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Resumo 

 

Nos dias de hoje, o tratamento da informação é vital para o mundo dos negócios. Assim 
o recurso a ferramentas que sejam capazes de captar, organizar e distribuir informação 
relevante para o desenvolvimento da empresa torna-se essencial.  

Neste sentido, as ferramentas de Business Intelligence (BI) são um poderoso 
instrumento organizativo e, neste sentido o Balanced Scorecard (BSC) surge como uma 
poderosa ferramenta de suporte à gestão estratégica, na medida em que permite alinhar 
as actividades operacionais com a visão organizacional, fomentar a comunicação da 
estratégia e ainda a gerir o seu desempenho.  

O projecto de dissertação teve como principal objectivo a criação de um método cujo 
propósito é a aceleração do processo de desenvolvimento de Balanced Scorecards 
(BSC) adaptável às diversas organizações de serviços. 

Para o desenvolvimento do deste projecto foi efectuada a caracterização do negócio das 
empresas de serviços de software e identificação de aspectos comuns entre algumas 
organizações; o desenho e especificação da arquitectura; por último, a experimentação 
da metodologia aplicada a uma empresa em particular. 
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Abstract 

 

Actually, the information treatment is vital for the business environment. So the 
procurement of applications that enables the capture, organization and distribution of 
relevant information became essential for the enterprise development.   

In this sense, the Business Intelligence (BI) tools are a powerful organizational 
instrument and in this sense the Balanced Scorecard (BSC) is a helpful strategic 
management tool that enables the alignment of the operational activities with the 
enterprise vision, promotes the communication of the strategy and manages their 
performance.  

The main objective of the project was to create a method that allows the acceleration of 
the BSC development process adaptable to the diverse software services organization. 

The general methodology for the development of the dissertation project was 
decomposed in the following phases: a characterization of the industry of software 
services and an identification of common aspects of those organizations; design and 
specify the architecture; finally, the experimentation of the methodology applied into a 
particular enterprise.  
  



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

4 

 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço ao Professor Doutor Américo Azevedo pela total disponibilidade de tempo 
demonstrada, pelas adequadas sugestões de leitura, pelos comentários e conselhos, bem 
como pelo extraordinário empenho pessoal evidenciado ao longo de todo o processo de 
elaboração desta dissertação. 

Agradeço à empresa Wipro Retail, em particular ao Eng. José Ribas, pela prontidão e 
apoio demonstrados ao longo do desenvolvimento deste trabalho. 

 

  



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

5 

 

 

Índice 
 

Índice de figuras ............................................................................................................................ 7 

Glossário ....................................................................................................................................... 9 

1. Introdução ............................................................................................................................ 10 

1.1. Contexto .................................................................................................................................... 10 

1.2. Descrição do Problema e Principais Objectivos ........................................................................ 11 

1.3. Metodologia ............................................................................................................................... 12 

1.4. Organização do documento ...................................................................................................... 13 

2. Balanced Scorecard: Conceitos Principais ......................................................................... 15 

2.1. Fundamentos ............................................................................................................................ 15 

2.2. Perspectivas do BSC................................................................................................................. 18 

2.2.1.      Perspectiva Financeira ...................................................................................................................... 19 

2.2.2.      Perspectiva Clientes .......................................................................................................................... 20 

2.2.3.      Perspectiva Processos Internos ......................................................................................................... 21 

2.2.4.      Perspectiva Aprendizagem e Crescimento ......................................................................................... 22 

2.2.5.      Componentes das Perspectivas ......................................................................................................... 24 

2.2.6.      Ligação das Quatro Perspectivas ...................................................................................................... 24 

2.3. Metodologias ............................................................................................................................. 26 

2.4. Suporte Tecnológico.................................................................................................................. 29 

2.5. Síntese ...................................................................................................................................... 32 

3. Automatização na criação de BSC ...................................................................................... 33 

3.1. Conceito Geral .......................................................................................................................... 33 

3.2. Processo Habitual de Desenvolvimento e Implementação ........................................................ 35 

3.2.1.      Diagrama de Casos de Usos ............................................................................................................. 35 

3.2.2.      Diagrama de Classes ......................................................................................................................... 39 

3.3. Processo de Desenvolvimento e Implementação Proposto ...................................................... 40 

3.4. Especificação da Arquitectura Proposta .................................................................................... 43 

3.5. Definição do Modelo de Gestão ................................................................................................ 44 

3.5.1.      Caracterização ................................................................................................................................... 44 

3.5.2.      Especificação do Caso de Uso Definir Modelo de Gestão .................................................................. 45 

3.6. Definição da Visão..................................................................................................................... 47 

3.6.1.      Caracterização ................................................................................................................................... 47 



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

6 

 

3.6.2.      Processo de Definição da Visão ........................................................................................................ 49 

3.6.3.      Especificação de Caso de Uso Definir Visão ..................................................................................... 50 

3.7. Caracterização da Empresa ...................................................................................................... 51 

3.7.1.      Caracterização ................................................................................................................................... 51 

3.7.2.      Especificação do Caso de Uso Caracterizar Empresa ....................................................................... 52 

3.8. Selecção de Objectivos ............................................................................................................. 53 

3.8.1.      Caracterização ................................................................................................................................... 53 

3.8.2.      Especificação Caso de Uso Seleccionar Objectivos ........................................................................... 54 

3.9. Selecção de Indicadores ........................................................................................................... 56 

3.9.1.      Caracterização ................................................................................................................................... 56 

3.9.2.      Especificação Caso de Uso Seleccionar Indicadores ......................................................................... 56 

3.10. Geração do Modelo BSC ........................................................................................................... 57 

3.10.1.    Caracterização ................................................................................................................................... 57 

3.10.2.    Especificação do Caso de Uso Gerar Modelo BSC ............................................................................ 58 

3.11. Refinamento do Modelo ............................................................................................................ 59 

3.11.1.      Caracterização ................................................................................................................................. 59 

3.11.2.      Especificação de Caso de Uso Refinar Modelo ................................................................................ 59 

3.12. Balanced Scorecard Multi-nível ................................................................................................. 61 

3.13. Requisitos para Implementação ................................................................................................ 62 

3.14. Síntese ...................................................................................................................................... 63 

4. Caso Prático ........................................................................................................................ 64 

4.1. Caracterização da Industria de Software ................................................................................... 64 

4.2. Modelo de Gestão ..................................................................................................................... 66 

4.3. Visão ......................................................................................................................................... 68 

4.4. Caracterização da Empresa ...................................................................................................... 69 

4.5. Modelo BSC .............................................................................................................................. 69 

4.6. Mapa Estratégico ...................................................................................................................... 73 

4.7. Protótipo .................................................................................................................................... 75 

5. Conclusão ............................................................................................................................ 79 

5.1. Principais Conclusões ............................................................................................................... 79 

5.2. Perspectivas de Desenvolvimento Futuro ................................................................................. 80 

Referências bibliográficas ........................................................................................................... 81 

ANEXO A: Repositório de Objectivos ......................................................................................... 84 

 



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

7 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1: Quatro processos para gerir a estratégia (Kaplan e Norton, 1996) ............................. 17 

Figura 2: Quatro perspectivas do BSC ....................................................................................... 18 

Figura 3: Perspectiva de clientes esquema relacional (Kaplan e Norton, 1996) ........................ 21 

Figura 4: Cadeia de valor na formulação de BSC ....................................................................... 22 

Figura 5: Mapa Estratégico ......................................................................................................... 25 

Figura 6: BSC traduz Missão, Valores, Visão e Estratégia (Niven 2005) ................................... 27 

Figura 7: Questões Genéricas para cada perspectiva BSC ....................................................... 27 

Figura 8: Metodologia de Desenvolvimento de BSC .................................................................. 28 

Figura 9: Esquema do modelo de Automatização ...................................................................... 34 

Figura 10: Composição por Perspectiva ..................................................................................... 35 

Figura 11: Diagrama de Casos de Usos da fase de Projecto ..................................................... 37 

Figura 12: Diagrama de Casos de Usos da fase de Desenvolvimento ...................................... 38 

Figura 13: Diagrama de Casos de Usos da fase de Implementação ......................................... 38 

Figura 14: Diagrama de Classes para Construção de BSC ....................................................... 40 

Figura 15: Arquitectura de Balanced Scorecard Genérico ......................................................... 41 

Figura 16: Modelo de Balanced Scorecard Genérico ................................................................. 42 

Figura 17: BSC Genéricos por segmento ................................................................................... 42 

Figura 18: Diagrama de Casos de Usos – Modelo de Arquitectura Geral .................................. 44 

Figura 19: Componentes genéricas de um modelo de gestão ................................................... 45 

Figura 20: Diagrama de Actividades - Definir Modelo de Gestão ............................................... 46 

Figura 21: Decomposição Genérica da Visão ............................................................................. 48 

Figura 22: Relacionamento Genérico entre Objectivos .............................................................. 48 

Figura 23: Processo de Definição de Visão ................................................................................ 50 

Figura 24: Diagrama de Sequência do Caso de Uso – Definir Visão ......................................... 51 

Figura 25: Diagrama de Actividades do Caso de Uso – Caracterizar Empresa ......................... 53 

Figura 26: Diagrama de Actividades do Caso de Uso – Seleccionar Objectivos ....................... 55 

Figura 27: Diagrama de Actividades do Caso de Uso – Seleccionar Indicadores ..................... 57 

Figura 28: Diagrama de Actividades do Caso de Uso – Gerar Modelo BSC ............................. 58 

Figura 29: Diagrama de Actividades do Caso de Uso – Refinar Modelo BSC ........................... 60 

Figura 30: Balanced Scorecard Multinível .................................................................................. 62 

Figura 31: Empresa de Serviços de Software ............................................................................. 65 



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

8 

 

Figura 32: Definir Visão – Wipro Retail ....................................................................................... 68 

Figura 33: Balanced Scorecard - Estratégia ............................................................................... 71 

Figura 34: Balanced Scorecard – Matriz ..................................................................................... 72 

Figura 35: Mapa Estratégico – Wipro Retail ............................................................................... 74 

Figura 36: Protótipo - Informação geral ...................................................................................... 75 

Figura 37: Protótipo - Informação detalhada de perspectiva ...................................................... 76 

Figura 38: Protótipo - Informação detalhada indicador (1) ......................................................... 77 

Figura 39: Protótipo - Informação detalhada indicador (2) ......................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

9 

 

 

Glossário 

  

BI  –  Business Intelligence 

BSC  –  Balanced Scorecard 

EBIT  – Earnings Before Interest and Taxes 

ERP  – Enterprise Resource Planing 

TI  –  Tecnologias de Informação 

UML  –  Unified Modeling Language 
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1. Introdução 

 

Neste capítulo é efectuado um enquadramento à problemática do desenvolvimento e 

implementação de BSC e ainda a apresentação da proposta de uma nova abordagem 

metodológica para esse efeito. Além disso, encontra-se descrita a metodologia seguida 

para a elaboração do projecto de dissertação e ainda a estruturação e organização do 

documento. 

