercadorias, questionam-se 

os fornecedores das melhores ofertas, emitem-se pedidos de compra e acompanha-se o 

processo de entrega dos produtos.  

Relativamente às empresas sediadas em Moçambique: 

A Ferpinta Moçambique S.A., é a empresa mãe de produção e distribuição de tubos de aço, 

chapas e ferro em distintos formatos. Esta empresa apresenta diversos departamentos, tais 

como: Contabilidade, Compras, Logística e Produção. No entanto, todo o controlo é 

realizado na sede em Portugal, através dos serviços de administração. A Ferromoçambique 

(Maputo), a Ferromoçambique (Beira), Ferromoçambique (Nacala) são empresas comerciais que 

se dedicam à venda de tubos de aço. A empresa dispõe de três departamentos: financeiro, 

comercial e logística, onde são desempenhadas algumas tarefas, sendo finalizadas pela 

administração em Portugal. 
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3.1.5 Produtos  

 

Os produtos podem ser divididos em 3 categorias, nomeadamente: produtos siderúrgicos, 

alfaias agrícolas, estruturas metálicas para construção e mobiliário escolar, nas diferentes 

empresas da Beira, Nacala e Maputo. 

3.1.6. Tipologia de Produtos  
 

3.1.6.1. Ferpinta Moçambique - Produtos Siderúrgicos 

Como é possível verificar a partir da leitura da Figura 5 os produtos siderúrgicos podem ser 

divididos em quatro categorias:  

 

 

Figura 5 - Produtos Siderúrgicos 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, com base no catálogo.  

Fonte: Catálogo dos produtos da Ferpinta Moçambique 

 

Os tubos de aço podem assumir diversas formas (redondo, retangular e quadrado), 

diferentes diâmetros e distintos fins, consoante a necessidade do cliente. Estes tubos são 

dos produtos mais utilizados no setor industrial de Moçambique em projetos de grande 

dimensão, como pontes. Portanto, existe a necessidade de atingir padrões de qualidade 

elevados e garantir a segurança, quer no processo de montagem, quer futuramente no que 

concerne à sua durabilidade e estabilidade.  

Nas chapas, existem diversas formas: as laminadas (a frio/ polida e a quente), as 

galvanizadas (lisa e ondulada/BR), xadrez/gotas, zincor, pré-lacada (ondulada/IBR) e 

translúcida. 

As calhas podem ser pretas, galvanizadas e pré-lacadas. No segmento das diversas formas, 

existem distintas dimensões ou terem dimensões e espessuras standardizadas, (no caso das 

pré- lacadas, podem assumir diferentes cores).  

TUBOS CHAPAS LONGOS CALHAS 
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Os longos são apresentados na forma de diversas barras (Retangular, T, UB, UC, entre 

outras), de cantoneira, perfil (IPE, UPN), malha sol, rolo de arame, vergalhão quadrado e 

varão (liso e nervurado).  

 

O processo produtivo destes produtos inicia-se com a bobine de aço a ser introduzida por 

desenrolamento no acumulador que se vai deslocando a uma velocidade constante. De 

seguida, avança para a mesa de soldadura onde é aquecido por alta frequência e pressão 

exercida por rodas de aperto dos bordos aquecidos. Depois da soldadura, o processo de 

corte dá origem aos tubos e às calhas.      

Posteriormente, é realizado um controlo de qualidade rigoroso, sendo efetuados múltiplos 

ensaios e testes, para verificar a sua conformidade. Por fim, os produtos são armazenados 

em stock, até ao momento da expedição. 

 

3.1.6.2 Ferpinta Moçambique - Alfaias Agrícolas Herculano  

Atualmente, a empresa Herculano é reconhecida como líder no mercado de exportação, em 

Portugal, através da comercialização de semirreboques agrícolas. 

Como é possível verificar a partir da leitura da Figura 6, os produtos siderúrgicos podem 

ser divididos em dez categorias:  

Figura 6 - Produtos Herculano 
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VIBRADORES SEMI- REBOQUES MATERIAL 

FLORESTAL 
GRADES DE 

DISCOS 
OBRAS 

PÚBLICAS 

CARREGADORES 

FRONTAIS 
CISTERNA 

 

DIVERSOS ESPALHADORES FRESAS/ 

CHARRUAS 

 

Fonte: Catálogo de produtos da Ferpinta Moçambique. 

 

 

 

A Herculano disponibiliza uma vasta gama de artigos agrícolas, oferecendo um leque 

completo de equipamentos de trabalho, bem como peças de substituição (componentes), 

duradouros e que cumpram todos os requisitos legais, de forma, a existir segurança e 

performance adequada às necessidades dos clientes.  

 

 

3.1.6.3 Ferpinta Moçambique - Fermóvel 

 

Como é possível verificar a partir da leitura da Figura 7, os produtos siderúrgicos podem 

ser divididos em dois segmentos: mobiliário escolar e estruturas para construção.  
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Figura 7 - Produtos Fermóvel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Catálogo dos produtos da Ferpinta Moçambique. 

 

Nos produtos de mobiliário escolar, dispõe de matérias-primas e mão-de-obra de 

qualidade, produzindo artigos em madeira e ferro, destinados ao setor da educação.  

Com o rigor, qualidade e infraestruturas que dispõe em Moçambique, a Fermóvel é também 

uma referência no setor mobiliário.  

Relativamente às estruturas para construção, são produzidas com intuito de se adaptarem 

às diversas combinações estruturais e capazes de se ajustarem a soluções para projetos de 

construção. Assim sendo, o cliente conseguirá maior rentabilidade do investimento 

executado, devido à flexibilidade da utilização deste tipo de produto.  

 

 

 

3.1.7. Caracterização do Departamento de Contabilidade  
 

A empresa Ferpinta Moçambique encontra-se dividida por diversas empresas na cidade da 

Beira, Maputo e Nacala onde são geridas por um conjunto de colaboradores expatriados 

em paralelo com os funcionários que coordenam as diversas empresas na sede Ferpinta 

S.A., sediada em Vale de Cambra, Portugal. Os colaboradores que se encontram em África 

desenvolvem atividades ligadas ao nível da faturação, recebimentos de material, depósitos e 

realizam os pagamentos derivados das compras internas. No departamento de 

contabilidade de África em Portugal, as áreas predominantes são: auditoria interna, 

controlo de custos, área financeira, tesouraria, neste departamento onde foi realizado o 

estágio, executasse o controlo de todas as tarefas elaboradas pelos colaboradores 

MOBILIÁRIO ESCOLAR ESTRUTURAS PARA CONSTRUÇÃO 
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expatriados. Ao longo do estágio foram realizadas diversas tarefas como: conferência do 

lançamento das faturas de compras, emissão de recibos e simultaneamente verificar se 

todos os recibos emitidos pelos colegas em África estavam de acordo com os montantes 

depositados pelos clientes, conferência de todos os processos de importação (compra de 

matéria prima), controlo diário das contas correntes dos clientes, controlo das margens dos 

produtos ( verificar se o preço praticado diariamente pelos nossos comerciais está dentro 

da margem estabelecida) e mensalmente, realização das conciliações  bancárias, onde 

verificamos se o saldo da contabilidade está conciliado com o saldo do banco para garantir 

que nada ficou por registar.  

 

 

4.  Resultados  

 

O BSC traduz a missão, visão, valores e a estratégia através de um conjunto de objetivos e 

indicadores de desempenho interligados pelas suas quatro perspetivas (financeira, clientes, 

processos internos, aprendizagem e crescimento). Assim, o processo tem início com a 

clarificação destes grandes pilares para mais tarde compreender de que forma as suas ações 

influenciam o desempenho organizacional.(Kaplan & Norton, 2000). 

 

4.1. Situação atual da empresa  

 

Ao longo dos anos tem havido um enorme crescimento em Moçambique o que levou a 

Ferpinta Moçambique a apostar na concretização de novos projetos de expansão no mercado, 

combinando a oferta de mão de obra do país com o seu know-how em produção de 

produtos siderúrgicos, alfaias agrícolas, mobiliário escolar e estruturas metálicas para 

construção.  

A indústria siderúrgica é caracterizada pela presença de grandes empresas cuja política é 

produzir tudo internamente, desde a matéria-prima ao produto final.  

Na década de 80, a indústria sofreu grandes alterações através de taxas de crescimento de 

produção, fluxos comerciais, níveis organizacionais e tecnológicos. Contudo, nos últimos 

anos, com o aumento da procura de produtos siderúrgicos, a produção mundial de aço 

aumentou o volume nos países produtores, ampliando os postos de trabalho.  
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No que diz respeito à economia moçambicana esta é caracterizada por ser uma indústria 

subdesenvolvida, fundamentalmente manufatureira, que se dedica às atividades de extração 

e transformação de alguns recursos energéticos e minerais. 

A Ferpinta Moçambique é considerada uma das principais produtoras e distribuidoras de 

tubos de aço no país. Uma vez que o nosso país não possui uma indústria extrativa de 

minério na produção do aço, a Ferpinta Moçambique obtém a sua matéria-prima, a que 

chamamos de bobines de aço, através da importação, tornando-se numa empresa autónoma 

e autossustentada. 

 

 

4.2.  Indicadores Financeiros  

 

Na tabela 6 apresentam-se os indicadores financeiros dos últimos três anos que foram 

calculados para analisar a situação financeira da empresa. Estes indicadores foram 

calculados segundo os Balanços da empresa no ano 2016, 2017 e 2018 (ver anexo). 

 

Tabela 6 - Indicadores Financeiros da Empresa 

 2016 2017 2018 

Volume de Negócios (Mzn) 671.379,735 968.755,112 1.168.510,520 

Resultado Líquido (Mzn) 7.140,509 122.772,293 54.251,323 

Capital Próprio  -54.930,002 67.842,291 694.529,149 

Rentabilidade dos Capitais Próprios    -13%  180,97%       7,81% 

Saldo médio de Clientes  114.808,175 180.176,717 219.081,408 

Tempo médio de Recebimento (Dias) 62 dias  68 dias  68 dias  

 

 

Como é possível verificar a partir da leitura da tabela 6, nos últimos três anos o volume de 

negócios tem vindo a aumentar fruto de algumas das estratégias adotadas como afirma um 

dos participantes do estudo (P1 «A aposta no mercado de exportação fez aumentar o nosso volume de 

negócio, pois alguns produtos começamos a produzir internamente como é o caso: -  Malha-sol. Para ganhar 

o mercado da malha-sol, a nossa estratégia passou por comprar a máquina e começar a produzir e ficar 

mais competitivos em todo o mercado. - Varão – ter volume nos maiores players no mercado para conseguir 

equiparar os preços dos outros players do mercado, a longo prazo ter a sua quota de mercado ou até 
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ultrapassá-los.»). A aposta nestas estratégias ao longo dos anos tem levado ao aumento no 

volume de negócio. Com a qualidade elevada dos seus produtos tem conseguido fidelizar os 

clientes, através de algumas estratégias como o aumento das condições de pagamento, 

plaffon e capacidade de resposta imediata, oferecendo assim condições para o cliente ficar 

fidelizado. A diminuição do prazo médio de recebimento está relacionada com as últimas 

aquisições serem efetuadas através de empresas do grupo (empresa mãe) que facilita na 

normalização imediata do pagamento.  

 
 

4.3. Vendas  

 

Relativamente à situação atual da empresa verifica-se um crescimento do volume de vendas 

deste ano em relação ao ano anterior. No entanto, é de realçar que com a catástrofe do 

«ciclone Idai» levou a uma redução drástica das vendas nesse mês, contudo, em 

contrapartida, no mês seguinte voltou a aumentar significativamente. No final do ano é 

realizada uma reunião anual, onde é transmitido um balanço do ano numa ótica financeira, 

onde é elaborado um orçamento do próximo ano e os respetivos objetivos gerais e 

financeiros.  

 
Tabela 7 - Vendas 1º Semestre VS ano Anterior 

 

 

Como é possível verificar a partir da leitura da Tabela 7, comparativamente ao ano 2018 no 

que toca às vendas, a empresa cresceu 2,9%. Pode ainda compreender-se que o mês mais de 

março foi o mais critico, em contraste com os dois meses seguintes, abril e maio, que 

revelam os valores mais altos deste e do ano anterior. Estes valores tiveram como base de 

dados o diário de compras da empresa, que permitiram perceber quais os produtos mais 

vendidos em toneladas. A base de dados não se encontra em anexo, pois existem dados 

Mês Vendas Totais 2019 (Ton) Vendas Totais 2018 (Ton) 

Janeiro 2.571 2.259 

Fevereiro 2.238 2.532 

Março 1.884 2.601 

Abril 2.970 2.281 

Maio 3.218 2.389 

Junho 2.344 2.731 

Total 15.225 14.793 
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confidenciais dos clientes.  

 

4.4. Clientes  

 

A Ferpinta Moçambique destaca-se pela elevada qualidade e exclusividade dos seus produtos. 

A nível de clientes, a empresa pretende desenvolver produtos que correspondam às 

expectativas dos clientes e à sua total satisfação. Aposta na melhoria contínua, com 

aquisição de novos equipamentos e tecnologias capazes de responder às necessidades dos 

clientes, através da exclusividade e diferenciação dos seus produtos. 

É uma empresa que tem apostado em diversos setores de atividade, nomeadamente, 

turismo, equipamentos agrícolas, produtos siderúrgicos, mobiliário escolar, estruturas 

metálicas para construção e pretende prolongar os seus investimentos.   

A Ferpinta Moçambique presta especial atenção à auscultação das necessidades de todos os 

seus clientes, dando-lhes uma resposta eficaz e rápida, pois cada vez mais é isso que eles 

pretendem numa empresa. A empresa defende a relevância em angariar e fidelizar os seus 

clientes. Por vezes, fidelizar o cliente tem um custo menor e é mais importante do que 

conquistar um novo, pois, clientes fiéis optam pelos seus produtos e serviços através da 

qualidade, serviço pós-venda, maior divulgação do seu negócio e potenciais novos clientes 

através do feedback transmitido a potenciais clientes. Desta forma, quando tornamos os 

clientes fiéis aos nossos produtos, eles podem recomendar os seus produtos e serviços a 

potenciais clientes, que por sua vez se tornam novos clientes, e assim sucessivamente, 

transformando-se num ciclo de fidelização de clientes acarretando vantagens para a 

empresa.  

Neste sentido, é necessário estar atento às tendências do mercado e aos principais clientes, 

pois estes podem, no decorrer da sua atividade, direcionar a Ferpinta Moçambique para novos 

mercados e oportunidades. Em 2018, o top 10 dos clientes com maior volume de compras 

eram os seguintes: Pump & Steel Supplies com 13%; Atomic Hardware também com 13%; 

e Discount Steel Zimbabwe com 12%; Hanana Steel, Lda (11%), J.Mann & Co(Pvt), Lda 

(10%); Steel Supplies Malawi (10%); Westbill Trading Pvt Ltd T/A Steel (9%); Formex 

Mozambique Limitada(9%); Universal Trading Company ( 8%) e Gillfun Enterprises ( 6%); 

sendo que os produtos mais vendidos quer nas vendas quer pela exportação, quer nas 

vendas de mercado eram a Chapa Galvanizada Ondulada e Tubo Retangular e Quadrado de 

diversas medidas. Na imagem 8, abaixo indicada, podemos visualizar as vendas totais (em 
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toneladas) do top 10 dos clientes. 

