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Resumo 
 

Diante de um cenário de crescente competitividade e rápidas mudanças, novos 

desafios se impõem às organizações, de modo especial à gestão do que conceituamos como 

pequena e média empresa (PME), sobretudo por possuírem, entre os muitos critérios 

definidores, características bem específicas e diferenciadas das grandes empresas. 

As PME são atualmente consideradas o motor da economia global, geradoras de 

postos de trabalho, protagonistas no cenário político-social e fonte de riqueza para diversos 

países em todo o mundo. Todavia, tamanha importância não esconde as muitas 

dificuldades gerenciais e operacionais enfrentadas por seus proprietários e gestores, que 

almejam encontrar um modelo de gestão prático e eficiente que os assista na resolução dos 

problemas quotidianos. 

De entre os modelos existentes, os académicos Robert Kaplan e David Norton 

propuseram uma nova metodologia, a qual denominaram de Balanced Scorecard (BSC). A 

escolha do nome deu-se, em especial, devido à utilização de um conjunto equilibrado de 

indicadores financeiros e não-financeiros para mensurar o desempenho organizacional, 

integrando com o sistema de gestão estratégica mediante a elaboração de um painel 

multidimensional em torno de quatro diferentes perspetivas: financeira, do cliente, dos 

processos internos e de aprendizagem/desenvolvimento. 

Embora idealizada para grandes organizações, a adoção do BSC pelas empresas de 

menor porte tem sido justificada pelos potenciais benefícios que esta ferramenta pode 

proporcionar. Contudo, é necessário ajustá-la de acordo com as especificidades das PME, 

numa dinâmica de implementação mais simplificada, ágil e flexível. 

Na presente dissertação projeta-se a execução do Balanced Scorecard numa pequena 

empresa portuguesa do setor de fabricação do mobiliário, de modo que a proposição 

contribua para a resolução dos problemas e melhoria do desempenho futuro da 

organização estudada. No final de todo o processo, diante dos resultados positivos e da 

nova forma de gestão que foi percebida pelos sócios, concluiu-se que esta metodologia é 

capaz de responder aos principais desafios enfrentados por este importante universo de 

organizações.  

 

Palavras-chave: Pequena e média empresa (PME), Balanced Scorecard, avaliação de 

desempenho, estratégia, desafios, gestão.  
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Abstract 
 

Faced with a scenario of increasing competitiveness and quick changes, new 

challenges are facing organizations, especially the management of small and medium 

enterprises (SMEs), because these have, among the many criteria that define them, very 

specific and differentiated characteristics, when compared to larger companies. 

SMEs are now considered to be the engine of the global economy, job generators, 

protagonists in the political and social scenario and sources of wealth for many countries 

around the world. However, such importance does not hide many administrative and 

operational difficulties faced by their leaders and managers, who aim to find a practical and 

efficient management model that assists them in solving daily problems. 

Among existing models, scholars Robert Kaplan and David Norton proposed a 

new methodology, which they called the Balanced Scorecard (BSC). In particular, the 

choice of name was due to the use of a balanced set of financial and non-financial 

indicators to measure organizational performance, integrating with the strategy 

management system and drawing up a multidimensional panel around four different 

perspectives: financial, customer, internal processes and learning / development. 

Although idealized for larger organizations, the adoption of BSC by smaller 

companies has been justified by the potential benefits that this tool can provide. However, 

it needs to be adjusted according to the specificities of SMEs, in a more simplified, agile 

and flexible implementation dynamic. 

This dissertation projects the execution of the Balanced Scorecard in a small 

Portuguese furniture manufacturing company, so that the proposal contributes to solving 

the problems and improving the future performance of the organization studied. At the 

end of the whole process, given the positive results and the new form of management that 

was perceived by the partners, it was concluded that this methodology is capable of 

answering the main challenges faced by this important universe of organizations. 

 

 

 

Keywords: Small and medium enterprises (SMEs), Balanced Scorecard, performance 

evaluation, estrategy, challenges, management.  
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Capítulo 1 - Introdução 

 
As incertezas do cenário económico, político e social no qual estão inseridas as 

empresas, associadas ao aumento da concorrência e ao elevado grau de competitividade 

apontam para a necessidade de novos domínios na área de gestão, capazes de acompanhar 

as rápidas transformações do ambiente externo, fornecer respostas às mais variadas 

problemáticas internas e renovar a ênfase no capital humano das organizações.  

Para uma melhor compreensão destes e outros aspetos, relacionados com o 

universo empresarial, ao longo das últimas décadas foram particularizadas as análises de 

determinados fenómenos com base na dimensão das empresas, nomeadamente entre 

grandes e pequenas/médias empresas. Este facto deve-se, principalmente, às díspares 

características que ambos os conjuntos possuem no seu contexto de mercado, de gestão 

organizacional e de atividades operacionais. 

A circunscrição do presente trabalho, voltado à pequena e média empresa, se 

compreende inicialmente pela grande importância no desenvolvimento económico e o 

imperativo papel social que este tecido empresarial representa no mundo. Importa destacar 

que, de modo geral, as PME representam a quase totalidade percentual do número de 

empresas constituídas, com níveis de empregabilidade maioritária em diversos países. 

 Também é necessária uma maior atenção à gestão organizacional destas empresas, 

tendo em conta as expressivas dificuldades existentes na avaliação do desempenho e 

debilidades na orientação estratégica que usualmente apresentam. 

Na verdade, a realidade generalizada que se constata nos pequenos negócios gira em 

torno de sócios ou gestores que, ao lidar com um reduzido número de empregados, 

deparam-se com situações que exigem um processo decisório rápido, correto, seguro e que 

conduza a empresa para bons resultados no presente e planifique um crescimento 

sustentável no futuro. 

Os poucos dados que ainda hoje amparam as decisões destes gestores são os 

indicadores financeiros que, apesar da sua importância em descrever resultados passados, 

são incompletos ou abordados de forma isolada dos demais processos organizacionais. 

Desta forma, tornam-se insuficientes para orientar as decisões, principalmente a longo 

prazo, pois além de negligenciarem os aspetos qualitativos, não orientam para o 

desempenho futuro, dada a característica de curto prazo que possuem.  
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Foi justamente num cenário de grande insatisfação com a avaliação de desempenho 

baseada em apenas uma única dimensão, que no início da década de 1990 surgiu o conceito 

de Balanced Scorecard, através dos estudos de Kaplan e Norton. Os citados estudiosos 

idealizaram uma metodologia que une a utilização de indicadores financeiros e não 

financeiros na medição do desempenho das empresas alinhados com a definição, 

interpretação e implementação da estratégia e que garantam avaliar, adaptar ou modificar as 

estratégias mediante o objetivo a ser alcançado. 

O Balanced Scorecard tem sido apresentado, nas últimas duas décadas, como uma 

alternativa à gestão das PME. A metodologia tornou-se atrativa nos pequenos negócios 

devido às adaptações possíveis na implementação da ferramenta face às múltiplas 

especificidades desse agregado de empresas. 

Nesta linha, surgiram as questões de investigação, sendo, desta forma, o eixo na 

condução do trabalho e também complementares entre si, nomeadamente: 

a) O Balanced Scorecard é um instrumento adequado para a gestão organizacional das 

pequenas e médias empresas? 

b) Qual a configuração de um Balanced Scorecard capaz de assistir a organização objeto 

de estudo nos seus múltiplos desafios? 

Com base nas questões acima, o presente estudo tem como objetivo principal 

desenvolver um Balanced Scorecard numa pequena empresa portuguesa do segmento de 

fabricação do mobiliário. Esta investigação identifica os meios possíveis para pensar, 

descrever, mensurar e gerir uma PME, por meio de uma proposta de implantação do BSC. 

Com isto, pretende-se e, assim, fornecer evidências que corroborem esta metodologia 

como sendo, no domínio da avaliação do desempenho empresarial e de gestão estratégica, 

um instrumento indicado para auxiliar na equação dos muitos problemas específicos aos 

quais as empresas de pequeno porte estão sujeitas. 

Para aprofundar o objetivo principal do trabalho e suas particularidades, o estudo 

desenvolve-se ao longo das seguintes linhas: (i) apresenta o conceito, explica a importância 

no cenário global e relata as características especiais das PME; (ii) descreve a metodologia 

Balanced Scorecard no domínio da avaliação de desempenho e gestão estratégica; e (iii) 

identifica a aplicação do BSC nas pequenas empresas tendo em conta as suas principais 

especificidades. 
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A organização do presente estudo de caso decorre em seis capítulos. O primeiro 

capítulo introduz o contexto, o tema escolhido e a sua pertinência na atualidade 

empresarial, os objetivos da investigação e a contribuição do assunto para a área de gestão.  

O segundo capítulo apresenta a revisão da literatura para o entendimento 

fundamental dos objetivos do trabalho. Inicia-se com uma descrição conceptual sobre as 

PME, o protagonismo que elas desempenham para os mercados e as principais 

características que as diferem das grandes companhias, com destaque para o relato das 

insuficiências e dificuldades enfrentadas pelos sócios e gestores na gestão destas 

organizações. Na sequência, o Balanced Scorecard é apresentado desde a sua origem e 

evolução ao longo dos anos, descrito como um sistema de avaliação de desempenho e de 

gestão estratégica nas organizações. O capítulo encerra-se com a pontificação do BSC nas 

pequenas empresas ao apontar o contributo e a necessidade de adaptação desta 

metodologia aos condicionalismos existentes nas PME. 

O terceiro capítulo é dedicado à exposição da metodologia de investigação, aos 

procedimentos de recolha de dados e as fases da investigação. Evidencia-se o estudo de 

caso como o método de investigação, suportado pela metodologia qualitativa, sendo a 

recolha dos dados ocorrida diretamente no ambiente empresarial.  

O quarto capítulo contempla um modelo de conceção de um Balanced Scorecard 

construído exclusivamente para uma empresa portuguesa do ramo do fabrico de móveis. 

Nesta etapa do trabalho ocorre a apresentação do setor de atividade económica e da 

empresa em questão, como a análise e formulação estratégia, a identificação dos objetivos 

estratégicos, a seleção de indicadores-chave de desempenho, a definição de metas e os 

planos de ação para concretização das iniciativas estratégicas estabelecidas.  

O quinto capítulo discute os resultados obtidos durante a projeção do Balanced 

Scorecard à empresa, com algumas apreciações sobre as descobertas e contributo do tema 

para a empresa, assim como algumas limitações que emergiram na construção do projeto. 

No sexto e último capítulo são tecidas as considerações finais do estudo.  
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Capítulo 2 - Revisão da Literatura 

 
2.1. O Conceito de Pequena e Média Empresa 

A definição de uma empresa como micro, pequena, média ou grande, é uma das 

classificações mais recorrentes na prática empresarial da atualidade. No entanto, o que é 

exatamente uma empresa? Soto explicou que embora a definição de empresa:  

 

[…] possa à primeira vista parecer demasiado ampla e em desacordo com os usos linguísticos 
atuais, devemos lembrar que a mesma está em plena conformidade com o original significado 
etimológico do termo empresa. De fato, tanto as expressões espanhola e portuguesa empresa como 
as acepções francesa e inglesa entrepreneur procedem etimologicamente do verbo latino in prehendo-
endi-ensum, que significa descobrir, ver, perceber, dar-se conta de capturar; e a expressão latina in 
prehensa comporta claramente a ideia de ação, no sentido de tomar, agarrar. (Soto, 2010 p. 33) 

 
Em relação à definição de PME, a literatura existente além de incipiente, sempre 

significou um desafio para académicos e especialistas, em grande parte devido à ausência de 

um critério universal que caracterizasse de modo uniforme as pequenas e médias empresas. 

Leone (1991) afirma que os estudos a respeito do conceito de PME enfrentaram 

muitas controvérsias ao longo da história e que a solução encontrada foi a adoção de três 

formas diferentes para conceituação: o critério quantitativo, o critério qualitativo e uma 

combinação de ambos. 

Longenecker, Palich, Petty e Hoy (2018) explicam que não existe uma definição 

aceite de forma geral ou globalmente acordada. Afirmam, ainda, que os padrões de 

tamanho são basicamente arbitrários, e adotados para atender a um propósito específico, 

embora muitos esforços tenham sido realizados para encontrar uma definição através de 

algumas métricas, tais como: número de funcionários, volume de vendas e valor dos ativos, 

e, inclusive, pelo livre pensamento que cada indivíduo possui sobre o tema.  

Nestas circunstâncias é compreensível existir uma profusão de conceitos de PME 

espalhados pelos diversos sítios. Isto ocorre, segundo Vidal (2011), devido ao facto dos 

diversos autores considerados como referências na matéria, abordarem o conceito de modo 

diferente.  

Ainda na visão de Vidal (2011), há também dificuldades na delimitação do conceito 

microempresa, tendo em vista as dimensões propostas pela teoria do que seria micro ou 

pequena empresa, uma vez que tanto podem depender do número máximo de empregados, 

quanto do parâmetro do rendimento gerado por determinada atividade empresarial. 
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Com toda esta diversidade de parâmetros, observa-se que em determinados 

enquadramentos institucionais e/ou geográficos existem tentativas de definir o âmbito do 

conceito, seguindo os padrões voltados às suas realidades sócioeconómicas. 

A União Europeia concebeu a primeira definição de PME comum ao bloco em 

1996, através da Recomendação 96/280/CE, quando foram adotados formalmente novos 

parâmetros para conceituação das pequenas e médias empresas, tais como a quantidade de 

empregados e o volume de negócios. Em 2003 a recomendação foi atualizada para 

acompanhar a evolução económica, evitar distorções, a falsa concorrência e desenvolver 

políticas comuns para as empresas dos Países-Membros. Neste sentido, o Artigo 2ª do 

anexo da Recomendação 2003/361/CE, de 06 de maio de 2003 (p.39) define que “A 

categoria das micro, pequenas e médias empresas (PME) é constituída por empresas que 

empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões 

de euros ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros”. 

Dos muitos conceitos existentes, esta recomendação é atualmente a única base 

comum usada como referência para qualificação das PME nos diferentes países do bloco, 

inclusive em Portugal1. Recentemente, ela foi objeto de avaliação e revisão pela Comissão 

Europeia, visando verificar se os critérios anteriormente convencionados deveriam ser 

mantidos ou novamente atualizados. 

 

Figura 1 – Definição de Micro, Pequena e Média Empresa na UE. 

 
Fonte: Annual Report on European SMEs 2017/2018 (2018, p.13) 

 

Em outros países, como nos Estados Unidos, a Small Business Administration -SBA 

(2018), atribuiu um padrão médio para as PME de acordo com o número de empregados e 

receita anual. No Japão, as pequenas e médias empresas são definidas pelo Small and 

Medium-sized Enterprise Basic Act2 e devem atender um dos seguintes critérios: o valor do 

                                                
1 Conforme Decreto-Lei nº 81/2017 de 30 de junho de 2017 do Diário da República. 
2 Lei nº 154, de 1963, versa sobre pequenas e médias empresas. Atualizada em 3 de dezembro de 1999. 
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capital ou o número de funcionários de acordo com cada setor industrial. No Brasil, a mais 

conhecida definição que busca estabelecer o conjunto das PME é a Lei Geral para Micro e 

Pequenas Empresas3, que as enquadrou com base no rendimento anual bruto. Cumpre 

referir que no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), as PME são categorizadas tendo 

em consideração o número de trabalhadores e faturação anual (Vidal, 2011). 

2.1.1. A Importância da Pequena e Média Empresa 

A importância das pequenas e médias empresas alcançou consenso entre os autores 

e os analistas no cenário global. Chiavenato (1995) resume o significado das PME para a 

economia, política e sociedade ao constituí-las como o centro da dinâmica da economia dos 

países que impulsiona os mercados, gera oportunidades e empregos, mesmo em épocas de 

recessão.  

No ano 2000, reunidos em Santa Maria da Feira, os chefes de Estado e de Governo 

da UE, emitiram a Carta Europeia das Pequenas Empresas, um importante documento no 

apontamento de diretrizes para o desenvolvimento das PME no bloco. Na Carta, o 

comissário Erkki Liikanen (2000) destaca a notabilidade das pequenas empresas como o 

centro da economia europeia, constituindo 99% da totalidade das empresas e fonte 

fundamental de geração de emprego, inovação e de riqueza. 

No mesmo sentido de opinião, Jean-Claude Juncker (2015) afere a importância das 

PME para geração de novos empregos na Europa e alerta para a necessidade de legislações 

menos excessivas e burocráticas para as PME. 

O protagonismo das PME na economia do bloco europeu foi expresso no Annual 

Report on European SMEs 2017/2018, que apontou 24,6 milhões de PME distribuídas no 

setor empresarial não financeiro da EU. Em contraste, apenas 47 mil grandes empresas 

foram identificadas no relatório. Isto significa que, no ano de 2017, 99 em cada 100 

organizações europeias classificavam-se como PME e empregavam cerca 66% da força de 

trabalho no bloco.  

Em Portugal, de acordo com dados do Pordata (2019), o Instituto Nacional de 

Estatística (INE), através do Estudo Empresas em Portugal, realizado em 2017, 

contabilizou a existência de 1.259.234 de PME, correspondente a expressivos 99,9% das 

sociedades do setor não-financeiro do país. São cerca de 79% dos empregos gerados e 75% 

da produção nacional, números que fazem das pequenas empresas portuguesas um 

                                                
3 Lei Complementar 155/2016. 
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importante motor do desenvolvimento económico, político e financeiro. Tal foi aliás 

sugerido pelo Sr. Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, muito 

embora também tenha advertido para a insatisfatória dotação orçamentária relativa ao 

fomento das PME no país4. 