 

   

1.1. Contexto 

 

À medida que a sociedade de informação evolui, as organizações deparam-se 
constantemente com novos desafios. Neste sentido a melhoria contínua da prestação de 
serviços por parte das empresas é vital para os seus negócios. Uma vez que apenas desta 
forma conseguem responder ao aumento da concorrência, à necessidade de diminuir 
custos e optimizar recursos para fazer frente às divergências económico financeiras a 
nível mundial, e ainda à crescente exigência por parte dos clientes em obter mais e 
melhores serviços e a necessidade de obter a sua máxima satisfação. 

Para uma empresa conseguir melhorar a prestação dos seus serviços a um ritmo 
contínuo, precisa de ter o conhecimento necessário acerca da qualidade e nível de 
desempenho dos mesmos. É ainda necessário saber se estes se encontram alinhados com 
a estratégia definida pelos gestores de topo da organização, a fim de conseguiram 
alcançar os seus objectivos. Torna-se, portanto, imperativa a definição de métricas 
capazes de avaliar quantitativamente a prestação do serviço. Com esta medição, é 
possível à empresa conhecer os seus pontos de falha, isto é, os aspectos nos quais pode 
melhorar a sua performance. 

Waggoner (1999), argumentou que a medição de desempenho em negócios serve o 
propósito de monitorar o desempenho, identificar as áreas que requerem maior atenção, 
aumentar a motivação, melhorar a comunicação e reforçar a contabilidade. 

Tendo em conta os aspectos anteriormente mencionados, o recurso por parte das 
organizações a ferramentas ou sistemas de Business Intelligence (BI) revela-se 
essencial. Segundo Cody e Kreulen (2002), os sistemas de BI combinam dados com 
ferramentas analíticas de forma a disponibilizar informação relevante para a tomada de 
decisão. O objectivo destes sistemas é melhorar a disponibilidade e qualidade de 
informação que para auxilie os gestores na tomada de decisão.  

O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta que pode ajudar os gestores à tomada de 
decisões e a interligar as actividades de hoje com os objectivos futuros. Por outras 
palavras, deve traduzir a visão da empresa para todos os seus elementos, de forma a 
permitir que a estratégia esteja disponível, visível e clara para todos, possibilitando que 
cada área ou pessoa consiga entender como é que as suas actividades suportam ou se 
encaixam na estratégia global.  
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O BSC oferece aos gestores uma forma de assegurar que todos os níveis da organização 
entendem a estratégia a longo-prazo que quer os objectivos departamentais quer dos 
indivíduos estão alinhados com ela (Kaplan e Norton 1996). 

Paul Niven (2006) refere que idealmente o BSC é criado através de uma partilhada 
compreensão e tradução da estratégia organizacional decomposta em objectivos, 
medidas, metas e iniciativas em cada uma das perspectivas. 

O uso de ferramentas de BSC torna-se, por isso, essencial para conseguir o alinhamento 
entre as actividades de negócio e a visão e estratégia empresarial. Para conseguir obter o 
maior partido das funcionalidades que o BSC oferece, o recurso a aplicações 
informáticas é essencial, pois apenas desta forma os gestores conseguem obter em 
tempo real a informação necessária, e com qualidade para que possam tomar as suas 
decisões de forma sustentada.   

A indústria objecto de estudo deste projecto de dissertação é a indústria de serviços de 
software, pois é uma área onde é possível encontrar grandes sinergias entre as diversas 
organizações membros. 

A empresa alvo1 deste estudo é uma empresa prestadora de serviços de software, 
especializada na implementação de soluções de tecnologias de informação para o 
negócio do retalho. Esta organização demonstrou interesse na experimentação de uma 
aplicação de suporte tecnológico de BSC. Para conseguir tirar partido da ferramenta, a 
empresa necessita de definir um modelo de BSC que lhe permita, de forma eficaz, fazer 
o acompanhamento, medição e avaliação das suas actividades e garantir que estas 
estejam a ser desempenhadas de acordo com a estratégia traçada. 

 

 

1.2. Descrição do Problema e Principais Objectivos 

 

O conceito de Balanced Scorecard já vem sendo alvo de estudo desde os anos 90. 
Assim, já muito foi dito, escrito e desenvolvido acerca do assunto, tornando possível 
apurar que o seu sucesso e utilidade são mais do que evidentes.  

Pode-se, portanto, afirmar, através da leitura dos inúmeros casos de sucesso publicados 
sobre o assunto, que o BSC é uma ferramenta crucial para que uma empresa acompanhe 
a evolução do mercado através do desenvolvimento e implementação da sua estratégia. 

Existem diversas abordagens para o desenvolvimento e implementação de BSC. No 
entanto, o este desenvolvimento é um processo complexo e demorado, uma vez que são 
tomadas em consideração apenas as características específicas de uma determinada 
empresa, não sendo devidamente aproveitados os aspectos comuns entre as várias 
organizações do mesmo sector.  

                                                 
1 Wipro Retail 
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Actualmente, para criar um modelo de BSC de modo a alinhar as actividades 
operacionais com a estratégia da organização, é necessário efectuar enumeras reuniões 
com os gestores de topo da mesma. O objectivo de tais reuniões é obter consenso sobre 
a estratégia a seguir. A isto, segue-se a fase durante a qual a mensagem deverá ser 
transmitida para todos os membros da organização. É apenas nesta altura que se vão 
pensar quais os indicadores e medidas que devem ser definidos com vista ao alcance dos 
objectivos estratégicos. Só após a obtenção de consenso é que se avança para a 
definição de dependências entres as demais perspectivas e indicadores. 

Desta forma, este é um processo bastante demorado que envolve muitas pessoas e 
consome imensos recursos, tornando-se assim bastante dispendioso, ou seja, hoje em 
dia o desenvolvimento e implementação de BSC não são suficientemente eficientes. 

Assim neste sentido, de forma a ir de encontro a esta problemática pretende-se definir 
uma metodologia, suportada por tecnologias de informação, que permita um 
desenvolvimento de BSC de forma mais eficiente. 

Este método deverá ter a capacidade de automatizar e acelerar o processo de construção 
de um BSC e com isto introduzir uma maior eficiência em todo o processo, aspecto 
fundamental na actualidade das organizações.  

O objectivo deste método consiste na criação de um modelo de desenvolvimento 
suficientemente flexível e adaptável que possa ser utilizado para qualquer organização. 

Para que isso seja possível, torna-se necessário que a especificação deste método 
apresente uma linguagem formal que possa ser compreendida pelas variadas classes de 
profissionais.  

Após isto, pretende-se verificar se o método é viável e capaz de dar origem a modelos 
de BSC que se enquadrem nas necessidades das empresas e que possam ser suportados 
tecnologias de informação. 

Outro objectivo consiste em descobrir se existe a possibilidade de industrializar o 
desenvolvimento de BSC, ou seja, se, de algum modo, é possível utilizar este método de 
automatização para prestar o serviço de apoio ao desenvolvimento de BSC de forma 
mais rápida, fácil e menos dispendiosa.  

 

 

1.3. Metodologia 

 

Tendo em consideração o tema e o contexto do projecto de forma a alcançar tais 
objectivos foi seguida a seguinte metodologia: 

Em primeiro lugar, foi efectuada uma revisão bibliográfica acerca do BSC, com o 
propósito de obter conhecimento acerca do que já foi desenvolvido e estudado na área. 
Foram consultadas publicações sobre o domínio de trabalho, tais como teses, 
dissertações, artigos, ou revistas conceituadas na área. 
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Em seguida, e pelo facto da empresa alvo estar enquadrada na indústria de serviços de 
software, foi realizado um estudo acerca dos aspectos específicos da indústria. Este 
estudo consistiu na pesquisa, consulta e análise de publicações – casos de estudo, 
artigos e informações disponibilizadas pelas próprias empresas – acerca de algumas 
empresas da indústria.  

Após o agrupamento da informação acerca das características da indústria, foi efectuada 
uma análise comparativa entre algumas organizações, com o fim de conseguir 
identificar sinergias entre as empresas para desenhar um modelo ideal. 

Após a concretização das fases anteriores, foi determinada uma arquitectura que 
fomente o desenvolvimento de um modelo de BSC genérico adaptável a qualquer 
organização da indústria. 

Seguiu-se a quarta etapa, e com esta a necessidade recolher, organizar e agrupar os 
componentes tipicamente utilizados na definição de um BSC, tais como os objectivos, 
indicadores, metas e iniciativas. 

De seguida, a quinta fase consistiu na modelação e especificação da arquitectura geral e 
da metodologia de implementação. Aqui estará discriminada a forma como a 
metodologia está montada e como esta deverá ser seguida.  

A sexta etapa consistiu na elaboração de um caso prático, onde foi aplicada a 
metodologia proposta a uma organização em particular. Esta aplicação permitiu avaliar 
a aplicabilidade da metodologia proposta.  

Por último, para a validação do método, foi validada junto da organização a fiabilidade 
e exequibilidade do modelo de automatização proposto. 

 

 

1.4. Organização do documento 

 

O presente documento encontra-se organizado em cinco capítulos: 

No capítulo 1, são apresentados o tema e o contexto em que o projecto vai ser 
desenvolvido, assim como a forma como este será elaborado. 

No capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica acerca do BSC, explorando os 
seus principais conceitos, metodologias de implementação e características desejáveis 
para o suporte tecnológico à ferramenta. 

No capítulo 3 vai ser especificada a arquitectura para o modelo de automatização do 
processo de desenvolvimento de BSC, a forma como a arquitectura deve ser seguida e 
aplicada em qualquer organização através da definição da visão até à escolha de 
objectivos e indicadores que poderão operacionalizar a estratégia.  

No capítulo 4 vai ser apresentado um caso prático da aplicabilidade da metodologia, 
com a caracterização do sector de actividade da organização alvo e seguimento da 
arquitectura proposta até a definição de um modelo de BSC. 
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Para terminar, no capítulo 5 serão apresentados um conjunto de conclusões e 
considerações pessoais acerca do trabalho a realizar, assim como as possíveis evoluções 
da metodologia para o futuro. 
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2. Balanced Scorecard: Conceitos Principais 

 

Neste capítulo encontra-se efectuado o enquadramento teórico aos principais conceitos 

do BSC. Aqui encontram-se descritas as principais ideias, discriminados os principais 

componentes da ferramenta, tais como as perspectivas, objectivos, indicadores, metas, 

iniciativas, mapas estratégicos, as principais metodologias de desenvolvimento e ainda 

identificadas as características que as ferramentas de suporte tecnológico ao BSC devem 

ter. 