 

 
Figura 8 - Vendas do top 10 de Clientes em 2018 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fator 

chave para o sucesso destas vendas reside na maioria das vezes na imagem da empresa em 

Moçambique. Os clientes procuram a empresa pela qualidade dos produtos, apesar de os 

preços serem elevados, pois a maioria dos seus concorrentes podem oferecer preços mais 

baixos, mas a qualidade não está presente e é essencial para o tipo de utilização, 

incorporação, na atividade do cliente. A capacidade de resposta também é um ponto 

importante e faz da empresa líder, através do armazenamento de stocks. Apesar dos seus 

custos elevados leva a um maior retorno. Acrescenta o participante P2 «os nossos pontos de 

contacto com o cliente, normalmente é viagens comerciais, os países de moçambique ainda lidam muito com o 

vendedor de porta a porta, geralmente, os nossos comerciais têm uma carteira de clientes, onde fazem viagens, 

como forma de acompanhar os grandes projetos com intuito de tentar vender os seus produtos.», o facto de 

integrarem equipas de vendas altamente organizadas por cada área de negócio permite-lhes 

construir uma carteira de clientes e aumentar o relacionamento com o cliente e o fato de 

estarem distribuídos por várias áreas, torna-os mais competitivos entre eles, o que por sua 

vez, auxilia o seu desempenho de vendas. É possível verificar no anexo XVI, as trinta 

clientes com vendas mais elevadas do último ano.  
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4.5. Concorrentes  

 

Ao longo dos anos e com a revolução tecnológica surgiram várias empresas com produção 

similar à Ferpinta Moçambique, ocupando, também elas, boas posições no mercado 

Moçambique. As maiores concorrentes da Ferpinta Moçambique são: Unicomo, Hariche Group, 

Alied Chemical & Steel Moz, MMI-STEEL.  A Unicomo situa-se em Nampula e destina-se a 

fornecer material de construção económico e moderno para ajudar na construção, alguns 

exemplos de produtos são: tubos, ferros, tintas, disco de corte, entre outros. Em relação à 

empresa Hariche Group é uma sociedade moçambicana, localizada em Nacala, que atua no 

mercado nacional como importador, distribuidor e produtor de diversos materiais de aço 

para diferentes áreas, na construção, mobiliário, entre outros. A Alied Chemical & Steel Moz 

situada em Maputo, é fornecedora de aço para diversos projetos tais como: barragens, 

hospitais, pontes, portos e garante aos seus clientes uma logística eficaz e controlada na 

venda das matérias-primas. Um outro concorrente é a MMI- STEEL com instalações em 

moçambique, é fornecedora de matérias-primas e de tubos. Uma grande vantagem perante 

a Ferpinta Moçambique é a diversidade de produtos a preços mais baixos. Apresenta uma 

ameaça, no sentido, em que apesar de não ter a relação qualidade e preço, torna-se numa 

das melhores empresas pela conquista de mercados através da venda de matéria prima. 

como defende P2«Em termos financeiros é produzir produtos que poucas empresas produzem com uma 

qualidade muito elevada, como por exemplo: o tubo estrutural. A empresa moçambique ainda não produz, 

mas compra a empresa mãe. Na península ibérica somos líderes na produção de tubos estruturais.» a 

Ferpinta é líder em tubo estrutural em Moçambique, não existem empresas capazes de 

competir nesse negócio. Assim, por mais concorrentes que existam a nível nacional que 

imitem ou tentem entrar no nosso mercado, a marca, qualidade do produto, a capacidade 

de resposta imediata são os fatores fundamentais que um cliente procura numa empresa. 

Tendo em conta as nossas vendas dos últimos anos, permite-nos perceber que somos uma 

empresa de concorrência com base na diferenciação e não no preço. 

 

4.6.  Missão, Visão e Valores  

4.6.1. Missão 

 

A missão é a razão de existência da empresa. Para traduzir a missão devem ser respondidas 

as seguintes questões: “porque é que existe?”, “para quem vende?”, “o que ela faz?”. Deve 
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ser breve, sucinta, explícita para ser facilmente comunicável e compreendida por todos os 

stakeholders. (Niven, 2011). Assim, a definição da missão é «o ponto de partida de qualquer 

sistema de avaliação de desempenho deve ser uma declaração clara da missão, dos objetivos 

e da consequente estratégia da organização» (Pinto, 2007). 

A partir da análise das respostas obtidas a partir dos questionários acerca da missão da 

empresa, verifica-se que a missão da empresa não está disseminada por todos os 

colaboradores da mesma forma, no entanto todos respondem de forma coerente com a 

missão definida pela empresa, ainda que incompleta (P1 «prende-se com a sua consolidação no 

mercado africano, com o objetivo de se tornar uma referência nos produtos que comercializa»; P4 

«Consolidar a sua posição no mercado africano e ser referencia na produção e comercialização de produtos 

siderúrgicos.»). Assim, para a concetualização do BSC na empresa e, partindo da avaliação dos 

dados recolhidos, conclui-se que a missão descrita nos documentos da empresa responde 

às questões essenciais: 

«A Ferpinta Moçambique pretende edificar a sua posição no mercado africano e ser uma 

referência na produção e comercialização de produtos siderúrgicos, não só nas áreas 

geográficas onde está presente – Maputo, Beira e Nacala – mas também nas áreas e países 

limítrofes, beneficiando do seu privilegiado contexto geográfico». 

Por outro lado, verificam-se respostas que, embora refiram a sua competitividade do 

mercado e qualidade de produção, não abarcam a totalidade da missão (P6 «Continua 

internacionalização e busca pela competitividade incessante. Criação e distribuição de cada vez mais riqueza 

contribuindo para um bem-estar da sociedade geral.»; P7 «Oferecer ao mercado moçambicano e aos países 

vizinhos produtos de qualidade.»), o que não incorre necessariamente na qualidade da missão 

estipulada, mas na comunicação da mesma entre todos os colaboradores da empresa, algo 

que a introdução de um programa como o BSC poderia ajudar a corrigir.  

 

4.6.2.  Visão  

 

A visão deve expressar os objetivos e metas que a empresa tem para o futuro, ou seja, a 

imagem de como a empresa se pretende visualizar futuramente, passando pela transmissão 

dos objetivos que devem ser cumpridos, refletindo sempre a missão. (Freire, 2008). Esta 

deverá ser uma fonte de motivação para os colaboradores da empresa, uma vez que, traduz 

numa aspiração que desafia e motiva os colaboradores, proporcionando-lhes significado e 

estímulo para o seu trabalho.  A visão deve ser simples, inspiradora para ser facilmente 
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memorizável por todos.(Kaplan & Norton, 1996)  

A partir da análise das respostas obtidas nos questionários acerca da visão da empresa, 

verifica-se que a ideia que os colaboradores têm acerca da mesma está muito perto da visão 

previamente estabelecida pela empresa (P4 «A conquista de novos mercados e consequente aumento 

das exportações.»; P6 «A visão da empresa é sempre irmos mais além, conquistar novos mercados, novos 

desafios e produtos, inovação nas suas técnicas de produção e qualidade.»). Assim, para a 

concetualização do BSC na empresa e, partindo da avaliação dos dados recolhidos, conclui-

se que a visão descrita nos documentos da empresa responde às questões essenciais: 

«Atingir novos mercados e consequente aumento das exportações, faz parte da estratégia 

de crescimento da empresa, apoiada na sua forte capacidade de produção e conhecimento 

técnico e comercial dos seus produtos. A preocupação constante na qualidade dos seus 

produtos, assume o investimento nas mais recentes inovações técnicas e comerciais, 

procurando respeitar o meio ambiente e recursos envolventes.». 

Por outro lado, e tendo em conta a análise de dados, os participantes referiram ainda o 

cuidado e a forma como a empresa gere e investe nos recursos humanos (P2 «Investir na 

capacidade produtiva, nos seus recursos humanos, na inovação dos produtos e na melhoria contínua da 

qualidade dos produtos»; P3 «Renumerar o capital investido de forma adequada e com colaboradores com 

espírito ganhador»), o que pode tornar-se, sem dúvida, parte integrante desta definição da 

visão da empresa.  

 

4.6.3.  Valores  

 

Os valores são os princípios orientadores da empresa, ou seja, representam aquilo em que a 

empresa acredita.  São estes que justificam as escolhas que a organização faz e a forma 

como esta afeta os recursos de que dispõe. (Kaplan & Norton, 2000). Devem ser 

transmitidos claramente a todos os colaborares desde o topo até à base de cada 

organização. (Serra et al., 2010).  Os valores devem estar alinhados com as ações 

consistentes dos colaboradores para perceber como eles contribuem para o sucesso geral 

da empresa.(Niven, 2008). 

A partir da análise das respostas obtidas a partir dos questionários acerca da visão da 

empresa, verifica-se que os valores predominantes nesta empresa são o compromisso e a 

ética (P3 «Compromisso, ética, tanto nas relações com os clientes, bem como, com os fornecedores»; P5 «O 

cliente é a principal razão da existência da empresa. Para que as suas necessidades sejam cumpridas há um 
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compromisso a nunca quebrar. O que prometemos, fazemos.»), tal como é referido na definição de 

valores por parte da empresa: 

«O compromisso e ética representam a definição da nossa relação com os clientes, trabalhando 

proactivamente na satisfação das suas necessidades, explorando novas ideias, processos e soluções.».  

Conclui-se assim, que os valores definidos pela empresa, são também a cultura e a imagem 

que os colaboradores da empresa vivem e pretendem transmitir. Assim, no que respeita aos 

valores da empresa Ferpinta Moçambique e à presente análise de dados, parece não se 

justificar nenhuma alteração na redação dos valores empresariais. 

 

4.7. Análise Estratégica  

 

Após a descrição da situação da empresa, para a conceção do BSC é necessária a realização 

de uma análise estratégica que contempla um diagnóstico à posição que a Ferpinta 

Moçambique assume no mercado. Num primeiro momento, apresenta-se a análise do 

ambiente externo:  análise macro ambiente com o modelo PESTEL e microambiente com 

o modelo das Cinco forças de porter. Posteriormente, exibe-se a análise interna da empresa 

através da análise SWOT.  

 

4.7.1. Análise Macro Ambiente – PESTEL 

 

A análise do ambiente permite identificar a posição atual da empresa e a desejada no 

futuro. Desta forma, torna-se relevante compreender o mercado em que se encontra e os 

fatores influenciadores da sua decisão estratégica. Dessa forma, realizou-se uma análise 

PESTEL, onde são apresentados os fatores Políticos, Económicos, Sociais, Tecnológicos, 

Ecológicos e Legais. (Yüksel, 2012) 

 

4.7.1.1. Contexto Político   

Moçambique é composto por 801 590 km, ² sendo um país da costa oriental da África 

Austral que tem como limites: a norte, a Tanzânia; a noroeste, o Malawi e a Zâmbia; a 

oeste, o Zimbabwe, a África do Sul e a Suazilândia; a sul, a África do Sul; a leste, a secção 

do Oceano Índico designada por Canal de Moçambique. (Portal do Governo, 2015). No 

Canal de Moçambique, os vizinhos são Madagáscar e as Comores (incluindo a possessão 

francesa de Mayotte). No Oceano Índico, também se situam as dependências de Reunião, 
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Juan de Nova e Ilha Europa. No Canal de Moçambique está o atol de Bassas da Índia, 

igualmente possessão francesa. A capital de Moçambique é Maputo. A sua língua oficial é o 

Português, mas é falada como segunda língua, por mais de metade da população. As línguas 

nativas mais comuns estão o macua, o tsonga e o sena. (Portal do Governo, 2015). 

Moçambique é um país democrático baseado num sistema político multipartidário. A 

forma de Governo de Moçambique é uma República semipresidencialista, com capital em 

Maputo, o presidente é Filipe Jacinto Nyusi e o primeiro-Ministro é o Carlos Agostinho do 

Rosário. No que respeita a negócios internacionais, existe uma facilidade em efetuar 

negócios elevada, com 138 num total de 190 economia. De acordo com, Doing Business, 

(2019) apesar dos conflitos e instabilidade política que se registaram depois de deixar de ser 

colónia portuguesam, Moçambique encontra-se agora com uma maior estabilidade política. 

Estes conflitos estabilizaram em janeiro de 2017, na sequência do acordo com os rebeldes 

da Renamo, o principal partido da oposição, e que passou por uma maior descentralização 

do poder nas diversas províncias. (BPI, 2018). Em outubro de 2019 vão haver novas 

eleições em Moçambique, que vão eleger o governo para mais 5 anos. A previsão é de que a 

Frelimo volte a ganhar e que a orientação política do país se mantenha sem alterações 

significativas por mais 5 anos, até 2024 (BPI, 2018).  Os órgãos governamentais 

competentes têm usado as ferramentas ao seu dispor para evitar que a inflação seja elevada 

e tem regulamentado de forma a impedir a saída de divisas do país, estabelecendo a 

necessidade duma prévia autorização (BPI, 2018).  Mesmo assim, a política do país 

encontra-se muito frágil. Foram descobertas “dívidas ocultas” de 2016, avaliadas em 1.4 

milhões de dólares, realizadas através dos colaboradores do estado Frelimo, que ainda não 

foram totalmente investigadas Esta descoberta trouxe consequências para o país, 

principalmente económicas, mas que fragilizaram a imagem que o país tinha no exterior. 

Nomeadamente, no que diz respeito a apoios externos, pois Moçambique teve durante um 

período de tempo significativo, ajuda do FMI. No entanto, a descoberta da dívida oculta 

levou à suspensão de ajuda internacional. Desta forma, a curto prazo, não deve existir um 

novo programa do FMI, pois isso implicaria a um ajustamento orçamental, tendo em conta 

a dívida publica elevada do país e a impossibilidade de as executar, principalmente em ano 

de eleições (BPI, 2019). Apesar de em março de 2018 o governo moçambicano ter pedido 

o perdão da dívida em 50%, os credores não aceitaram. Esta situação condiciona o 

desenvolvimento do país e o investimento do estado em infraestruturas e outras obras 

públicas (BPI, 2019). Em termos políticos, e tendo em conta que existe um nível de 



51 

 

corrupção considerável no país, existe uma enorme necessidade de juntar os dois partidos a 

Frelimo e a Renamo. Com esta união, poderiam adotar uma estratégia eficaz de luta contra 

a corrupção. O FMI afirma que a corrupção que se agravou em 2010, traz riscos 

significativos ao nível da estabilidade macroeconómica do país (BPI, 2019). 

 

4.7.1.2. Contexto Económico  

Os resultados do crescimento do PIB em Moçambique, no primeiro trimestre de 2019, 

foram influenciados positivamente pelos seguintes setores: Aluguer de Imóveis e Serviços 

prestados às empresas com crescimento na ordem de 5.0%, Pescas (3,8%), Transportes e 

comunicações (3,3%) e Indústria transformadora (2,9%). No entanto, o ramo de 

Eletricidade e água contribuiu negativamente (7,1%) (INE, 2017). De notar que os 

resultados de 2019, no que diz respeito à inflação e à ligeira pressão inflacionista, do início 

de 2019, têm também sido influenciados pelo Ciclone Idai, que ocorreu na Beira. A cidade 

da Beira tem um peso de cerca de 18,6% no produto nacional. E é relevante que estes tipos 

de catástrofes naturais podem ocorrer com alguma regularidade, tendo em conta o tipo de 

clima do país. Também segundo INE (2017), os principais constrangimentos ao 

desenvolvimento deste setor, continuam a ser: “Os principais obstáculos do sector 

continuaram a ser a baixa procura (36%), as condições climatéricas desfavoráveis (14%), 

falta de acesso ao crédito (12%) e os outros fatores não especificados (20%) em ordem de 

importância.” Em relação à moeda, o metical, este é muito instável, pois é influenciado pelo 

estado da economia do país, e da procura por divisas estrangeiras mais estáveis, quando 

existe alguma ameaça de mau desempenho económico. Segundo dados (INE, 2019) nos 

últimos anos houve uma depreciação em relação às três moedas em 4,0%, 2,2% e 1,7% 

para Rand, Dólar e Euro. Em 2018, houve um défice na balança comercial de moçambique 

com 1931,9 milhões de dólares, e em 2017 registou-se 911,7 milhões de dólares, o que 

origina um agravamento de 89,38 % (INE, 2018). No que diz respeito às exportações, 130 

países receberam produtos provenientes de Moçambique dos quais se destacaram: a India 

(27,3%), África do Sul (17,4%), Países baixos (12,2%), China (4,8%), Singapura (4,6%). Em 

relação às importações por Países, dos 206 países de origem destacaram-se: África do Sul 

(27,8%), China (11,5%), Emirados Árabes Unidos (7,5%), Países Baixos (7,5%) e Índia 

(7,1%) (INE 2018). Por isso, em 2018, as exportações de moçambique atingiram cerca de 

5,2 mil milhões de USD. Nos últimos cinco anos, as exportações cresceram a uma taxa 
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media anual de 5,6%, em relação a 2014 com 4,7 %. Os principais produtos exportados 

pelo país que mais se destacaram foram os combustíveis minerais com 46,9% do total e o 

alumínio com 25,1% (INE, 2018). Em relação às importações, estas atingiram 6,8 mil 

milhões de USD, em 2018. Nos últimos 5 anos, segundo (ITEC, 2018) as importações 

decresceram com uma taxa anual  

media de 3,9%. Os produtos mais importados pelo país foram os combustíveis minerais 

com 21,7% do total e as máquinas e aparelhos mecânicos com 11.2% (INE, 2018). 