As PME também contribuem significativamente para a economia dos vários outros 

países. Longenecker et al. (2018) estimam que as PME representam 99,7% de todos os 

estabelecimentos empresariais do país. No Japão, a SME Support Japan (2014), contabilizou 

um total de 3,8 milhões de pequenas e médias empresas, representando 99,7% do total de 

empresas no país, que contribuem com 50% do valor do PIB japonês. No Brasil, o 

SEBRAE (2018), apontou a existência de 6,8 milhões de PME, equivalente a 99% do total 

de empresas, que são responsáveis por 44% da massa salarial nacional.  

Conclui-se, portanto, que as empresas de menor porte representam quase que a 

totalidade no percentual do número de empresas, e contribuem sobremaneira para criação 

de empregos e rendimentos. Por esta razão, segundo Saraví (1998), a atenção 

governamental, por intermédio de políticas públicas, e doravante investimentos em 

instituições e associações específicas do setor tem auxiliado o desenvolvimento e o 

fortalecimento das PME num ambiente cada vez mais competitivo. 

Por fim, tal como aponta Everton Júnior (2017), não é exagero afirmar a relevância 

das micro e pequenas empresas devido à sua proximidade geográfica com as populações. 

De facto, são as únicas que alcançam os cidadãos dos lugares mais próximos aos mais 

remotos da sociedade. 

2.1.2. Os Desafios da Gestão Organizacional na Pequena e Média Empresa 

Conceitualmente, a gestão de uma empresa na visão de Pereira e Santos (2011) 

consiste na ação de planear, organizar, dirigir e controlar os diversos recursos com objetivo 

de atingir máximos resultados.  

De acordo com Leone (1999), estes princípios gerais da gestão podem ser aplicáveis 

em quaisquer empresas, independente do tamanho. No entanto, existem muitas 

particularidades organizacionais, decisórias e individuais que diferem as PME das grandes 

                                                
4 “Orçamento após orçamento tenho indicado, no momento da promulgação, como continua insuficiente essa criação de condições 
acrescidas a um setor em que, entre nós, existe um peso esmagador de micro, pequenas e médias empresas, setor que merece que se 
vá muito mais longe, em termos de incentivos ao investimento.” (Fórum Crescimento da Economia Portuguesa - O 
dever e o haver do ‘Projeto Porter’, 13 de março de 2019). 
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corporações. Nesta secção serão apresentadas as características especiais que exigem uma 

gestão mais específica para o universo das empresas de porte reduzido. 

Os estudos pioneiros sobre as características das PME foram publicados por Walsh 

e White (1981). Estes denominaram três aspetos que os pequenos negócios possuem em 

comum, nomeadamente: a redução dos preços como principal estratégia para aumento das 

vendas devido ao número de concorrentes; o salário dos proprietários representarem uma 

fração muito maior das vendas, comparando o mesmo percentual nas maiores empresas; e 

as ameaças externas terem maior impacto nas pequenas empresas do que nas grandes 

companhias. 

Chiavenato (2011) compreendeu o empreendedorismo como a génese das PME, 

pois muitos dos pequenos negócios nascem do desejo de um individuo em transformar 

uma ideia em algo novo, através da criatividade, perseverança e da firme determinação do 

empreendedor. Todavia, a ação de criar rapidamente um negócio para obter lucro é muitas 

vezes confrontada com a inexperiência ou a falta de competências e habilidades técnicas do 

empreendedor que, geralmente, negligencia uma das etapas mais importantes para a 

viabilização de uma empresa: o planeamento prévio.  

A falta ou deficiência do planeamento é uma das razões apontadas por Everton 

Junior (2017) para muitas pequenas empresas permanecerem na informalidade, pois o 

caminho para legalização impõe muitas vezes um excesso de tempo e uma burocracia com 

altos custos financeiros que afastam muitos empreendedores da formalização do seu 

negócio.  

Tal como refere Russo (2015), na comparação com as empresas de maior porte, as 

PME não possuem uma estratégia definida e apresentam uma estrutura organizacional 

simplificada, frequentemente restringida pela limitação de informações, escassez de 

recursos materiais, financeiros e humanos.  

Corrobora-se com Russo (2015), que as pequenas empresas raramente possuem 

organigramas que representem a estrutura hierárquica organizacional. Os dados e as 

informações disponíveis, quando digitalizados, oscilam entre documentos elaborados em 

Word e folhas de Excel sem qualquer padrão ou uniformidade. Em relação a informatização, 

os softwares de gestão, quando existentes, não são utilizados na sua ampla capacidade e os 

profissionais de TI geralmente são prestadores de serviço, sem vínculo com a empresa e 

fonte de reclamações perenes e generalizadas.  
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A origem familiar que muitas PME possuem é outra questão sensível à gestão deste 

grupo de organizações. Longenecker et al. (2018) constatam que numa pequena empresa 

familiar, a recorrente priorização dos interesses individuais e familiares em detrimento aos 

coletivos e empresariais levam a disputas internas gerando tensão e conflitos que 

comprometem a administração da empresa. Entre os conflitos de interesses, Lodi (1993) 

listou o favorecimento de familiares no preenchimento de vagas ou em promoções 

internas, não por mérito profissional, mas por vínculo parental. 

Stanley e Morse (1965), citado em Leone (1991) explicam que as relações 

estabelecidas entre os gestores, os funcionários, os clientes e os fornecedores nas PME são 

de estreita proximidade pessoal, facto que, segundo Everton Junior (2017), é decorrente do 

tamanho reduzido do layout físico, no qual todos trabalham no mesmo ambiente, sem 

qualquer divisão departamental.  

Ainda na opinião de Everton Júnior (2017), as pequenas empresas também se 

transformaram num espaço de convívio social para as pessoas de diversas idades e perfis 

comportamentais. Em importante maioria, estas pessoas procuram os estabelecimentos 

menores com objetivos que transcendem a realização da compra, como, por exemplo, 

dialogar com os empregados ou transeuntes sobre os mais variados assuntos, desde 

desportos, política até atualidades sociais.  

Como refere Leone (1999), todo este contexto de próxima relação com a 

comunidade do sítio a que pertencem os proprietários pode ser revertido em vantagens 

competitivas para as PME devido um maior conhecimento tanto do perfil do cliente, 

quanto da sua assiduidade e preferência de compra. Estes fatores facilitam a sua fidelização. 

Todavia, é também possível se reverberar num problema paras os gestores das PME, 

quando a força das relações pessoais estabelecidas se sobrepõe às relações formais 

necessárias para o cumprimento dos objetivos (e.g. o comportamento de alguns clientes 

‘amigos’ que se sentem no direito de exigir um desconto além do limite disponível ou 

solicitar prazos e formas de pagamento incompatíveis com as regras comerciais vigentes na 

organização). 

De acordo com Longenecker et al. (2018), outra importante problemática 

enfrentada pela administração das PME refere-se à descapitalização da empresa decorrente 

do uso excessivo de recursos financeiros em benefício pessoal do proprietário, uma vez 

que frequentemente as disponibilidades do caixa são utilizadas para atender aos interesses 

particulares dos donos ou dos seus familiares (e.g. a reforma de um imóvel, a aquisição de 
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um veículo novo, ou a realização de uma viagem de férias). Este tipo de atitude, 

consequentemente, tem como consequência um permanente desequilíbrio nas finanças das 

pequenas empresas. 

 Refira-se também o facto de a escassez de recursos financeiros poder ter impacto 

em outras áreas organizacionais, conforme destacou Everton Júnior (2017, p.12) 

  

“Grandes investimentos, planos de marketing, ações estratégicas que impliquem reinventar o 
negócio acontecem no segmento das MPE com baixa frequência. Afinal, os recursos financeiros são 
escassos e caros. Não bastasse também o fato de o dinheiro da empresa ser limitado em relação aos 
planos que o seu dono gostaria de realizar, é muito comprometido com outras despesas 
operacionais, fixas ou variáveis.”  
 

Nesta perspetiva, Russo (2015) detalha que a escassez de recursos financeiros limita 

a contratação de mão-de-obra qualificada, devido ao alto custo que representa na folha de 

pagamento, o que pode contribuir para a ascensão de mais uma fragilidade na gestão das 

PME: o poder decisório centralizado. Farah (2011) compreende o gestor como um 

tomador de decisões, ao qual compete dirigir racionalmente uma empresa ao ordenar e 

instruir os subordinados com a finalidade de atingir resultados. 

Matias e Lopes Júnior (2002) afirmam que a acumulação de funções no proprietário 

da empresa ou num único gestor decorre da ausência de condições estruturais, algo que 

neutraliza o recrutamento de profissionais especializados para cargos estratégicos e provoca 

uma administração muito dependente de decisões unilaterais. 

 Ainda no tocante ao processo decisório, Clemen (1996) teoriza que para uma 

efetiva tomada de decisão organizacional é necessário levar em consideração a incerteza, a 

complexidade do problema, os interesses mútuos dos envolvidos e a existência de 

diferentes meios para alcançar os objetivos.  

Todavia, no quotidiano das empresas de menor porte, as decisões são comumente 

tomadas com base em regras simples, como por exemplo, com base em estereótipos ou na 

frequência da lembrança de um acontecimento passado. Fernandes, Mota, Alves e Rocha 

(2018) atribuíram esse comportamento de heurísticas, que geralmente conduzem a erros, à 

complexidade que muitos momentos do processo decisório exigem. 

Leone (1999) acrescenta a este cenário a predominância das decisões com base em 

intuição, altamente influenciadas pela situação emocional dos envolvidos e suportadas por 

informações subjetivas. Porventura, Soto (2010) destaca que na Escola Austríaca, a 

perceção subjetiva é um dos elementos fundamentais de todo o ambiente empresarial e que 
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os empresários produzem fundamentalmente novas informações de cunho subjetivo, 

prático, disperso e dificilmente articulável. 

Leone (1999) relata que outra realidade frequente na gestão das PME é o reduzido 

poder de negociação existente no processo de compra e venda.  

Russo (2015) destaca que o poder de negociação existente na relação com os 

fornecedores é inexpressivo devido a baixa avaliação da capacidade de pagamento e o 

maior risco de atrasos no pagamento pelas PME, sendo o acesso a maiores limites de 

crédito ou prazos de pagamento estendidos mais difíceis de negociação se comparado às 

grandes empresas. 

Também, segundo Russo (2015), conseguir acesso ao capital financeiro é uma tarefa 

bastante complexa, pois normalmente são insuficientes as garantias hipotecárias, e os 

históricos de relacionamento bancário não são de excelente reputação, o que faz com que, 

quando aprovados, os financiamentos ou empréstimos o sejam a taxas de juros mais 

elevadas.  

Nas PME também são observadas deficiências no controlo. Na opinião de Attie o 

controlo interno compreende 

 
“o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos e medidas, adotados pela empresa, 
para proteger seu património, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, 
promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política traçada pela administração.” 
(Attie, 1998, p.111) 
 
O controlo de gestão é transversal a todas as áreas da gestão e deveria ser 

compreendido muito além de um sistema de mensuração de resultados. Entretanto, em 

grande parte das PME tampouco é realizada uma análise básica de resultados que envolva a 

estrutura de património da empresa que, segundo Leone (1999), muitas vezes é confundido 

com o património pessoal do sócio proprietário.  

Longenecker et al. (2018) acentuam que se um empreendedor deseja abrir um 

pequeno negócio ele necessita aprender um pouco de contabilidade, pois as PME 

geralmente utilizam apenas a informação contabilística e financeira como suporte ao 

processo decisório. Todavia, verifica-se, na prática, que os balanços e outras demonstrações 

financeiras não produzem informações fidedignas sobre a realidade empresarial. São peças 

incompletas ou manipuladas com o objetivo de se reduzir os tributos fiscais ou as 

contribuições devidas das PME e, portanto, nem sequer fornecem informação fiável sobre 

os índices de liquidez, de atividade, de endividamento e de rentabilidade da organização.  
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Para enfrentar todos os desafios que se desenham num cenário complexo e de 

incerteza provocado pelas velozes mudanças culturais, sociais, científicas, tecnológicas e 

ambientais na atualidade, urge a necessidade da utilização de mecanismos, modelos ou 

ferramentas de gestão comprovadamente eficientes, que assistam aos proprietários e aos 

gestores das PME nas suas múltiplas características, resumidas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características Especiais das PME 

 
Fonte: Elaboração própria 

Dimensão Características Especiais das PME

Maior impacto das forças externas.

Informalidade empresarial.

       Excesso de tempo para formalização.

       Burocracia elevada nos trâmites processuais.

       Altos custos financeiros para legalização. 

Estratégia principal indefinida. 

      Missão, visão e valores não declarados.

Estratégia de preços centrada na redução de preços.

Estratégia de marketing  centrada em promoções.

Reduzido poder de negociação com bancas e fornecedores.

      Maior risco na capacidade de pagamento. 

      Menores limites de crédito ou reduzidos prazos de pagamento. 

Negligência no planeamento. 

       Falta de planeamento prévio antes da abertura da empresa.

       Falta ou deficiência no planeamento dos processos gerenciais.

Origem predominantemente familiar.

       Priorização dos interesses familiares em detrimento aos empresariais.

Estrutura organizacional simplificada.

       Hierarquia formalmente indefinida e inexistência de organograma.

       Layout  físico pequeno e confuso.

       Inexistência de divisão departamental.

Poder decisório centralizado.

      Acúmulo de funções no proprietário da empresa ou num único gestor.

      Gestão muito dependente de decisões unilaterais.

      Decisões baseadas em heurísticas.

      Decisões intuitivas, emocionais e subjetivas.

Deficiência no controlo de gestão.

      Demonstrativos contabilísticos não confiáveis.

      Confusão entre o património da empresa e o pessoal dos sócios proprietários.

      Desconhecimento de indicadores de liquidez, atividade, endividamento e de rendibilidade.

      Sonegação fiscal elevada.

Escassez de recursos financeiros.

      Limitação da contratação de mão-de-obra qualificada.

      Baixos investimentos em tecnologia.

      Inexistência ou comprometimento do fundo de maneio.

Descapitalização financeira.

     Uso excessivo de recursos financeiros em benefício pessoal do proprietário. 

     Disponibilidades imediatas do caixa para atender aos interesses familiares.

     Permanente desequilíbrio nas finanças das pequenas empresas.

     Falta de liquidez. 

Acesso ao capital financeiro complexo.

     Baixo crédito para operações financeiras.

     Maiores taxas de juros nas operações financeiras.

     Insuficiência de garantias hipotecárias.

     Falta de histórico bancário confiável

Atendimento ao cliente pessoalista.

      Melhor conhecimento do perfil do cliente, assiduidade e preferências de compra.

      Maior facilidade de fidelização do cliente.

      Expansividade na solicitação de descontos, prazos e formas de pagamento incompatíveis. 

      Maior convívio social no ambiente da empresa. 

Restrição no mercado consumidor.

Inexperiência ou falta de competências e habilidades técnicas do empreendedor.

Relações pessoais sobrepostas às relações formais.

      Priorização dos interesses individuais em detrimento dos interesses coletivos.

      Excessiva proximidade nas relações entre dirigentes, funcionários, clientes e fornecedores.

Deficiência na gestão de recursos humanos.

      Maior salário proporcional dos proprietários das PME em relação às grandes empresas.

      Processos seletivos escassos e indicações interpessoais predominantes.

      Treinamentos e formações insuficientes.

      Favorecimento de familiares nas contratações e promoções em detrimento da meritocracia profissional.

Limitação de informações. 

     Registos manuais incompletos e desatualizados.

     Documentos e planilhas individuais não padronizados.

Baixo investimento em tecnologia.

     Softwares  de gestão não usados na sua máxima amplitude.

     Suporte de TI terceirizado e insatisfatório.

Pessoas

Tecnologia da 

Informação

Estratégica

Gestão 

Organizacional

Finanças

Clientes
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2.2. Balanced Scorecard: origens e conceptualização 

 
O primeiro estudo sobre o Balanced Scorecard (BSC) foi realizado por Robert Kaplan 

e David Norton, em 1990, a partir do resultado de investigações realizadas em doze 

grandes empresas dos Estados Unidos (Russo, 2015). Estes estudos colocaram em 

evidência a ineficácia dos indicadores financeiros, usados na avaliação de desempenho. As 

primeiras conclusões das análises foram publicadas, em 1992, no artigo “The Balanced 

Scorecard: Measures that Drive Performance” no qual definiram o Balanced Scorecard como: 

 

“A set of measures that gives top managers a fast but comprehensive view of the business. The 
balanced scorecard includes financial measures that tell the results of actions already taken. And it 
complements the financial measures with operational measures on customer satisfaction, internal 
processes, and the organization’s innovation and improvement activities—operational measures 
that are the drivers of future financial performance5.” (Kaplan and Norton 1992, p.71) 

 
Souza e Rodrigues (2002) sustentam que o uso exclusivo de indicadores financeiros 

para a avaliação de desempenho das empresas, não é capaz de orientá-las para o sucesso a 

longo prazo, pois é concentrado apenas nos resultados e não nos processos. 

Nessa ótica, as limitações desses indicadores foram o motivo para que Kaplan e 

Norton (1992) propusessem uma metodologia simplificada de gestão, que não elimina o 

uso dos índices de desempenho financeiro, mas integra-os com outras medidas não 

financeiras, para assim criar uma vantagem competitiva para as organizações.   

Kaplan e Norton (1996a) afirmam que esta metodologia é o resultado do balanced, 

ou seja, o equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazo, os indicadores financeiros e 

não financeiros, os indicadores de indução (leading), os indicadores de resultados (lagging), os 

indicadores históricos e prospetivos, além dos indicadores de desempenho interno e 

externo.  