 

 

2.1. Fundamentos 

 

Nos anos 90, R. Kaplan e D. Norton, desenvolveram o Balanced Scorecard (BSC) com 
o intuito de melhorar os sistemas de medição de desempenho, que eram essencialmente 
focados nos resultados financeiros (Kaplan e Norton 1996). Estes sistemas 
apresentavam grandes limitações face à necessidade crescente das organizações 
progredirem na forma como criam valor para o cliente na oferta e prestação os seus 
serviços.  

O BSC propunha uma abordagem mais ampla, uma vez que, para além da perspectiva 
financeira, teria também em consideração as perspectivas dos clientes, processos 
internos e aprendizagem organizacional. O propósito desta abordagem foi fazer com que 
as empresas tomassem consciência da importância dos aspectos intangíveis na oferta de 
valor para os seus clientes. 

As organizações devem valorizar os aspectos intangíveis e intelectuais de forma a 
garantir uma elevada qualidade dos produtos e serviços, a motivação e capacidades dos 
colaboradores, os processos internos eficazes e ainda a satisfação e lealdade dos clientes 

(Kaplan e Norton 1996). 

O BSC consiste num apropriado, consistente e balanceado conjunto de indicadores de 
desempenho, que agregados mostram se a empresa e as suas subunidades melhoraram o 
seu desempenho ao longo da cadeia das actividades e resultados (Schaltegger e Burrit 
2000). 

Utilizando o BSC como uma forma de traduzir a estratégia as organizações conseguem 
criar uma nova linguagem de medição que serve para guiar todas as acções dos 
funcionários para o seguimento da direcção desejada (Niven 2006). 

O BSC surge assim como uma ferramenta que possibilita aos gestores transmitir de 
forma clara e compreensiva qual a missão e estratégia para toda a organização. Por 
outras palavras, esta ferramenta é vista como um sistema de gestão estratégico assente 
em quatro processos: 
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• Traduzir a visão – definir claramente e de forma consensual qual a 
visão da empresa, isto é, o que pretende alcançar.  
Os gestores de topo devem auxiliar as equipas de projectos de áreas 
chave para monitorar e compreender o ambiente dinâmico e em 
constante mutação a que uma organização está sujeita, bem como 
providenciar a visão para as equipas dos projectos e para o negócio. Os 
membros das equipas dos projectos devem clarificar a visão e agir de 
forma a implementar essa visão por toda a organização (Hao-Chen 
Huang 2009). 
Ao introduzir em medidas, o BSC força os gestores a acordarem acerca 
das métricas que vão utilizar para operacionalizar a sublime visão 
(Kaplan e Norton 1996). 
 

• Comunicar e Interligar – disponibilizar e comunicar a estratégia para 
todos os elementos da organização. Todos devem compreender de que 
forma as suas tarefas sustentam a estratégia global. 
Kaplan e Norton (1996), defendiam que a implementação de uma 
estratégia começa com a educação daqueles que a vão executar. Com a 
comunicação, o BSC promove o compromisso e a responsabilidade para 
a estratégia de negócio a longo-prazo (Kaplan e Norton 1996). 
 

• Plano de negócio – permite à empresa integrar o seu negócio com os 
planos financeiros, definindo metas, alinhando iniciativas estratégicas, 
alocando recursos às actividades e estabelecendo marcos. 
As equipas, tipicamente, produzem com elevada eficácia e criatividade 
opiniões estratégicas para responder às mudanças que o negócio enfrenta. 
Os membros dessas equipas tentam formular estratégias de negócio 
claras baseadas em análises profundas (Hao-Chen Huang 2009). 
Kaplan e Norton (1996), acreditam que a disciplina da criação de BSC 
força as organizações a integrar o plano estratégico e o plano orçamental, 
de modo a assegurar que as estimativas financeiras na verdade suportam 
os alvos estratégicos. 

 
• Aprendizagem e revisão – permite à organização descobrir pontos de 

falha e identificar soluções para melhoria das suas actividades. 
Segundo Kaplan e Norton (1996), ao fornecer um mecanismo para 
revisão e resposta estratégico, o BSC ajuda as organizações a fomentar 
um tipo de aprendizagem tipicamente em falta nas empresas: a 
capacidade de reflectir nas inferências e teorias de ajusto acerca das 
relações causa e efeito.  
Esta reflexão permite às empresa proceder a um contínuo refinamento 
das suas estratégias (Kaplan e Norton 1996).   

 
A figura seguinte reflecte as relações existentes entre os quatro processos 
descriminados. 



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

17 

 

 

Figura 1: Quatro processos para gerir a estratégia (Kaplan e Norton, 1996) 

 

Segundo Neely (2008), as organizações utilizam o BSC para comunicar o progresso 
contra os objectivos estratégicos e encorajar o sentimento de propriedade e 
estabelecimento de objectivos nos níveis mais baixos da organização. 

Tal como já foi referido, o BSC complementa as medidas financeiras do desempenho 
passado com medidas para dirigir o desempenho futuro. A ferramenta examina o 
desempenho de uma organização através de quatro perspectivas – financeiros, clientes, 
processos internos e aprendizagem e crescimento. A visão e a estratégia de uma 
organização são traduzidas por toda a organização em forma de medidas e de 
objectivos. 

As medidas de desempenho deixaram de ser apenas parte das filosofias de gestão mais 
amplas e começaram a ganhar uma identidade própria como "o processo de quantificar a 
eficiência e eficácia das acções passadas através da aquisição, colecção, ordenação, 
análise, interpretação e disseminação dos dados apropriados" (Neely 1998). 

O condutor central do BSC foi a deslocação do foco dos gestores em medidas 
financeiras de curto prazo, para o foco em gerar valor económico no longo prazo (Neely 
2008). 

Neely defende ainda que, o BSC clarifica e ajuda a definir a estratégia de negócio das 
organizações, pois permite a integração da estratégia com medições de desempenho e 
isto fornece um conjunto compreensivo de medidas atingíveis, que sejam claras e 
compreendidas pelos funcionários.  

O autor refere também que esta compreensão por parte dos funcionários aumenta o 
debate e a interiorização da estratégica por parte dos funcionários e que isto permite aos 
indivíduos efectuar uma contribuição mais eficiente para a performance organizacional. 



 

 

2.2. Perspectivas do BSC

 

Kaplan e Norton (1996) 
utilizadas para alinhar as estratégias operacionais em quatro perspectivas fundamentais 
de modo a também responder a quatro questões fundamentais:

• Financeira – De que forma devemos ser vistos pelos no
• Clientes – De que forma é que os clientes nos vêem? 
• Processos Internos –
• Aprendizagem e Crescimento 

continuar a criar valor?

 

A figura seguinte reflecte o r
aspectos centrais a visão e a estratégia. 

 

 

As perspectivas são traçadas de uma forma integrada, de modo a complementarem
mutuamente. Com isto, é possível verificar relações de causa e efeito entre as variáveis, 
sendo este um ponto decisivo para a definição estratégica da empresa. Assim, estas 
contribuem para a identificação das actividades críticas de criação de valor.

A visão consiste na declaração do futuro desejado para a organização, isto é, o que a 
empresa quer ser no futuro. A estratégia consiste em definir a forma como a empresa 
pretende alcançar os seus objectivos.

Automatização do Processo de Desenvolvimento 

erspectivas do BSC 

 defendem que a missão, visão e políticas de gestão são 
utilizadas para alinhar as estratégias operacionais em quatro perspectivas fundamentais 
de modo a também responder a quatro questões fundamentais: 

De que forma devemos ser vistos pelos nossos accionistas?
De que forma é que os clientes nos vêem?  

– Em que precisamos de ser excelentes? 
Aprendizagem e Crescimento – Onde precisamos de melhorar e inovar para 
continuar a criar valor? 

A figura seguinte reflecte o relacionamento entre as perspectivas do BSC tendo como 
aspectos centrais a visão e a estratégia.  

Figura 2: Quatro perspectivas do BSC 

As perspectivas são traçadas de uma forma integrada, de modo a complementarem
om isto, é possível verificar relações de causa e efeito entre as variáveis, 

sendo este um ponto decisivo para a definição estratégica da empresa. Assim, estas 
contribuem para a identificação das actividades críticas de criação de valor.

a declaração do futuro desejado para a organização, isto é, o que a 
empresa quer ser no futuro. A estratégia consiste em definir a forma como a empresa 
pretende alcançar os seus objectivos. 
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defendem que a missão, visão e políticas de gestão são 
utilizadas para alinhar as estratégias operacionais em quatro perspectivas fundamentais 

ssos accionistas? 

Onde precisamos de melhorar e inovar para 

elacionamento entre as perspectivas do BSC tendo como 

As perspectivas são traçadas de uma forma integrada, de modo a complementarem-se 
om isto, é possível verificar relações de causa e efeito entre as variáveis, 

sendo este um ponto decisivo para a definição estratégica da empresa. Assim, estas 
contribuem para a identificação das actividades críticas de criação de valor. 

a declaração do futuro desejado para a organização, isto é, o que a 
empresa quer ser no futuro. A estratégia consiste em definir a forma como a empresa 
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“A estratégia (…) pode ser vista como um conjunto de hipóteses sobre causa e efeito” 
(Kaplan e Norton 1996). 

 

 

2.2.1. Perspectiva Financeira 

 

Niven (2005), defende que a perspectiva financeira do BSC permite indicar o sucesso 
financeiro sobre a perspectiva dos stakeholders e oferece uma ferramenta para rastrear 
esse sucesso ao longo do tempo. 

A perspectiva financeira é indispensável para conhecer quais as consequências 
económico-financeiras das actividades operacionais. É vital para um organização a 
obtenção de rentabilidade económica e financeira, pois, apenas desta forma, conseguirá 
continuar no activo e competir no mercado para e alcançar o futuro desejado. 

É relevante para os gestores obterem conhecimento acerca da rentabilidade do capital, 
fluxos de caixa, gestão do risco ou análise do proveito obtido com os clientes, para que 
consigam tomar medidas ou decisões que vão de encontro à estratégia, assim como 
implementar medidas correctivas de modo a melhorar a situação. 

O BSC procura enquadrar os objectivos financeiros de uma forma ampla, interagindo 
com as restantes perspectivas, no sentido de facilitar aos gestores identificar em quais 
destas devem actuar num dado momento de modo a que os objectivos financeiros sejam 
alcançados (Kaplan e Norton 1996). 