 
 

Tabela 8 - Indicadores Macroeconómicos de Moçambique 

 
 

Fonte: Aicep (2017) 

 

Passando ao futuro, a evolução da economia do país está fortemente condicionada pela 

evolução e início de exploração das reservas de gás natural. Em 2010 foram descobertas 

reservas de gás natural no país e existem projetos em curso para a construção de 

infraestruturas para a sua exploração. Mais recentemente, segundo o “Diretório da Câmara 

de Comércio de Moçambique” de 2019, a Anadarko, líder do consórcio da exploração de 

gás da Area1, decidiu efetivamente explorar gás natural no país e irá investir na construção 

da plataforma de liquefação do gás. Por isso, as projeções futuras da evolução do PIB 

indicam um crescimento significativo de 2019 para 2020, antecedido de dois anos com um 

 Unidade 2017 2018 2019 

População Milhões 29,7 30,5 31,2 

PIB a preços Mercado 10 MZN 793,0 895,2 1000,2 

PIB a preços Mercado 10 USD 13,3 14,8 13,3 

PIB per capita (PPP) USD 1260 1312 n.d 

Crescimento real do PIB % 4,2 4,8 5,3 

Consumo privado Var. % 0,9 11,6 3,1 

Consumo público Var.% -10,8 7,5 1,6 

Formação bruta de capital Fixo Var.% -0,4 1,8 5,2 

Taxa de Inflação (média) % 16,4 8,4 5,9 

Saldo sector público % PIB -6,3 -2,8 -,3,4 

Saldo da Balança Corrente 10 USD -2,5 -2,8 -3,4 

Saldo da Balança Corrente % PIB -18,6 -19,0 -22,1 

Dívida Pública % PIB 106,9 103,6 99,7 

Dívida externa 10 USD 10,1 10,2 10,5 

Taxa de câmbio- final do período 1USD= XMZN 64,51 72,27 74,60 

Taxa de Câmbio – final do período 1EUR= XMZN 69,67 79,13 72,30 
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PIB com crescimento ligeiro em relação a 2019 e em 2022 um elevado crescimento do PIB, 

de 5 pontos e em 2023 de 7,5 pontos, influenciado pela indústria extrativa (CCPM, 2019).  

4.7.1.3. Contexto Social  

A estrutura etária de Moçambique é muito jovem, como acontece nos países em 

desenvolvimento. Segundo dados do INE (2019) relativos a Moçambique, em 2014 a faixa 

etária de 0-14 anos, representava mais de 45% da população total, pelo que em 2019 e 

2020, parte dessa população tem 17 e 18 anos, e nos próximos anos a população ativa vai 

ter um número expressivo. A taxa de natalidade em Moçambique ainda é elevada, de 5,24 

por mulher em 2016. Segundo a mesma fonte, a esperança média de vida é de 58,31 e a 

taxa de crescimento anual da população é de 2,9%. A população total em 2016 era de 28.83 

milhões, estando em grande parte concentrada nas zonas rurais. O ensino em Moçambique 

e a taxa de escolarização, tem sido uma preocupação do governo. Mas, apesar de haver uma 

tendência crescente para o nível escolar ser superior, ainda continua a haver uma taxa de 

abandono escolar elevada. De notar que tem havido investimento no setor do ensino, pois 

a qualidade do ensino tem vindo a melhorar, com a diminuição do número de alunos por 

professor. Além disso, o número de escolas no país tem aumentado de ano para ano, e o 

aumento desta cobertura escolar procura assegurar que as crianças entre os 6 e os 12 anos 

frequentem o ensino primário (CCPM, 2019). Existem, também, alguns programas que 

visam dotar os moçambicanos de qualificações universitárias fora de Moçambique, 

incluindo em Portugal. O Plano Estratégico do Ensino Superior (PEES) 2012-2020, tem 

estabelecido vários programas nesse sentido e acordos de cooperação com países como 

Portugal devido, sobretudo, à facilidade linguística e a um histórico de cooperação entre os 

dois países. Um outro programa é o INOV Contacto um programa de Estágios 

Internacionais dirigido a Jovens com Formação Superior e Entidades que queiram reforçar 

as suas equipas com talento português. Em março 2019 a Ferpinta Moçambique acolheu um 

estagiário na delegação de Maputo durante 6 meses, onde teve oportunidade de 

desempenhar diversas funções (CCPM, 2019. Em números, constata-se que em 2019 

encontram-se 400 moçambicanos a frequentar universidades fora de Moçambique, ao 

abrigo de apoios governamentais. A perspetiva é que após a conclusão dos seus estudos, 

regressem ao país e contribuam para o desenvolvimento interno (CCPM, 2019).  A taxa de 

desemprego no país é muito elevada, principalmente entre os jovens, e muito pouco 

divulgada. Dados da UNESCO (2017), situam-na em cerca de 40% entre os jovens. Além 
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disso, a pouca qualificação dos Recursos Humanos em Moçambique, levam 

frequentemente a que as atividades melhor remuneradas sejam exercidas por trabalhadores 

de outros países. Acresce a isso, que os salários das atividades pouco especializadas sejam 

muito baixos. Estima-se, ainda, que grande parte da população vive em situação de pobreza 

ou no limiar da pobreza. A UNESCO tem, também, desenvolvido vários programas no 

país, conforme mencionado por Manuel Caetano, técnico pedagógico da direção nacional 

do ensino técnico e ponto focal do centro da Unesco, Unevoc – Moçambique (UNESCO, 

2017). 

4.7.1.4. Contexto Tecnológico  

O impacto tecnológico nos produtos da Ferpinta Moçambique não é elevado, porque o tipo 

de produto não tem uma base tecnológica elevada. Além disso, apesar da empresa de 

produção instalada ter tecnologia que já foi substituída por máquinas e sistemas de 

produção com outras capacidades, nomeadamente O impacto tecnológico em vários dos 

produtos da Ferpinta Moçambique não é elevado. Existem produtos que têm especificações 

técnicas rigorosas, mas são importados para Moçambique, inclusive pela Ferpinta que os 

produz em Portugal. Moçambique tem grandes limitações tanto a nível do acesso a 

tecnologia no país, como ao conhecimento e aplicação generalizada. A internet e o uso de 

email para comunicação, principalmente entre empresas, ainda não é comum. Acresce que 

o conhecimento dos Recursos Humanos do país para a utilização da tecnologia ainda é 

limitado. No país existem também problemas em ter uma linha de abastecimento de 

energia estável, o que leva a que o investimento em tecnologia e a sua importação seja 

limitada, sob risco de avarias e perda de capitais significativos. As empresas que produzem 

em Moçambique não utilizam normalmente tecnologias muito evoluídas. Ainda assim, 

existe a automatização de alguns processos por utilização de máquinas de produção. No 

entanto, a deslocalização da produção para Moçambique ainda tem por base o custo de 

mão de obra reduzido (CCPM, 2019 Tendo em conta os constrangimentos dos recursos 

humanos moçambicanos, a sua formação e capacidades de trabalho com tecnologia, o 

desenvolvimento tecnológico não é um ponto crítico de aposta atual (CCPM, 2019).  

4.7.1.5. Contexto Ecológico   

Moçambique tem vários diplomas que visam a proteção ambiental, tendo também penas 

estabelecidas para o incumprimento do estabelecido nesses diplomas. A proteção ambiental 
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está também consagrada na Constituição do país. No entanto, a atividade da Ferpinta 

Moçambique não tem características que levem a níveis de poluição do meio ambiente, que 

careçam de autorização específica ou que deteriorem o meio ambiente. A principal 

legislação Ambiental de Moçambique é a Lei do Ambiente, Decreto 20/97 de 1 de outubro. 

Este Decreto estabelece o quadro institucional básico para a proteção ambiental. Outros 

diplomas são: o Regulamento sobre o Processo de Avaliação do Impacto Ambiental com o 

Decreto nº 45/2004 de 29 de setembro e Decreto nº 42/2008 de 4 de novembro; o 

Regulamento sobre os Padrões de Qualidade Ambiental e de Emissão de Efluentes 

(Decreto nº18/2004); Regulamento sobre os Padrões de Qualidade Ambiental e de 

Emissão de Efluentes Decreto nº18/2004. Finalmente, a Lei do Ambiente moçambicana 

determina que é necessário o licenciamento ambiental e o registo de atividades 

potencialmente nocivas ao Ambiente, bem como o licenciamento e a avaliação do Impacto 

Ambiental dessas atividades (Biofund, 2019). 

4.7.1.6. Contexto Legal  

No que diz respeito à Ferpinta Moçambique a legislação laboral será certamente uma das 

que mais pode influenciar as suas opções estratégicas. Em Moçambique é proibido o 

trabalho de crianças até aos 12 anos em todos os casos, e dos 13 aos 15 só é possível o 

trabalho por diploma do Conselho de Ministros. (Lei__23_2007_de_1_de_Agosto) O 

horário de trabalho de menores com idade entre quinze e os dezoito anos não pode 

ultrapassar as sete horas diárias e as trinta e oito horas semanais. O período normal de 

trabalho em Moçambique está estabelecido para as 48 horas por semana como limite 

máximo e de 8 horas diárias. Em algumas circunstâncias pode haver um aumento do 

período de trabalho diário até 12 horas, com um limite de 56 horas semanais. 

(Lei__23_2007_de_1_de_Agosto) Além disso, o trabalhador tem direito a período de férias 

remuneradas, licença de maternidade e de paternidade. Segundo a legislação, aos 

trabalhadores também é reconhecido o direito à greve e proibido o lock-out à entidade 

empregadora, em caso de greve. (Lei__23_2007_de_1_de_Agosto) Considerando que 

existem colaboradores portugueses na Ferpinta Moçambique, e que é comum haver 

expatriados no país em outras empresas que aí se instalaram, mas têm origem noutros 

países, a legislação regula sobre o trabalhador estrangeiro a exercer atividades no território 

moçambicano. (Lei__23_2007_de_1_de_Agosto) Estes trabalhadores têm os mesmos 

direitos e deveres de um trabalhador nacional. No entanto, para proteção dos trabalhadores 
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moçambicanos, a lei pretende que sejam transferidas competências para a mão de obra 

nacional. (Cardoso, B. 2018). Entre estas competências, estão a preferência por 

trabalhadores moçambicanos qualificados para postos de trabalho com maior 

complexidade, como é o caso da gestão e administração da empresa. Existe, mesmo, uma 

reserva exclusiva estabelecida para cidadãos moçambicanos, para o exercício de certas 

funções e atividades. Neste sentido, também existe a imposição de que apenas seria possível 

contratar cidadãos estrangeiros, caso não houvesse recursos humanos moçambicanos 

qualificados. (Cardoso, B. 2018). Outro tipo de legislação que pode influenciar a 

estabilidade das empresas localizadas em Moçambique é o acesso a divisas estrangeiras, que 

é regulado pelo Banco Nacional Moçambicano (BPI, 2019). O sistema de pagamentos ao 

exterior também é regulado, sendo necessário pedir autorização ao Banco Nacional para 

efetuar pagamentos (BPI, 2019). O valor do salário mínimo é regulado e estabelecido em 

abril pelo governo, que consulta a Comissão Consultiva do Emprego e é diferenciado por 

11 setores. No entanto, neste momento, não se prevê grandes alterações à legislação 

existente. (Lei__23_2007_de_1_de_Agosto)  

4.8. Análise das “Cinco Forças de Porter” 

 

Este modelo surge como suporte à análise do ambiente externo da empresa, pois destina-se 

a medir a competitividade da empresa em relação ao seu negócio e aos seus produtos 

(Porter, 1989). Assim, o modelo Porter identifica cinco forças que permitem caracterizar e 

avaliar o grau de competitividade perante as empresas concorrentes, isto é, identifica as 

ameaças prejudiciais à atividade da empresa, obtendo uma maior probabilidade de se 

destacar das empresas do mesmo sector. (Porter, 1998). As “cinco forças de Porter” são 

traduzidas pela ameaça de potencial entrada, poder negocial dos clientes e dos 

fornecedores, rivalidade entre concorrentes e na ameaça de produtos substitutos. Neste 

sentido, este modelo possibilita a análise das tomadas de decisões estratégicas pela empresa 

para ser mais competitiva e aumentar a rentabilidade (Porter, 2008). Portanto, o objetivo 

deste modelo é compreender o ambiente competitivo em relação aos seus concorrentes, e 

identificar estratégias para implementar no futuro e obter uma maior vantagem competitiva 

(Porter, 1998). 

Figura 9 - Modelo das Cinco forças de 

Porter
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4.9. Fatores Críticos de Sucesso 

 
Os fatores críticos de sucesso são as condições que precisam de estar reunidas numa 

empresa para obter sucesso na área em que atua e concretização dos objetivos estratégicos. 

Estes fatores permitem criar maior valor aos seus clientes e maior diferenciação em relação 

aos seus concorrentes.(Yeh, Pai, & Liao, 2014). Os FCS representam aspetos essenciais para 

obter sucesso nos negócios, pois permite dar apoio no planeamento empresarial, onde é 

possível controlar e adaptar através das ações diretas da empresa.(QUINTELLA, Rocha, & 

Alves, 2005) 

 Segundo um dos participantes entrevistados P5, um dos fatores chave da empresa é a 

«qualidade e o serviço, a existência destas características permite o sucesso da organização».  A qualidade 

ainda é um fator que muitas empresas apostam pouco, no entanto, existem outras que veem 

a qualidade como um requisito mínimo de funcionamento. A maioria das empresas têm 

dificuldades na relação de qualidade e preço, pois para oferecer um produto com uma 

qualidade superior são necessários diversos custos associados, neste caso um dos pontos 

fracos da Ferpinta moçambique é os preços elevados, que torna difícil competir em alguns 
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mercados. De acordo com P2 «o envolvimento da equipa e a gestão partilhada dos objetivos da 

empresa», tornam uma das características de sucesso na organização, o facto de existir 

reuniões semanais, trimestrais e anuais, permite um maior acompanhamento da equipa e 

um maior relacionamento interpessoal dentro das empresas. O P3 acrescentou que o 

«espírito de equipa, liderança, querer mais e melhor, analisar a concorrência e pensar “fora da caixa” para 

os desafios que vão surgindo.».  Num país em constante instabilidade económica, é relevante 

estarmos preparados para qualquer caminho, pois quando uma empresa tem equipas 

especializadas tem uma forte vantagem competitiva.  Acrescenta o P5 «(…) ter um 

conhecimento exímio do perfil de negócio, aptos a novas tecnologias e conhecimentos…», o sucesso de 

uma empresa depende da equipa, é relevante termos uma equipa com capacidade de atuar 

em diversas áreas e com espírito empreendedor. O P6 refere que seria pertinente «consolidar 

o caminho que vem sendo seguido com um novo modelo de gestão moderno e mais profissional». Numa 

empresa é muito importante saber qual a estratégia a utilizar em determinado caminho, 

dessa forma, torna-se relevante existirem ferramentas capazes de medir através de dados 

consistentes que possibilitem ter uma melhor visão estratégica da empresa, bem como 

identificar melhorias, no caso de serem necessárias.  

Desta forma, através da análise dos dados e da leitura da tabela 8, é possível compreender 

os fatores críticos de sucesso, bem como a relação destes com as perspetivas do BSC.  