Kaplan e Norton (2004) também descrevem o Balanced Scorecard como uma 

poderosa metodologia, na qual as organizações projetam os scorecards e assim podem 

mensurar os parâmetros críticos que representam a sua estratégia para a criação de valor a 

longo prazo.  

                                                
5 “Um conjunto de medidas que fornece aos gestores uma visão rápida, mas abrangente, dos negócios. O balanced scorecard inclui 
medidas financeiras que refletem os resultados das ações já tomadas. E complementa as medidas financeiras com medidas 
operacionais sobre a satisfação do cliente, processos internos e atividades de inovação e melhoria da organização - medidas 
operacionais que impulsionam o desempenho financeiro futuro”. Livre tradução do autor. 
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Chow, Haddad e Williamson (1997), notam que este poder advém da habilidade em 

desenhar um scorecard único que atenda especificamente às necessidades da empresa, 

unidade ou funcionários. Deste modo, assegura-se a criação de competências geradoras de 

valor futuro (médio e longo prazo), através do investimento em clientes, fornecedores, 

empregados, processos, tecnologia e inovação, e o reconhecimento dos resultados 

financeiros no presente (curto prazo) pelos investidores. 

Epstein e Manzoni (1997) apontam que a vantagem mais óbvia do Balanced Scorecard 

é sumariá-las em um único e sucinto relatório, sendo que na opinião de Mendoza e Zrihen 

(1999) mostra-se como o mais adequado instrumento para a cúpula administrativa obter 

uma visão global da performance da empresa.  

Melo e Ribeiro (2008), na proposta de implementação do Balanced Scorecard em uma 

empresa portuguesa, admitiram que os diversos autores divergem quanto à definição e a 

funcionalidade do BSC nas organizações: na opinião de alguns estudiosos pode ser 

considerado como uma ferramenta de gestão de desempenho, controlo gerencial ou 

ferramenta de gestão estratégica, enquanto que na conceção de outros, revela-se um 

sistema de gestão estratégica, de medição ou sistema de gestão de desempenho estratégico. 

 2.2.1. O Balanced Scorecard como Sistema de Avaliação de Desempenho 

O Balanced Scorecard foi inicialmente desenvolvido como um painel de gestão 

multidimensional de avaliação de desempenho financeiro equilibrado, com a introdução de 

três novas perspetivas, não financeiras, que monitorassem os ativos incorpóreos, tão 

essenciais para o crescimento futuro das organizações. De acordo com Russo (2015, p.17), 

“Para que tenhamos um BSC, é necessário conter indicadores financeiros e não-financeiros 

derivados da estratégia, de acordo com as quatro perspectivas apontadas.” E, por quê um 

painel multidimensional? Porque para traduzir a visão e a estratégia, o Balanced Scorecard 

fundamenta-se em torno de quatro diferentes perspetivas: (i) perspetiva financeira, (ii) 

perspetiva do cliente, (iii) perspetiva dos processos internos e (iv) perspetiva de 

aprendizagem/desenvolvimento organizacional, conforme detalhado na Figura 2. 
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Figura 2 – As Quatro Perspetivas do Balanced Scorecard 

 
Fonte: Kaplan e Norton (1996a, p. 186). 

 

A perspetiva financeira está voltada para a satisfação dos interesses dos acionistas e 

o desempenho financeiro da organização que, segundo Kaplan e Norton (2000), pode ser 

melhorado através de dois aspetos básicos: crescimento do volume negócios e melhoria na 

produtividade. Kaplan e Norton (2001) também determinam três temas distintos nesta 

abordagem que podem orientar a estratégia: crescimento e mix dos proveitos; redução dos 

custos/incremento da produtividade e a utilização dos ativos/estratégia de investimento.  

Pinto (2007) relatou que o erro frequente no âmbito financeiro das organizações, é 

o esquecimento dos gestores em articular as metas financeiras com outras variáveis não 

financeiras. Destaca, ainda, que este problema não ocorre quando o Balanced Scorecard é 

utilizado. 

A perspetiva do cliente revela a forma como a organização deseja ser vista pelos 

próprios clientes, sendo que, segundo Russo (2015), os indicadores genéricos de resultados 

habituais são: conquista de novos clientes, satisfação e fidelização do cliente, quota de 

mercado e rendibilidade dos clientes.   

O imperativo nessa perspetiva é a escolha de uma proposta de valor, que moldará 

todos os planos subsequentes e decisões tomadas pela empresa, abrangendo toda a 

organização, da sua competência à sua cultura (Cruz, 2006). Para Kaplan e Norton (2001), 

as empresas diferenciam a sua proposta de valor ao escolher entre a excelência operacional, 

a intimidade com o cliente ou a liderança de produto. Portanto, são os objetivos e as 

medidas de uma proposta de valor que descrevem e direcionam a estratégia de uma 

organização, tendo os gestores a missão de as declarar e o dever de as cumprir.  
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A perspetiva seguinte, a de processos internos, foca a sua atenção na definição de 

como implementar a estratégia essencialmente através de processos críticos. Nesta 

perspetiva, é imprescindível responder a questões inerentes às duas perspetivas anteriores: 

como alcançar a proposta de valor (perspetiva do cliente) e como conseguir atingir os 

objetivos financeiros (perspetiva financeira).  

Brewer e Speh (2000) afirmam que primeiro é preciso determinar ações internas 

para conhecer e superar as necessidades e expetativas dos clientes. Para o efeito, recorre-se 

essencialmente a medidas não financeiras, que segundo concentram as suas ações nas 

perspetivas de longo prazo por meio de quatro tipos de atributos: medidas de orientação 

para a qualidade, medidas baseadas no tempo, medidas sobre orientação para a flexibilidade 

e medição dos custos.   

Por fim, é na perspetiva de aprendizagem e desenvolvimento organizacional que 

ocorre a descrição e a análise do papel dos ativos incorpóreos na estratégia (capital 

intelectual, técnico e organizacional).  

De acordo com Santos (2006) enquanto as demais perspetivas do BSC consideram 

o onde e como a organização se deve focar para atingir o sucesso num ambiente altamente 

competitivo, esta última perspetiva propõe-se identificar quais as infraestruturas e o capital 

intelectual necessários para construir o crescimento empresarial a longo prazo, de modo a 

que se assegurem a aprendizagem e desenvolvimento de todos os envolvidos. 

A concretização dos objetivos das outras perspetivas do BSC depende da definição 

dos objetivos estratégicos referentes às infraestruturas e ao capital intelectual e de indutores 

específicos divididos em três categorias: recursos humanos (capacitação dos empregados), 

capacidades dos sistemas de informação e, por último, motivação, empowerment e 

coordenação (Russo, 2015).  

É importante ressaltar que em todo o Balanced Scorecard deve existir uma distinção 

clara entre: objetivos estratégicos - a declaração sobre o que a estratégia pretende atingir; 

indicadores - a quantificação do desempenho da estratégia; metas - os níveis de performance 

ou taxas de melhoria a atingir; e iniciativas estratégias - os projetos e programas necessários 

para alcançar as metas anteriormente propostas.   

No que se refere à seleção e avaliação de indicadores-chave de desempenho, para 

Kaplan e Norton (1992), a terminologia scorecard significa quantificar o desempenho do 

objetivo estratégico por meio de indicadores. Na mesma linha de pensamento, MacArthur 

(1996) considerou os Key Performance Indicator - KPI como uma forma de quantificar as 
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atividades realizadas, comparando os resultados alcançados com as metas almejadas, 

enquanto que para Neely, Mills, Platts, Richards, Gregory e Bourne (2000) os KPI são o 

método de quantificar a eficiência e/ou a eficácia do processo decisório ao avaliar a 

evolução dos resultados das atividades do negócio.  

Cruz (2006) afirmou que os KPI são os responsáveis por refletirem os resultados 

atuais da organização, pois ao serem confrontados com a visão, permitem identificar 

lacunas e proporcionar medidas e iniciativas que conduzam à concretização da visão na 

organização no futuro.  

Alguns autores debruçaram-se sobre as caraterísticas desejáveis dos indicadores (cf. 

Kaplan e Norton, 1996a; Simons, 2000). Com efeito, a escolha de indicadores fiáveis e 

qualificados que mensurem o que se deseja medir/controlar deve seguir alguns critérios 

como viabilidade técnica; custo (rendibilidade); adequada combinação de indicadores de 

indução e de resultados, conhecimento e compreensão das relações causa-efeito e o 

equilíbrio entre eles; grau desejado de ‘liberdade-ação’ e sobre o risco de comportamentos 

disfuncionais. Simons (2000) afirma que os indicadores em termos ideais devem ser: 

objetivos – claros e não ambíguos; completos – captando a totalidade dos atributos 

relevantes; e reativos – capazes de transmitir com clareza aquilo que se pretende realizar. 

2.2.2. O Balanced Scorecard como Sistema de Gestão Estratégica 

Além de conceber o Balanced Scorecard como um sistema de avaliação de 

desempenho, Kaplan e Norton (1996b) compreenderam-no, também, como um sistema de 

gestão estratégica. 

Das pesquisas realizadas durante uma década em mais de 200 empresas que 

aplicaram o BSC, Kaplan e Norton (2000) detalharam como uma variedade de 

organizações nos setores privado, público e sem fins lucrativos usaram a metodologia para 

criar uma estrutura de gestão de desempenho inteiramente nova que coloca a estratégia no 

centro das atenções gerenciais.  

Niven (2006) argumenta que todas as medidas quantificadas que compõem o 

Balanced Scorecard descendem da estratégia organizacional. E o que pode ser entendido como 

estratégia? Ansoff (1990) define estratégia como as regras e as diretrizes para o processo 

decisório de uma organização e Almeida (2001) descreve a estratégia como o caminho que 

a empresa deve seguir, e que uma decisão mais estratégica é aquela que seja mais difícil de 

voltar atrás e que assume uma interferência maior em toda a organização. 
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 Collis e Rukstad (2008) concordam que quaisquer fins estratégicos e a projeção de 

como alcança-los devem preceder qualquer declaração de estratégia.  

 

“The definition of the objective should include not only an end point but also a time frame for 
reaching it.6” (Collis and Rukstad 2008, p.85). 

 
Em síntese, das muitas conceituações existentes na literatura, a estratégia de uma 

organização pode ser resumida em como ela pretende criar valor para os acionistas, os 

clientes e os cidadãos.  

Para Russo (2015), analisar e formular essa estratégia são prerrogativas essenciais 

que antecedem a construção do BSC, pois permitem um diagnóstico da situação da 

empresa em relação ao ambiente. O autor recomenda a utilização de dois modelos de 

análise do posicionamento da empresa no seu ambiente: o modelo das cinco forças de 

Porter e a análise SWOT.  

O modelo das cinco forças de Porter foi idealizado em 1979 por Michael Porter e, 

ao longo de décadas, foi usado como referência para identificar a atratividade de 

determinado segmento industrial mediante a análise do conjunto de cinco forças estruturais 

do setor: ameaça de entrada no setor de novas empresas concorrentes, ameaça dos 

produtos substitutos, poder negocial dos clientes, poder negocial dos fornecedores e 

rivalidade entre os atuais competidores no setor. 

De acordo com Porter (1979), o nível de competitividade de uma indústria é obtido 

através do resultado da intensidade coletiva destas cinco forças, em que quanto maior for o 

resultado verificado, menor o potencial de uma empresa adquirir um desempenho superior 

no longo prazo e vice-versa. 

A sigla SWOT refere-se a um termo em língua inglesa que significa Strengths 

(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Pode 

ser considerada uma matriz de mapeamento do ambiente externo e interno que serve como 

base para a formulação da estratégia, em qualquer tipo de negócio.  

Para Chiavenato (2010), a matriz SWOT constitui um excelente instrumento no 

diagnóstico das forças e fraquezas internas, que devem ser aproveitadas; bem como a 

descrição das oportunidades e ameaças externas, no sentido de corrigi-las ou neutralizá-las. 

                                                
6 “A definição do objetivo deve incluir não apenas um objetivo final, mas também um cronograma para o alcançar.” Livre 
tradução do autor. 
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Kaplan e Norton (1996a) explicam que o Balanced Scorecard tem como objetivo, o 

alinhamento da estratégia com a prática organizacional e para melhor compreensão desta 

lógica, definiram quatro processos gerenciais genéricos (Figura 3), que são cruciais para a 

implementação do BSC, nomeadamente: tradução da visão e estratégia; comunicação e 

alinhamento estratégico; planeamento e afetação de recursos; e feedback e aprendizagem.  

 

Figura 3 – Os Quatro Processos de Gestão Estratégica do Balanced Scorecard 

 
Fonte: Kaplan e Norton (1996a, p. 187). 

 

Epstein e Manzoni (1998) afirmam que o Balanced Scorecard resultou das 

necessidades de captar toda a complexidade do desempenho na organização e foi 

amplamente utilizado para traduzir a visão e a estratégia de uma unidade de negócios em 

objetivos e medidas tangíveis, que representam o equilíbrio entre os indicadores externos 

voltados para os acionistas e os clientes, e as medidas internas dos processos críticos, de 

inovação, aprendizagem e crescimento. 

Russo (2015) menciona que o início do BSC de facto ocorre quando a diretoria da 

empresa procede à tradução da estratégia em objetivos estratégicos concretos, para que se 

possam identificar os seus indutores críticos. Isso significa, sobretudo, apoiar os gestores a 

promoverem o consenso em torno de ambas. Para tal é necessário que a missão e a visão 

da empresa sejam discutidas e divulgadas com eficácia entre os colaboradores, bem como é 

recomendável evitar declarações generalistas e difíceis de traduzir em termos operacionais 

ou que atrapalhem a compreensão das ações a desenvolver na organização. 
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No Balanced Scorecard, a comunicação e o alinhamento estratégico exercem um papel 

fundamental para interligar todos os objetivos globais e departamentais da empresa, 

conforme destacou Niven (2006, p.13): “The measures selected for the Scorecard represent a tool for 

leaders to use in communicating to employees and external stakeholders the outcomes and performance 

drivers by which the organization will achieve its mission and strategic objectives7”. 

Algumas organizações decompõem os indicadores estratégicos (de topo) em 

indicadores de nível operacional/departamental, através do estabelecimento de objetivos 

departamentais/locais em coerência com a estratégia global e a missão da empresa 

(Carvalho e Azevedo, 2001).   

O processo seguinte é o planeamento e afetação de recursos. Kaplan e Norton 

(1996a) ensinam que planear a atividade através da fixação de metas, do alinhamento das 

iniciativas estratégicas e do estabelecimento de prazos, compõem o alicerce para alocação 

dos recursos e estabelecimento das prioridades dos projetos ou iniciativas que estejam em 

consonância com a estratégia da organização.  

O quarto e último processo refere-se ao feedback e aprendizagem estratégica, na qual 

são oferecidos mecanismos para a tomada medidas corretivas de caráter estruturante ou 

operacional, e para avaliar, adaptar ou modificar estratégias.  

De acordo com Kaplan e Norton (1996a), a aprendizagem estratégica consiste em 

adquirir respostas, testar hipóteses sob as quais a estratégia foi construída, e realizar os 

ajustes necessários. Portanto, o Balanced Scorecard fornece os três elementos fundamentais a 

essa aprendizagem: a visão compartilhada da companhia, o sistema essencial de resposta 

estratégica e o canal facilitador da revisão da estratégia. 

Os referidos autores sugerem, ainda, que devido às incertezas geradas pelo tempo 

futuro, um caminho necessita ser desenhado através de um conjunto de hipóteses, nas 

quais os pontos críticos organizacionais são interligados com a estratégia. O mapa estratégico 

é o instrumento que transforma este hipotético caminho numa trajetória testável e explícita. 

Cruz (2006) define o Mapa Estratégico como a representação visual dos elementos 

críticos de sucesso de uma empresa e das relações causa-efeito entre eles. Norreklit (2000) 

acrescenta que a validade do BSC passa pelas relações de causa-efeito e que os Mapas 

Estratégicos são os responsáveis pela distinção do Balanced Scorecard face a outros sistemas 

de mensuração estratégica. 

                                                
7 “As medidas selecionadas para o Scorecard representam uma ferramenta para os líderes usarem para comunicar aos 
funcionários e stakeholders os resultados e os direcionadores de desempenho pelos quais a organização atingirá sua missão e 
objetivos estratégicos”. Livre tradução do autor. 
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A construção de um mapeamento estratégico organizacional deve proceder de 

‘cima para baixo’ começando por explicar a razão da existência da organização para em 

seguida definir os fins estratégicos, que correspondem ao conhecimento e detalhamento da 

visão, ou seja, o cenário pretendido de chegada (Cruz, 2006).  

 

2.3. O Balanced Scorecard na Pequena e Média Empresa 

 
O Balanced Scorecard foi uma metodologia pensada e desenvolvida com base na 

estrutura complexa e formal das empresas de grande dimensão. Entretanto, após alguns 

anos, os primeiros estudos empíricos do BSC aplicado às empresas de menor porte foram 

apresentados e, embora que ainda limitada, a literatura recentemente produzida conseguiu 

pautar um importante conteúdo para dar suporte à gestão das pequenas e médias 

empresas8. 

De acordo com Russo (2015), a procura por novas ferramentas de gestão, com 

destaque para o Balanced Scorecard, ocorreu devido às robustas melhorias no sistema de 

avaliação de desempenho em consonância com a implementação da estratégia que a 

metodologia concretizou em uma série de organizações públicas e privadas em vários 

países. 