De acordo com Niven (2005), todas as empresas devem criar valor para os seus 
stakeholders, pois são estes que providenciam o capital necessário para gerir as 
actividades operacionais com eficiência e eficácia. 

Segundo o autor, esta perspectiva tipicamente agrega objectivos e medidas relacionadas 
com a condução do crescimento das receitas; vender mais produtos e serviços a 
clientes ou introduzir novos produtos e serviços no mercado e ainda maximizar a 
produtividade; baixar os custos e utilizar activos sobre controlo da empresa o mais 
eficiente possível. 

Assim é possível apurar que esta perspectiva se foca em objectivos relacionados com a 
eficiência da empresa entregando valor aos stakeholders, aumentando as receitas, e 
melhorando a produtividade. 

Niven (2005) apresenta um conjunto de indicadores financeiros normalmente utilizados: 
total de activos, fluxo de caixa, lucro em percentagem de vendas, lucro por funcionário, 
rendimento patrimonial líquido (ROE), rendimento sobre capital empregado (ROCE), 
taxa de retorno sobre capital investido (ROI), dias a pagar, valor económico adicionado 
(EVA), valor de mercado adicionado (MVA). 
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2.2.2. Perspectiva Clientes 

 

Kaplan e Norton (1996), defendem que a perspectiva de cliente permite alinhar os 
principais frutos resultados das medições, tais como a satisfação, lealdade, retenção e 
rendimento de o mercado alvo. 

A perspectiva dos clientes facilita a identificação dos valores reconhecidos pelos 
clientes, que aumentam a capacidade competitiva da empresa. Com esta medida, os 
gestores podem identificar os segmentos de clientes nos quais a organização terá 
possibilidades de obter uma maior rentabilidade, avaliar o grau de satisfação dos 
clientes em relação aos serviços prestados e conhecer a evolução da aquisição e 
retenção de clientes na empresa. A informação obtida nesta perspectiva espelha os 
valores associados à prestação do serviço, reputação da empresa, quota de mercado e 
fidelização de clientes. 

Uma das principais prioridades dos órgãos de gestão das organizações é a importância e 
o valor que os clientes representam para estes. Independentemente do tipo de 
organizações de que estejamos a falar, isto é, quer sejam organizações com ou sem fins 
lucrativos, o foco das atenções da gestão deverão ser os clientes e a garantia da sua 
máxima satisfação (Kaplan e Norton 1996). 

O conjunto de objectivos definidos nesta perspectiva, segundo Matos (2006), deve 
permitir aos gestores obter uma ideia clara dos segmentos e nichos de mercado que 
procuram atingir e quais os principais valores que os clientes pretendem satisfazer. 

Niven (2005), afirma que para as organizações desenvolverem um BSC devem em 
primeiro lugar conhecer de forma clara quais os seus clientes. Sendo necessário de 
seguida articular o que os clientes esperam da organização e que valor a empresa 
oferece a esses clientes. 

A melhor forma de uma organização obter mais-valias no que concerne aos clientes, é 
garantindo a sua máxima satisfação, apostando na qualidade dos produtos e serviços 
prestados, bem como num prestigiado relacionamento.  

Nível refere ainda que tipicamente, as empresas apresentam três propostas de valor aos 
seus clientes: 

• Produtos ou serviços com as ultimas inovações; 
• Fornecendo soluções para satisfazerem a totalidade das necessidades dos 

clientes; 
• Excelência operacional. 

Os principais factores de decisão, por parte do cliente, na escolha de organização: 

• Prazos (de execução, de entrega); 
• Qualidade intrínseca dos produtos e serviços;  
• Níveis e custos do serviço. 

De uma maneira geral, os clientes valorizam o tempo, a qualidade, o nível de serviço e 
os custos de bens e serviços que uma empresa disponibiliza (Matos 2006).  
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A utilização do BSC obriga a que os gestores consigam traduzir a sua missão e visão 
sobre os clientes em medidas concretas que realcem o significado e valor das estratégias 
adoptadas para os clientes. 

De uma forma geral, e independentemente do cariz da empresa, as medidas mais 
importantes para a avaliação desta perspectiva são as seguintes:  

• Quota de mercado; 
• Retenção de clientes; 
• Atracção de novos clientes; 
• Satisfação dos clientes; 
• Rentabilidade dos clientes. 

O esquema seguinte ilustra a relação existente entre as medidas acima mencionadas: 

Figura 3: Perspectiva de clientes esquema relacional (Kaplan e Norton, 1996) 

 

 

2.2.3. Perspectiva Processos Internos 

 

Niven (2005) afirma que a perspectiva descreve especificamente como a empresa vai 
alcançar a proposta de valor articulada na perspectiva anterior, e ainda como a empresa 
vai aumentar as receitas e aumentar a eficiência como pretendido na perspectiva 
financeira. 

A perspectiva dos processos internos permite a identificação dos processos críticos 
para o sucesso organizacional, ou seja, quais os processos que exigem a excelência na 
actuação, já que são estes processos que possibilitam à empresa atrair e reter clientes no 
seu segmento de mercado e satisfazer as expectativas de retorno financeiro por parte dos 
accionistas. 

Niven (2005) referiu ainda que a perspectiva direcciona os aspectos chave de avaliação 
de processos da organização para a prestação dos principais serviços. É focada em todas 
as actividades e processos chave necessárias para que a empresa seja excelente a 
fornecer o valor esperado aos seus clientes em termos de produtividade e eficiência. 
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Necessidades 
do Cliente Identificar 

Mercado
Criar

Serviço
Produzir 
Serviço

Entregar 
Serviço

Serviços 
ao 

Cliente

Necessidade 
do Cliente 
Satisfeita

Inovação Operações Serviços

Adaptado: The Balanced Scorecard – translating strateg into action - R. Kaplan, D. Norton, 
Harvard Business School Press – 1996

Neste sentido, a perspectiva possibilita a análise da adequação dos processos internos à 
satisfação do cliente e na optimização financeira. 

É sobre estes processos e competências centrais que devem ser estabelecidas as medidas 
e objectivos que serão aplicados no BSC. 

Existe uma natural tendência para procurar estabelecer medidas sobre todos os 
processos organizacionais. No entanto, esta deve ser evitada sob pena dessas medidas se 
tornarem de tal forma incontroláveis que deixam de contribuir para a criação de valor da 
organização, tornando-se, em oposição, num fardo que atrasa o seu desenvolvimento.  

Segundo Niven (2005) os objectivos desta perspectiva encontram-se agregados em 
quatro conjuntos: 

• Gestão de Operações; 

• Gestão de Clientes; 

• Inovação; 

• Regulações e Responsabilidade Social. 

As medidas e objectivos definidos devem reflectir a importância que cada processo tem 
para a gestão, de modo a que todos os níveis da organização os aceitem e se focalizarem 
neles. 

Cada negócio tem um conjunto distinto de processos que contribuem para o alcance da 
missão da empresa. Apesar disso, é possível identificar uma cadeia de valor genérica 
que poderá servir de base na definição destas perspectivas na formulação BSC (Kaplan 
e Norton 1996): 

 

 

 

 

2.2.4. Perspectiva Aprendizagem e Crescimento 

 

A perspectiva de aprendizagem e crescimento leva a que a organização possa 
identificar os aspectos em que poderá optimizar a prestação dos seus serviços. É um 
aspecto importante para o acompanhamento da evolução do mercado e do aumento da 
exigência dos clientes. As empresas têm necessariamente de conseguir prestar serviços 
de maior e melhor qualidade num tempo e custos mais reduzido. 

Figura 4: Cadeia de valor na formulação de BSC 
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Niven (2005), referiu que para uma execução de processos sem defeitos, para exceder as 
expectativas dos clientes e para criar valor em termos financeiros é crucial uma base de 
pessoas sólida, motivadas e com grandes capacidades. 

O autor defende ainda que grandes produtos ou serviços podem ajudar a diferenciar as 
empresas, no entanto é sempre o comprometimento e o talento das pessoas que ditam o 
sucesso para qualquer negócio. 

Os objectivos e as medidas definidas para os clientes e para os processos internos 
devem sintetizar os parâmetros que a organização considera essenciais para o seu 
sucesso (Kaplan e Norton 1992). No entanto, com as constantes alterações das 
condições dos mercados mundiais, as empresas são obrigadas a estar preparadas para 
dar resposta a essas mudanças, e oferecer novos e melhores serviços aos clientes.  

Esta perspectiva toma em atenção as competencias dos coloboradores, no sentido de 
fazer como que estes possam aprender mais e estejam melhor preparados para o 
desempenho das suas funções.  

A perspectiva de aprendizagem e crescimento captura a habilidade dos colaboradores, 
sistemas de informação e o alinhamento organizacional, para gerir o negócio e se 
adaptar à mudança. O sucesso dos processos dependerá das capacidades e motivação 
dos colaboradores assim como da informação à precisa e em atempada (Hao-Chen 
Huang 2009). 

As empresas que tenham como objectivo o crescimento devem, a curto prazo, apostar 
na formação dos seus colaboradores, bem como na melhoria dos seus sistemas e infra-
estruturas. Com isto, a organização vai-se modernizando, tornando-se capaz de dar 
respostas a todas as solicitações do mercado. 

Niven (2005) refere ainda que o ambiente de negócio de hoje demanda que as 
organizações se tornem a informação em conhecimento que possa ser alavancado para o 
sucesso e que é exactamente isso que tentam fazer quando efectuam o acompanhamento 
da informação primordial. 

Assegurando que as equipas da organização tem as capacidades e conhecimento de que 
precisam para obter a excelência é domínio do capital humano. 

Os principais factores que determinam o crescimento de uma organização são os 
seguintes:  

• Aptidões e capacidades dos empregados; 
• Satisfação ligada à rentabilidade e produção dos funcionários 
• Qualidade dos sistemas de informação; 
• Ajustamento aos objectivos da organização. 

 

Considerando que em tempos o factor decisivo de produção era a terra, e depois o 

capital… hoje em dia o factor decisivo está no próprio homem, que é o conhecimento 
(Papa João Paulo II 1991). 
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2.2.5. Componentes das Perspectivas 

 

Para cada uma das perspectivas é necessário delinear quais são os objectivos, metas, 
indicadores e acções necessárias para o cumprimento dos objectivos estratégicos 
(Kaplan e Norton 1993). 

Objectivos (estratégicos) subsistem na tradução quantitativa e qualitativa da estratégia 
da organização, tomando como referência as quatro perspectivas do BSC: financeira, 
clientes, processos internos, aprendizagem e crescimento (António 2006). 