 

Tabela 9 - Fatores Críticos de Sucesso no setor siderúrgico 

Perspetivas  Fatores Críticos de Sucesso 

Financeira • Controlo de Custos 

Clientes • Qualidade dos produtos 

• Relacionamento de confiança com 

os clientes e fornecedores 

• Versatilidade de gama de produtos 

• Conhecimento exímio do negócio e 

do mercado 

Processos Internos • Capacidade de resposta imediata 

Aprendizagem e 

Crescimento 

• Envolvimento da equipa 

• Capacidade de adaptabilidade a 

novas tecnologias e conhecimentos 
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4.10. Análise SWOT 

 

Após reconhecidas todas as oportunidades e ameaças externas à empresa, é relevante 

detetar internamente os aspetos onde a empresa é superior ou inferior em relação aos seus 

potenciais concorrentes. Desta forma, é possível verificar quais as oportunidades de 

negócio e os pontos fortes para reduzir os pontos fracos e ameaças à empresa. Com esta 

análise é possível obter um cenário estratégico numa perspetiva interna e externa. Como é 

possível verificar a partir da leitura da tabela 10, esta análise permite mapear a posição da 

empresa em relação à perspetiva interna e externa, através do levantamento das forças e 

fraquezas, bem como das oportunidades e ameaças (Pickton & Wright, 1998) 

 

 

Tabela 10 - Análise SWOT da empresa Ferpinta Moçambique 

FORÇAS FRAQUEZAS 

• Excelente imagem nos diferentes mercados 

pela existência há mais de 20 anos no setor 

da metalomecânica; 

• Produtos de qualidade elevada e alguns 

inovadores; 

• Oferta diferenciada de produtos 

relativamente à concorrência; 

• Atuação em vários mercados; 

• Capacidade de fidelização e relacionamento 

com os clientes; 

• Relacionamento privilegiado com os 

fornecedores;  

• Estabilidade financeira; 

• Capacidade de manutenção de stocks 

elevados; 

• Localização da empresa; 

• Elevada motivação dos colaboradores; 

• Capacidade de resposta imediata no serviço 

ao cliente. 

• Preço dos produtos mais elevado em relação 

à concorrência; 

• Custos operacionais altos; 

• Descoordenação dos processos entre 

departamentos; 

• Falhas no planeamento das operações; 

• Distância geográfica e consequente 

dificuldade na coordenação das diferentes 

equipas;  

• Ineficiência no layout de produção;   

• Reduzido espaço para novas linhas de 

produção; 

• Proximidade geográfica da África do Sul 

com possibilidade de entrada de novos 

concorrentes no mercado; 

• Produtos não certificados. 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMEAÇAS 



60 

 

• Entrada em novos mercados a nível de 

importação; 

• Aposta na comunicação da empresa; 

• Inovação nos serviços; 

• Aposta na descrição de funções dos 

trabalhadores; 

• Aumento de formação para os 

trabalhadores; 

• Potencial de crescimento de moçambique; 

• Obras de grande dimensão no país; 

• Localização geográfica da unidade 

produção da empresa. 

• Riscos operacionais;  

• Condições climatéricas atuais; 

• Dificuldades de recebimento.  

• Flutuação do mercado cambial; 

• Instabilidade económica do país; 

• Entrada de novos concorrentes; 

• Sistema de funcionamento peculiar das 

entidades reguladores e organismos 

governamentais; 

• Recursos humanos especializados; 

• Degradação da rede viária;  

• Falta de infraestruturas. 

 

 

 

 

4.11.  Traduzir a estratégia em ação 

 

A estratégia pode ser traduzida pela definição de temas estratégicos que têm como objetivo 

gerar valor e levantando custos para a empresa. Desta forma, a estratégia permite uma 

orientação geral sobre as nossas decisões ligando os recursos para obter vantagens sobre os 

concorrentes e atingir os objetivos propostos (Becker, Ulrich, & Huselid, 2001). Assim 

através das análises das entrevistas, é possível verificar que, segundo os participantes P2 

«Investir na capacidade produtiva, nos seus recursos humanos, na inovação dos produtos e na melhoria 

contínua da qualidade dos produtos», P4 «Crescimento sustentado anual com investimento em áreas 

fundamentais da construção, estruturas e metalomecânica.” e P3 «Renumerar o capital investido de forma 

adequada e com colaboradores com espírito ganhador.», pode afirmar-se que as linhas estratégicas 

em que o estudo tem por base são: otimização de recursos, fidelização de clientes e a 

comunicação interna.  

1. Otimização de Recursos  

Com base nas entrevistas realizadas constata-se que o departamento de recursos 

humanos tem dificuldades em desenvolver todas as suas atividades interligadas com a 

gestão de pessoas, devido a outras tarefas adicionais às suas funções que deveriam estar 

associadas a outro departamento. Neste sentido, uma redefinição de todas as funções 

de cada departamento seria a base para o colaborador se dedicar efetivamente às suas 
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funções recursos humanos, uma vez que, é o coordenador de todas as áreas ligadas ao 

departamento de recursos humanos. No entanto, a sua libertação levaria à criação de 

manual de análise de descritivo de funções para cada colaborador, criação de KPI’S e 

posteriormente à avaliação desempenho. 

 

2. Fidelização de Clientes 

A Fidelização de Clientes é uma estratégia essencial na construção e desenvolvimento 

de uma empresa sustentável e equilibrada. O objetivo de uma estratégia baseada na 

fidelização de clientes é o alcance de uma faturação estável, constante e, portanto, 

previsível. Para tal, e no que diz respeito à fidelização dos clientes, é também necessário 

desenvolver estratégias de prevenção: a Ferpinta já está instalada no mercado há muitos 

anos e esse facto tem garantido a aquisição e fidelização de novos clientes, através da 

representação da marca e qualidade do produto. No entanto, é importante prever e 

estudar os novos mercados a abraçar e perceber o que é realmente importante para esse 

novo mundo e responder de forma acertada. Posteriormente, é necessário medir a 

venda dos produtos, não só isoladamente, mas também a repetição de vendas ao 

mesmo cliente, para que o acompanhamento inicial personalizado seja conseguido e a 

fidelização alcançada. Apesar de a empresa se deparar com um mercado deparado com 

um mercado que se revê nos princípios, valores de qualidade e excelência do produto, 

porém se o objetivo também passar por crescer para países com menos poder 

económico, talvez a renovação da marca a partir do desenvolvimento de uma nova 

gama de produtos de qualidade e preço inferior faça sentido.(Monteiro, 2017). 

 

3. Comunicação Interna  

Segundo Roman et al. (2012) a comunicação pode ser transmitida de forma formal ou 

informal entre o cliente e o fornecedor. Sendo o seu principal foco na partilha de 

informação e não a quantidade transmitida. A comunicação é o canal principal numa 

empresa, deve ser coerente e consistente transmitindo a imagem que a empresa quer 

passar para o exterior e interior. A partir das entrevistas, é notório que as ações 

estratégicas implementadas pela empresa não estão alinhadas com os objetivos 

definidos. É importante que se estabeleça objetivos que estejam enquadrados com a 

empresa e que sejam transmitidos de forma direta a todos os seus colaboradores. 
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4.12.  Objetivos estratégicos e indicadores  

 

Os objetivos estratégicos definem-se pelas medidas que a empresa apresenta para 

concretizar a sua estratégia. Segundo Kaplan &  Norton (1996) «Um Balanced Scorecard bem-

sucedido é aquele que transmite a estratégia através de um conjunto integrado de medidas financeiras e não 

financeiras.». As medidas financeiras correspondem às mais tradicionais usadas pelas 

empresas e normalmente são avaliadas segundo as demonstrações de resultados e 

balancete. Por outro lado, as medidas não financeiras estão ligadas a variáveis intangíveis e 

ao alinhamento entre a estratégia e os objetivos definidos e não só permitem melhorar os 

processos internos como quantificar os sucessos e fracassos. Como mencionado ao longo 

deste relatório, segundo Kaplan &  Norton (2001), os indicadores atribuídos devem estar 

relacionados com os objetivos estratégicos da empresa para avaliar se a sua implementação 

está a ser bem-sucedida. Com os objetivos estratégicos definidos é então possível ter uma 

melhor perceção da visão por toda a empresa para transmitir um maior conhecimento aos 

seus colaboradores sobre o seu contributo para o sucesso da empresa. Os objetivos 

estratégicos dividem-se em quatro perspetivas, estar relacionados com os temas estratégicos 

e resultar numa relação causa-efeito entre si. Para que tal seja possível, é necessário estipular 

claramente medidas financeiras e não financeiras. (Madeira, 2000). 

Como referido no capítulo referente à metodologia, para o desenvolvimento dos objetivos 

e indicadores foi tido em consideração os resultados apresentados em termos financeiros 

do ano anterior, as opiniões dos gestores de topo e os temas estratégicos acima 

anteriormente mencionados - a comunicação interna, otimização de recursos e fidelização 

de clientes.  

A seguir, apresenta-se e fundamentam-se os objetivos estratégicos para cada perspetiva e 

indicadores definidos. 

 

4.12.1 Perspetiva Financeira  

 

No contexto financeiro, os indicadores de desempenho financeiro são uma ferramenta que 

permite avaliar objetivamente se a estratégia adotada conduziu aos resultados esperados.  

Todas as empresas pretendem obter bons resultados na ótica financeira.(Pinto, 2007). 

Assim, os objetivos estratégicos definidos a nível financeiro são: reduzir prazo médio de 
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pagamento e o crescimento sustentado anual.  

 

Tabela 11 - Objetivos estratégicos e Indicadores da Perspetiva Financeira 

Objetivos estratégicos Indicadores 

Reduzir Prazo Médio de Recebimento - Prazo Médio Recebimentos 

(PMR), em dias 

Crescimento Sustentado Anual - Volume de Negócios 

- Taxa de crescimento de vendas 

Controlar Custos  - Prazo médio de pagamentos (PMP), 

em dias 

 

• Reduzir prazo médio de recebimento  

As empresas revelam grande preocupação em garantir fundo de maneio para pagar aos seus 

fornecedores, compras internas e outras despesas adicionais. Desta forma, a tesouraria é 

um dos pontos mais sensíveis na gestão de uma empresa e é de extrema importância 

monitorizar os custos mensais da empresa. Nesse sentido, o objetivo definido é reduzir o 

prazo médio de recebimento. Pretende-se apostar assim numa política de controlo de 

crédito mais rígida, ou seja, diminuir as condições de pagamento dos nossos clientes para 

evitar cobranças duvidosas e melhorar a gestão financeira.  

 

• Crescimento Sustentado Anual  

As decisões de negócio devem ser suportadas por análises contínuas de estudos de 

mercado para identificar as áreas mais críticas da empresa. Assim, outro objetivo estratégico 

é o crescimento sustentado anual. Deve apostar-se mais em análises em áreas como 

marketing, vendas, financeira e produção, de modo a monitorizar as decisões estratégicas e 

que possibilitem à empresa perceber quais as tendências, assim como estar preparada para 

se moldar no mercado Moçambicano. Tratando-se de um mercado instável e um país em 

desenvolvimento, esta é uma ferramenta adequada que contribui também para a criação de 

valor.  
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• Controlar Custos  

Controlar os custos e as despesas de uma empresa é um procedimento fundamental para o 

seu desenvolvimento sustentável. É necessário elaborar uma estratégia formal onde sejam 

traçadas as linhas de ação para as equipas estarem todas sintonizadas com o objetivo de 

encurtar os custos e com as responsabilidades e objetivos definidos. Assim, se 

renegociarem os prazos de pagamento com os fornecedores, alteram-se as condições de 

pagamento e obtêm uma maior rentabilidade. 

 

4.12.2 Perspetiva de Clientes 

 

Os clientes assumem um papel fundamental, uma vez que, a perceção destes em relação à 

empresa e ao que ela produz é determinante para o seu sucesso ou fracasso.  Num mercado 

competitivo, uma empresa deve ter um excelente relacionamento com o cliente e neste caso 

a Ferpinta Moçambique não perde vantagem como deixa perceber pela sua missão e também 

pelo facto de ser uma empresa familiar. Assim os objetivos estratégicos definidos são: 

Reforçar o Reconhecimento da Marca, Garantir a Fidelização do Cliente e Garantir a 

Satisfação do Cliente.  

 

 

Tabela 12 - Objetivos estratégicos e Indicadores da Perspetiva de Clientes 

Objetivos estratégicos  Indicadores  

Reforçar o Reconhecimento da Marca - Investimento em publicidade e imagem 

- Volume de Vendas  

Garantir a Fidelização do Cliente - % clientes que repetem encomendas 

- % de segundas vendas a novos clientes 

Aumentar o volume de exportações  - Número novos clientes estrangeiros 

- Número de parcerias 

- % volume de negócios em mercados 

exportação  
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• Reforçar o Reconhecimento da Marca  

A imagem que uma empresa transmite para os seus clientes é fundamental. No caso da 

Ferpinta Moçambique, por ser uma empresa familiar existe um relacionamento estreito entre 

os administradores e os seus colaboradores. São muitos os clientes que compram os 

produtos pela empatia e relação que têm com os administradores. No entanto, existem 

mercados em que não somos totalmente reconhecidos e de forma a alargar o negócio em 

outros países, apostar mais em campanhas de Marketing e na remodelação do site pode 

trazer vantagens.  

 

• Garantir a Fidelização do Cliente  

A empresa Ferpinta está presente em moçambique há mais de 20 anos, deste modo, já tem 

uma carteira de clientes construída. Segundo Jones &  Sasser (1995), a fidelização do cliente 

está nos produtos vendidos pela empresa, por vezes, elevado nível de satisfação do cliente 

permite obter a sua lealdade na aquisição continua do nosso produto. Dessa forma, é 

importante medir que clientes é que compram mais, o que compram e porquê, para poder 

aplicar condições especiais e extrapolar esses resultados e respetivas condições para outros. 

Para além disso, apostar em oferecer aos clientes serviços personalizados, em vez de adotar 

pela produção de produtos standartizados.  

 

• Aumentar o volume de exportações  

Sendo a expansão de novos mercados uma das principais diretrizes estratégicas da Ferpinta 

Moçambique, a definição deste objetivo incide sobre a procura de novos clientes 

estrangeiros e a dinamização dos parceiros atuais. Sezões (2017), enumera como 

competências-chave o desenvolvimento das empresas através da internacionalização: a 

orientação para a mudança e inovação, a resiliência e a gestão intercultural. Dessa forma, 

deve realizar-se um planeamento das vendas e relatórios das viagens comerciais com intuito 

de obter dados para uma maior monitorização nos mercados que devemos atuar.  

 

4.12.3 Perspetiva de Processos Internos  

A otimização dos processos internos contribui para uma melhoria a nível financeiro e a 
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nível da satisfação dos clientes com os produtos e serviços. Contribui também para a 

diminuição dos custos de produção, o que pode permitir uma redução dos preços caso se 

torne uma opção da empresa. (Moreira, 2017). Assim os objetivos estratégicos definidos 

são: Melhoria na coordenação entre Departamentos, Aumento da Qualidade dos produtos 

e aumento da capacidade produtiva.  

 

 

 

Tabela 13 - Objetivos estratégicos e Indicadores da Perspetiva de Processos Internos  

Objetivos estratégicos  Indicadores  

Melhoria na Coordenação entre 

Departamentos 

- Nº de reuniões entre departamentos 

- % de erros de produção decorrentes 

de falhas de comunicação 

Aumento da Qualidade dos Produtos - Valor investido em investigação e 

desenvolvimento 

- % de produtos com defeito 

- % de fornecedores cujos produtos 

são também de maior qualidade 

Aumento da Capacidade Produtiva - Valor investido em máquinas 

- % de aumento de instalações  

- Nº erros nos sistemas de controlo  

 

 

• Melhoria da Coordenação entre os departamentos  

A comunicação entre todas as áreas da empresa é fundamental para o sucesso de qualquer 

organização. Assim, a comunicação transmitida deve estar focada na estratégia que a 

empresa pretende alcançar, mas para isso, todas as áreas tem de colaborar (Porter, 2008). 

Assim, um acompanhamento mensal entre todos os departamentos é fundamental para o 

alinhamento em interligação entre todos. 

• Aumento da Qualidade dos Produtos  
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A qualidade é o fator-chave que um cliente procura num determinado produto. No caso da 

Ferpinta Moçambique, não ter produtos certificados condicionam maioritariamente a 

venda.  Este objetivo pretende alcançar a certificação de alguns produtos para 

conseguirmos conquistar novos mercados e angariar novos clientes. Dessa forma, deve 

apostar em produtos qualificados, pois se um dos pontos fracos é o preço elevado, esta é 

uma das razões que poderá levar o cliente a comprar os seus produtos.  