Os estudos de Chow et al. (1997) em empresas de média dimensão de diferentes 

segmentos no estado americano da Califórnia, revelaram que a avaliação de desempenho 

destas empresas não teve como parâmetro apenas os indicadores financeiros e 

contabilísticos tradicionais do processo decisório. Os estudos revelaram que também foram 

utilizados importantes aspetos relacionados a outras perspetivas presentes no Balanced 

Scorecard, como, por exemplo, a perspetiva do cliente e a perspetiva de aprendizagem e 

desenvolvimento organizacional. Desta forma, os pesquisadores concluíram que os 

gestores empregaram esforços para o cumprimento de metas, além da definição clara dos 

objetivos estratégicos para o alcance da missão, o que então caracterizaria uma espécie de 

Balanced Scorecard próprio.  

Nessa ótica, Giannopoulos, Holt, Khansalar e Cleanthous (2013, p.7), discorrem 

sobre um possível uso disfarçado do Balanced Scorecard por parte de companhias de menor 

porte: 

                                                
8É de referir que os primeiros estudos do BSC nas PME localizados por este pesquisador foram realizados 
por Chow, Haddad e Williamson, no ano de 1997. 
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“Moreover, there is a possibility that some of the small companies that argue that they do not use 
the BSC might actually use it without realizing it. The managers of these small companies might 
produce performance management systems that are similar to the BSC. Therefore, they might use 
the same structure or some of its perspectives as a performance measure without being aware of it9”.  
 

O facto de algumas PME utilizarem algumas das premissas do BSC, e a concretizar 

objetivos específicos do seu conceito, mesmo que de modo inconsciente, são sinais que 

apontam ser possível e bem-sucedida a aplicação desta ferramenta nas empresas de menor 

dimensão.   

2.3.1. As Vantagens e Obstáculos do Balanced Scorecard nas PME  

As razões que podem justificar a busca pela adoção do Balanced Scorecard pelas PME 

perpassam pelas vantagens que o instrumento proposto por Kaplan e Norton oferece às 

organizações.   

Segundo Andersen, Cobbold e Lawrie (2011), o Balanced Scorecard pode trazer iguais 

benefícios para maiores ou menores empresas- Afirmam, ainda, que a origem e a conceção 

do BSC nas grandes corporações não excluem a sua aplicação nas PME, pois 

independentemente do tipo, existem princípios comuns à gestão de qualquer empresa (e.g. 

necessidade de orientação estratégica, entendimento pleno do negócio e da sua execução, 

capacidade de equilibrar os objetivos de curto e longo prazo, e aprendizagem através da 

agilidade e flexibilidade em absorver novos processos do planeamento estratégico e 

operacional). 

Os mencionados autores mostram que o Balanced Scorecard se esforça, inicialmente, 

para documentar a missão, visão e objetivos estratégicos. Além disso, se situado no centro 

do sistema de gestão estratégica, o BSC conduz a gestão para um claro senso de direção no 

curto e longo prazo, aprofunda a compreensão do modelo de negócio numa abordagem 

sistémica e holística, desenvolve a capacidade de priorização/concentração e estimula a 

agilidade organizacional em todos os aspetos.  

McAdam (2000) acrescenta que o BSC também pode assistir as empresas de menor 

porte, tanto numa avaliação de desempenho mais ampla e rigorosa, quanto no alinhamento 

estratégico, através da conciliação da estratégia com as ações operacionais. Uma outra 

                                                
9 “Além disso, existe a possibilidade de que algumas das pequenas empresas que argumentam que não usam o BSC possam 
realmente usá-lo sem o perceber. Os gerentes dessas pequenas empresas podem produzir sistemas de gestão de desempenho 
semelhantes ao BSC. Portanto, eles podem usar a mesma estrutura ou algumas de suas perspectivas como uma medida de 
desempenho sem estarem cientes disso.” Livre tradução do autor. 
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vantagem proporcionada pelo BSC é intrínseca à perspetiva do cliente, uma vez que a 

ferramenta auxilia na diversificação de produtos e serviços oferecidos e propõe um melhor 

entendimento de como satisfazer as necessidades do cliente, seja para atrair novos ou 

favorecer a retenção dos já existentes. 

O referido autor também exemplifica melhorias na gestão dos recursos humanos 

das PME através da adoção de medidas eficazes na aprendizagem e crescimento, tais como 

a introdução de treinamentos e programas de recompensas centrados na valorização 

profissional, a facilitação da comunicação interna em todos os níveis hierárquicos e o 

envolvimento dos empregados tendo a estratégica como eixo de toda a empresa. 

Embora a literatura identifique benefícios oriundos da implementação do BSC nas 

PME, estudos como o de McAdam (2000) ponderam sobre alguns obstáculos que 

dificultam a viabilidade da ferramenta nas PME, tais como: o mercado instável no qual 

geralmente estão situadas e que exigem delas maior dinamismo e adaptação estratégica; os 

escassos recursos financeiros, tecnológicos e humanos que colidem na adoção de 

procedimentos formais e burocráticos por uma maior contratação de número de 

colaboradores e a flexibilidade existente no processo decisório, que seria afetada com a 

formalização de processos impostos pelo Balanced Scorecard. 

De facto, a complexidade e os formalismos do BSC são incompatíveis com os 

níveis de flexibilidade e informalidade predominantes na gestão das PME, pois devido à 

exigência de um alto nível de estrutura formal, normalmente precário nessas empresas, a 

formalidade dos sistemas de gestão baseados no BSC pode reduzir a flexibilidade e rápida 

adaptabilidade aos contextos locais nos quais se inserem as pequenas empresas.  

2.3.2. A Adaptação do Balanced Scorecard às Especificidades das PME 

Kaplan e Norton (2000) constatam que não seria uma tarefa muito simples a 

elaboração do Balanced Scorecard numa empresa, pois embora tenha sido concebido, 

experimentado e consagrado nas grandes corporações, não passou ileso à existência de 

fatores críticos que dificultam a sua aplicação. Assim sendo, no contexto dos negócios de 

reduzida dimensão, e tendo em conta os condicionalismos a que estão sujeitos, preconiza-

se que o desenvolvimento desta ferramenta deve enfrentar desafios ainda maiores nas 

PME.  

Perante esses desafios, Russo (2015) afirma ser necessário ponderar a viabilidade da 

sua implementação no tocante à respetiva relação custo/benefício, ainda que o BSC 
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consiga equacionar as dificuldades oriundas da ineficiente comunicação e falta de liderança 

como também mantenha preservado os pontos fortes de simplicidade, flexibilidade e 

menores custos de estrutura das pequenas empresas. 

 

“Essa reflexão deve ter atenção o seguinte: quanto mais complexa se torna a estrutura 
 organizacional devido ao crescimento da empresa, mais difícil é para o dirigente/gestor manter o 
 controlo direto sobre tudo o que se passa na sua organização. É nesta fase de mudança que se 
 revela, como mais premente, a necessidade de implementar uma ferramenta de gestão estratégica e 
 operacional como o BSC.” (Russo, 2015 p. 159) 
 

Importa referir que ao observar-se as particularidades das PME, já citadas 

anteriormente (e.g. limitações de ordem financeira, deficiências no âmbito estratégico, 

insuficiência nos sistemas de informação e qualificação de pessoal), se pode afirmar que 

uma implementação radical do Balanced Scorecard, sem quaisquer ajustes pode ser 

considerada inadequada (Russo, 2015).  

Portanto, a adaptação do Balanced Scorecard, tendo em conta os condicionantes que 

caracterizam as pequenas empresas, consiste em será talvez o caminho mais favorável para 

torná-lo um instrumento eficiente na gestão das PME.  

A Tabela 2 resume alguns dos aspetos principais do BSC associados às 

especificidades observadas nas organizações de menor porte. As expressões destacadas em 

bold salientam aqueles aspetos que fazem mais sentido numa pequena empresa e podem 

contribuir mais efetivamente para melhorar a frágil avaliação de desempenho e corrigir a 

deficiente formulação estratégica verificada na generalidade das PME. 
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Tabela 2 - Aspetos do Balanced Scorecard para as PME 

Fonte: Elaboração própria 

Especificidades das PME Aspetos do Balanced Scorecard úteis às PME

Maior impacto das forças 

externas

• Realiza o diagnóstico da situação da empresa identificando suas competências 

centrais para melhor enfrentar as ameaças externas e aproveitar as oportunidades. 

• Estabelece o planeamento estratégico que possibilita um melhor 

posicionamento no setor de atividade que atua.

• Implica na construção de cenários futuros.

Indefinição da estratégia 

• Declara a missão, a visão e os princípios fundamentais para a sobrevivência 

da empresa a longo prazo.

• Cria uma estratégia competitiva para a empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Identifica eficazmente os clientes para concretizar a proposta de valor e gerar 

os resultados esperados pelos gestores da organização.

Estratégias de negociação 

deficitárias 

• Identifica os recursos disponíveis para fortalecer a posição da empresa nos 

processos de negociação.

• Avalia melhor os fornecedores através da introdução de análises 

comparativas e pesquisas de mercado, além de focalizar em obter mais 

facilidades e descontos. 

Estrutura organizacional 

simplificada 

• Realiza a departamentalização da empresa e define as competências de cada 

colaborador na organização. 

• Cria uma estrutura organizacional formalizada com definição de hierarquia.

Centralização do poder 

decisório 

• Desenvolve a delegação de poderes e estimula o trabalho em equipa.

• Implementa a cultura do compartilhamento de responsabilidades entre todos 

os envolvidos na empresa.

Deficiência no controlo de 

gestão

•  Permite avaliar o cumprimento dos objetivos estratégicos através do uso do 

conjunto de indicadores nas quatro perspetivas do BSC além de comparar a evolução 

de resultados ao longo do tempo. 

•  Acompanha simultaneamente o desempenho da organização, facilitando o 

controlo das atividades operacionais e financeiras da organização.

Personalismo no 

atendimento 

• Melhora a relação com o cliente através da mensuração da satisfação por meio de 

pesquisas estruturadas e metas estabelecidas, além de desenvolver uma assistência 

pós-venda.

• Define uma política de vendas ao implementar regras comerciais mais claras 

e melhora na capacidade de resposta no que se refere a cumprimento de 

prazos.

Restrição no mercado 

consumidor  

• Realiza o mapeamento de novos territórios geográficos para introdução de 

ações comerciais.                                                                                                                      

• Define o mercado no qual a empresa pretende atuar. 

• Estimula à prospeção de novos clientes para a oferta de novos produtos e 

serviços com estratégias de marketing  previamente traçadas.

Incapacidade na gestão de 

recursos humanos

• Implementa programas de treinamento e formação para os colaboradores, 

motivando-os ao alcance dos resultados.                                                                                                                    

• Estabelece uma política de recursos humanos através do estabelecimento de 

critérios para o recrutamento e seleção de pessoal, bem como para a avaliação 

de desempenho, incentivos, e promoções justas, de acordo com o mérito e não 

com o vínculo familiar.

Limitação de informações 

• Cria um sistema de informação confiável e estimula o investimento em 

tecnologia.

• Atualiza e padroniza as informações disponíveis por meio de novos 

formulários e outros documentos.

Deficiência na gestão 

financeira 

• Aprofunda a relação com os clientes existentes e diversifica produtos/serviços para 

conquistar novos clientes.

• Desenvolve um maior controlo no processo produtivo para aumentar a 

produtividade mediante a redução de custos e eliminação de desperdícios.

• Efetiva os controlos financeiros além da confiável apuração de resultados 

através de indicadores como taxa de crescimento de vendas, liquidez geral e 

rendibilidade. 
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Capítulo 3 – Considerações Metodológicas 

 

3.1. Metodologia de Investigação 

 
O presente trabalho de dissertação é suportado pelo método qualitativo, do tipo 

estudo de caso, mediante a conceção de um projeto único de implementação do Balanced 

Scorecard numa pequena empresa portuguesa do ramo da fabricação do mobiliário. 

Afirma-se ser esta pesquisa qualitativa uma vez que trabalha com a compreensão, 

interpretação e dialetização de um determinado fenómeno a partir da experiência e vivência 

do investigador (Minayo, 2012). A referida autora compara a análise qualitativa com um 

percurso analítico e sistemático, que objetiva um conhecimento específico por meio de 

opiniões, crenças, valores, representações, relações e ações humanas e sociais sob a ótica 

intersubjetiva dos pesquisadores. 

Para Creswell (2010), a pesquisa qualitativa tem a função de explicar 

comportamentos e atitudes através de um processo indutivo que se inicia com o detalhe 

das informações. Estas podem ser organizadas em categorias ou temas, desenvolvidas em 

padrões, teorias ou generalidades para serem comparadas com as experiências pessoais do 

pesquisador ou com a literatura existente sobre o tema. 

No que se refere ao estudo de caso, Gil (2010) o reconhece como um profundo e 

exaustivo estudo de um ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo 

conhecimento, uma vez que abrange o maior número de informações detalhadas ao 

descrever a experiência investigada.  

Minayo (2012) descreve o estudo de caso como um cenário repleto de vivas 

experiências e contradições, pois foi construído coletivamente através da voz e da visão 

subjetiva dos interlocutores no contexto das observações intrínsecas do pesquisador. Num 

estudo de caso é importante que o investigador se aproxime do campo de estudo sempre 

disposto a discutir os pressupostos e hipóteses, além de ter o objetivo de harmonizar a 

teoria com a realidade (Minayo, 2012). 

 

3.2. Procedimentos de Recolha de Dados  

 
Para que fosse possível realizar o estudo de caso proposto foram adotados três 

procedimentos metodológicos de recolha de dados, nomeadamente: a observação 

participante, o questionário e a entrevista. 
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Na observação participante, o investigador acompanhou o quotidiano de trabalho 

da direção e dos demais colaboradores da empresa por sessenta dias. Os momentos de 

observação decorreram por meio da visita aos setores da empresa e da participação em 

reuniões administrativas. É de referir que durante todo o período de observação houve 

momentos de interação entre o pesquisador e os colaboradores, bem como com alguns 

clientes. 

Cumpre igualmente destacar que durante o período de observação o pesquisador 

teve acesso a vários documentos administrativos da empresa, nomeadamente: relatórios 

financeiros e comerciais, peças contabilísticas, extratos bancários e formulários internos, 

além de ter sido concedido acesso ao sistema informático disponível. 

O trabalho também constou da elaboração e aplicação de dois questionários 

(APÊNDICES A e B), sendo um do tipo aberto e um do tipo semiaberto, aplicados 

diretamente ao Sócio A da empresa. Também foi realizada uma entrevista (APÊNDICE C) 

com o Sócio A. 

Os dados e informações obtidos durante o período de observação foram 

organizados em figuras ilustrativas e tabelas do tipo Excel, apresentados no decorrer desta 

dissertação. Informações obtidas através das entrevistas também serão apresentadas no 

desenvolvimento do capítulo 4, a seguir. 

  

3.3. Fases da Investigação  

 

A Tabela 3 resume as fases da investigação, ao expor os objetivos principais de cada 

etapa e os meios utilizados para captação dos dados e informações necessárias na 

construção do estudo. 

 

Tabela 3 - Fases da Investigação 

 
Fonte: Elaboração própria 

Fases da Investigação Nº Objetivos das Fases de Investigação Recursos Utilizados

Compreensão do negócio 01

Identificar o setor de atividade, a posição de mercado e o ambiente 

no qual a organização está inserida. Conhecer a razão, o propósito, 

os valores, as principais preocupações da direção e as estratégias 

organizacionais.

• Reunião com a direção 

• Questionário A "As cinco forças de Porter"

• Questionário B  "Análise SWOT"

• Entrevista "Diagnóstico Empresarial"

Conhecimento da 

estrutura, dos processos 

internos e da gestão atual 

02

Detalhar o âmbito da organização; o processo produtivo; os 

procedimentos financeiros, comerciais e logísticos; conhecer os 

sistemas de informação e as competências humanas da organização. 

• Reunião administrativa 

• Questionários e entrevista

• Documentos internos disponíveis

• Sistema informático

Elaboração e 

apresentação do Balanced 

Scorecard 

03

Aferir a revisão da literatura e analisar as peculiaridades da empresa 

para suportar a interpretação do problema investigado, bem como 

definir os objetivos, os indicadores, as metas e as iniciativas 

necessárias à construção do BSC.

• Questionários e entrevista

• Documentos internos disponíveis

• Revisão da literatura

• Reunião com a direção
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Capítulo 4 – Proposta do Balanced Scorecard para uma PME  

 
4.1. Caracterização da Empresa  

 
A empresa estudada pertence à indústria da fabricação do mobiliário, atividade que 

tem alcançado importância significativa no cenário económico de Portugal, conforme 

expressam os dados publicados pela Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE), 

indicados na Figura 4. 

 

Figura 4 – Setor da Atividade do Mobiliário Português em Números. 

 

Fonte: DGAE (2019, p.1) 
 
 

A DGAE (2019), no ano de 2017, elaborou a Sinopse Indústria do Mobiliário, que 

destacou a modernização do setor mobiliário, alcançada nas últimas décadas através da 

inovação, da qualidade e da aposta no design diferenciado dos produtos. Estes elementos 

elevaram a imagem dos móveis portugueses internacionalmente, e têm contribuído para o 

crescimento das vendas, principalmente devido às exportações.  

De acordo com os dados do INE (2017), a região norte do país concentra 

atualmente 64% das empresas do mobiliário, com maior destaque para o distrito do Porto, 

e para os concelhos de Paços de Ferreira, conhecido como a capital dos móveis, e Paredes, 

que integra a chamada ‘rota dos móveis’.  