Indicadores (chave de desempenho) informam como é que os objectivos são medidos e 
acompanhados (Kaplan e Norton 2000). Os indicadores devem constituir uma 
combinação adequada de resultados – indicadores de ocorrências, que mostram o 
desempenho de acções passadas – com impulsionadores de desempenho – indicadores 
de tendências, que indicam uma previsão para os resultados futuros – ajustados à 
estratégia da organização (António 2006). 

As medidas de desempenho em negócio serve o propósito de monitorar a performance, 
identificando as áreas que necessitam de atenção, reforço de motivação, melhoria da 
comunicação e fortalecer a contabilidade (Busi e Bititci 2006). 

Metas representam o nível esperado ou a taxa de melhoria requerida por cada indicador. 
As metas podem ser alteradas ao longo do tempo, permitindo uma evolução do 
desempenho ligado aos objectivos estratégicos (Kaplan e Norton 2004). 

Acções consistem em planos de acção e projectos associados às metas que devem ser 
implementados a fim de as viabilizar. São “acções de intervenção” para garantir que as 
metas são atingidas (António 2006). 

 

 

2.2.6. Ligação das Quatro Perspectivas 

 

Para conseguir interligar e relacionar cada uma das perspectivas é necessária a criação 
de um mapa que consiga transmitir as relações de causa e efeito existentes entre os 
objectivos – Mapa Estratégico. Este mapa permite, de uma forma simples, obter uma 
visão global acerca da estratégia de negócio da organização. Para além disto, ainda 
facilita a identificação e gestão dos indicadores a utilizar em cada perspectiva.  

Segundo J. Creelman (2009), o maior valor do mapeamento estratégico é a oferta da 
oportunidade para identificar as capacidades e relações estratégicas críticas que 
verdadeiramente farão a diferença na execução da estratégia. 

Os mapas estratégicos fornecem uma representação visual das relações de causa e efeito 
entre os componentes da estratégia de uma organização (Kaplan e Norton 2004). Desta 
forma, auxiliam todos os colaboradores da organização a compreender a estratégia, e a 
entender como transformar activos intangíveis em resultados tangíveis (Kaplan e 
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Norton 2000). É através desta cadeia de relações que as melhorias específicas de uma 
acção criam os resultados esperados (António 2006).  

O sucesso da execução da estratégia de uma organização depende da sua compreensão 
por parte dos colaboradores. Esta compreensão, por sua vez, depende de uma descrição 
clara da referida estratégia (Kaplan e Norton 1996). 

Para que o mapa estratégico possa ser compreendido pelos elementos da organização 
este deve simples. Esta simplicidade indica que o mapa é constituído por um conjunto 
bem definido de objectivos chave que sejam estritamente focados, fáceis para 
comunicar, inspiradores e significativos (Creelman 2009). 

O BSC especifica as relações de causa e efeito entre os objectivos e os indicadores de 
desempenho de cada perspectiva. Esta descrição possibilita às diversas unidades de 
negócio o uso da informação disponibilizada pela ferramenta para conseguir avaliar o 
desempenho das actividades e validar o seu alinhamento estratégico. A ferramenta 
permite às organizações alinhar os processos de gestão e focar todas as unidades 
organizativas na implementação da estratégia a longo prazo. 

Contas a 
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Operacionais
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Mais Retorno 

sobre o Investimento

(-)

Satisfação 

dos Clientes
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Adaptado: “How One Company Linked Measures from the Four Perspectives“, 
Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System – R. Kaplan e D. Norton 
Harvard Business Review, January – February (1996)
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Figura 5: Mapa Estratégico 
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2.3. Metodologias 

 

Existem inúmeras metodologias para a implementação de BSC, pois tal como acontece 
em outras implementações cada equipa de implementação segue a metodologia 
adoptada e adaptada pela empresa à qual se encontram ligados. No entanto, como se 
pode verificar pelos casos de implementação publicados essas diferentes metodologias 
tem aspectos comuns e outros muito semelhantes. 

Em seguida será apresentado um resumo agrupado da metodologia tipo utilizada para 
implementar BSC. 

A implementação de BSC é um processo demorado e complexo. Conforme Kaplan e 
Norton (1997), para elaborar um BSC é necessário um arquitecto para facilitar e 
estruturar o processo de construção, além de recolher informações básicas relevantes 
para tal. 

Neely (2003), refere que para obter efectivamente um BSC são consumidos tempos e 
recursos para o desenvolver, e ainda a vontade para aprender a executá-lo. 

Um aspecto fundamental para a sua realização é a necessidade da empresa alvo ter a 
clara compreensão da visão e estratégia organizacional (Niven 2005). 

Kaplan e Norton (1997) alertavam que o BSC deve representar o pensamento e as 
energias da equipa de gestão da organização, pois caso essa equipa não esteja totalmente 
engrenada no processo será muito improvável que este seja bem sucedido. 

Tal como já foi referido no documento, a implementação de um BSC vai afectar toda a 
organização. Niven (2005) defendia que para a mudança ser positiva, o BSC precisa de 
estar inserido e integrado com os restantes sistemas de gestão da empresa, tornando-se 
assim um marco para a análise da gestão, suporte e tomada de decisões. 

O BSC pode funcionar como um teste à cultura organizacional de uma empresa, 
particularmente em termos de processos, contabilidade e comportamentos das equipas 
de topo (Neely 2003). 

Segundo Niven (2005) a construção do BSC devia estar dividida em três fases: 

1. Projecto; 
2. Desenvolvimento; 
3. Implementação. 

A fase de projecto consistia fundamentalmente no planeamento do processo de 
implementação, na fixação de objectivos para a implementação, na angariação do apoio 
da gestão da empresa que é fundamental para o sucesso, a formulação da equipa e 
comunicação do projecto à empresa. 

Niven (2005), dividiu esta fase em seis passos: 

1. Desenvolver os objectivos do BSC; 
2. Determinar a unidade organizacional apropriada; 
3. Obter apoio executivo; 
4. Montar a equipa; 



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

27 

 

Perspectivas Perguntas

Financeira Que passos são necessário s para 
garantir a execução da estratégia?

Cliente Quem é o nosso público-alvo e qual é 
a proposta de valor em servi-lo?

Processo Interno Visando satisfaz  e internos, em que 
processos?

Aprendizagem e 
Crescimento

De que habilidades e ferramentas 
nossas  funcionários precisam para 
ajuda-los a executar a estratégia?

5. Formular o planeamento; 
6. Desenvolver o plano para comunicar o projecto BSC. 

Em seguida é iniciado o desenvolvimento do BSC. Para iniciar o desenvolvimento são 
organizadas entrevistas e reuniões com a gestão para efectuar uma revisão à visão e à 
estratégia da empresa. O objectivo destas reuniões é clarificar e estabelecer um 
consenso sobre o caminho a seguir pela empresa (Menezes 2006). 

Sendo assim, estas reuniões vão permitir à organização clarificar e consensualizar a 
missão, os valores, a visão e a estratégia organizacional. Estes são, tal como defendia 
Niven (2005) os componentes de um BSC eficaz. 

Figura 6: BSC traduz Missão, Valores, Visão e Estratégia (Niven 2005) 

Os workshops realizados com os gestores das áreas críticas da organização servirão para 
recolher as visões dos gestores sobre cada perspectiva do BSC do ponto de vista da sua 
área de actuação. Niven (2005) afirmava que a melhor forma de criar os objectivos era 
examinar as perspectivas do BSC sobe a forma de perguntas. 

Com estes contributos são elaborados os objectivos estratégicos e definidas as relação 
de causa e efeito entre eles. Com isto é construído o Mapa Estratégico que irá mostrar 
como a empresa cria valor para os Clientes e para os Stakeholders (Balanced Scorecard 
Institute). 

Como actividade seguinte surge a definição das medidas que vão permitir quantificar a 
estratégia. As medidas são derivadas da estratégia usando o Mapa Estratégico ou os 
Factores Críticos de Sucesso. As medidas são espelhadas em indicadores que são 

Figura 7: Questões Genéricas para cada perspectiva BSC 
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definidos recorrendo a benchmarking e escolhidos aqueles que melhor se adeqúem aos 
objectivos estratégicos.  

Niven (2005) dizia que as medidas de desempenho surgem como uma ferramenta para 
condução da acção desejada, oferecendo directrizes a todos os funcionários, mostrando-
lhes como podem ainda ajudar a empresa a atingir as suas metas globais, além de 
fornecer aos órgãos da direcção uma ferramenta para determinar o avanço geral em 
direcção às metas estratégicas. 

Em seguida, para cada indicador são definidas as metas. Esta definição é feita através da 
análise das metas já existentes, avaliação do histórico de desempenho e pelo 
benchmarking. As medidas, indicadores e metas são devidamente documentadas. As 
metas fazem com que os resultados obtidos a partir da medição sejam significativos, 
sendo através delas que a empresa sabe se está a fazer um bom trabalho. 

Figura 8: Metodologia de Desenvolvimento de BSC 

Além das metas é necessário também definir e estruturar as iniciativas estratégicas. 
Niven (2005) dizia que as iniciativas são programas específicos ou acções que a 
empresa deve adoptar para ajudar a que as metas de desenvolvimento sejam cumpridas. 

Após o desenho do BSC é necessário dissemina-lo pela organização. Ao disseminar o 
BSC é traçada uma linha de visão para todos os funcionários partindo das suas acções 
diárias até às metas estratégicas. 

Niven (2005) comunicava que não importa de que forma é empregue o BSC, este seria 
capaz de produzir enormes benefícios como sistema de medição, sistema de gestão 
estratégica ou uma ferramenta de comunicação. 

Como é possível constatar pelas etapas mencionadas a implementação de um BSC 
numa empresa é um processo de elevada complexidade e que mobiliza e afecta toda 
uma organização. Esta implementação vai afectar o modo como a estratégia é guiada e 
implementada, alterando assim o modo como a gestão era efectuada. Assim sendo, o 

Planeamento do Processo de Implementação

• Objectivos de Implementação
• Apoio da Gestão
• Formulação de Equipa
• Comunicação do Projecto

• Entrevistas e Reuniões
• Revisão à Visão
• Elaboração de Objectivos
• Definição de Relações 

Causa e Efeito

• Disseminação pela 
Organização

• Revisão à Visão

Recolher Informação

Estruturar Processos Compreender Estratégia

Compreender Visão

Clarificar Missão

Escolher Objectivos

Seleccionar Indicadores
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processo vai consumir muitos recursos – gestores de cada área de negócio, as pessoas 
que vão desempenhar as operações do dia-a-dia, os gestores de topo, entre outros – 
durante um largo período de tempo.  