• Aumento da Capacidade Produtiva 

Para a empresa aumentar a sua capacidade de resposta tem de ser eficiente em todos os 

seus processos internos. Segundo Moreira (2017), a capacidade produtiva é a quantidade de 

produtos que a empresa consegue produzir num determinado tempo. Nesse sentido, é 

necessário otimizar todos os recursos, a partir do levantamento dos erros de produção 

contínuos com intuito de perceber onde podemos ser ainda mais eficazes e obter uma 

maior produtividade. O controlo interno também influencia a capacidade dos processos 

produtivos, pelo que deve apresentar também um maior controlo na disposição das 

máquinas e na sua manutenção.  

 

4.12.4 Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento  

 

No contexto competitivo atual, os recursos humanos são considerados o principal ativo de 

qualquer organização e aquele que permite às empresas diferenciarem-se dos seus 

concorrentes, visto que as inovações tecnológicas e a internacionalização são facilmente 

reproduzíveis.(Becker et al., 2001).  Dessa forma, os objetivos definidos são: garantir a 

satisfação e motivação dos Colaboradores, Evoluir Capacidades e Conhecimentos dos 

Colaboradores, Melhoria na Avaliação de Desempenho. 

 

Tabela 14 - Objetivos estratégicos e Indicadores da Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento 

Objetivos estratégicos Indicadores  

Garantir a Satisfação e Motivação dos 

Colaboradores 

 

- Índice de satisfação dos 

colaboradores 

- Taxa de turnover 

- Taxa de absentismo 

- Nº de adesão de Eventos da 
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empresa 

Aumentar Capacidades e Conhecimentos 

dos Colaboradores 

- Formação técnica (horas/ano) 

- Formação comportamental 

(horas/ano) 

- Média de habilitações literárias 

Melhoria na Avaliação de Desempenho - Aumentar e criar KPI’S agregados 

às funções de cada colaborador 

- Descrever análise das funções de 

cada colaborador 

 

 

• Garantir a Motivação e Satisfação dos Colaboradores  

As organizações revelam grande preocupação em captar e reter colaboradores altamente 

motivados, dedicados, envolvidos e dispostos a apoiar a organização a atingir os seus 

objetivos estratégicos (Chiavenato, 2005). Mesmo colaboradores altamente qualificados, 

caso sintam liberdade para agir e tenham os seus objetivos alinhados com os da empresa, 

mais facilmente contribuirão para o sucesso organizacional (Rego, 2007). A empresa deve 

proporcionar um ambiente onde o colaborador se sinta motivado com uma maior 

comunicação interna entre as diversas áreas, proporcionar eventos entre os vários 

departamentos com intuito de transmitir que todos devem trabalhar em prol dos mesmos 

objetivos  (Malina & Selto, 2001). 

 

• Aumentar capacidades e conhecimentos dos colaboradores 

As competências são as características associadas à vertente profissional das pessoas que se 

assumem como vantagem competitiva e convergem com a estratégia de negócio da 

empresa (Chiavenato, 2005). Estas competências consistem numa melhoria dos 

conhecimentos dos colaboradores, de forma a adotarem uma atitude mais proactiva e 

identificarem as necessidades dos clientes (Chiavenato, 2005).  Desta forma, este objetivo 

foi definido tem por base a resposta a um questionário que acrescenta P1 “Algumas das 

condições chave passam por se ter um conhecimento exímio do perfil do negócio, aptas a novas tecnologias e 
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conhecimentos…” uma equipa com qualidade também será um diferencial em termos de 

competitividade da empresa no mercado, ou seja, se apostarmos em formações de 

liderança, gestão para executivos estamos a investir em conhecimento que será transmitido 

para os colaboradores da empresa e que, por sua vez, vão transmitir aos seus clientes. Este 

objetivo pretende otimizar o conhecimento aos seus colaboradores. Dessa forma, a criação 

de um plano anual de formação é imprescindível para um obter uma maior perceção dos 

custos e as necessidades de formação.  

 

• Melhoria na Avaliação de Desempenho  

Este objetivo estratégico pretende assegurar a qualidade nas atribuições de prémios e 

aumentar a motivação dos colaboradores. O Sistema de avaliação de desempenho é 

imprescindível numa empresa, uma vez que, são as pessoas que coordenam a 

empresa.(Caetano, 2008b).  Acrescenta o participante P2 “Uma avaliação desempenho é 

extremamente importante numa empresa, pois as pessoas são a base da empresa. Por outro lado, é difícil 

avançar com uma avaliação desempenho sem conhecer os objetivos, responsabilidades e tarefas de cada 

colaborador.”  É necessário fazer o levantamento de todas tarefas que corresponde a cada 

área para iniciar um descritivo de análise de funções que levará, posteriormente, à avaliação 

de desempenho.  Também é importante criar KPI’S para cada colaborador relacionados 

com a sua função com intuito de avaliar e controlar todas as áreas organizacionais.  

 

4.13 - Mapa estratégico  

 

O mapa estratégico permite transmitir de forma clara a sua estratégia para toda a empresa 

onde é facilmente comunicada entre todos os serviços. Além disso pode ser medida de 

forma a garantir que todos os colaboradores estejam envolvidos, haja coerência entre os 

processos e um maior controlo na concretização dos objetivos estratégicos definidos. 

(Becker et al., 2001). Um mapa estratégico é uma ferramenta onde esquematiza através das 

diferentes perspetivas do BSC na empresa, transmitindo as relações de causa-efeito que 

relaciona os resultados pretendidos com os resultados investigados.(Malina & Selto, 

2001)Assim, segue abaixo o mapa estratégico da empresa Ferpinta Moçambique, tendo como 

base todos os objetivos definidos em cada estratégia pois só assim conseguimos garantir 

que todos as áreas estão alinhadas com a estratégia. Estas relações de causa efeito entre os 

objeitos das quatro perspetivas do BSC são representadas através do mapa estratégico. Este 
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é um elemento fundamental, na medida em que constitui uma representação do BSC, 

permitindo delinear um processo consistente de planeamento e acompanhamento que 

conduz ao alcance da estratégia da empresa.(Kaplan et al., 1996). Desenvolveu-se o 

seguinte mapa estratégico que descreve a estratégia através das relações causa-efeito entre 

os objetivos acima fundamentados. Este deve ser lido o sentido baixo-para-cima. 

 

 
Figura 10 - Mapa Estratégico 
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4.14. Plano de Ação – BSC 

Um plano de ação é uma das ferramentas mais simples e clara de sistematizar as linhas que 

construídas ao longo da implementação do BSC, e tem como propósito a realização de um 

planeamento e acompanhamento dos objetivos, indicadores, metas, tempo e as iniciativas. 

É uma ferramenta que permite monitorizar que todos os objetivos são realizados. (Kaplan 

et al., 1996). Nesta fase do plano de Ação, pode conclui-se que, como estamos a retratar 

uma empresa em Moçambique, é importante adaptar a sua implementação ao país em causa 

pelo que se passa então a apresentar uma proposta de BSC adaptada à realidade 

moçambicana.   

Assim, como é possível perceber a partir da leitura da Tabela XV, construiu-se um plano de 

ação para a Ferpinta Moçambique. 

 

 

 

Tabela 15- Plano de ação- BSC da empresa Ferpinta Moçambique 

 

Perspetiva  Objetivo  Indicador  Período Iniciativa  

Financeira  Reduzir o Prazo Médio de 

Recebimento 

• Prazo Médio 

Recebimentos 

PMR), Dias 

 

• Mensal  

- Alterar as condições de crédito ao 

cliente, principalmente nos 

produtos difíceis de substituir por 

outros 

- Controlar melhor os prazos de 

pagamento e o seu cumprimento 

pelos clientes 

Manter o Crescimento 

Sustentado Anual 

• Volume de Negócios 

 

• Taxa de Crescimento 

de Vendas 

• Mensal 

 

 

• Mensal  

 

- Apostar em novos produtos e 

novos mercados.  

- Acompanhar os projetos 

nacionais.  

Controlar custos • Prazo médio de 

Pagamentos (PMP), 

em dias 

• Mensal  - Renegociar os prazos de 

pagamento com os fornecedores 

– Reduzir o número de viagens, 

lavagens dos carros, deslocações 

(dito numa das entrevistas) 

Cliente  Reforçar o 

Reconhecimento da Marca 

• Volume de vendas 

 

 

 

• Semestral 

 

 

 

- Trazer o Top 10 de clientes à 

empresa Mãe para conhecerem o 

processo produtivo e o seu rigor; 

- Participação em feiras 
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• Valor investido em 

marketing e 

publicidade  

 

• Mensal 

Internacionais 

- Aposta num catálogo mais 

inovador e interativo. 

Garantir a Fidelização do 

Cliente 

• % clientes que 

repetem 

encomendas 

• % de segundas 

vendas a novos 

clientes 

• Semestral 

 

• semestral 

 

- Criação de plaffon para o cliente a 

partir da Terceira encomenda.  

Aumentar o Volume de 

Exportações 

• Número novos 

clientes estrangeiros 

 

• Número de parcerias 

 

• % volume de 

negócios em 

mercados 

exportação 

• Mensal 

 

• Anual 

 

 

• Mensal 

- Contratar um vendedor para 

desenvolver o mercado externo e 

países novos. 

- Celebrar acordos com a camara 

de comércio ou associações de 

setor de outros países.  

Processos 
Internos 

Melhoria na Coordenação 

entre Departamentos 

• Nº de reuniões entre 

departamentos 

• % de erros de 

produção 

decorrentes de falhas 

de comunicação 

• Semestral 

 

• Semestral 

 

- Realizar reuniões entre 

departamentos/individuais   

semanais  

- Levantamento das falhas e 

possíveis sugestões de melhoria.  

 

 

Aumento da Qualidade 

dos Produtos 

• Valor Investido em 

investigação e 

desenvolvimento 

• % de produtos com 

defeito 

• % de fornecedores 

cujos produtos são 

também de maior 

qualidade 

• Trimestral 

• Semestral 

• Semestral 

 

 

- Controlo de qualidade do 

produto 

- Certificação de qualidade nos 

produtos, tornar os nossos 

produtos certificados 

-Criar produtos inovadores em 

Moçambique, como o Tubo 

estrutural.  

Aumento da Capacidade 

Produtiva 

• Valor investido em 

máquinas 

• % de aumento de 

instalações 

• Nº erros nos 

sistemas de controlo 

• Semestral 

• Anual 

• Mensal  

 

 

 

 

- Criar um sistema de Inventário 

para o Imobilizado  

- Obras nas casas de banho e 

cozinha. 

- Fazer um levantamento de todos 

os erros e pontos de melhoria. 

 

Aprendizage Garantir a satisfação e • Índice de satisfação • Mensal  -Realizar questionários para medir 
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m e 

Crescimento  

motivação dos 

Colaboradores 

 

dos colaboradores 

• Taxa de turnover 

• Taxa de absentismo 

• Nº faltas dos 

colaboradores nos 

Eventos da empresa 

• Semestral 

• Semestral 

• Semestral  

satisfação dos colaboradores. 

 - Criar um evento anual para 

reunir os colaboradores e as suas 

famílias, pois a família é muito 

valorizada no país  e na empresa. 

Aumentar Capacidades e 

conhecimentos dos 

colaboradores 

• Formação técnica 

(horas/ano) 

• Formação 

comportamental 

(horas/ano) 

• Média de 

habilitações literárias 

• Número de anos dos 

colaboradores na 

empresa 

 

 

• Semestral 
 
 

• Semestral 
 
 
 
 

• Trimestral 
 
 

• Trimestral 
 
  

- Levantamento das necessidades 

de formação dos colaboradores. 

- Criar um plano de formação 

anual. 

- Atribuição de um prémio por 

antiguidade através de uma bolsa 

para realizar formações fora do 

país.   

 

 

Melhoria na Avaliação de 

Desempenho 

• Aumentar e Criar 

KPI’S (agregados às 

funções de cada 

colaborador) 

• Nº de Funções 

Definidas 

• Trimestral  

 

 

• Trimestral  

-Criar um manual de análise de 

Funções. 

- Criar KPI’S para cada 

colaborador. 

 

 

 

5- Conclusão  

 

O objetivo principal deste trabalho foi a elaboração de uma proposta de implementação de 

uma ferramenta de gestão estratégica e de melhoria de desempenho na empresa Ferpinta 

Moçambique S.A. por forma a melhorar o seu desempenho organizacional. Em termos 

práticos, o trabalho versou sobre a construção do Balanced Scorecard (BSC) baseado na 

metodologia definida pelos seus autores (Kaplan e Norton 2008).  

O objetivo foi alcançado, representando, a ferramenta desenvolvida, uma via muito 

importante para o trajeto futuro da empresa. 

A Ferpinta Moçambique encontra-se atualmente em fase de crescimento, sendo que apresenta 
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um crescimento no número de vendas de 2,9%. Relativamente a este crescimento é possível 

concluir que este se deve a algumas estratégias implementadas pela empresa nos últimos 

anos, como organizar e especializar as equipas de vendas por áreas de negócio e distribuí-

las por diferentes áreas territoriais, o que promove também a competitividade e um melhor 

desempenho. Não obstante, para este crescimento ser sustentável e constante, é cada vez 

mais notável a necessidade de implementar ferramentas capazes de medir a evolução e 

fortalecer estratégia mutante da empresa.   

Neste sentido, afirma-se que a adotação e adaptação desta proposta pela empresa 

representa uma oportunidade de crescer de forma organizada, sustentável e informada.  

Os resultados deste estudo respondem também às questões de investigação mencionadas 

na metodologia:  

- No que concerne à perspetiva financeira, os objetivos estratégicos passam pela redução 

do prazo médio de pagamento e pelo crescimento anual sustentado que podem 

monitorizar-se através da definição de um novo prazo médio de recebimentos, pelo volume 

de negócios e pela taxa de crescimento de vendas, respetivamente. 

- A perspetiva relacionada com os clientes e a imagem da empresa que estes devem ter 

presente, os objetivos estratégicos passam pelo reconhecimento da marca e pela fidelização 

e satisfação do cliente. 

- Relativamente à perspetiva sobre os processos internos da empresa, os objetivos 

estratégicos a ser assumidos passam pela melhoria na coordenação dos departamentos, 

aumento da qualidade dos produtos e da capacidade produtiva. 

- Quanto à perspetiva relacionada com o crescimento e aprendizagem da empresa, os 

objetivos estratégicos passam pela aposta na responsabilidade social interna da empresa e 

relacionam-se com a satisfação e motivação dos colaboradores, o investimento na formação 

dos colaboradores e a melhoria na avaliação do desempenho. 

Respondidas as questões de investigação, é relevante ainda acrescentar que os resultados, 

tanto no que diz respeito à perspetiva de aprendizagem e crescimento da empresa como à 

elaboração da visão da mesma, apontam para uma necessidade de inovação na área da 

gestão de pessoas e investimento a responsabilidade social interna da empresa, através por 

exemplo, de medidas que apostem na conciliação trabalho-família a partir de horários 

flexíveis, entre outras.  
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O BSC embora represente uma ferramenta de utilidade vasta e comprovada, apresenta 

também algumas limitações. Tendo em consideração que este instrumento de avaliação de 

desempenho é maleável e, por isso, adaptável a cada empresa e às suas particularidades, 

este necessita também da disponibilidade dos colaboradores da empresa para dar sentido e 

estrutura à plataforma, o que pode representar um obstáculo. Para além disso, também o 

facto de Moçambique ser ainda subdesenvolvido, os estudos e análises do mercado são 

praticamente inexistentes, o que dificulta a correção a partir de dados comparativos do 

mercado.  
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Anexo I - Entrevista I 
 

 

(Diretor de Recursos Humanos) - Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento 

 

A presente entrevista enquadra-se no âmbito de um relatório de estágio, no mestrado em 

Gestão Comercial da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), tendo 

como objetivo recolher informação que permita definir os principais objetivos, e respetivos 

indicadores, para a criação de um mapa estratégico e persecução do estudo de caso a 

“Implementação de um Balanced Scorecard na empesa Ferpinta Moçambique”.  