A empresa selecionada para este estudo foi fundada nos anos 70, no concelho de 

Paredes, e atualmente fabrica mobiliário para residências - quartos, cozinhas, salas de estar 

e de jantar, escritórios comerciais, instituições religiosas e outros tipos de modelos que são 

personalizados de acordo com as necessidades do cliente. 

Conforme foi visto anteriormente (Chiavenato, 2011), o empreendedorismo está 

presente na origem da maioria das PME. A história desta empresa não é diferente: ela 

surgiu do desejo de empreender de uma família portuguesa, que começou a fabricar móveis 
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de forma ainda artesanal, na garagem de casa. Os primeiros clientes foram moradores 

vizinhos e as pequenas lojas da região. No ano 2000, dois filhos do casal, neste trabalho 

denominados de Sócio A e Sócio B, sucederam oficialmente aos pais no controlo societário 

da empresa e atualmente são os responsáveis pelo destino da organização. 

A empresa emprega atualmente 32 colaboradores diretos e teve faturação de 

aproximadamente 4 milhões de euros no ano de 2018. Dessa forma, de acordo com os 

parâmetros da recomendação 2003/361/CE da União Europeia, como a organização em 

questão possui menos de 50 empregados, e o volume de negócios e o balanço total anual 

não ultrapassa 10 milhões de euros, é aferida a classificação como pequena empresa. 

A empresa cumpre todas as fases de fabrico do mobiliário, desde a criação artística 

dos projetos encomendados pelos clientes, aquisição e estocagem das matérias-primas 

(madeira, ferragens, vernizes, lacados e termo lacados), processo produtivo (corte, 

montagem e polimento dos móveis), e, por fim, a instalação dos móveis no sítio indicado 

pelos clientes. 

Durante a entrevista com o Sócio A, ele afirmou que os clientes são classificados 

em três grupos: particulares, armazenistas e industriais, sendo que a maior parte está 

localizada fora de Portugal. Os registos existentes indicam que 80% das vendas atuais são 

exportações, das quais metade são para o mercado francês, seguido de Luxemburgo, 

Bélgica e Inglaterra. 

A regra vigente para o pagamento dos clientes está definida e informada ao final 

dos orçamentos. O cliente deve pagar 50% do valor acordado na aprovação do projeto e o 

valor restante na entrega dos móveis. Entretanto o Sócio A explicou ser flexível nas 

negociações, ao fornecer maiores prazos de pagamento e menores valores de antecipação. 

Tal prática ocasionou um montante de difícil recuperação, que, atualmente, encontra-se na 

casa dos 10% da faturação anual bruta.  

Os relatórios financeiros internos e comprovativos bancários disponibilizados 

evidenciaram um fluxo de tesouraria positivo e com reservas financeiras que permitem o 

cumprimento pontual das obrigações com fornecedores, governo e demais despesas 

internas durante aproximadamente 60 dias. A situação financeira da empresa não segue 

assim, em boa medida, o padrão verificado nas PME, que, de acordo com Everton Júnior 

(2017), é de escassez e limitação de recursos financeiros. 

 Em relação ao marketing, observa-se que ainda é pouco explorado, tendo em conta 

a desatualização do site institucional da empresa e a forma de divulgação utilizada nas redes 
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sociais. Estas últimas ocorrem apenas na página pessoal do Sócio A no Facebook. Este 

mesmo sócio disse utilizar cartões de visita, panfletagem e confiar na indicação ´boca a 

orelha’ dos clientes, como estratégia atual de marketing da empresa. 

Relativamente aos recursos humanos e conforme foi visto em Stanley e Morse 

citado em Leone (1991), observa-se uma grande proximidade pessoal dos funcionários com 

os gestores. De acordo com o Sócio A, a empresa ‘é como uma família’. Esta perceção é 

influenciada pelo elevado tempo médio de permanência dos colaboradores na empresa, de 

aproximadamente 15 anos. O mesmo Sócio afirmou que a sua maior dificuldade se 

encontra em realizar novas contratações para as áreas operacionais, devido à falta de jovens 

que pretendam trabalhar neste mercado. 

Como descrito por Matias e Lopes Junior (2002), a divisão de responsabilidades nas 

PME mostra-se confusa e agravada pelo facto de os gestores acumularem 

responsabilidades operacionais não indicadas à posição que ocupam. Esta situação é 

observada na empresa em estudo, com os sócios/gestores A e B a realizarem compra de 

matéria-prima, instalação dos móveis, emissão dos orçamentos iniciais e realização de todas 

as etapas comerciais, ou seja, assumindo funções que poderiam ser delegadas a funcionários 

capacitados para tal.  

Tal como referido por Russo (2015), em termos de estrutura organizacional, não 

foram localizadas as definições formais de funções na empresa. O organigrama apresentado 

na Figura 5 foi elaborado com base na observação realizada na empresa. 

 
Figura 5 – Organigrama da Empresa. 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2. Análise Estratégica 

 
A indefinição da estratégia foi apontada por Russo (2015) como o princípio da 

maioria dos problemas observados nas PME. Assim, antes da criação de um BSC, é 

necessário um prévio diagnóstico da empresa, com o objetivo de identificar o seu 

posicionamento estratégico e em que medida o seu segmento de atuação possui uma boa 

perspetiva de crescimento futuro e em que moldes. 

Para essa finalidade, a pesquisa recorreu à utilização de dois recursos, 

recomendados como vimos por Russo (2015) para cumprir esta etapa analítica da 

estratégia: o modelo das cinco forças de Porter - mensurar a atratividade do setor, e a 

análise SWOT - possibilitar uma visão panorâmica interna e externa da organização. 

 

Tabela 4 – Modelo das Cinco forças de Porter aplicado à Indústria Portuguesa do Mobiliário. 

 
Fonte: Elaboração própria, com base no questionário A. 

 

 

 5 Forças de Porter Fatores

Existe possibilidade de pequenas empresas entrarem no segmento do mobiliário.

As marcas dos principais concorrentres são conhecidas e eles posseum clientes fidelizados.

É necessário grandes investimentos para dispor de estrutura física para fabricação dos móveis.

Os clientes podem substituir os móveis projetados por outros de baixo custo.

É necessário investimento em pesquisa e desenvolvimento

O governo beneficia empresas existentes e não limita a entrada de novas empresas.

As empresas do segmento possuem elevada experiência no setor, porém os custos de permanência são altos.

É possível um enfrentamento com os novos concorrentes.

O mercado ainda não está saturado.

Os produtos substitutos existem no mercado em elevada quantidade.

Os produtos substitutos têm custos inferiores aos ofertados pelas empresas do segmento.

As empresas promovem a sua marca institucional e a dos seus produtos através de publicidade e propaganda.

O mercado dos produtos substitutos está em crescente expansão, o que acirra a competição nas vendas.

Os clientes encomendam grandes projetos e geralmente pressionam por menores preços.

Os projetos mobiliários comercializados pela empresa têm grande impacto no orçamento dos clientes.

Os móveis que os clientes adquirem têm elevado grau de padronização.

Os clientes não podem produzir os móveis que compram.

Os clientes têm muita informação sobre os preços e os custos dos projetos que encomendam.

O fornecimento de matéria-prima é concentrado em poucos fornecedores.

Os insumos comprados pela empresa são difíceis de serem substituídos por outros similares.

A empresa é considerada um importante cliente para os seus fornecedores.

Os materiais comprados dos fornecedores são importantes para o sucesso da empresa.

Os insumos de produção adquiridos são diferenciados.

A mudança de fornecedor pode incorrer em custos significativos.

Os fornecedores podem entrar no negócio, mas é difícil dada a cadeia de produção.

Existe um numero elevado de concorrentes, que são semelhantes em termos de dimensão e recursos.

O segmento do mobiliário apresenta indíces de crescimentos nos últimos anos.

Os custos fixos são elevados sendo necessário vender bem e antecipadamente para cobertura destes custos.

Os concorrentes, às vezes, disputam preço.

Os produtos vendidos pelos concorrentes são diferenciados.

Para sair do segmento, a empresa incorreria em custos significativos.
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As respostas concedidas pelo Sócio A, ao questionário A, sobre o modelo das cinco 

forças de Porter, permitiu concluir que o setor de atividade da empresa possui uma média 

atratividade, tendo em conta a predominância de algumas características descritas por 

aquele Sócio. 

A entrada de novos concorrentes é dificultada pela existência de altos custos de 

investimento num setor dominado por empresas com experiência e com imagem já 

consolidada no mercado nacional e internacional. 

Os produtos da empresa, que são diferenciados por sua qualidade e personalização, 

possuem um preço mais elevado, o que pode resultar em risco de substituição por outros 

produtos de menor valor agregado, principalmente em períodos de declínio económico. 

O poder negocial dos clientes é influenciado pelo grau de conhecimento que eles 

possuem dos projetos padronizados que compram, principalmente devido os altos custos 

proporcionais que estes representam nos seus orçamentos. 

O poder de negociação dos fornecedores também é elevado devido ao reduzido 

número de fornecedores de matéria-prima existentes e os principais produtos adquiridos 

não podem ser substituídos por outros (e.g. madeira). 

A rivalidade entre os atuais concorrentes dentro do setor é impulsionada pelo 

razoável crescimento da procura nos últimos anos, embora exista uniformidade de 

tamanho, custos e recursos quando são comparados entre si.  

 
Figura 6 – Análise SWOT da Empresa 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no questionário B. 
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A matriz SWOT foi elaborada através do questionário B aplicado ao Sócio A, que 

respondeu sobre alguns pontos fortes da empresa, tais como: o já longo tempo de atuação 

no setor, a estrutura física compatível com a produção, o alto padrão de qualidade 

conquistado na fabricação dos móveis e a retenção de experientes e qualificados 

colaboradores no ofício. 

O Sócio A também relatou que o sucesso dos móveis Made in Portugal no exterior 

criaram oportunidades de expansão para países como França e Bélgica e atualmente 

avançam movimentos de prospeção nos mercados árabes, com projetos de mobiliário para 

mesquitas. Os estímulos do governo português ao setor, a participação em associações de 

empresas do segmento e o desenvolvimento de novas técnicas de produção configuram 

outras oportunidades para a empresa. 

As perceções de fraquezas da empresa registadas pelo mesmo dirigente foram: a 

grande dependência das vendas externas, a distância geográfica dos principais mercados 

que elevam os custos de transporte e deixam os projetos mais caros, o número restrito de 

fornecedores de madeira e termo laminados e o insuficiente investimento em inovação.  

 A frase seguinte do Sócio A é ilustrativa da principal ameaça externa que cerca a sua 

empresa: “Existe uma invasão chinesa na Europa e Portugal é muito atingido por isso”. O 

Sócio A referia-se aos produtos de baixo custo de produção provenientes do país asiático 

em comparação com os altos custos operacionais das empresas do setor por causa das 

exigências técnicas e regulações da UE.  

Também foram citadas pelo proprietário as ameaças dos preços instáveis das 

matérias-primas, a ausência de uma nova geração profissional vocacionada a trabalhar nessa 

indústria e as políticas restritivas de crédito e prazo dos fornecedores. 

 

4.3. Formulação Estratégica 

 
A análise da situação da empresa com o seu ambiente envolvente baseou a etapa da 

formulação da estratégia. Esta começou com a verificação da missão, dos valores e da visão 

da organização, tema da pergunta inicial da entrevista realizada com o Sócio A. 

Em resposta a essa questão, o Sócio A, embora tenha afirmado ter plena 

consciência das principais competências, e seja capaz de articular as crenças e 

comportamentos que permeiam a organização e como ela deseja ser vista no futuro por 
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seus clientes, disse que as respetivas conceções estratégicas não estão definidas 

formalmente.  

Como foi notado por Andersen et al. (2001), o BSC inicialmente esforça-se para 

documentar a missão e visão da empresa. Nesse sentido, e em consonância com a direção 

da empresa, foi desenvolvida uma declaração da missão, dos valores e da visão, que, de 

acordo com o Sócio A, será comunicada aos colaboradores. 

 
Figura 7 – Declaração da Missão, dos Valores e da Visão. 

 

 

A missão buscou evidenciar a finalidade existencial da empresa retratada na frase do 

Sócio A, que se diz “apaixonado pela fabricação do mobiliário de excelência e qualidade”, 

acrescentando o objetivo de oferecer um design diferenciado e de deixar os clientes 

satisfeitos e os colaboradores motivados. 

 Os valores da empresa, tais como ética, confiança, rapidez, comprometimento e 

apoio às pessoas foram identificados pelo Sócio A como sendo deveras importantes para 

manter a solidez dos negócios em momentos de crise. Todavia, no contexto atual de 

mudanças e consciência ambiental, foram sugeridos outros valores, tais como inovação e 

responsabilidade ambiental, úteis para conquistar vantagem competitiva frente à 

concorrência.  

A visão estabelecida buscou resumir o que os gestores esperam para o futuro da 

empresa: ser líder europeia e reconhecida no segmento a partir dos projetos inovadores que 

executa, combinando rápidos e precisos prazos de entrega com preços competitivos.  

Com a realização da análise do ambiente e a definição da missão, dos valores e da 

visão, o passo seguinte foi selecionar os principais temas estratégicos e os fatores críticos de 

sucesso que apontaram o caminho mais assertivo para alcançar os objetivos estratégicos 

que serão definidos para a empresa. 

VALORES

Ética, confiança, rapidez, comprometimento, apoio às pessoas, inovação, e responsabilidade ambiental.

VISÃO

Ser uma empresa líder na Europa, reconhecida pelos mais inovadores projetos do mobiliário, com os melhores 

preços e os mais rápidos prazos de entrega. 

Fabricar móveis com paixão, qualidade, design  diferenciado, máxima satisfação dos clientes e colaboradores 

motivados.

M I S S Ã O
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4.4. Definição dos Temas e Objetivos Estratégicos  

 

 Os objetivos estratégicos para a empresa foram definidos tendo em conta os temas 

estratégicos e os fatores críticos de sucesso, identificados a partir dos principais anseios da 

diretoria, que foram conhecidos no decurso da entrevista com o Sócio A.  

O Sócio A discorreu sobre a necessidade do aumento das vendas e sobre o desejo 

de crescimento no mercado português, assim como nos locais em que já atua, como em 

França e na Bélgica. Além disto, pretende ter penetração em novos mercados europeus, 

como a Alemanha e a Polónia, além de países do Médio Oriente, especialmente os 

Emirados Árabes. 

São também preocupações do Sócio A: (i) reforçar a estrutura produtiva da 

empresa, que, segundo ele, oscila entre 60% e 70% da sua capacidade instalada atualmente; 

e (ii) reduzir os custos e diminuir os desperdícios da produção para que possa competir 

com a indústria chinesa que tem expandido as suas exportações para o mercado europeu. 

O gestor também aspira aperfeiçoar aspetos como o design diferenciado dos 

projetos e a qualidade do acabamento dos móveis, assim como elevar o nível de 

atendimento ao cliente no que se refere ao cumprimento dos prazos de entrega e melhoria 

na comunicação. Refira-se que a dependência do design exige que a empresa atue no 

desenvolvimento contínuo de novos produtos no seu portfolio para acompanhar as atuais 

tendências e explorar as novas oportunidades de mercado. 

De acordo com o entrevistado, a logística de entrega e a montagem dos móveis 

consistem nos pontos críticos da empresa, pois exigem maiores investimentos e, portanto, 

precisam ser bem planeados e controlados. 

Sobre a relação com os fornecedores de fatores de produção, o gestor afirma ter 

problemas com os atrasos na entrega de mercadorias: “se eu precisar de meia palete ou três 

ou quatro placas eles não vêm cá trazer, demoram três dias para chegar à empresa e 

atrasam”. Tal relação necessita ser reavaliada para a obtenção de melhores condições de 

negócios, incluindo a prospeção de novos fornecedores. 

De modo geral, os gestores reconhecem a necessidade de melhor qualificar os 

atuais colaboradores para que possa haver uma redistribuição de responsabilidades, uma 

vez que existem uma sobrecarga de trabalho operacional na diretoria da empresa. Além 

disto, há também o desejo de preencher os postos de trabalho com a atracção de mão-de-

obra mais jovem face ao envelhecimento da força produtiva no setor. 
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Tabela 5 – Identificação dos Temas Estratégicos e Fatores Críticos de Sucesso 

 

 

Tal como sugerido por Russo (2015), a indefinição ou a desarticulação da estratégia 

são questões muito recorrentes nas PME. O Sócio A respondeu que as estratégias que 

permitem alcançar os objetivos da empresa estavam definidas, porém o que foi percebido 

durante a pesquisa é que as estratégias existem como um conjunto de ideias que fazem 

parte do imaginário do sócio, não estando registadas, projetadas ou formalmente planeadas 

e articuladas. 

Conforme visto anteriormente em Kaplan e Norton (1996a), o Balanced Scorecard 

tem o objetivo de alinhar a estratégia com a prática organizacional. Para chegar a essa 

finalidade, e tal como referido por Epstein e Manzoni (1998), inicialmente é preciso 

traduzir a visão e a estratégia de uma organização em objetivos e medidas tangíveis. 

Efetivamente, ao reunir e clarificar a estratégia numa lista de objetivos em 

conformidade com a missão e valores da empresa, o BSC dispõe mais concretamente os 

aspetos fundamentais que devem ser focalizados por todos os envolvidos da empresa, além 

de circunscrever de modo direto o que se deseja alcançar por toda a organização.  

Como argumentam Andersen et al (2001), o BSC também proporciona aos gestores 

um melhor entendimento do negócio de forma sistémica e holística, algo que só é possível 

com a definição dos objetivos estratégicos. Para melhor compreensão, estes foram 

agrupados e alinhados com os respectivos temas estratégicos na tabela seguinte.  