Neely (2003), referiu que a compreensão de como as pessoas, as parcerias e gestão de 
processos podem melhorar o desempenho do negócio pode tornar-se uma ajuda para o 
desenvolvimento de uma ferramenta capaz de analisar a performance organizacional. 

 

 
2.4.  Suporte Tecnológico 

 

Actualmente procedendo à pesquisa por soluções tecnológicas de BSC é possível 
encontrar inúmeras e diferentes resultados sobre ferramentas informáticas de BSC e 
sistemas de medição de desempenho. 

Os sistemas de medição de desempenho são sistemas de informação cujo centro do 
processo de gestão de performance e é de importância critica para o eficaz e eficiente 
funcionamento do sistema (Bititci et al 1997). 

Sendo estes sistemas cruciais para o acompanhamento, gestão e tomadas de decisão nas 
organizações, uma questão crucial é a forma de estabelecer os procedimentos e sistemas 
de medição que não apenas recolham informação relevante operacionalmente, mas que 
também a comuniquem aos colaboradores e sócios de modo a influenciar o seu 
comportamento na direcção desejada (Olve et al 2001). 

Nos dias de hoje, os sistemas operacionais devem ser medidos e geridos no contexto de 
todo o negócio a que pertencem abrangendo assim toda a cadeia de abastecimento (Busi 
e Bititci 2006). 

Como em qualquer outra implementação de software, para ter o sucesso necessário é 
necessário estabelecer uma metodologia adequada face às implicações de custos, prazos 
e qualidade (Hikage et al 2006). 

Kaplan e Norton (2001) reforçam que implementar um BSC envolve investimentos, 
influência na cultura, na comunicação e na integração. 

Na implementação de um suporte tecnológico de BSC está implícita a implementação 
do próprio BSC, já que uma característica que o diferencia das demais implementações 
é o facto de este software apresentar todos os conceitos embebidos no próprio pacote. 

Laurindo (2002) afirma que num ambiente onde a quantidade de informações aumenta e 
a necessidade de as trabalhar adequadamente torna-se um factor de sucesso para a 
competitividade as Tecnologias de Informação (TI) exercem um papel fundamental. 
Portanto a compreensão da função das TI nas organizações deve ver precedida do 
conhecimento da TI e da sua importância. 

A utilização eficaz e eficiente das TI é decorrência de um alinhamento destas com a 
estratégica do negócio (Henderson e Venkatreman 1993). O sucesso empresarial 
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depende sim da configuração das TI, com os processos de negócio chave e com os 
recursos que os vão executar. 

A verificação da adequação do suporte tecnológico à empresa, as necessidades para a 
sua instalação – requisitos funcionais e não funcionais, e o grau de automação são 
algumas das recomendação de Kaplan e Norton (2001) para a escolha da aplicação de 
BSC. 

Segundo Niven (2003) uma aplicação de BSC deve apresentar as seguintes 
características: 

• Facilidade de configuração; 
• Tempo de implementação – este deve ter em consideração as disponibilidades 

em termos de recursos e tempos necessários para colocar o sistema em 
funcionamento; 

• Flexibilidade – para suportar várias técnicas de gestão de desempenho e não 
apenas as tradicionais; 

• Interface amigável – deve permitir uma fácil leitura da informação, por exemplo 
através de painéis gráficos; 

• Pela abrangência do sistema a nível organizacional este deve estar capacitado 
para lidar com grandes volumes de dados; 

• Capacidade de efectuar relações de causa e efeito entre objectivos; 
• Representação gráfica do Mapa Estratégico; 
• Acessível a partir de qualquer local – via Web, Internet ou Intranet; 
• Descrições textuais para cada componente – para que cada utilizador possa, 

olhando para um indicador examinar a sua descrição e definição; 
• Controlo de acessos e Segurança – como em qualquer outra aplicação os acessos 

devem estar limitados pela nível de autorização que os utilizadores dispõem.  
• Atribuir de pesos às medidas – consoante o grau de importância da mesma; 
• Representar graficamente sobre a situação da empresa; 
• Desdobrar o BSC pelas camadas organizacionais. 
• Permitir relatórios e análises, tais como: 

o Detalhe (drill-down); 
o Alerta por mensagens; 
o Análise de tendências; 
o Análise de hipóteses; 

• Considerações tecnologicas: 
o Compatibilidade com diferentes ambientes tecnológicos (Windows, 

Linux, etc); 
o Integração com sistemas existentes; 
o Aceitar vários formatos de interface (xml, txt, csv, etc); 

Algumas das ferramentas informáticas existentes têm a flexibilidade para absorver 
alguns aspectos particulares típicos das organizações, pelo que existe a tendência de 
ajustar objectivos e indicadores às limitações do software que se pretende utilizar 
(top4events).  
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O processo de implementação pode levar meses; os custos de implementação e 
manutenção são extremamente elevados; a implementação da ferramenta implica um 
envolvimento forte dos colaboradores da organização; muitas vezes, o fornecedor da 
tecnologia não consegue implementar o layout que a empresa pretende e qualquer 
alteração estruturante à tecnologia requer o envolvimento do fornecedor (top4event). 

Além disso, o tempo necessário para implementação de um BSC não deve ser 
subestimado, uma vez que, o sucesso da sua implementação depende da qualidade da 
definição do modelo (Vieira 2005).  

Como principais fornecedores de aplicações informáticas de BSC estão as seguintes 
organizações: 

• ActiveStrategy Inc – ActiveStrategy Enterprise; 
• Betam – BITAM Stratego; 
• Cognos – Cognos scorcarding; 
• Consist FlexSI; 
• Information Builders – Information Builders' WebFOCUS Performance 

Management Framework; 
• Hyperion – Hyperion's Performance Scorecard; 
• Microsoft – MS Office Business Scorecard Manager 2005; 
• Oracle – Oracle BSC; 
• QPR - QPR Software Plc; 
• SAP – SAP Strategic Enterprise Management (SAP-SEM); 
• SAS – SAS Strategic Performance Management. 

Estas aplicações estão certificadas com a marca Balanced Scorecard Collaborative 

Certified, e pelo que é possível retirar das descrições apresentadas todas possuem a 
maioria das características essenciais apontadas por Niven.  

Tal como informa Kaplan e Norton (2001) a implementação do BSC deve ser orientada 
à Visão e guiada pela Missão. Seguindo a orientação dada pela Visão são definidos os 
objectivos para cada perspectiva. Para cada objectivo é traçada a estratégia e os 
indicadores que vão medir se esta atende os objectivos definidos. 

Segundo Hikage (2005) as empresas além da implementação conceptual procuram 
também sistemas computorizados para a sua execução. Dessa forma é importante 
parametrizar as aplicações, mapear as informações do BSC – as perspectivas, 
objectivos, indicadores e metas. Para facilitar o mapeamento das informações é 
adequado existir uma interface entre o nível conceptual e o nível aplicacional. 
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2.5. Síntese 

 

Neste capítulo foram apresentados os principais fundamentos teóricos sobre o BSC. 
Conforme é possível retirar o BSC apresenta-se como uma ferramenta crucial e 
extremamente útil para auxiliar as empresas a operacionalizar as estratégias de gestão 
definidas, além disso consegue ainda transmitir às pessoas que executam tais operações, 
em que medida as suas acções influenciam o sucesso da organização. 

No entanto, também se consegue extrair que as metodologias aplicadas nos dias de hoje 
para o desenvolvimento e implementação de BSC são complexas e pouco eficientes.  

No capítulo seguinte encontra-se descrita e especificada uma proposta metodológica 
cujo propósito é conseguir efectuar o desenvolvimento e implementação de BSC de 
forma mais eficiente do que as actuais metodologias.  
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3. Automatização na criação de BSC 

 

Neste capítulo será apresentada de forma detalhada a proposta para a metodologia para 
automatizar o desenvolvimento de BSC. Aqui será efectuado uma contextualização 
mais detalhada ao problema, anunciada a arquitectura geral da solução, estará 
especificada a forma como actualmente é efectuado a construção de BSC – AS IS – e 
ainda a especificação ao modelo como é pretendido que seja efectuado – TO BE. 

 

3.1.  Conceito Geral 

 

O conceito de BSC já vem sendo alvo de estudo desde os anos 90. Logo já muito foi 
dito, escrito e desenvolvido acerca do assunto, tornando possível apurar que o seu 
sucesso e utilidade são mais do que evidentes.  

Mais do que uma ferramenta de medição de desempenho, o BSC é um sistema de gestão 
que oferece a uma organização a possibilidade de alinhar os seus processos de gestão e 
focar todos os recursos na implementação de uma estratégia de longo prazo. 

Pelos vários casos de sucesso publicados dentro da área em questão, é possível 
reconhecer que as opiniões são unânimes ao definir o BSC como uma ferramenta 
crucial para que uma empresa possa evoluir juntamente com o mercado em que se 
encontra inserida.  

No entanto, pelo que é possível apurar, os estudos e casos de sucesso correspondem e 
estão focados numa organização única e específica, não tomando em consideração as 
semelhanças e sinergias existentes com outras empresas do mercado ou outras 
implementações. 

Observando o mercado global, é possível descobrir características, processos e práticas 
comuns entre as diversas organizações mundiais. Esta afirmação advém do facto de ser 
comum, e visto como uma melhor prática por parte das empresas, adquirir e reutilizar o 
conhecimento, bem como técnicas provenientes das experiências e projectos das 
organizações do mercado.  

Em relação ao mercado foco da dissertação – as empresas de serviços de software – a 
reutilização de processos, conhecimentos e melhores práticas no desenvolvimento dos 
mais variados projectos, é uma prática imprescindível para obter ganhos em termos de 
eficiência, rapidez, custos, aprendizagem e melhorias na prestação do serviço. 

Com esta “reciclagem” de práticas e processos, assiste-se à industrialização de alguns 
serviços da área. Um bom exemplo disto para a área de serviços de software é a 
implementação de sistemas de gestão empresarial (ex: ERP’s) que seguem actividades, 
metodologias e processos padrão, vistos como as melhores práticas do mercado e 
adoptadas por diferentes organizações. 

Neste sentido, e pelo facto de existirem grandes sinergias entre as várias organizações 
mundiais, concretamente nas empresas especializadas em serviços de software, bem 
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como de já existirem vários processos, actividades e metodologias industrializados e 
adoptados, experimentados e comprovados pelas demais organizações surgem as 
seguintes questões relativamente à implementação de BSC’s:  

• Porque se desenvolvem BSC de raiz para todas as organizações? 
• Porque não são reutilizados os processos e aprendizagens das experiências 

anteriores? 
• Será possível aproveitar essas experiências? 
• Será possível industrializar o serviço de desenvolvimento e implementação de 

BSC? 