Todos os dados e respostas transmitidas pelo entrevistado serão apenas utilizadas para fins 

académicos e tratados de forma confidencial. 

A sua colaboração é extremamente relevante para o sucesso deste estudo, pelo que 

agradeço desde já as repostas às questões colocadas.  

 

1- Tem conhecimento da ferramenta Balanced Scorecard?  

2- Na sua opinião esta ferramenta é uma mais-valia para atingir os objetivos 

estratégicos definidos pela empresa? 

3- Qual será o impacto na empresa ter objetivos mais específicos? 

4- Que estratégia o departamento de Recursos Humanos adota? E quais são os 

objetivos estratégicos? 

5- A empresa Ferpinta Moçambique tem objetivos estratégicos? Como são 

comunicados aos colaboradores? 

6- Qual é o grau de envolvimento dos colaboradores com os objetivos estratégicos 

da empresa? 

7- Quais são as ferramentas utilizadas para realizar avaliação de desempenho dos 

colaboradores?  

8- Quais são os métodos utilizados para avaliar as formações atribuídas aos seus 

colaboradores? 

9- De que forma é avaliada a motivação dos seus colaboradores na empresa? 

10-  Nos últimos anos houve muita rotatividade dos colaboradores? 

11-  Na contratação de novos colaboradores, quais são os pontos-chave 

transmitidos pela empresa? 
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12- Quais são os incentivos atribuídos aos colaboradores pelo envolvimento na 

empresa? 

13- Segundo a perspetiva de aprendizagem e crescimento baseada nos 

colaboradores, o que deve ser melhorado? 

14- Quais são os pontos fracos da empresa a nível de recursos humanos? 

 

1. Tem conhecimento da ferramenta Balanced Scorecard? 

Sim. O Balanced Scorecard é uma ferramenta de apoio à gestão que se encontra 

dividida em vários quadrantes, quer a nível de pessoas, parte financeira, até chegar 

aos quadros mais altos da hierarquia. Desta forma, é possível entender quais os 

objetivos que a empresa pretende alcançar e o que cada área tem de contribuir para 

atingir os objetivos definidos.  

2. Na sua opinião esta ferramenta é uma mais-valia para atingir os 

objetivos estratégicos definidos pela empresa? 

O Balanced Scorecard é das ferramentas mais relevantes para as empresas, para 

conseguir alinhar a estratégia com todas as áreas envolvidas. No entanto, devemos 

primeiro definir o objetivo que pretendemos alcançar e quais são os indicadores, 

para entender o que cada área tem de contribuir para atingir o objetivo definido. 

Depois poderão definir indicadores e métricas que sejam capazes de medir a longo 

prazo se estamos a atingir o objetivo. Portanto, considero que BSC seria uma 

ferramenta interessante para a empresa Ferpinta Moçambique, pois permitiria 

alinhar todas as áreas para garantir que todos os colaboradores estão a trabalhar em 

prol do mesmo.  

3. Qual será o impacto na empresa ao ter objetivos mais específicos 

definidos? 

Neste momento, a empresa Ferpinta Moçambique, apresenta apenas objetivos gerais 

definidos, que sejam conhecidos pelos colaboradores. No entanto, qualquer 

empresa deve optar por objetivos mais específicos. Os objetivos gerais são 

relevantes, mas surgem como grandes linhas de orientação do caminho a seguir 

para serem definidos a longo prazo. Enquanto os objetivos mais específicos estão 

alinhados a várias áreas com a estratégia da empresa, para serem entendidos por 
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todos, e para que seja possível um acompanhamento mais profundo. Assim, 

devemos ter objetivos gerais tal como a empresa apresenta, mas apostar também 

em objetivos mais específicos que ajudam a compreender as necessidades, entender 

o contributo de cada área para a empresa e perceber qual a tarefa a desempenhar. 

Desta forma, objetivos específicos facilitam e trabalham em cada área mais 

profundamente, alinhando também com ações estratégicas.  

4. Que estratégia o departamento de Recursos Humanos adota? E quais 

são os objetivos estratégicos? 

Não existe uma estratégia propriamente definida, sabemos quais as áreas que temos 

de trabalhar para sermos melhores e justos. Os objetivos estratégicos não estão 

definidos. Enquanto responsável pela área de recursos humanos, tenho 

conhecimento dos objetivos gerais e trabalho em prol deles, mas tenho plena 

consciência que a ausência de objetivos estratégicos afeta muitas áreas desta 

empresa. Em relação à área de recursos humanos existem muitos indicadores que 

são difíceis de medir, como a motivação, satisfação, formação dada aos 

colaboradores, todos estes indicadores são necessários para o bom funcionamento 

da empresa, e precisam de ser avaliados para garantir que estamos a atingir o que é 

pretendido.  

5. A empresa Ferpinta Moçambique tem objetivos estratégicos? Como são 

comunicados aos colaboradores? 

A empresa Ferpinta Moçambique tem objetivos definidos, mas é mais numa ótica 

financeira, não existem objetivos direcionados além dos relacionados com os 

clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento. Os objetivos de que 

temos conhecimentos, e que nos são comunicados em reuniões anuais e semestrais, 

são mais gerais, a nível financeiro. Como por exemplo: aumentar as vendas no 

norte, centro e sul e aumentar as margens.  

6. Qual é o grau de envolvimento dos colaboradores com os objetivos 

estratégicos da empresa? 

Não há um grande envolvimento dos colaboradores nos objetivos estratégicos, os 

objetivos que são comunicados aos colaboradores são os objetivos gerais, que 

passam por aumentar as vendas, com margens sempre melhores, apostar em 

produtos Ferpinta ou otimização e redução de custos. Não existem objetivos 
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estratégicos definidos, os colaboradores vão-se adaptando à realidade e conforme as 

necessidades de cada área envolvente.  

7. Quais são as ferramentas utilizadas para realizar avaliação de 

desempenho dos colaboradores?  

Não existe avaliação de desempenho. O ano passado a empresa tentou iniciar uma 

avaliação de desempenho, porque eram atribuídas gratificações pelo Natal e assim 

garantir que existia um critério de maior justiça. As gratificações eram distribuídas 

conforme antiguidade do colaborador, isto é, “quantos mais anos de casa mais 

recebia.” Assim, houve a necessidade de criar uma avaliação de desempenho para 

avaliar os colaboradores e atribuir a gratificação de forma mais eficaz. No entanto, 

esta avaliação teve como base os objetivos gerais da empresa, porque não estão 

definidos os objetivos específicos de cada área, não existe descritivo funcional.  

Uma avaliação desempenho é extremamente importante numa empresa, pois as 

pessoas são a base da empresa. Por outro lado, é difícil avançar com uma avaliação 

desempenho sem conhecer os objetivos, responsabilidades e tarefas de cada 

colaborador.  

8. Quais os métodos utilizados para avaliar as formações atribuídas aos 

seus colaboradores? 

Maioritariamente as formações que são dadas aos colaboradores são internas. Desta 

forma, a formação é gerida com base nas necessidades do colaborador e com o 

mínimo de custos. Não existe um planeamento anual de formações, nem um 

levantamento das necessidades de formações, para que a empresa possa selecionar 

formações que correspondam às expectativas do colaborador. Todas as formações 

fornecidas aos colaboradores são dos colegas do Grupo. Deste modo, não temos 

propriamente métodos utilizados para avaliar as formações, quando os 

colaboradores necessitam de formação em determinada área, solicitam ao 

responsável e, normalmente, é-lhe atribuída a formação internamente ou 

externamente. No entanto, deveríamos apostar mais em métodos para reanalisar as 

necessidades de cada trabalhador e criar um plano de formação anual para todos os 

colaboradores. Isto porque quando falamos em entidade externa, podemos estar a 

financiar formações que não tragam mais-valia para a empresa a longo prazo.  

9. De que forma é avaliada a motivação dos colaboradores na empresa? 
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A motivação é um indicador difícil de avaliar. No entanto, na empresa Ferpinta 

Moçambique não existem ferramentas capazes de avaliar, apenas tenho a minha 

perceção se as pessoas estão motivadas ou não. Foi realizado um inquérito, onde 

abordava temas como o vencimento, relacionamento com a chefia, relação com os 

colegas de trabalho, e conseguimos ter a perceção de que algumas áreas devem ser 

melhoradas. Mas são apenas perceções e não indicadores desenvolvidos capazes de 

medir eficazmente.  

10. Nos últimos anos, houve muita rotatividade dos colaboradores? 

Geralmente, os contratos realizados pela empresa Ferpinta Moçambique são a 

termo certo. Por norma, quando contratamos é para dar continuidade, apenas 

despedimos senão corresponder às expectativas. Nos últimos anos, as entradas e 

saídas de colaboradores foram elevadas, por questões pessoais que não estão 

relacionadas com a motivação. Este ano houve diversas saídas, e algumas 

contratações. Mas, será importante entender os verdadeiros motivos para a 

instabilidade das equipas.  

11. Na contratação de novos colaboradores, quais são os pontos-chave 

transmitidos pela empresa? 

Quando estamos a contratar novos colaboradores, a mensagem que é transmitida 

está relacionada com um breve enquadramento da empresa e quais são as funções a 

desempenhar. Posteriormente, numa fase mais avançada, a integração da equipa de 

trabalho, quais os focos principais da empresa, explicar que estamos há diversos 

anos em Moçambique e que pretendemos expandir o nosso negócio. Por vezes, 

passar a mensagem daquilo que não possuímos não é fácil, como estratégia ou 

objetivos definidos. Por isso, passo a mensagem das suas funções e os objetivos 

gerais.  

12. Quais são os incentivos atribuídos aos colaboradores pelo envolvimento 

na empresa? 

Existem diversos incentivos que são distribuídos pelos colaboradores, 

nomeadamente:  

- Os prémios de produtividade são atribuídos aos colaboradores das linhas de 

produção, mensalmente, se atingirem o objetivo geral nesse mês.  

- Subsídios Férias e Natal, por norma em Moçambique não somos obrigados por 
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lei a dar estes dois subsídios. No entanto, a empresa atribui-os a todos os 

colaboradores, sendo que apenas atribui o 14º salário se a empresa, como um todo, 

atingir os orçamentos esperados.  

-Prémios mensais (produtividade, desempenho, antiguidade, função) 

- Acidentes trabalho (é atribuído um valor e não é comparticipado ao seguro) 

-Subsídio de funeral é pago caso seja de um parente mais próximo.  

-Alimentação (pequeno almoço e almoço) e Subsídio de transporte é fornecido.  

- Prendas para as crianças dos colaboradores na altura do Natal e um cabaz por 

família. 

13. Na sua opinião, em que incentivos não financeiros deveriam apostar? 

Os incentivos não financeiros estão direcionados para as pessoas perceberem, e 

para transmitirem aos colaboradores que devem ter uma postura diferente com eles, 

nomeadamente o respeito. Alguns incentivos que posso sugerir são: Aposta em 

remodelar o refeitório e as casas de banho (para criar melhores condições), 

melhorar as linhas de produção para reduzir os acidentes de trabalho, procura de 

protocolos em que os colaboradores tenham as consultas médicas mais baratas.  

13. Segundo a perspetiva de aprendizagem e crescimento baseada nos 

colaboradores, o que deve ser melhorado? 

Numa primeira fase, criar o descritivo de análise de funções, atribuir os objetivos 

para cada função, os indicadores para medir o desempenho, para os colaboradores 

perceberem, quais são os seus objetivos, as metas atingir, quais as suas funções. 

Acho que deveria ser melhorado a nível de gestão estratégica, os gestores de topo 

conseguirem reconhecer o trabalho dos seus colaboradores, melhorar a liderança, 

comunicação com os colaboradores a nível de gestão do topo e, sobretudo, passar a 

mensagem aos nossos colaboradores, para trabalharmos todos em prol do mesmo.  

Sugestões:  

-Aposta em formações de Liderança, gestão estratégica, comunicação 

organizacional.  

14. Quais são os pontos fracos da empresa a nível de recursos humanos? 

Os pontos fracos da empresa Ferpinta Moçambique são: necessidade de criar um 

descritivo e análise de funções, estamos muito voltados para indicadores e objetivos 

numa ótica financeira, a falta de comunicação, falta de motivação, os departamentos 
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trabalharem isoladamente. 

 

Anexo II -  Guião de Entrevista II 
 

(Diretor Financeiro) – Perspetiva Financeira 
 

O presente questionário enquadra-se no âmbito de um relatório de estágio, no mestrado 

em Gestão Comercial da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), tem 

como objetivo recolher informação que permita definir os principais indicadores para a 

persecução do estudo de caso, a “Implementação de um Balanced Scorecard na empesa 

Ferpinta Moçambique”.  

Todos os dados e respostas transmitidas pelo entrevistado serão apenas utilizadas para fins 

académicos e tratadas de forma confidencial. 

A sua colaboração é extremamente relevante para o sucesso deste estudo, pelo que 

agradeço que respondas às seguintes questões. 

 

1- Tem conhecimento da Ferramenta Balanced Scorecard? 

2- A ferramenta BSC é adequada para atingir os objetivos estratégicos da empresa?  

3- Quais as vantagens desta ferramenta? 

4- Quais são os objetivos estratégicos da empresa para 2019? 

5- Que perspetivas a nível de objetivos a empresa tem para 2020? 

6- Como são atribuídos os indicadores para cada objetivo estratégico? 

7- Que importância esta ferramenta de gestão apresenta para a sua função? 

8- Na sua opinião seria complicado implementar a ferramenta BSC na empresa 

Ferpinta Moçambique? 

9- Que estratégias a empresa adota para se diferenciar e criar valor perante os seus 

concorrentes? 

10- Quais são as medidas implementadas pela empresa para aumentar o volume de 

negócios? 

11- Na sua opinião, quais são os objetivos estratégicos numa perspetiva financeira? 
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1.Tem conhecimento da ferramenta BSC? 

Tenho conhecimento da ferramenta BSC de uma forma operacional. Na última empresa 

em que estive, numa fase de mudança de gestão, utilizava-se alguns pontos desta 

ferramenta, mas de uma forma muito geral. Esta ferramenta tem um enorme impacto nas 

empresas, a nível das definições estratégicas, em que efetivamente existe um objetivo 

estratégico definido em várias áreas, e aplica-se a todos sectores da empresa. Portanto, 

existiam definições estratégias e objetivos a alcançar. No caso de não atingirmos os 

objetivos pretendidos, os colaboradores eram colocados a realizar um plano de ação 

corretivo, onde tinham de definir os objetivos, as metas e definir um cronograma. 

 

2.A ferramenta BSC é adequada para atingir os objetivos estratégicos da empresa?  

Tenho a certeza que sim. É uma forma de sistematizar todos os caminhos, em vez de, 

andar numa lógica de tentativa e erro. Desta forma, é relevante definir objetivos, 

indicadores de desempenho e definir metas para atingirmos os nossos objetivos. 

Normalmente na gestão tradicional são definidas metas, como por exemplo: vamos 

aumentar o volume de negócios, mas ninguém sabe como o fazer, onde e como. O 

crescimento das empresas está muito ligado a modelos inovadores e soluções novas. 

 

3.Quais as vantagens da ferramenta BSC? 

 As principais vantagens do BSC são: melhor controlo de gestão, melhor capacidade de 

reação, mais conhecimento do negócio e possibilidade de analisar o desempenho da 

empresa de forma mais abrangente, sistemática e menos limitada.  

 

4. Quais são os objetivos estratégicos da empresa para 2019?  

Os objetivos para 2019 são basicamente atingir o volume de vendas (em quantidade). 

Normalmente, fazemos um orçamento, definimos um objetivo global e tudo surge em volta 

desse objetivo. Por exemplo: apresentar X volume de vendas de toneladas em determinada 

classe de artigos. Evidentemente que temos de complementar a nossa análise com vários 

indicadores de suporte que medem a execução, o desempenho, a nível financeiro, e que 

fazem parte do controlo da organização. No entanto, em países como Moçambique é difícil 

obter informação sobre os mercados, porque não existem muitas estatísticas, apenas vamos 
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tendo conhecimento dos projetos e mercados através dos jornais e televisões.  