 

 

Temas Estratégicos Nº Fatores Críticos de Sucesso

Crescimento do volume de negócios e 

estabilidade financeira
01

• Expansão e crescimento

• Imagem da empresa

• Capacidade financeira

Excelência operacional e relação com 

o cliente
02

• Qualidade dos produtos

• Design  diferenciado

• Cumprimentos de prazos

• Satisfação dos clientes

Adequação dos processos internos e 

inovação
03

• Inovação

• Produtividade

• Relação com os fornecedores

Gestão das competências estratégicas 04

• Competência e motivação dos RH

• Apetência por novos desafios na empresa

• Modernização TI
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Tabela 6 – Definição dos Objetivos Estratégicos da Empresa. 

 

 

4.5. Construção do Mapa Estratégico  

 
Tendo a visão da empresa sido traduzida em objetivos estratégicos, o trabalho 

prosseguiu com a construção do mapa estratégico para a empresa.  

Conforme foi visto anteriormente em Kaplan e Norton (1996a), os mapas 

estratégicos correspondem a hipotéticos caminhos nos quais os pontos críticos 

organizacionais são interligados com a estratégia, produzindo uma cadeia de relações de 

causa e efeito no interior das quatro perspetivas distintas do BSC. 

Tal como referido na secção 2.1.2, muitos dos dirigentes e administradores das 

PME são guiados apenas por intuições ou com base em heurísticas na tomada de decisões 

Temas Estratégicos Nº Objetivos Estratégicos

01 Aumentar as vendas em novos e nos atuais mercados geográficos. 

02 Promover o prestígio da marca da empresa.

03 Conquistar novos clientes.

04 Aumentar a rentabilidade.

05 Gerir o risco do crédito. 

06 Assegurar solidez financeira. 

07 Cumprir os requisitos de alto padrão de qualidade.

08 Antecipar ou cumprir rigorosamente os prazos de entrega.

09 Estabelecer uma política de preços competitivos.

10 Introduzir produtos inovadores no mercado.

11 Atender e cativar o cliente com nível máximo de excelência.

12 Maximizar a capacidade produtiva da empresa.

13 Melhorar a relação com os fornecedores.

14 Otimizar o uso de recursos e reciclar os desperdícios.

15 Desenvolver novos produtos com design  diferenciado.

16 Comunicar eficazmente o portfólio dos produtos.

17 Melhorar a logística de distribuição e instalação dos móveis.

18 Melhorar a competência das pessoas. 

19 Fomentar uma cultura de iniciativa dos colaboradores.

20 Criar um clima organizacional de motivação e empowerment. 

21 Dispor de recursos tecnológicos avançados.

Gestão das competências estratégicas

Adequação dos processos internos e 

inovação

Excelência operacional e relação com 

o cliente

Crescimento do volume de negócios e 

estabilidade financeira
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que exigem uma maior perícia. De facto, nas empresas de menor porte é incomum existir 

um itinerário planeado capaz de fornecer uma visão global do negócio.  

 Nestas circunstâncias, os mapas estratégicos surgem para as PME como uma 

agenda de fácil visualização das estratégias, pois necessariamente é articulado um conjunto 

de objetivos estratégicos conectados de acordo com as relações críticas entre eles.  

Para a elaboração do mapa estratégico da empresa foram utilizados os pressupostos 

de Cruz (2006). Desta forma, o referido documento foi construído de ‘cima para baixo’ e 

começou a ser elaborado a partir do entendimento da missão e da visão para, em seguida, 

presumirem-se as correlações entre os objetivos estratégicos definidos. 

 

Figura 8 – Mapa Estratégico da Empresa. 

 

 

Vê-se no mapa estratégico que para que se consiga aumentar a rentabilidade é 

relevante melhorar a competência das pessoas e fomentar uma cultura de iniciativa que 

estimule o desenvolvimento de novos produtos com design diferenciado. Uma vez 

Mapa Estratégico
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fornecedores

Cumprir os requisitos 
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introduzidos no mercado, os produtos inovadores conquistam novos clientes em diferentes 

áreas geográficas. Assim sendo, o aumento das vendas contribuirá para elevar a 

rentabilidade da empresa. 

Outro exemplo do percurso sugerido refere-se à rentabilidade da empresa. Assim, 

para aumentar a rentabilidade é também necessário que sejam realizados investimentos em 

tecnologia, bem como na motivação dos colaboradores. Estes serão fundamentais no 

aumento da capacidade produtiva da empresa, assegurando os atributos de qualidade dos 

móveis. Assim, com o padrão de qualidade atendido, os clientes sentir-se-ão mais seguros 

em indicar a marca da empresa. Esta, por sua vez, tendo maior prestígio, potenciará a 

obtenção de novos clientes e estes contribuirão para assegurar a solidez financeira, gerando 

aumento da rentabilidade. 

 

4.6. Seleção de Indicadores-chave de Desempenho 

 
Como indicado por Russo (2015), a essência do BSC está na existência de 

indicadores financeiros e não-financeiros derivados da estratégia, que permitem avaliar o 

desempenho do negócio.  

Em relação aos indicadores-chave de desempenho o Sócio A afirma que “no nosso 

sector, o estudo (dos indicadores) não pode ser feito só por Portugal, você tem que fazer 

uma análise nos próprios países, porque se você não souber o terreno você não consegue 

fazer o estudo”. Vê-se que de acordo com o Sócio A, os indicadores associados ao 

conjunto das estratégias da empresa não estão escritos e consistem numa análise baseada 

em observação.  

A ausência de indicadores, sejam eles financeiros ou não financeiros, pode 

comprometer a competitividade e a continuidade no longo prazo dos pequenos negócios. 

Portanto é imprescindível a seleção de indicadores que, conforme Simons (2000), sejam 

capazes de captar atributos relevantes, transmitindo com clareza e sem ambiguidades aquilo 

que a empresa pretende realizar.  

Adicionalmente, e respeitando a sugestão de Kaplan e Norton (1996a), é preciso 

promover o equilíbrio entre os indicadores financeiros e os não financeiros; dos 

indicadores de indução (leading) e os indicadores de resultados (lagging).  

Face ao exposto, o trabalho aqui descrito procurou cumprir com estes requisitos, 

conforme indicado nas tabelas 7, 8, 9 e 10, a seguir. 
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Tabela 7 – Seleção dos Indicadores-chave de Desempenho – Perspetiva Financeira 

 

 

Como visto anteriormente em Kaplan e Norton (2000), uma das formas de 

melhorar a perspetiva financeira é através do crescimento do volume negócios. Os 

indicadores escolhidos para monitorizar o aumento nas vendas, tanto em novos, quanto 

nos atuais mercados geográficos, foram o índice de crescimento das vendas totais e o 

número de missões comerciais realizadas nesses sítios. 

 Embora Walsh e White (1981) tenham denominado a redução dos preços como 

uma das principais estratégias para aumento das vendas nas PME, no caso desta empresa 

foram preferidos indicadores que calculassem os números totais de faturação e avaliassem 

o esforço empreendido em termos de missões comerciais para atingir este crescimento, em 

um cenário no qual a empresa possui elevada dependência do mercado externo. 

Tal como referido na secção 2.2.2, o controlo de gestão nas PME é por vezes 

deficiente e provoca diagnósticos não fiéis à situação administrativa e financeira das 

empresas. Um exemplo disto ocorre com os controlos financeiros da empresa, que são 

analisados com base apenas nos fluxos de caixa. Conforme comentário do Sócio A, as 

análises são realizadas periodicamente: “nós os sócios gerentes, mês a mês, vamos analisar 

o que está mal e o que está bem, o porquê não estar a vender, o que falta”. 

Os indicadores sugeridos nesta dimensão envolveram rácios mais tradicionais na 

análise económico-financeira, nomedamente: o prazo médio de recebimentos e 

pagamentos, o fundo de maneio, a rendibilidade dos capitais próprios e a rendibilidade das 

vendas. Estes indicadores dependem da fidedignidade na contabilidade da empresa, que, de 

acordo com o Sócio A, não é completa. Assim, tem-se um problema informacional que 

poderia ser contornado mediante a adoção de um controlo contabilístico paralelo. 

 

Persp. Objetivos Estratégicos Nº Indicadores-chave de Desempenho
Un. 

Med
Fórmulas

01 Taxa de crescimento das vendas totais. %
[(Volume de vendas anual - Volume de vendas do ano anterior) / 

Volume de vendas do ano anterior] ×100

02 Número de missões comerciais efetivadas. Un. N.º de missões comerciais realizadas.

03 Taxa de crédito oferecido ao cliente. % [(Valor do crédito concedido / Valor total do projeto) × 100]

04 Prazo médio de recebimentos. Dias [365 × Clientes / (Vendas + Prestação de Serviços)]

05 Fundo de Maneio (Ótica da Liquidez). € Ativo Corrente – Passivo Corrente 

06 Prazo médio de pagamentos. Dias [365 × Fornecedores / (Compras e FSE)]

07 Rendibilidade dos capitais próprios. % [(Resultado Líquido / Capital Próprio) × 100]

08 Rendibilidade das vendas. % [Resultado Líquido/(Vendas + Prestação de Serviços) × 100]

F
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A
N

C
E

IR
A

Aumentar as vendas em novos e nos 

atuais mercados geográficos. 

Gerir o risco do crédito. 

Aumentar a rentabilidade.

Assegurar solidez financeira. 
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Tabela 8 – Seleção dos Indicadores-chave de Desempenho – Perspetiva dos Clientes 

 

 

Conforme foi visto na secção 2.1.2, as PME são um espaço de estreita relação com 

os clientes. A resposta do sócio A numa das questões colocadas corrobora a latente 

proximidade pessoal existente entre gestores e clientes nos pequenos negócios:  

 

“É o nosso dever e a nossa montra da nossa empresa, primeiro receber bem os clientes, segundo 
convidar eles, fazer um... além de cliente fazer um amigo e tentar ter uma relação mais próxima, 
mais de amizade do que cliente, isso nos traz não só uma nova amizade, mas nos traz novos 
clientes” (Informação Verbal, 2019). 
 
Se, por um lado, conhecer o cliente pelo nome, convidá-lo para um evento social 

ou transformá-lo num amigo pode trazer benefícios como a fidelização e a assiduidade na 

compra, por outro, um excessivo pessoalismo pode romper regras importantes no fecho do 

contrato (e.g. prazos alargados e descontos além dos limites), conforme ilustrado na frase 

do Sócio A:  

 

“Há aquele cliente que antes de fazer a encomenda ou assinar o acordo nos fala se é possível dar o 
máximo que pedem e depois quando a gente acabar a entrega dar mais algum, e depois pedem para 
puxar um bucadinho dois, três meses, máximo meio ano, o máximo que nossa empresa dá após a 
entrega” (Informação Verbal, 2019). 
 
Tal como referido por Cruz (2006), na perspetiva do cliente é necessário escolher 

uma proposta de valor que será o eixo de todo o processo decisório da empresa e, embora 

Persp. Objetivos Estratégicos Nº Indicadores-chave de Desempenho
Un. 

Med
Fórmulas

Promover o prestígio da marca da 

empresa.
09 Volume de investimento em marketing . %

[(Volume do investimento em marketing / Volume de vendas 

anual) × 100]

10 Número de novos clientes prospetados. Un. N.º de novos clientes em fase de prospeção.

11
Taxa de conversão de orçamentos em 

vendas.
% [(N.º de orçamentos / N.º total de pedidos) × 100]

12 Satisfação dos clientes 1 a 5

Média do n.º de respostas de 1 a 5, da pesquisa de satisfação com 

o cliente, na qual os projetos são avaliados através de uma escala 

que vai de 1 (totalmente insatisfeito) a 5 (totalmente satisfeito)

13 Taxa de reclamações resolvidas. %
[(N.º de reclamações resolvidas / total de reclamações registadas) 

× 100]

14 Móveis sem defeito vendidos.

Sim 

e 

Não

N.º de respostas Sim e Não, da pesquisa de satisfação com o 

cliente, na qual os móveis são avaliados após a instalação, 

utilizando as respostas SIM (=com defeitos) e NÃO (= sem 

defeitos)

15
Projetos em conformidade com o 

contratado pelo cliente.

Sim 

e 

Não

N.º de respostas Sim e Não da pesquisa de satisfação com o 

cliente, na qual o projeto completo é avaliado após a instalação, 

utilizando as respostas SIM (=com defeitos) e NÃO (=sem 

defeitos)

Antecipar ou cumprir rigorosamente 

os prazos de entrega.
16

Taxa de entregas dentro do prazo 

contratado.
% [(N.º de projetos entregues no prazo / Total de projetos) × 100]

17
Número de pesquisas de preço nos 

concorrentes.
Un. N.º de pesquisas de preço realizadas nos concorrentes

18 Taxa de descontos concedidos aos clientes. %
[(Valor do desconto concedido por projeto / Valor total do 

projeto) × 100]

Introduzir produtos inovadores no 

mercado.
19

Número de novas linhas de móveis lançadas 

no mercado.
Un. N.º de novas linhas de móveis lançados no mercado

Atender e cativar o cliente com 

nível máximo de excelência.

Conquistar novos clientes. 

Estabelecer uma política de preços 

competitivos.

C
L

IE
N

T
E

S

Cumprir os requisitos de alto padrão 

de qualidade.
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o relato anterior demonstre a existência de uma intimidade na relação com o cliente, a 

proposta de valor que melhor define a estratégia da referida empresa é a excelência 

operacional, porque o negócio é centrado em móveis projetados que exigem combinação 

de design, precisão no acabamento dos produtos e velocidade no prazo de entrega. 

Tendo em atenção esta proposta de valor, foram estabelecidos indicadores que 

calculam o cumprimento das entregas dentro do prazo contratado e buscam conhecer a 

opinião dos clientes sobre os projetos executados: produtos sem defeito, projetos em 

conformidade com o contratado, satisfação dos clientes e reclamações resolvidas. Ambos 

os índices facilitam a identificação dos sucessos e das falhas no atendimento prestado e na 

perceção da qualidade dos móveis. 

Para mensurar a conquista de novos clientes, os indicadores escolhidos foram: o 

número de novos clientes prospetados e a taxa de conversão de orçamentos em vendas, os 

quais permitem identificar as oportunidades de vendas, e o desempenho das vendas 

efetuadas em termos de novos contratos em relação ao número de propostas 

encaminhadas.  

O indicador ‘volume de investimento em marketing’ procura aferir o quanto foi 

destinado em publicidade e propaganda para elevar o prestigío da marca; a ‘política de 

preços competitivos’ afere-se pelos índices descontos concedidos aos clientes e número de 

pesquisas de preço realizadas nos concorrentes, e a ‘frequência da inovação na empresa’ foi 

mensurada pelo número de lançamentos de novas linhas de móveis. 

 

Tabela 9 – Seleção dos Indicadores-chave de Desempenho – Perspetiva dos Processos Internos 

 

 

Persp. Objetivos Estratégicos Nº Indicadores-chave de Desempenho
Un. 

Med
Fórmulas

20 Taxa de utilização da capacidade produtiva. %

[(Volume de vendas - Volume de insumos consumidos - Volume 

de outros fornecimentos e/ou serviços prestados) / N.º médio de 

funcionários]

21 Taxa de produtividade por projeto %
[(N.º total de horas trabalhadas por projeto / Quantidade de horas 

padrão por projeto) -1 ]

22 Taxa de avaria dos equipamentos. %
[(N.º de equipamentos sem defeitos / N.º total de equipamentos 

da empresa) × 100]

23 Taxa de reaproveitamento de matéria-prima. %
[(N.º de resíduos armazenados para reciclagem / Total de resíduos 

produzidos) × 100]

24
Número de dias da distribuição dos 

projectos.
Un.

Média de dias decorridos entre a saída dos móveis da empresa e a 

chegada no local acordado para instalação dos móveis.

25 Número de dias da instalação dos projectos. Un.
Média de dias decorridos entre a finalização do projecto no local 

acordado e o retorno a empresa.

26
Taxa de mercadorias conforme com os 

pedidos.
% [(N.º de itens sem defeitos / N.º total de pedidos) × 100]

27
Taxa de cumprimento de prazos de entrega 

de mercadorias.
%

[(N.º de pedidos entregues no prazo /  N.º Total de pedidos) × 

100]

28 Número de reuniões com os fornecedores. Un. N.º de reuniões com os fornecedores

Desenvolver novos produtos com 

design  diferenciado.
29

Número de novos produtos diferenciados 

desenvolvidos pela área de design .
Un. N.º de novos produtos concebidos desenvolvidos 

30
Número de portfólios distribuídos aos 

clientes (meio pessoal e eletrónico).
Un. N.º de portfólios distribuídos aos clientes

31
Número de acessos ao website  da empresa e 

plataformas digitais.
Un.

Somatório do n.º de acessos ao site e o n.º de alcance de 

visualizações no Instagram e Facebook da empresa

Maximizar a capacidade produtiva 

da empresa.

Otimizar o uso de recursos e reciclar 

os desperdícios.

Melhorar a logística de distribuição 

e instalação dos móveis.
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A perspetiva de processos internos tem como desígnios principais atingir os 

objetivos financeiros e alcançar a proposta de valor anteriormente definida. Para esta 

finalidade, conforme apontado por Brewer e Speh (2000), é preciso determinar ações 

internas para que se possa conhecer e superar as necessidades e expetativas dos clientes.  

Para mensurar os objetivos relacionados com os processos produtivos foram 

selecionados os indicadores de utilização da capacidade produtiva, produtividade no 

projeto, avaria dos equipamentos e reaproveitamento de matéria-prima. 