Estas são as questões que sustentam a dissertação, que tem como objectivo conceber um 
modelo de automatização para o desenvolvimento de BSC que funcione como um 
acelerador e facilitador de todo o processo de construção, permitindo assim a sua 
implementação de forma fácil e viável. Além disso, é ainda pretendido a introdução de 
uma abordagem sistémica no desenvolvimento de BSC, permitindo assim a sua 
elaboração de forma sustentável, controlada e tendo em atenção os vários aspectos da 
organização. 

O modelo pretende aproveitar os processos e experiências passadas em projectos de 
construção de BSC de modo possibilitar a diminuição significativa dos tempos e custos 
necessários para a criação de um modelo de BSC para cada empresa e assim facilitar a 
adopção e implementação desta ferramenta por parte das organizações. 

 

 

Figura 9: Esquema do modelo de Automatização 

 

Como apresenta a figura 9, o modelo reunirá os objectivos, medidas e metas tipicamente 
utilizadas pelas diversas organizações e sistemas de gestão de desempenho. Além de 
reunidos, os componentes mencionados passarão a encontrar-se organizados e 
agrupados por perspectiva num repositório de objectivos. 
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Empresa θ

Indústria
Objectivos 
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Com isto, cada empresa poderá assim seleccionar os objectivos que melhor se adaptem 
à mesma, vindo já acompanhados com um conjunto de indicadores pré
adequado ao objectivo e perspectiva.

Como é de prever, este será um repositório 
poderá evoluir ao longo do tempo de forma a adaptar

A grande vantagem deste método
conjugação de alguns componentes seja satisfeita uma grande parte das necessidades de 
uma organização.  

 

 

3.2. Processo Habitual de

 

Tal como já foi mencionado, actualmente o processo de desenvolvimento de BSC 
demorado, dispendioso e consome muitos recursos. No entanto, sendo uma ferramenta 
fundamental para a operacionalização da estratégica, este é uma necessidade vital para a 
organização. 

Assim, de seguida estará especificado o modelo actual de criação e implementação de 
um BSC numa organização. Este modelo representará a conjugação da metodologia de 
implementação tipicamente utilizada descrita no ponto 

 

3.2.1. Diagrama de 

 

O diagrama representa a realidade actual acerca da metodologia de implementação de 
BSC.  
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Figura 10: Composição por Perspectiva 

Com isto, cada empresa poderá assim seleccionar os objectivos que melhor se adaptem 
à mesma, vindo já acompanhados com um conjunto de indicadores pré
adequado ao objectivo e perspectiva. 

omo é de prever, este será um repositório dinâmico, terá a capacidade de expansão e 
poderá evoluir ao longo do tempo de forma a adaptar-se à realidade do momento. 

deste método é a sua adaptabilidade, pois permite que, através da 
ão de alguns componentes seja satisfeita uma grande parte das necessidades de 

Processo Habitual de Desenvolvimento e Implementação 

Tal como já foi mencionado, actualmente o processo de desenvolvimento de BSC 
consome muitos recursos. No entanto, sendo uma ferramenta 

fundamental para a operacionalização da estratégica, este é uma necessidade vital para a 

Assim, de seguida estará especificado o modelo actual de criação e implementação de 
organização. Este modelo representará a conjugação da metodologia de 

implementação tipicamente utilizada descrita no ponto 2.3. 

Diagrama de Casos de Usos  

O diagrama representa a realidade actual acerca da metodologia de implementação de 

senvolvimento de BSC 
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Com isto, cada empresa poderá assim seleccionar os objectivos que melhor se adaptem 
à mesma, vindo já acompanhados com um conjunto de indicadores pré-definido e 

, terá a capacidade de expansão e 
se à realidade do momento.  

é a sua adaptabilidade, pois permite que, através da 
ão de alguns componentes seja satisfeita uma grande parte das necessidades de 

Tal como já foi mencionado, actualmente o processo de desenvolvimento de BSC é 
consome muitos recursos. No entanto, sendo uma ferramenta 

fundamental para a operacionalização da estratégica, este é uma necessidade vital para a 

Assim, de seguida estará especificado o modelo actual de criação e implementação de 
organização. Este modelo representará a conjugação da metodologia de 

O diagrama representa a realidade actual acerca da metodologia de implementação de 
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Descrição de Actores: 

• Accionistas: Representa os indivíduos que aplicam o seu dinheiro na 
organização e que das suas actividades esperam tirar o máximo rendimento. 

• Arquitecto: Representa o indivíduo responsável pelo desenho e estruturação do 
processo de construção do modelo.  

• Colaborador: Representa os indivíduos que vão desempenhar as actividades 
operacionais. 

• Equipa: Representa a equipa responsável e nomeada para o desenvolvimento do 
projecto. 

• Gestores: Representam as entidades responsáveis por parte das organizações no 
desenvolvimento do processo de construção e implementação da ferramenta 
BSC. 

 

Descrição de Casos de Usos: 

 

1 Projecto 

 

1.1 Definir Objectivos: Representa a actividade de escolha, descrição e classificação 
dos objectivos de implementação da ferramenta BSC. 

1.2 Estruturar Processo: Representa actividade de desenho, estruturação e 
especificação do processo de construção da ferramenta BSC. 

1.3 Formular Planeamento: Representa actividade de estruturação e distribuição de 
actividades, tarefas, responsabilidades e prazos ao longo do tempo de projecto.  

1.4 Formular Equipa: Representa a actividade de selecção dos indivíduos que 
estarão integrados e activos no processo de criação e desenvolvimento do 
projecto. 

1.5 Recolher Informações: Representa a actividade de procura, selecção e 
tratamento de informações relevantes para o desenvolvimento do projecto.  

 

2 Desenvolvimento 

 

2.1 Efectuar Reuniões: Representa a actividade de estabelecimento de consenso de 
ideias e determinação dos novos passos a seguir. 

2.1.1 Consensualizar Conceitos: Representa a actividade de obter definições únicas e 
aceitos por todos os elementos da organização para determinados conceitos – 
Visão, Missão, Valores, Estratégia. 

2.2 Criar Objectivos: Representa a actividade de estabelecimento e escolha de 
objectivos para cada perspectiva do BSC. 

2.3 Ligar Objectivos: Representa a actividade de criação de relação de causa e efeito 
entre os objectivos escolhidos. 

2.4 Definir Medidas: Representa a actividade de determinação dos elementos que 
permitirão efectuar a medição de desempenho nas actividades operacionais. 
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2.4.1 Definir Indicadores: Representa a actividade de determinação dos factores que 
permitirão quantificar os resultados obtidos nas actividades operacionais. 

2.4.2 Definir Metas: Representa a actividade de determinação do valor quantificável a 
atingir em cada indicador. 

2.5 Compreender Estratégia: Representa a actividade de percepção e interiorização 
do modo como a empresa pretende alcançar a visão desejada. 

2.6 Compreender Visão: Representa a actividade de percepção e interiorização do 
destino desejado para a empresa. 

 

3 Implementação 

 

3.1 Traçar Linha Visão: Representa a actividade de transmissão ao colaborador 
acerca da importância da sua actividade até chegar à meta estratégica.  

3.2 Disseminar Modelo: Representa a actividade de decomposição do modelo, isto é, 
passagem do modelo mais abstracto ao nível empresarial para o modelo ao nível 
do funcionário. 

3.3 Comunicar Benefícios: Representa a actividade de informar os elementos da 
organização sobre os benefícios esperados com a implementação da ferramenta. 

 

 

 

Figura 11: Diagrama de Casos de Usos da fase de Projecto 
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Figura 12: Diagrama de Casos de Usos da fase de Desenvolvimento 

 

Figura 13: Diagrama de Casos de Usos da fase de Implementação 
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3.2.2. Diagrama de Classes  

 

Em seguida encontra-se especificado o diagrama de classes típico para o 
desenvolvimento de um BSC. 

O diagrama representa a decomposição genérica de um modelo de BSC, seus 
intervenientes e principais associações. 

 

Classes: 

1.1. Estratégia: Representa o modo como a organização pretende actuar, a forma 
como pretende seguir a missão e alcançar a visão. 

1.1.1. Visão: Representa o futuro desejado pela organização. 
1.1.2. Missão: Representa a razão de ser da empresa, o seu propósito 

1.1.3. Valores: Representam as crenças organizacionais, a forma como são conduzidos 
os comportamentos dentro da empresa. 
 

1.2. Equipa: Representa o grupo de trabalho responsável pela elaboração do BSC. 
1.2.1. Colaborador: Representa um membro da organização que efectua as actividades 

operacionais que sustentam a rentabilidade da mesma. 
1.2.2. Gestores: Representa os indivíduos que conduzem uma organização e que tomam 

as decisões quanto ao rumo da mesma. 
1.2.3. Arquitecto: Representa o(s) individuo(s) responsável pelo desenho e concepção 

do modelo BSC. 
 

1.3. Perspectiva: Representa cada prisma do BSC e o foco de atenção num dado 
momento (nas finanças, nos clientes, nos processos internos, nos colaboradores). 
 

1.4. Objectivos: Representa o fim que se pretende atingir para uma determinada 
actividade ou um conjunto de actividades. 
 

1.5. Medidas: Representa a forma como a monitorização às actividades será 
efectuada. 

1.5.1. Indicadores: Representa a quantificação dos objectivos e a forma como estes 
serão acompanhados. 

1.5.2. Metas: Representas o ponto que se pretende atingir para alcançar um determinado 
objectivo. 

 

1.6. Modelo: Representa o BSC organizacional de forma esquemática, com os 
objectivos e indicadores agrupados consoante a perspectiva a que se enquadram. 
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Figura 14: Diagrama de Classes para Construção de BSC 
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Com a selecção dos objectivos será apresentada a primeira proposta de modelo BSC. 
Este será posteriormente refinado de modo a ficar adequado à empresa que o vai 
adoptar. Com o BSC definido restará apenas escolher o suporte tecnológico adequado e 
que permita aos gestores obter informação para análise e ajuda à tomada de decisões. 

Desta forma, as empresas conseguiram diminuir significativamente o tempo e custos 
para desenvolver BSC. A figura seguinte ilustra a sequência e fluxo de processos para a 
execução do modelo: 

 

Figura 15: Arquitectura de Desenvolvimento de Balanced Scorecard Genérico 

Para a empresa em causa, é importante traduzir a visão e estratégia empresarial pelas 
quatro perspectivas do BSC. Esta tradução ajudará os gestores a definir métricas que 
serão utilizadas para operacionalizar a visão empresarial. 

Como mostra a figura seguinte, para cada perspectiva estarão pré-determinados os 
conjuntos de objectivos compostos por indicadores de desempenho que ajudarão os 
gestores a monitorizar e mapear as actividades estratégicas da organização. 