 

5. Quais são as projeções da empresa para 2020? 

Numa primeira fase, iremos continuar a apostar na ótica financeira e contabilística, através 

da gestão do orçamento. Mas, numa segunda fase, teremos de envolver a equipa atribuindo 

inputs para cada colaborador, para atingirem os seus próprios objetivos definidos. Nesse 

sentido, será realizada uma análise de custos, controlando os custos, controlar a capacidade 

de produção e, em relação às pessoas, analisar de forma individual o seu contributo para a 

organização. Podemos apostar em aplicar apenas uma parte do BSC, pois a gestão deste 

país é muito informal. Atendendo às particularidades do modelo, torna-se complicado com 

as capacidades e conhecimentos das pessoas.  

 

6.Como são atribuídos os indicadores para cada objetivo estratégico?  

No ano de 2018, houve indicadores atribuídos aos objetivos que foram definidos, mas eram 

apenas indicadores, não eram utilizados para avaliar o desempenho do objetivo. 

Normalmente os resultados obtidos não eram questionáveis, apenas olhávamos para o 

facto de termos atingido o objetivo definido ou não. Em 2019 já não os criámos, pois não 

acompanhávamos esses indicadores.  

Portanto, apenas nos focamos em definir objetivos globais ao nível financeiro como: 

aumento prazo médio de pagamento, aumento EBITA, aumento de vendas, ou seja, muito 

vocacionado para objetivos financeiros que foram definidos como objetivo global. Em 

2019, o único indicador definido fora deste parâmetro, foram as vendas por delegação e 

por classes, que estamos a acompanhar. Neste ponto, no final, o objetivo pretendido são as 

vendas em volume, de quantidade por delegação e de classes.  

 

7. Que importância esta ferramenta de gestão apresenta para a sua função? 

Esta ferramenta em termos de direção financeira permite adquirir inputs de outros 

departamentos que auxiliam nessas áreas e permite também, gerar inputs para os outros. 

Todos os anos o departamento tem de ter um objetivo que se traduz em fazer mais com 

menos no ano seguinte, apresentando um impacto para as contas da empresa e para a 

organização. A área financeira também é beneficiada, pois é através dos inputs que podemos 

ter acesso a mais trabalhadores, podendo fazer análises e melhorar a parte da tesouraria. 

Em termos de tesouraria, se conseguir atingir os objetivos que defini para as cobranças, 
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haverá impacto na tesouraria. No departamento de compras, se um objetivo for aumentar 

as condições de pagamento dos fornecedores, aumentando os plaffon, também terei 

benefícios na tesouraria.  

Desta forma, esta ferramenta tem impacto em todas as áreas da empresa, melhorando a 

nível de gestão e de alinhamento, todas as funções organizacionais. Isto porque os grandes 

efeitos de todas estas otimizações vão-se refletir nas contas da empresa. 

8.Na sua opinião seria complicado implementar a ferramenta BSC na empresa 

Ferpinta Moçambique?  

É possível implementar a ferramenta BSC na empresa. No entanto, esta decisão terá de 

começar na gestão de topo, onde são definidos os objetivos e envolve a empresa. A gestão 

de topo tem de estar envolvida e envolver a equipa. E esses objetivos definidos tocam a 

todas as áreas, como: responsabilidade da gestão de topo, intermédia e da gestão mais base, 

onde estão todos focados a trabalhar em prol do mesmo caminho, com objetivos definidos 

e adequados a cada área da empresa.  

Para esta implementação, devem ser realizadas reuniões mensais pela direção para avaliar os 

objetivos a atingir. Assim, para ser implementado podemos optar por dois modelos: 1- 

Apresentar à empresa o novo modelo de gestão com o intuito de dar início no imediato, ou 

2 – Consolidar ao longo do tempo os conhecimentos e informação em relação a 

ferramenta de gestão e, passo por passo, ir implementando-as de forma às equipas estarem 

inteiramente de acordo e integradas.  

Para implementarmos esta ferramenta temos de ter os caminhos bem definidos e 

estruturados. Uma mais-valia para a empresa e que a poderá ajudar neste sentido, será o 

facto de passar a ser uma empresa Certificada, pois existem uma série de procedimentos e 

normas que a empresa terá de cumprir e realizar para obter essa certificação. Para a 

renovação dessa certificação teremos de mostrar como os KPI’S estão a ser acompanhados 

e, dessa forma, será o primeiro passo para a empresa começar a construção de um modelo 

de gestão mais inovador e estruturado. 

 

 

9.Que estratégias a empresa adota para se diferenciar e criar valor perante os seus 

concorrentes? 

Acredito que a Ferpinta tem algumas vertentes que a distinguem da concorrência, basta 

entender que a empresa está desde 97 em Moçambique. É uma empresa resiliente, apoiada 
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por uma estrutura forte que se encontra em Portugal, conhecedora do mercado, tem uma 

marca e por outro lado, tem o serviço. Conhecer o mercado, a marca e o serviço. Ter 

capacidade de ter preços competitivos, não defraudando o cliente nessa perspetiva de 

serviço. Por outro lado, ter capacidade de resposta imediata, temos os nossos produtos em 

stock para satisfazer as expectativas do cliente    

10.Quais são as medidas implementadas pela empresa para aumentar o volume de 

negócios? 

As medidas em que a Ferpinta tem apostado para aumentar as suas vendas é a sua equipa 

comercial. Houve um reforço nas equipas e sentimos que estão preparadas para atuar no 

mercado. Sendo a equipa comercial um grande fator chave para o crescimento das vendas e 

do negócio da empresa, as equipas estão estruturadas em função da necessidade que a 

empresa tem para o mercado que tem, com tendência a crescer. As equipas comerciais 

estão divididas por áreas geográficas de Moçambique, com uma vasta carteira de clientes e 

cada comercial atua na sua área. No futuro, acredito que pode mudar, mas ainda se vive 

muito na lógica de “vendedor de rua” e não se aposta nas comunicações para os clientes 

por via da Internet.  

11. Na sua opinião, quais são os objetivos estratégicos numa perspetiva financeira? 
 
Objetivos estratégicos na perspetiva financeira: 

- Identificar e reduzir desperdícios e gastos desnecessários (verificar os gastos em que 

podemos cortar para reduzir os custos)   

- Gastos com as telecomunicações (vamos identificar as necessidades de cada colaborador e 

tentar colmatar os excessos) 

- Definir um enorme rigor na gestão de crédito de clientes (criar um procedimento, maior 

controlo na cobrança)  
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Anexo III - Guião da Entrevista III 
 

(Diretor das Operações) – Perspetiva dos processos Internos 
 

O presente questionário enquadra-se no âmbito de um relatório de estágio, no mestrado 

em Gestão Comercial da Faculdade de Economia da Universidade do Porto(FEP), tem 

como objetivo recolher informação, que permita definir os principais indicadores para a 

persecução do estudo de caso a “Implementação de um Balanced Scorecard na empesa 

Ferpinta Moçambique”.  

Todos os dados e respostas transmitidas pelo entrevistado serão apenas utilizadas para fins 

académicos e tratadas de forma confidencial. 

A sua colaboração é extremamente relevante para o sucesso deste estudo, pelo que 

agradeço que respondas às seguintes questões: 

 

1- Tem conhecimento da ferramenta BSC? 

2- Que impacto teria esta ferramenta se fosse implementada na empresa? 

3- Quais as vantagens desta ferramenta? 

4- Quais são as ações estratégicas que a empresa utiliza para se destacar no mercado? 

5- Quais são os objetivos estratégicos da empresa?  

6- Que dificuldades a empresa sente no processo produtivo? 

7- Quais são os fatores-chave que a tornam numa empresa de sucesso a nível mundial? 

8- Qual a política de marketing mix adotada pela empresa? (preços, comunicação, 

serviços e distribuição) 

9- Em que processos devemos ser excelentes para satisfazer os nossos clientes? 

10-  Como devemos ser encarados pelos clientes? 

11- Quais são os desperdícios nos processos internos? Em que processos podemos 

melhorar? 

12- Quais são os pontos fracos e fortes da empresa? 
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1- Tem conhecimento da ferramenta BSC? 

Tenho conhecimento.  É uma ferramenta que liga várias áreas como: financeira, clientes, 

recursos humanos e processos organizacionais, que dão suporte à decisão porque procura 

reunir os elementos-chave para poder acompanhar a estratégia da empresa.  

2- Que impacto teria esta ferramenta se fosse implementada na empresa? 

Em termos de organização é sempre benéfico. Essa transcrição da área académica para a 

realidade empresarial é interessante porque, muitas vezes, identifica as falhas em processos 

que não conseguimos detetar e organiza os processos. É uma ferramenta que ao detetar as 

falhas monitoriza as áreas e capacidades organizacionais, criando uma vantagem perante as 

suas concorrentes. No entanto, não temos uma equipa com proactividade para realizar esta 

implementação, pois o excesso de trabalho impede que desempenhem tarefas adicionais no 

seu dia-a-dia de trabalho. Não a vejo num uso constante, mas numa fase inicial para 

detetarmos as falhas, apresentar melhorias e perceber quais os seus benefícios em termos 

de organização. Não existe muita ligação entre as diversas áreas.  

3- Quais as vantagens desta ferramenta? 

As vantagens desta ferramenta são: acompanha o desempenho financeiro da empresa, 

identifica as suas principais lacunas, organiza as principais áreas, ajuda a esclarecer as 

decisões a tomar.  

4- Quais são as ações estratégicas que a empresa utiliza para se destacar no 

mercado? 

O mercado em Moçambique é volátil. Há uns anos, em termos de estratégia, a empresa era 

focada na exportação, o país estava a atravessar um momento delicado, tentámos adaptar-

nos, pois não havia divisa e estávamos a conseguir adquirir divisa estrangeira ao aumentar o 

mercado de exportação. Tínhamos 8 mercados à nossa volta e começámos a investir. Hoje, 

como África é extremamente volátil, iniciámos um plano estratégico e o nosso objetivo era 

completá-lo, ou seja, no próximo ano apresentaríamos um plano Ferpinta Moçambique 

para 2025, onde descreveríamos as distinções dos vários produtos planos, longos, produtos 

Ferpinta e o que deve ser realizado para crescer nessas áreas de negócio. A aposta no 

mercado de exportação fez aumentar o nosso volume de negócio, pois alguns produtos 

começamos a produzir internamente como é o caso: 

-  Malha-sol. Para ganhar o mercado da malha-sol, a nossa estratégia passou por comprar a 

máquina e começar a produzir e ficar mais competitivos em todo o mercado.  
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- Varão – ter volume nos maiores players no mercado para conseguir equiparar os preços 

dos outros players do mercado, a longo prazo ter a sua quota de mercado ou até ultrapassá-

los.   

5- Quais são os objetivos estratégicos da empresa?  

Nós temos objetivos em termos de orçamento, que definimos em outubro/novembro, 

quando começamos a definir os orçamentos dos anos seguintes. Existem várias variáveis a 

ter em consideração. Em termos de mercado, como é volátil, não fazemos orçamentos em 

valor, porque o preço do aço é instável. Assim, optámos por fazer o orçamento em 

tonelagem, que é inalterável.  

Normalmente para definirmos os objetivos estratégicos, temos em conta a situação do país. 

Temos os objetivos definidos em várias áreas e são comunicados na reunião anual. A nível 

de clientes, por exemplo: - Resolução do prazo médio de pagamento; Aumento do prazo de 

fornecedores; Aumento de margens em X, em termos de vendas – e ficar dentro do 

orçamento. A nível de recursos humanos, por exemplo: redução da ausência dos 

colaborares em x, mas sempre muito ligado à área financeira e à área das vendas. Depois 

temos os objetivos gerais e a administração também tem um ponto, que é relacionado com 

o resultado. 

6- Que dificuldades a empresa sente no processo produtivo? 

As principais dificuldades no processo produtivo são: não temos oportunidade de comprar 

matérias-primas locais nesta área de negócio, temos de recorrer a países como a China e 

isso leva-nos tempo de reposição maior. Depois, um problema grave no país, é o 

energético, não temos capacidade para uma linha energética estável, o que origina danos 

nas máquinas, acresce que a manutenção é pouco qualificada, dando origem à 

subcontratação. Outro ponto, é linhas não estarem otimizadas em termos de layout. Por 

último, gerir a equipa e a produção à distância porque a empresa encontra-se em 

Moçambique.  

7- Quais são os fatores-chave para ser uma empresa de sucesso a nível 

mundial? 

Em termos financeiros, passa por produzir produtos que poucas empresas produzem com 

uma qualidade muito elevada, como por exemplo: o tubo estrutural. A empresa em 

Moçambique ainda não produz, mas compra à empresa mãe. Na Península Ibérica somos 

líderes na produção de tubos estruturais. Um outro ponto chave é a Ferpinta Moçambique 
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ser uma empresa familiar, onde a relação com as pessoas é mais próxima; now de produção; 

e a carteira de clientes foi sempre contruída com base na confiança depositada por esses 

clientes; o ponto de diferenciação que temos perante os concorrentes, passa por não 

produzir apenas o que é standard, tentamos arranjar soluções para responder às 

expectativas do cliente e produzimos o que ele pretende, mesmo que seja um produto 

novo. Isto permite à empresa ir além do que são os produtos standard.  

8- Qual é a política de marketing mix adotada pela empresa? (preços, 

comunicação, serviços e distribuição) 

Preço – reduzir os preços praticados pela Ferpinta, não que a nossa qualidade tenha 

baixado, mas existem muitos produtos importados com alguma qualidade.  

Comunicação - Campanhas e forma como chegamos aos clientes. Este ponto não tem 

grande investimento da nossa parte, mas temos redes sociais, sites. A nível digital o que 

temos é mais no sentido de dar resposta ao cliente para a sua encomenda, pois estamos 

num país em desenvolvimento e que ainda não acompanha essas tendências/inovações. 

Participação em feiras ligadas à construção. Parte digital – nas pesquisas.  

Distribuição – temos três delegações em moçambique: Maputo, Nacala e Beira. Em 

nenhuma das delegações é feita a distribuição direta ao cliente. Toda a nossa entrega é 

subcontratada ou paga pelo cliente.  

Serviço - temos a produção dos nossos produtos de qualidade, temos serviço-pós-venda 

no sentido de gestão, rastreabilidade do produto e garantia.  

B2-B2 só trabalhamos com empresas, pois o nosso foco mantém-se mais no setor 

empresarial.  

9- Em que processos devemos ser excelentes para satisfazer os nossos clientes? 

Se nós nos comprometermos com um produto que sabemos que é mais caro que o da 

concorrência, mas que tem qualidade, nós efetivamente pagamos e queremos adquirir essa 

qualidade no produto. Outro ponto importante, é a rápida capacidade de entrega dos 

produtos aos nossos clientes. 

10- Como devemos ser encarados pelos clientes? 

Pelo facto de sermos uma empresa familiar torna mais fácil aproximarmo-nos dos clientes, 

criando laços entre as partes. A administração conhece a maior parte dos seus clientes e 

existe uma forte ligação. Apesar da dimensão da Ferpinta, continua a haver uma 

proximidade muito grande com os clientes e com os colaboradores. O cliente tem uma 
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enorme facilidade de contacto com a empresa e acho que o nosso serviço, o serviço pós-

venda, está bem estruturado, fazendo com que o cliente se sinta confortável. Não temos 

recebido reclamações de clientes. Mas tendo qualidade nos nossos produtos, temos de ter a 

responsabilidade com o cliente de um bom serviço pós-venda. Atualmente, existem poucas 

empresas em que há uma forte comunicação entre o colaborador que está no chão de 

fábrica e a administração. No nosso caso, todos os dias o colaborador do chão de fábrica 

comunica diretamente com o administrador sobre quais são os problemas que ocorreram e 

que encontra.  

11- Quais são os desperdícios nos processos internos? Em que processos 

podemos melhorar? 