Para atender aos aspetos relacionados com a logística de distribuição e instalação 

dos móveis foram estipulados indicadores do número de dias gastos na distribuição e o 

controle do tempo desde a instalação ao retorno à empresa. No que se refere a melhorias 

no processo de comunicação, os indicadores são a quantidade de portfólios distribuídos 

aos clientes e o número de acessos ao website da empresa e às plataformas digitais. E, por 

último, o número de novos produtos diferenciados desenvolvidos pela área de design. 

Conforme foi visto em em Russo (2015), a relação com os fornecedores nas PME é 

geralmente afetada pelo baixo poder de negociação, devido a menor capacidade de 

pagamento e ao alto risco de incumprimento das obrigações nas PME. No caso desta 

empresa, a relação com os fornecedores assume uma configuração mais centrada em 

falhanços nas dinâmicas de entrega de mercadorias e no cumprimento dos requisitos de 

compra. 

Este processo de compra, segundo o Sócio A, reveste-se de grande importância 

para a empresa: “o que conta muito nesta área do mercado mobiliário é a compra, entende? 

Quando você compra bem você consegue ter o melhor preço. É isso que faz muitas 

empresas não crescerem, percebe?”.  

No sentido de melhorar a relação com os fornecedores foram determinados 

indicadores para acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega, a conformidade dos 

pedidos e o cálculo do número de reuniões, no intuito de estreitar os vínculos com os 

poucos fornecedores existentes no segmento. 
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Tabela 10 – Seleção dos Indicadores-chave de Desempenho – Perspetiva de Aprendizagem e 
Desenvolvimento 

 
 

A última dimensão abordada foi a perspetiva de aprendizagem e de 

desenvolvimento que, tal como visto anteriormente em Russo (2015), se propõe identificar 

três categorias de ativos incorpóreos, nomedamente: recursos humanos, capital 

organizacional e sistemas de informação.  

A acumulação de funções na diretoria da empresa e a deficiência na contratação de 

mão-de-obra especializada para cargos estratégicos foram considerados anteriormente em 

Matias e Lopes Júnior (2002) como dificuldades na gestão de recursos humanos das 

pequenas empresas. A frase seguinte é ilustrativa desta situação também vivenciada pela 

empresa: “selecionar novos colaboradores está difícil (...). Há falta de mão-de-obra 

qualificada”. 

Outra particular característica das PME, anteriormente citada por Lodi (1993), 

refere-se ao preenchimento de vagas por parentes. Na empresa existem familiares 

contratados, porém não é possível concluir se as contratações ocorreram por mérito 

profissional ou vínculo familiar. De todo o modo, o estabelecimento dos indicadores 

‘investimento médio em treinamento’ e ‘número de horas de formação por cada 

colaborador’ pode contribuir para diminuir o impacto negativo que possíveis equívocos 

cometidos em processos de recrutamento de pessoal possam gerar.  

Em relação ao capital organizacional, para mensurar a satisfação dos colaboradores 

no ambiente do trabalho foi definido o índice de satisfação dos empregados e para avaliar o 

grau de iniciativas na organização, o número de ideias sugeridas por colaborador. 

Por fim e como visto antes em Russo (2015), as PME investem minimamente em 

tecnologia e os sistemas de informações geralmente são precários ou obsoletos. Sem dados 

concretos estimados, optou-se por escolher o indicador ‘volume de investimento em TI’ 

para calcular o nível investido pela empresa nessa importante área organizacional.    

Persp. Objetivos Estratégicos Nº Indicadores-chave de Desempenho
Un. 

Med
Fórmulas

32
Investimento em treinamento e capacitação 

por colaborador.
€

Valor do investimento total em treinamento / N.º total de 

trabalhadores

33
Número de horas de formação por cada 

colaborador
Un. N.º total de horas de capacitação / Efetivo médio no período

Fomentar uma cultura de iniciativa 

dos colaboradores.
34 Número de ideias sugeridas por colaborador Un. N.º de ideias fornecidas por funcionário 

35 Satisfação dos empregados 1 a 5

Média do n.º de respostas de 1 a 5, através de uma pesquisa com o 

colaborador, utilizando uma escala que vai de 1 (= totalmente 

insatisfeito) a 5 (= totalmente satisfeito)

36 Delegação de poderes. 

Sim 

e 

Não

N.º de respostas Sim e Não, através de uma pesquisa com o 

colaborador, utilizando as respostas SIM (= atribuídas novas 

responsabilidades) e NÃO (= não atribuídas novas 

responsabilidades)

Dispor de recursos tecnológicos 

avançados.
37 Volume de investimento em TI. %

 [(Volume do investimento em TI/ Volume de vendas anual) × 

100]
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4.7. Definição das Metas  

 
Após a seleção dos Key Performance Indicator - KPI, a etapa seguinte foi definir metas 

para cada indicador, ou seja, quantificar o nível de desempenho ou de melhoria que a 

empresa pretende atingir levando em consideração expetativas futuras. 

Ao ser indagado se as metas relacionadas às estratégias estavam estabelecidas, a 

resposta fornecida pelo Sócio A é esclarecedora sobre como se processa o entendimento 

do conceito de meta que, no âmbito dos pequenos negócios prevalece como uma ideia 

abstrata ou, no mínimo, circunscrita a um número que se almeja alcançar. “A minha meta é 

mais, por isso é que eu quero ir para países Médio Oriente e África, porque acho que vai 

ser o nosso futuro, para empresas que querem crescer mais e expandir-se mais”.  

 Como se pode constatar, as metas não estão definidas e organizadas 

sistematicamente na empresa pesquisada. Assim acontece na maioria das PME: as metas 

são previstas mediante a intuição de quem exerce algum tipo de liderança na organização e 

geralmente são intenções baseadas no senso comum, algo que tendencialmente não sucede 

em grandes empresas. 

Kaplan e Norton (1996a) argumentam que o planeamento da atividade através da 

fixação de metas constitui uma importante base para alocação dos recursos em sintonia 

com a estratégia da organização e, conforme visto em Chow et al (1997), o Balanced Scorecard 

estimula os gestores das PME a concentrarem esforços para o cumprimento de metas 

relacionadas com as diferentes perspetivas do BSC. 

Face ao exposto, as metas propostas na Tabela 11 foram desenvolvidas tendo em 

consideração o método SMART, anagrama composto pelas iniciais das palavras em língua 

inglesa, nomeadamente, Specific (Específico), Measurable (Mensurável), Achievable (Atingível), 

Realistic (Realista) e Time Bounded (Temporal), e buscaram dimensionar as pretensões 

específicas da direção da empresa, suscetíveis de mensuração, alcançáveis ao longo do 

tempo, realista com o mercado e mediante prazos bem definidos para sua execução.  
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Tabela 11 – Definição das Metas para cada Indicador da Empresa. 

 

Persp. Nº Indicadores-chave de Desempenho
Un. 

Med
Meta Polaridade Periodicidade Fórmulas

01 Taxa de crescimento das vendas totais. % 15% Aumento Mensal
[(Volume de vendas anual - Volume de vendas do ano anterior) / 

Volume de vendas do ano anterior] ×100

02 Número de missões comerciais efetivadas. Un. 5
Mínimo por 

país
Mensal N.º de missões comerciais realizadas.

03 Taxa de crédito oferecido ao cliente. % 25% Máximo Mensal [(Valor do crédito concedido / Valor total do projeto) × 100]

04 Prazo médio de recebimentos. Dias 10 Média Mensal [365 × Clientes / (Vendas + Prestação de Serviços)]

05 Fundo de Maneio (Ótica da Liquidez). € Depende Positivo Semanal Ativo Corrente – Passivo Corrente 

06 Prazo médio de pagamentos. Dias 60 Média Mensal [365 × Fornecedores / (Compras e FSE)]

07 Rendibilidade dos capitais próprios. % 20% Aumento Anual [(Resultado Líquido / Capital Próprio) × 100]

08 Rendibilidade das vendas. % 20% Aumento Anual [Resultado Líquido/(Vendas + Prestação de Serviços) × 100]

09 Volume de investimento em marketing . % 5% Média Anual
[(Volume do investimento em marketing / Volume de vendas 

anual) × 100]

10 Número de novos clientes prospetados. Un. 1000 Mínimo Mensal N.º de novos clientes em fase de prospeção.

11
Taxa de conversão de orçamentos em 

vendas.
% 90% Média Mensal [(N.º de orçamentos / N.º total de pedidos) × 100]

12 Satisfação dos clientes. 1 a 5 95%
Resultado 

acima de 4,5
Trimestral

Média do n.º de respostas de 1 a 5, da pesquisa de satisfação com 

o cliente, na qual os projetos são avaliados através de uma escala 

que vai de 1 (totalmente insatisfeito) a 5 (totalmente satisfeito)

13 Taxa de reclamações resolvidas. % 95% Mínimo Mensal
[(N.º de reclamações resolvidas / total de reclamações registadas) 

× 100]

14 Móveis sem defeito vendidos.

Sim 

e 

Não

95%
Resultado 

acima de 4,5
Trimestral

N.º de respostas Sim e Não, da pesquisa de satisfação com o 

cliente, na qual os móveis são avaliados após a instalação, 

utilizando as respostas SIM (=com defeitos) e NÃO (= sem 

defeitos)

15
Projetos em conformidade com o 

contratado pelo cliente.

Sim 

e 

Não

95%
Resultado 

acima de 4,5
Trimestral

N.º de respostas Sim e Não da pesquisa de satisfação com o 

cliente, na qual o projeto completo é avaliado após a instalação, 

utilizando as respostas SIM (=com defeitos) e NÃO (=sem 

defeitos)

16
Taxa de entregas dentro do prazo 

contratado.
% 95% Média Mensal [(N.º de projetos entregues no prazo / Total de projetos) × 100]

17
Número de pesquisas de preço nos 

concorrentes.
Un. 3 Mínimo Trimestral N.º de pesquisas de preço realizadas nos concorrentes

18 Taxa de descontos concedidos aos clientes. % 10%
Máximo por 

projeto
Mensal

[(Valor do desconto concedido por projeto / Valor total do 

projeto) × 100]

19
Número de novas linhas de móveis lançadas 

no mercado.
Un. 12 Mínimo Bimestral N.º de novas linhas de móveis lançados no mercado

20 Taxa de utilização da capacidade produtiva. % 20% Aumento Mensal

[(Volume de vendas - Volume de insumos consumidos - Volume 

de outros fornecimentos e/ou serviços prestados) / N.º médio de 

funcionários]

21 Taxa de produtividade por projeto % 20%
Redução horas 

p/ projeto
Mensal

[(N.º total de horas trabalhadas por projeto / Quantidade de horas 

padrão por projeto) -1 ]

22 Taxa de avaria dos equipamentos. % 90% Mínimo Mensal
[(N.º de equipamentos sem defeitos / N.º total de equipamentos 

da empresa) × 100]

23 Taxa de reaproveitamento de matéria-prima. % 50% Mínimo Mensal
[(N.º de resíduos armazenados para reciclagem / Total de resíduos 

produzidos) × 100]

24
Número de dias da distribuição dos 

projectos.
Un. Por sítio

Depende da 

localização
Mensal

Média de dias decorridos entre a saída dos móveis da empresa e a 

chegada no local acordado para instalação dos móveis.

25 Número de dias da instalação dos projectos. Un. Por sítio
Depende da 

localização
Mensal

Média de dias decorridos entre a finalização do projecto no local 

acordado e o retorno a empresa.

26
Taxa de mercadorias conforme com os 

pedidos.
% 95% Mínimo Mensal [(N.º de itens sem defeitos / N.º total de pedidos) × 100]

27
Taxa de cumprimento de prazos de entrega 

de mercadorias.
% 95% Mínimo Mensal

[(N.º de pedidos entregues no prazo /  N.º Total de pedidos) × 

100]

28 Número de reuniões com os fornecedores. Un. 2 Mínimo Mensal N.º de reuniões com os fornecedores

29
Número de novos produtos diferenciados 

desenvolvidos pela área de design .
Un. 12 Mínimo Mensal N.º de novos produtos concebidos desenvolvidos 

30
Número de portfólios distribuídos aos 

clientes (meio pessoal e eletrónico).
Un. 10 000 Mínimo Mensal N.º de portfólios distribuídos aos clientes

31
Número de acessos ao website  da empresa e 

plataformas digitais.
Un. 200 000 Média Mensal

Somatório do n.º de acessos ao site e o n.º de alcance de 

visualizações no Instagram e Facebook da empresa

32
Investimento em treinamento e capacitação 

por colaborador.
€ 300 € Mínimo Semestral

Valor do investimento total em treinamento / N.º total de 

trabalhadores

33
Número de horas de formação por cada 

colaborador
Un. 24 Mínimo Semestral N.º total de horas de capacitação / Efetivo médio no período

34 Número de ideias sugeridas por colaborador Un. 12 Mínimo Anual N.º de ideias fornecidas por funcionário 

35 Satisfação dos empregados 1 a 5 95%
Resultado 

acima de 4,5
Semestral

Média do n.º de respostas de 1 a 5, através de uma pesquisa com o 

colaborador, utilizando uma escala que vai de 1 (= totalmente 

insatisfeito) a 5 (= totalmente satisfeito)

36 Delegação de poderes. 

Sim 

e 

Não

75%
Resultados 

igual a SIM
Anual

N.º de respostas Sim e Não, através de uma pesquisa com o 

colaborador, utilizando as respostas SIM (= atribuídas novas 

responsabilidades) e NÃO (= não atribuídas novas 

responsabilidades)

37 Volume de investimento em TI. % 5% Média Anual
 [(Volume do investimento em TI/ Volume de vendas anual) × 

100]
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4.8.  Proposição das Iniciativas Estratégicas e Plano de Ação 

 
A negligência no planeamento desde a fase da constituição do negócio foi apontada 

por Everton Júnior (2017) como uma das especificidades das PME. Não obstante, o 

planeamento permanece deficitário na evolução dos pequenos negócios, que mesmo depois 

de formalizados continuam a ser “informais” em questões que exigem o mínimo de 

planeamento, como é o caso de esquematizar planos de ação para atingir os objetivos 

estratégicos. 

Durante a entrevista, o Sócio A, ao comentar a eventual existência de planos 

visando o alcande das estratégias, neste caso a estratégia de expansão da empresa para o 

mercado africano, disse “primeiro eu tenho a intenção, mas falta o plano de ação”.  

Como percebe, os planos de ação são também anseios, que nas PME geralmente 

são abordados apenas como o meio para cumprir as atividades de rotina da empresa e, tal 

como os objetivos estratégicos e as metas, não são estruturados de maneira formal e 

sistemática. 

Por fim, Kaplan e Norton (1996a) asseveram que o Balanced Scorecard também 

possui a missão de planear o alinhamento das iniciativas estratégicas com os objetivos e 

metas através de medidas que priorizam, avaliam, adaptam ou modificam as estratégias ao 

longo do plano estabelecido. 

Portanto, o plano de ação elaborado para a empresa segue os ensinamentos dos 

académicos idealizadores do BSC, ao sugerir iniciativas que direcionem com precisão os 

dirigentes e gestores rumo à concretização dos objetivos estratégicos. O programa também 

estabelece a identificação do responsável, o prazo limite de implantação da iniciativa, e a 

atualização do status de andamento da ação. 
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Tabela 12 – Proposição das Iniciativas Estratégicas e Planos de Ação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Persp. Objetivos Estratégicos Nº Iniciativas Estratégicas e Planos de Ação Responsável Prazo Status

Aumentar as vendas em novos e nos atuais 

mercados geográficos 
01

Definir missões comerciais para novos mercados e estudar a viabilidade de 

pontos de apoio comercial em Lisboa, Faro e Paris.

Aumentar a rentabilidade 02
Definir e acompanhar metas agressivas de vendas e redução de custos 

operacionais.

Gerir o risco do crédito 03
Lançar um plano de recuperação de contas a receber em atraso e definir formas 

de pagamento mais rígidas.

Assegurar a solidez financeira 04
Estabelecer rotinas diárias para o controlo de gestão, acompanhando o 

desempenho financeiro.

Conquistar novos clientes 05
Implantar um departamento comercial na empresa, com foco em prospeção de 

novos clientes.

Promover o prestígio da marca da empresa 06

Conceber campanhas publicitárias com foco nos 50 anos da empresa com 

depoimento de clientes satisfeitos e programar a participação em feiras 

internacionais de móveis.

Cumprir os requisitos de alto padrão de 

qualidade
07 Implementar um sistema de qualidade total.

Antecipar ou cumprir rigorosamente os 

prazos de entrega
08

Criar um sistema de monitoria de prazo de entrega rigorosa, com avisos diários da 

situação de cada projeto.

Estabelecer uma política de preços 

competitivos
09

Definir uma tabela de preços personalizada e com níveis diferentes de 

precificação. 

Introduzir produtos inovadores no mercado 10
Negociar parcerias com grandes cadeias de lojas para dispor de móveis com design 

inovadores.

Atender e cativar o cliente com nível 

máximo de excelência
11

Dispor de uma pesquisa de satisfação on line  para recolher as sugestões e as 

reclamações dos clientes de modo formal e dinâmico. 

Maximizar a capacidade produtiva da 

empresa
12

Elaborar um plano de modernização do maquinário, adequar o layout da empresa 

à linha de produção/montagem e estabelecer metas de produção individual.

Melhorar a relação com fornecedores 13
Formalizar as políticas de compras com os atuais fornecedores através de 

cláusulas mais rígidas de qualidade e atraso na entrega de mercadorias.

Otimizar o uso de recursos e eliminar os 

desperdícios
14

Criar um plano de ação para automatizar por completo o processo produtivo e 

definir um projeto para a reciclagem de produtos descartados.