A melhoria deve ser constante. Em termos de produção propriamente dita, ainda existe 

uma panóplia de melhorias. No entanto, com a informação mais informatizada, pode haver 

um maior e melhor controlo de todas as áreas organizacionais. No meu ponto de vista, 

deveríamos melhorar em todas as áreas, desde Recursos Humanos, vendas, financeira. Em 

termos de desperdícios, tentamos sempre otimizar os custos, arranjando soluções e formas 

capazes de colmatar os custos em excesso. Nos últimos anos, temos apostado nos custos 

com as cantinas, gastos com os carros (manutenções, lavagens), telecomunicações (ver os 

tarifários), viagens comerciais (apostar num plaffon e limitar até 3 viagens por ano).  

12- Quais são os pontos fracos e fortes da empresa? 

Fortes:  

- Versatilidade da gama de produtos que oferecemos  

- Polivalência nos produtos  

- Equipa muito qualificada  

Fraco  

- Preços muito elevados nos produtos  

- Timing de entrega (meios fidedignos para realizar o transporte) 

- Mercado (instabilidade e corrupção)  
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Anexo IV - Guião de Entrevista IV 
 

 

(Diretor Geral) - Perspetiva de Clientes 
 

A presente entrevista enquadra-se no âmbito de um relatório de estágio, no mestrado em 

Gestão Comercial da Faculdade de Economia da Universidade do Porto(FEP), tendo como 

objetivo recolher informação que permita definir os principais objetivos, e respetivos 

indicadores, para a criação de um mapa estratégico e persecução do estudo de caso a 

“Implementação de um Balanced Scorecard na empesa Ferpinta Moçambique”.  

Todos os dados e respostas transmitidas pelo entrevistado serão apenas utilizados para fins 

académicos e tratados de forma confidencial. 

A sua colaboração é extremamente relevante para o sucesso deste estudo, pelo que 

agradeço desde já as repostas às questões colocadas.  

 

1. Tem conhecimento da ferramenta Balanced Scorecard? Qual é o seu objetivo? 

2. Que impacto o Balanced Scorecard teria na empresa Ferpinta Moçambique? 

3. Quais são as vantagens do Balanced Scorecard para a empresa? 

4. Os objetivos estratégicos da empresa estão alinhados com a estratégia? 

5. Em termos financeiros, quais são as medidas/estratégias que a empresa utiliza para 

aumentar o orçamento anual? 

6. Os objetivos definidos para cada colaborador estão delineados por toda a empresa? 

7. Que estratégias/técnicas utilizam para fidelizar os clientes? 

8. Quais são os pontos de contacto com os clientes? Quais são as formas/táticas que 

adotam para vender os vossos produtos? 

9. Como são avaliados os resultados alcançados e os objetivos definidos na prestação dos 

serviços ao cliente? 

10. Como é realizado o acompanhamento ao cliente desde do processo de venda à 

execução da compra? Como é o funil de venda? 

11. Quais são os fatores críticos de sucesso nas relações com os clientes? 

12. Numa perspetiva comercial, como avaliam os mercados em que atuam para vender os 

vossos produtos?  

13. Na sua opinião, quais seriam os objetivos estratégicos numa perspetiva comercial para a 

empresa? 
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1. Tem conhecimento da ferramenta Balanced Scorecard? Qual o seu objetivo? 

Não tenho conhecimento da ferramenta BSC na empresa.  

2. Que impacto o Balanced Scorecard teria na empresa Ferpinta Moçambique? 

Acredito que seria uma boa ferramenta para a empresa. No entanto, temos de ter a 

plena consciência que estamos num país em que os conhecimentos são reduzidos, e que 

nem sempre estão preparados para acompanhar modelos inovadores e ferramentas de 

gestão desta dimensão. Principalmente, porque muitas delas são pensadas para 

economias desenvolvidas e algumas podem fazer sentido em Moçambique, mas outras 

podem não estar completamente preparadas para as adaptarmos para este país. 

3. Quais são as vantagens do Balanced Scorecard para a empresa? 

Em relação às vantagens do BSC para a empresa, julgo que termos KPI’S criados 

capazes de avaliar cada objetivo definido e seria uma mais-valia para empresa. O BSC 

verifica se a execução das atividades da empresa se encontram alinhadas com os seus 

objetivos, promovendo uma melhoria dos resultados. Se for numa ótica de que as 

análises são sempre boas se derem bons resultados e bons indicadores, será de avaliar, 

agora se for na ótica de dar feedback das lacunas que a empresa tem, é sem dúvida uma 

mais-valia, pois identifica as falhas que a empresa apresenta para serem melhoradas.  

Na parte financeira estamos mais controladas, na parte da de cliente está melhor, mas 

não temos nada estruturado, nunca tivermos nenhuma análise nesse sentido. 

4. Os objetivos estratégicos da empresa estão alinhados com a estratégia? 

Não temos objetivos estratégicos definidos. Os nossos objetivos são mais gerais, no 

final do ano são elaborados e todas as pessoas contribuem apresentando as suas 

propostas. É-nos comunicados que o crescimento tem de ser X, tentamos elaborar 

objetivos que vão de encontro a essa informação. Em relação à estratégia, esta surge em 

função da conjuntura dos países em que estamos. Por exemplo: o Zimbabué está a 

atravessar uma situação económica e política complicada, podemos definir a nossa 

estratégia, mas não irá ser bem-sucedida se não estiver em sintonia com a situação do 

país. Neste tipo de países, um fator político ou económico pode mudar o paradigma 

económico, e do ponto vista empresarial este surge em função da conjuntura dos países 

em que estamos. Desta forma, arrisco-me a dizer que por vezes as estratégias adotadas 
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são numa ótica de “tentativa e erro”, não temos numa estratégia completamente 

definida e rígida, tentamos nos adaptar às situações dos países.  

5. Em termos financeiros, quais são as medidas/estratégias que a empresa 

utiliza para aumentar o orçamento anual? 

Em 2017 tivermos um ano muito bom. Em 2018 as vendas começaram mal, para 

aumentar as vendas reduzimos as margens, conseguimos aumentar o volume através do 

varão nervurado. Conseguimos aumentar o volume pois estivemos nos projetos todos 

em que havia necessidade de varão e, para isso, fomos a outras fontes comprar varão 

que fosse mais competitiva, que nos desse a garantia de que conseguíamos escoar o 

produto.  

Relativamente ao ano de 2019, está a ser um ano atípico, está a ser um ano em que os 

países estão todos baralhos, até mesmo Moçambique. Com o ciclone houve um pico 

acentuado das vendas de determinados produtos, nomeadamente chapa e produtos 

derivados que estão em sintonia com a chapa, mas a partir de julho, estamos a 

conseguir fazer os números que tínhamos orçamentado para o ano 2019. O nosso 

orçamento é definido mais ou menos em função do que sabemos que está em carteira 

no país e nos projetos, e dos projetos que conhecemos que os nossos clientes têm em 

carteira. Por exemplo: em Nacala havia a expansão do porto, sabíamos que 2 clientes 

iam gastar muito varão, ou seja, tínhamos como garantido 2 mil toneladas de varão 

vendido. Para aumentar volumes fazemos campanhas, ou seja, fazemos uma análise de 

mercado tendo em conta a experiência do país e do mercado.  

 

6. Os objetivos definidos para cada colaborador estão delineados por toda a 

empresa? 

Os objetivos não estão definidos por cada colaborador. Apostamos em objetivos gerais, 

que são comunicados a todos os colaboradores no início do ano, na reunião anual, 

porque não temos KPI’S desenvolvidos para todas as áreas da empresa, com 

parâmetros para avaliar e tirar inputs.  

Uma vez que para definir os objetivos específicos de cada área é necessário perceber o 

que vamos avaliar, para mim o mais correto é ter KPI’S desenvolvidos no próprio 

sistema, capazes de avaliar cada colaborador. Esta é a informação mais fidedigna que 

podemos retirar.  



102 

 

 

7. Que estratégias/técnicas utilizam para fidelizar os clientes? 

As técnicas que a Ferpinta Moçambique tem em consideração, como qualquer outra 

empresa, é a capacidade de resposta, serviço, contacto com cliente permanente, aliado à 

qualidade do produto e capacidade de resposta.  

Os clientes exigem muito dos fornecedores, pois existe muita concorrência da China e 

da India. Ou seja, se querermos estar no Mercado temos de dar um serviço sempre 

melhor que os outros, e mostrar isso aos nossos clientes, que o nosso serviço é o 

melhor.  Por isso, temos de ter muita atenção com a relação com os clientes.  

8. Quais são os pontos de contacto com os clientes? Quais são as 

formas/táticas que adotam para venderem os vossos produtos? 

Os nossos pontos de contacto com o cliente, normalmente são por viagens comerciais, 

os países como Moçambique ainda lidam muito com o vendedor de porta a porta. 

Geralmente, os nossos comerciais têm uma carteira de clientes, que visitam, como 

forma de acompanhar os grandes projetos para tentar vender os seus produtos.  

Por outro lado, temos aqueles clientes fixos que nos enviam as encomendas, são aquelas 

vendas a que podemos chamar de vendas diárias. As nossas táticas, são as que 

normalmente todas as empresas adotam, bom preço, prazos de pagamento alargados e 

crédito, com estas condições é mais fácil de vender. 

9. Como são avaliados os resultados alcançados e os objetivos definidos na 

prestação dos serviços ao cliente? 

Serviço-pós-venda, nós não temos este tipo de serviço. Podemos ter uma reclamação 

porque o aço vinha dobrado, mas esse serviço faz parte da venda, é o ciclo da venda. 

Estamos em contacto permanente com o cliente, por isso estamos a fazer pós-venda 

automaticamente. Assim, se houver algum problema com a venda anterior o comercial 

resolve. Desta forma, a empresa não lida diretamente com o serviço pós-venda. Nos 

nossos produtos, se existir um problema é resolvido de imediato, com 

acompanhamento do comercial.  

Para finalizar, não existem diretamente objetivos definidos nesta área, para avaliar os 

comerciais em detrimento dos resultados/vendas alcançados, existem prémios 

associadas consoante as vendas, mas não existe nenhuma avaliação por trás.  
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10. Como é realizado o acompanhamento ao cliente desde do processo de venda 

à execução da compra, como é o funil de venda? 

O processo de venda tem início quando o cliente faz uma consulta, que pode gerar 

venda ou não. Depois segue os canais para a encomenda à fábrica, se for coisas de 

fábrica ou de armazém, segue para o cliente, e entregam ao cliente. Depende do tipo de 

cliente e da zona. Em Maputo existe o único armazém onde temos o serviço de entrega 

aos clientes, nas outras delegações em Nacala e na Beira, não temos.  

Depois, se houver alguma falha na encomenda o cliente liga para o comercial em 

questão, mas não existe um acompanhamento permanente, o que é perfeitamente 

normal neste tipo de vendas e produtos. Existem clientes que todos os meses enviam as 

suas próprias encomendas considerando a Ferpinta Moçambique como o seu 

fornecedor.  

É obvio que, depois, existe todo um trabalho, da parte dos comerciais, para tentar 

entender que necessidades existem para além das suas compras rotineiras, para saber se 

conseguimos vender outro tipo de produtos. As vendas diárias são praticamente 

automáticas.  

11. Quais são os fatores críticos de sucesso nas relações com os clientes? 

Em relação às compras, será de termos as matérias primas e os produtos aos melhores 

preços. E ter também a melhor estratégia de venda, e uma das melhores estratégias de 

venda é dar crédito aos clientes. Temos de ter um bom produto, serviço (prazos mais 

alargados), e um bom plaffon. Não é uma estratégia rígida para todos, tentamos sempre 

adaptarmo-nos ao cliente. Tentamos perceber qual é a relação que temos com o cliente 

e os projetos em que ele está inserido.  

12. Numa perspetiva comercial, como avaliam os mercados em que atuam para 

vender os vossos produtos?  

Acho que chegará a altura em vamos conseguir atribuir os mesmos objetivos do 

distribuidor ao comercial, são eles: objetivos do distribuidor – objetivo de venda de 

distribuidor, prémio rappel, prémio se o objetivo deles for atingido, ou seja, ver o 

distribuidor conforme vemos um comercial. O distribuidor acaba por ser a nossa 

extensão da rede comercial.  

Neste momento, isso não existe e se perguntar se o país está preparado para isso, não 

está. Alguns distribuidores estão preparados, mas normalmente não estão, está 
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relacionado com a maturidade do mercado, e com o tipo de distribuidores e cliente. Os 

mercados estão avaliados como instáveis, por isso, temos de adotar a nossa estratégia 

em função da conjuntura do país em que estamos a atuar.  

13. Na sua opinião, quais seriam os objetivos estratégicos numa perspetiva 

comercial para a empresa? 

Adotamos uma estratégia em que os nossos melhores distribuidores (distribuidores 

premium), como por exemplo na Beira - Fersol, Ferragens Chiveve e, em Maputo, Ferro 

e Aço - poderiam comprar diretamente à fabrica (Ferpinta Beira) com entrega em 

Maputo. Também teriam os melhores descontos possíveis, para fomentar uma maior 

venda, ou uma maior procura dos produtos. Daríamos-lhes, ainda, a perceber que 

tinham um patamar restrito, que nem todos tinham essa oportunidade.  

Os distribuidores premium eram 10 a 12, a quem nós dedicávamos mais tempo, pois 

dedicamos mais tempo automaticamente, por comprarem mais que os outros. Também 

são aqueles que temos de vigiar mais e de ter mais cuidado, pois são alvos de ataques da 

concorrência. Desde aí, começamos a vender a partir da empresa mãe Ferpinta Beira 

para o mercado final. Essa estratégia foi adotada para darmos mais atenção aos clientes 

e darmos a possibilidade de terem melhores preços, e prazos de pagamento mais 

alargados. 
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Anexo V - Questionário I 
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Anexo VI - Questionário II 
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Anexo VII - Questionário III 
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Anexo VIII - Questionário IV 
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Anexo IX - Questionário V 
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Anexo X - Questionário VI 
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Anexo XI - Questionário VII 
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Anexo XIII - Balanço Ferpinta 2016 
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Anexo XIV - Balanço Ferpinta 2017 
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Anexo XV - Balanço Ferpinta 2018 
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Anexo XVI – Vendas de TON por cliente 
 

Clientes  Val. facturado Peso  

                  Total principal      MZN   
 
19.722.949 

       Ferromoçambique Comércio Indústria  387.362.696,57   5.203.497 

       PUMP & STEEL SUPPLIES                62.122.059,50   1.055.409 

       ATOMIC HARDWARE                      58.802.017,26   1.022.136 

       DISCOUNT STEEL ZIMBABWE              57.165.290,59     933.185 

       HANANA STEEL, LDA                    60.362.277,96     850.152 

       J. MANN & CO (PVT), LDA              48.711.924,99     789.955 

       STEEL SUPLIES MALAWI                 45.020.772,85     779.242 

       WESTBILL TRADING Pvt Ltd t/a Steel   44.475.286,31     722.360 

       FORMEX MOZAMBIQUE LIMITADA           48.275.265,06     684.098 

       UNIVERSAL TRADING COMPANY            38.415.822,59     629.165 

       GIllfun Enterprises                  31.853.053,59     511.644 

       DEEKAY SUPPLIERS LIMITED             27.216.754,89     483.165 

       FERRAGENS CHIVEVE                    32.248.771,83     452.733 

       SIMBE LDA                             7.516.080,00     436.400 

       NJR STEEL - CENTRAL BUYING           19.226.953,88     367.886 

       ZEBECLIP                             19.967.620,32     360.478 

       ROYALLE STEEL INDUSTRIES, LDA;       25.612.319,42     356.878 

       FERRAGENS ESTRELA                    24.360.545,60     346.272 

       Unicomo Moçambique, Lda              20.561.951,95     307.642 

       FERRAGENS CHOUPAL                    18.691.302,90     278.992 

       SANA BUILDERS & HARDWARE             13.824.593,50     241.294 

       NOMOTEC TRADING PBC                  11.066.646,04     231.786 

       SUDARSHAN METAL SERVICES E.I          1.826.879,17     228.280 

       BAHARAN, LDA                         15.617.341,98     204.926 

       SHAIK COMERCIAL                      10.264.181,55     139.226 

       RAHAMAN COMERCIAL                    10.118.764,03     132.220 

       SOPCO                                 8.988.054,02     127.629 

       PRIME STEEL                           7.128.084,25     119.175 

       RSC, LDA                              4.906.148,25      91.865 

 