Desenvolver novos produtos com design 

diferenciado
15

Reformular o departamento de design , introduzindo o núcleo de investigação de 

novos produtos.

Comunicar eficazmente o portfólio dos 

produtos
16

Reformular o website  da empresa, impulsionar as social media  e dispor de um 

portfolio on line  dos projetos.

Melhorar a logística de distribuição e 

instalação dos móveis
17

Instituir a função de gestão de frotas e viagens e estabelecer uma agenda 

eletrónica para controlo de datas e percursos rodoviários.

Melhorar a competência das pessoas 18
Estabelecer um plano semestral de formação dos colaboradores através de cursos 

e palestras.

Fomentar uma cultura de iniciativa dos 

colaboradores
19

Criar um projeto do tipo "adote uma idéia" que premia os colaboradores pelas 

sugestões concretizadas na empresa.

Criar um clima organizacional de motivação 

e empowerment 
20

Dispor de uma cartilha de RH com definição de funções, critérios de avaliação de 

desempenho, premiação e incentivos pelo crescimento na empresa e instituir o 

"Dia do Colaborador" para comemoração junto a equipe na data do aniversário.

Dispor de recursos tecnológicos avançados 21
Priorizar um novo sistema de gestão que integre toda a empresa e que seja 

acessível remotamente.
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Capítulo 5 – Discussão dos Resultados 

 
Estabelecida à fase de recolha de dados, o investigador procedeu à análise dos 

resultados do estudo, ao discutir as oportunidades de aprendizagem, bem como as 

possíveis limitações que foram verificadas no desenvolvimento da proposta de implantação 

do Balanced Scorecard na empresa. 

 Os primeiros resultados indicados pela pesquisa de campo mostram como o 

Balanced Scorecard conseguiu explorar a capacidade empreendedora dos gestores, de modo a 

converter as muitas intenções, desejos ou ideias num único relatório que detalha o percurso 

a ser seguido pelos sócios e gestores, com vista a melhorar o desempenho da empresa 

através da definição da estratégia.  

Portanto, mesmo que as competências de gestão dos diretores não sejam 

plenamente suficientes para corresponder às demandas mais complexas do ambiente de 

média atratividade no qual a sua empresa está inserida, o presente trabalho convidou-os a 

pensar, a entender, e a interligar os pontos críticos da empresa. Deste modo foi possível 

traduzir a experiência e perspetiva de vida de cada um deles num conjunto de objetivos, 

indicadores, metas e planos de iniciativas plausíveis de serem conquistados. 

 A pesquisa também provocou momentos de autoanálise na empresa. Ao serem 

pressionados a apresentar dados, informações e respostas às indagações do pesquisador, os 

dirigentes perceberam que boa parte dos elementos importantes para avaliar o desempenho 

ou formular a estratégia não existem na empresa. Os poucos que existem, alguns estão 

configurados de forma errada.   

Face ao exposto, afere-se nos pequenos negócios, antes de articular a avaliação de 

desempenho com a estratégia, se faz necessário criar ou corrigir medidas de controlo 

básicas, centradas nos aspetos financeiros de curto prazo. Neste sentido, impõe-se nas 

PME, primeiro, adequar o sistema de controlo de gestão para depois construir um sistema 

de gestão estratégica. 

 De facto, enquanto que nas maiores empresas o Balanced Scorecard desenvolve-se 

assente numa base já existente, nas pequenas empresas ele atua na criação da base. Um 

exemplo que vai ao encontro desta descoberta, apresenta como as metas são formuladas 

nas PME, aprovisionadas de acordo com a intuição de quem define e mediante a 

divulgação de um número aleatório sem o cuidado de uma análise mais aprofundada dos 

números ou dados históricos de crescimento, por exemplo. Tal situação é improvável de 
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acontecer numa grande empresa, visto o aparato de informações quantitativas e qualitativas 

que os departamentos dispõem para estimação das metas. 

No que se refere à elaboração do mapa estratégico não foram verificadas diferenças 

entre o formato desenhado para grandes ou pequenas empresas. A estrutura e a linguagem 

utilizadas convergiram para decompor a missão e a estratégia em indicadores interligados e 

nas suas relações de causa e efeito, permeadas nas quatro pespetivas do BSC. 

Outra questão para apreciação se refere à escolha da proposta de valor que é o 

ponto de partida de como a empresa deseja ser vista pelos seus clientes. Como referido 

anteriormente por Kaplan e Norton (2001), as grandes empresas diferenciam a sua 

proposta de valor ao escolher entre a excelência operacional, a intimidade com o cliente ou 

a liderança de produto.  

Todavia, não se considera compatível determinar a intimidade com o cliente como 

estratégia de diferenciação no universo das PME, porque a intimidade com o cliente já é 

uma característica indissociável dos pequenos negócios que, pela natureza de tamanho, 

conseguem estabelecer uma profunda relação de conhecimento, vínculo afetivo e empatia 

com o cliente, embora se registe que é uma relação que pode ser aperfeiçoada, por exemplo 

com a formalização de inquéritos de satisfação. 

A investigação também enfrentou controvérsias originárias entre a escuta ativa e a 

observação, pois algumas das opiniões coletadas na entrevista divergiram ou não 

encontrarem respaldo técnico nos dados e informações investigadas (e.g. ao ser 

questionado sobre o conhecimento dos índices de liquidez, endividamento e de 

rendibilidade da empresa, o Sócio A respondeu que os conhecia, todavia esses indicadores 

não estavam definidos na empresa).  

E, por último, o desafio de conceder um Balanced Scorecard nesta empresa despertou 

inicialmente desconfiança por parte da direção. Este comportamento ilustra o apego de 

muitos líderes das PME ao seu próprio estilo e método individual de gerir o negócio, e que 

é resistente às mudanças. À medida que a intervenção foi sendo finalizada e a metodologia 

conhecida, o Sócio A expressou total interesse em desenvolvê-la na empresa como uma 

“estratégia para organizar a empresa antes do aniversário de 50 anos”.  

Uma vez implementada, abre-se uma nova oportunidade para a comunidade 

científica na prossecução de novas investigações que aprofundem os estudos sobre os 

efeitos concretos do Balanced Scorecard na gestão das pequenas empresas. 
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Capítulo 6 – Considerações Finais 

 
Esta dissertação procurou examinar mais ao pormenor a metodologia de gestão 

denominada de Balanced Scorecard, aplicando-a numa pequena empresa tendo em conta as 

principais especificidades deste universo de organizações. 

A revisão da literatura expôs inicialmente as discrepâncias na definição do conceito 

de pequena e média empresa por alguns países e por blocos económicos mundiais, embora 

exista semelhança em alguns critérios utilizados para conceituá-las. Também foi 

apresentada a importância adquirida pelas PME no cenário internacional, dados o seu 

potencial económico e o seu protagonismo na geração de emprego. 

Foram também analisados os aspetos específicos relacionados com a gestão dos 

pequenos negócios. Esta revisão foi relevante para que se tornasse possível compreender 

que a diferença entre as grandes e as pequenas empresas não é determinada apenas pelo 

número de colaboradores ou faturação anual, mas, igualmente, por razões de dimensão 

qualitativa. Entre estas razões destacam-se a indefinição estratégica, a estrutura 

organizacional simples, os controlos financeiros deficitários, os recursos tecnológicos e 

humanos insuficientes, o processo decisório demasiadamente baseado no senso comum, 

entre outros aspetos elencados ao longo do estudo e que representam limitações e 

difuldades enfrentadas por dirigentes e gestores das PME. 

Apresentou-se o Balanced Scorecard, uma ferramenta na área de gestão, idealizada por 

Kaplan e Norton (1992, 1996a, 1996b, 2000, 2001 e 2004), que possui a virtude de conciliar 

a estratégia com os objetivos da organização através de medidas de resultado e de indução 

que, além de considerar os indicadores financeiros, também envolve ativos intangíveis 

críticos como processos, pessoas e culturas, criando um autêntico sistema de gestão 

estratégica nas organizações. 

Com o tempo e pelos bons resultados apresentados, esta metodologia ganhou 

notoriedade entre os pesquisadores, os consultores de gestão, os líderes de empresas 

privadas e de instituições públicas. Foi neste contexto de entusiasmo com o Balanced 

Scorecard, que as organizações menores também viram a oportunidade de beneficiarem da 

melhoria de desempenho provocada por esta ferramenta. Assim, novos estudos 

começaram a ser produzidos com o objetivo de testar a compatibilidade do BSC com a 

realidade dos pequenos negócios. 
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Entre estes estudos encontra-se, agora, esta dissertação, com a apresentação dos 

resultados da proposta de implantação do Balanced Scorecard numa pequena empresa 

portuguesa do setor do mobiliário. O processo construtivo desta tese decorreu a partir da 

análise e formulação estratégica da empresa, incluindo: a missão, os valores e a visão 

declarados; a proposição dos objetivos estratégicos; a seleção dos indicadores de 

desempenho; o desenho do mapa estratégico; e a definição das metas e iniciativas num 

plano de ação possível de ser alcançado. 

Reconhecidamente, para serem bem-sucedidos, estes ou quaisquer novos métodos 

introduzidos, processos alterados ou comportamentos adotados com o advento do Balanced 

Scorecard devem ser adaptados à luz das realidades tão típicas dos negócios de reduzida 

dimensão.  

Assim sendo, diante da avaliação geral do processo de implementação do projeto e 

dos primeiros resultados apresentados, conclui-se ser viável a aplicação do Balanced Scorecard 

na pequena empresa. A experiência demonstrou ser o BSC um instrumento útil no 

contexto dos desafios contemporâneos e futuros dos pequenos negócios, desde que sejam 

compreendidos o timing da adaptação e a necessidade de simplificação da metodologia às 

características deste importante tecido empresarial. 
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Anexos 

 

 
 

 

Para cada afirmação, atribuir notas: 1 – discordo totalmente 

2 – discordo 

4 – concordo 

5 – concordo totalmente 

Total da Coluna Média da Coluna

Total da Coluna Média da Coluna

Categoria da Empresa

QUESTIONÁRIO A - AS CINCO FORÇAS DE PORTER

1. Identificação

Classificação da Empresa

Atividade Econômica (CAE)

Tipo de Empresa

Faturação Anual

Número de Colaboradores

Ano de Fundação

O local, compatível com a concorrência, exigirá baixo investimento.

Não há exigências do governo que beneficiam empresas existentes ou limitam a entrada de novas empresas.

Empresas estabelecidas têm pouca experiência no negócio ou custos altos

É improvável uma guerra com os novos concorrentes.

O mercado não está saturado

4. Questões Força 2 -  AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS

Verifica-se uma enorme quantidade de produtos/serviços substitutos.

Produtos/serviços substitutos têm custos mais baixos que os das empresas existentes no negócio.

Empresas existentes não costumam utilizar publicidade para promover sua imagem e dos produtos/serviços.

3 – a questão é parte falsa e parte verdadeira 

Se não souber ou não se aplicar, deixe em branco.

3. Questões Força 1 -  AMEAÇA DE ENTRADA NO SETOR DE NOVAS EMPRESAS CONCORRENTES

É possível ser pequeno para entrar no negócio.

Empresas concorrentes têm marcas desconhecidas ou os clientes não são fiéis.

Baixo investimento em infra-estrutura, crédito a clientes e produtos.

Os clientes terão baixos custos para trocarem seus atuais fornecedores.

Tecnologia dos concorrentes não é patenteada. Não é necessário investimento em pesquisa.

Setores de atuação dos produtos/serviços substitutos estão em expansão, aumentando a concorrência.

2. Orientações de Preenchimento
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Total da Coluna Média da Coluna

Total da Coluna Média da Coluna

Total da Coluna Média da Coluna

QUESTIONÁRIO A - AS CINCO FORÇAS DE PORTER (CONTINUAÇÃO)

(     )  Força 3 -  PODER NEGOCIAL DOS CLIENTES

Acirrada disputa de preços entre os concorrentes.

Não há diferenciação entre os produtos/ serviços comercializados pelos concorrentes.

É muito dispendioso para as empresas já estabelecidas saírem do negócio.

8. Resultados Médios

Existe grande número de concorrentes, com relativo equilíbrio em termos de tamanho e recursos.

Data do Questionário

Cargo na Empresa

(     )  Força 4 -  PODER NEGOCIAL DOS FORNECEDORES

(     )  Força 5 -  RIVALIDADE ENTRE OS ATUAIS COMPETIDORES DO SETOR

7. Questões Força 5 - RIVALIDADE ENTRE OS ATUAIS COMPETIDORES DO SETOR

O setor onde se situa o negócio mostra lento crescimento. Uns prosperam em detrimento de outros.

Custos fixos altos e pressão no sentido de vender o máximo para cobrir estes custos.

Clientes são muito bem informados sobre preços e custos do setor.

Clientes trabalham com margens de lucro achatadas.

5. Questões Força 3 -  PODER NEGOCIAL DOS CLIENTES

Clientes compram em grandes quantidades e sempre fazem forte pressão por preços menores.

Produto/serviço vendido pela empresa representa muito nos custos dos clientes ou de suas compras.

Produtos/serviços que os clientes compram são padronizados.

(     )  Força 2 -  AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS

(     )  Força 1 -  AMEAÇA DE ENTRADA NO SETOR DE NOVAS EMPRESAS CONCORRENTES

9. Dados Adicionais

Os produtos comprados dos fornecedores são diferenciados.

Existem custos significativos para se mudar de fornecedor.

Ameaça permanente de os fornecedores entrarem no negócio do setor

O fornecimento de produtos, insumos e serviços necessários é concentrado em poucas empresas.

6. Questões Força 4 -  PODER NEGOCIAL DOS FORNECEDORES

Produtos/serviços adquiridos pelas empresas existentes não são facilmente substituídos por outros.

Empresas existentes no negócio não são clientes importantes para os fornecedores.

Materiais/ serviços adquiridos dos fornecedores são importantes para o sucesso dos negócios no setor.

Clientes não têm custos adicionais significativos se mudarem de fornecedores.

Há sempre uma ameaça dos clientes virem a produzir os produtos/serviços adquiridos no setor.

Produto/serviço vendido pela empresa existente não é essencial para melhorar os produtos do comprador.
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2.1

2.2

2.3

2.4

Categoria da Empresa

QUESTIONÁRIO B - ANÁLISE SWOT

1. Identificação

Classificação da Empresa

Atividade Económica (CAE)

Tipo de Empresa

Faturação Anual

Data do Questionário

Cargo na Empresa

3. Dados Adicionais

2. Questões

Quais são as forças - vantagens competitivas internas da empresa?

Quais são as fraquezas - vulnerabilidades da empresa?

Quais são as oportunidades - forças externas favoráveis à empresa?

Quais são Ameaças - obstáculos externos à empresa?

Número de Colaboradores

Ano de Fundação
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

Categoria da Empresa

GUIÃO DA ENTREVISTA C - DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

1. Identificação

Atividade Econômica (CAE)

Tipo de Empresa

Faturação Anual

Os planos de ação, visando alcançar as metas da empresa relacionadas às estratégias, estão definidos? 

Número de Colaboradores

Ano de Fundação

Classificação da Empresa

2. Questões

A Missão, Visão e Valores da empresa estão definidas e são conhecida pelos colaboradores?

As estratégias que permitem alcançar os objetivos da empresa estão definidas?

Os indicadores relacionados às estratégias estão determinados? 

As metas relacionadas às estratégias estão estabelecidas? 

A satisfação e as reclamações dos clientes são registradas e tratadas? 

O desempenho financeiro da empresa é analisado pelos dirigentes?

As receitas e despesas são conhecidas e controladas para garantir a permanência da empresa no mercado? 

São conhecidos os índices de liquidez, endividamento e de rendibilidade?

Existem resultados relativos à produtividade no trabalho?

A empresa possui acesso ao capital financeiro?

Os clientes atuais são conhecidos e agrupados?

As necessidades e expectativas dos clientes são conhecidas? 

As vendas são quantificadas e acompanhadas?

Os produtos e serviços são divulgados aos clientes? 

Existem estratégias de marketing?

É promovida a melhoria  dos produtos e dos serviços? 

O acompanhamento pós-venda é realizado?

Existem programas de fidelização?
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2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

Categoria da Empresa

GUIÃO DA ENTREVISTA C - DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL (CONTINUAÇÃO)

1. Identificação

Atividade Econômica (CAE)

Tipo de Empresa

Faturação Anual

Número de Colaboradores

Ano de Fundação

Classificação da Empresa

2. Questões

A seleção dos colaboradores é feita segundo padrões definidos e considera os requisitos da função? 

Existem métodos de captação de novos clientes?

Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com padrões documentados? 

A empresa dispõe de organigrama e fluxograma?

Os processos principais do negócio são controlados para garantir a satisfação das necessidades dos clientes? 

Os prazos de entrega dos produtos e serviços são cumpridos?

Os fornecedores da empresa são selecionados e avaliados segundo critérios definidos? 

As funções e responsabilidades das pessoas (gestores e colaboradores) estão definidas? 

Os gestores investem em seu desenvolvimento gerencial e aplicam os conhecimentos adquiridos na empresa? 

Os colaboradores são capacitados nas suas funções? 

Os perigos e riscos relacionados à saúde e segurança no trabalho são identificados e tratados? 

O bem-estar e a satisfação dos colaboradores são promovidos? 

Data da Entrevista

Cargo na Empresa

Os gestores compartilham informações com os colaboradores? 

Existe sistema informático disponível?

3. Dados Adicionais

Existem resultados relativos às formações ministradas para os colaboradores?

Existem resultados relativos à progressão remuneratória?
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