 

 

Modelo de 
Gestão

Visão

Segmento de 
Empresa

Mercado
Dimensão
Clientes Alvo

Repositório 
Templates

Clientes

Financeira

Processos

Aprendizagem

Palete Objectivos

Proposta de 
BSC

Refinamento 
do BSC

Aplicação
BSC



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

42 

 

Figura 16: Modelo de Balanced Scorecard Genérico 

Pelo facto de cada corporação ter os seus próprios objectivos e áreas de actuação, apesar 
das organizações partilharem as características da indústria, poderão ser desenvolvidos 
modelos de BSC genéricos para cada segmento de mercado identificado, tal como 
mostra a figura seguinte: 

Figura 17: BSC Genéricos por segmento 
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Assim, qualquer organização de uma dada indústria poderá facilmente seleccionar os 
componentes de cada perspectiva que melhor se adaptem à sua realidade, ou, se assim 
desejar, adoptar um dos modelos pré-definidos, e desta forma obter com maior rapidez e 
menores custos o seu modelo de BSC. 

Após a selecção do modelo de BSC adaptado à empresa é então necessário recorrer a 
uma ferramenta de suporte tecnológico de Balanced Scorecard que suporte o modelo 
definido e assim tirar o devido partido quer modelo criado quer do suporte tecnológico 
adoptado. 

 

3.4. Especificação da Arquitectura Proposta 

 

O seguinte diagrama de Casos de Usos representa a situação futura (desejada) para a 
arquitectura da metodologia de construção ou implementação de BSC em proposição. 

Em primeira fase será um diagrama de alto nível que será detalhado ao longo do 
documento. 

 

Descrição de Casos de Usos: 

 

1.1 Definir Modelo de Gestão: Representa o processo de especificação do modo de 
actuação da organização, ou seja, consiste na determinação da razão de ser da empresa, 
do futuro desejado, dos valores organizacionais e na determinação de proposta de valor 
para os seus clientes. 
 

1.2 Definir Visão: Representa o processo de tradução do futuro desejado pela empresa 
em apenas uma frase composta por quatro componentes que possibilitarão a ligação 
directa às perspectivas do BSC. 
 

1.3 Caracterizar Empresa: Representa a actividade descrever e contextualizar a 
organização no seu mercado de actuação. 
 

1.4 Seleccionar Objectivos: Representa o processo de consulta e escolha de objectivos 
enquadráveis com a empresa no repositório de objectivos. 
 

1.5 Seleccionar Indicadores: Representa o processo de selecção dos indicadores 
relacionados com os objectivos presentes no repositório de objectivos. 
 

1.6 Gerar Modelo BSC: Representa o processo de montagem do modelo de BSC 
consoante os objectivos e indicadores seleccionados. 
 

1.7 Refinar Modelo BSC: Representa a actividade de adaptação completa do modelo 
proposto aos interesses da organização em questão. 
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Figura 18: Diagrama de Casos de Usos – Modelo de Arquitectura Geral 
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O modelo de gestão representa a forma como a organização se estrutura e como 
pretende actuar no mercado em que pretende estar inserida. 

Tipicamente, para a determinação do modelo de gestão são respondidas as questões 
presentes na figura seguinte. 
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Figura 19: Componentes genéricas de um modelo de gestão 

 

3.5.2. Especificação do Caso de Uso Definir Modelo de Gestão  

 

1.1 Definir Modelo de Gestão: 

 

1. O processo inicia-se com o agrupamento dos Gestores de topo para a resposta e 
chegada ao consenso acerca da natureza da organização.  

2. Os Gestores devem definir qual a sua razão de ser da empresa, isto é, definir qual o 
propósito da sua existência. 

2.1. Definir a missão da empresa. 

3. Os Gestores devem definir e identificar qual o ponto desejado para organização, 
isto é, onde pretende chegar, qual o futuro desejado. 

3.1. Definir a visão da empresa. 

4. Os Gestores devem identificar as crenças e a forma como os comportamentos 
devem ser guiados e respeitados por todos membros da organização – Colaborador. 

4.1. Definir valores. 

4.2. Missão + Valores � Cultura Organizacional. 

5. Os Gestores devem identificar quais as actividades centrais da organização. 

5.1. Definir actividades Core – Excelência. 

6. Os Gestores devem identificar quais os objectivos estratégicos que a organização 
pretende alcançar. 

7. Os Gestores devem especificar a forma como a empresa pretende efectuar a criação 
de valor. 
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7.1. Definir um quadro estratégico para oferta de valor. 

8. Os Gestores devem identificar a forma como efectuaram a monitorização das 
actividades e processos. 

8.1. Definir metas estratégicas. 

9. Os Gestores devem indicar que iniciativas deverão ser tomadas para a concretizar 
os objectivos. 

O diagrama seguinte representa uma proposta para a definição do modelo de gestão de 
uma organização. 

Figura 20: Diagrama de Actividades - Definir Modelo de Gestão 
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3.6. Definição da Visão 

 

3.6.1. Caracterização 

 

A Visão, como já foi referido, descreve a razão de ser de uma organização. É uma frase 
que indica qual o futuro pretendido para a empresa. Sendo uma frase composta por um 
conjunto de palavras que constituem uma declaração com sentido e sendo a Visão 
expressa por uma frase é possível identificar um conjunto de palavras-chave que 
decompostas fazem referencia às perspectiva do BSC. 

Tipicamente a visão é composta pela indicação do mercado alvo da empresa, pela 
exposição do sua oferta de valor e fazendo ainda referencia aos seus recursos humanos 
ou incentivos para a inovação.  

Assim, o mercado alvo pode transmitir a ideia das perspectivas financeira e de clientes. 
Da dimensão e novidade do mercado pode-se efectuar uma ligação aos objectivos 
financeiros. Por outro lado, a quota e tipos de mercado que a organização pretende 
atacar faz a ligação com os objectivos da perspectiva de clientes. 

Da mesma forma, a exposição oferta de valor difunde os aspectos em que a organização 
deve obter a excelência de execução e dai a identificação dos processos de negócio 
chave.  

Por sua vez a referencia aos recursos humanos ou às apostas para a inovação remetem a 
ideia para os aspectos onde a empresa deve procurar a melhoria continua, formação dos 
seus colaboradores e investimentos. 

Com os aspectos apresentados é possível indicar para cada palavra-chave a perspectiva 
a que se refere e indicar uma palete de objectivos de acordo mais adequados à empresa. 
Juntamente, é também apresentado uma proposta de relação de causa e efeito entre os 
diversos objectivos e perspectivas.  

A figura seguinte demonstra o processo de decomposição na visão genérica para as 
perspectivas do BSC e definição de mapa estratégico. 
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Figura 21: Decomposição Genérica da Visão 

 

Figura 22: Relacionamento Genérico entre Objectivos 
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Tal como tem acontecido ao longo dos tempos na sociedade de informação, as 
realidades vão mudando. E no futuro outros componentes poderão surgir na frase da 
visão.  

Temas como a responsabilidade social e o ambiente tendem a ganhar maior relevo. 
Neste sentido, não é de estranhar que tais assuntos surjam na visão de uma organização. 
No entanto, para o desenvolvimento do projecto apenas serão abordados os 
componentes acima referidos. 

 

3.6.2. Processo de Definição da Visão 

  

Antes de definir a frase sobre a visão estratégica da empresa é importante responder a 
três questões chave, para clarificar a razão de ser da organização.  

1. O que queremos ser? 

2. O que vamos oferecer? 

3. Com que recursos? 

Cada uma das respostas às questões mencionadas vai dar origem a cada componente da 
frase da visão. 

 

O que queremos ser? 

Com a resposta a esta questão vai ser gerada a parte da frase correspondente à dimensão 
e mercado que a empresa pretende atacar. 

A dimensão vai determinar o âmbito de actuação da empresa. Em primeira instância 
estão definidas as seguintes dimensões:  

• Nacional; Continental; Global. 

De acordo com as capacidades da organização a escolha do mercado alvo pode ser uma 
das seguintes opções: 

• Especialização em Segmento; Nicho de Mercado; Especialização de produto; 
Mercado global.  

 

O que vamos oferecer? 

Com a resposta a esta questão vão ser declarados os processos chave para a empresa. É 
nestes processos onde a empresa deve ter a excelência. Nesta componente da frase deve 
estar explicito o posicionamento e oferta de valor da organização. 
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Com que recursos? 

Esta resposta vai fazer referência aos recursos humanos que vão operacionalizar a oferta 
de valor da organização. É uma componente importante pois vai realçar a importância 
da excelência e qualidade das pessoas que vão efectuar tais actividades. 

 

O processo de definição da visão empresarial encontra-se projectado na figura seguinte. 

 

Figura 23: Processo de Definição de Visão 

 

3.6.3. Especificação de Caso de Uso Definir Visão  

 

1.2 Definir Visão: 

 

1.1. Os Gestores devem indicar qual o futuro desejado para a empresa; 

1.2. Os Gestores devem indicar qual a oferta de valor da empresa; 

1.3. Os Gestores devem indicar quais os recursos humanos e de sistemas de 
informação disponíveis para a execução das actividades operacionais 

Definição da Visão

?
O que queremos ser?

?
O que vamos oferecer?

?
Com que recursos?

Referência Mundial no 
sector Beta

Oferta das melhores 
soluções de negócio

Pessoas especialistas na 
área de negócio

Referência Mundial no 
sector Beta

Ser
Oferta das melhores 
soluções de negócio

,com a ,com
Pessoas especialistas na 

área de negócio
.



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

51 

 

O seguinte diagrama de sequência demonstra a forma como a frase representativa da 
visão organizacional será construída. Cada resposta diz respeito a um componente da 
frase de visão tal como descrito no ponto anterior. 

 Figura 24: Diagrama de Sequência do Caso de Uso – Definir Visão 
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organizacional e o contexto em que esta se insere e seu método de actuação no mercado 
em que actua. 
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3.7.2. Especificação do Caso de Uso Caracterizar Empresa  

 

1.3 Caracterizar Empresa: 

 

1.1. Devem ser identificar as actividades e serviços centrais; 

1.1.1. Serviços Core – Excelência. 

1.2.  Devem ser indicados quais os valores organizacionais presentes no modelo de 
gestão. 

1.2.1. Cultura Organizacional. 

1.3. Devem ser consultados e obtidos os componentes da visão empresarial. 

1.3.1. A Visão deverá indicar qual a dimensão pretendida para a organização; 

1.3.2. A Visão deverá indicar qual o mercado alvo que a organização pretende abordar. 

1.3.3. A Visão deverá indicar quais os serviços “core” para a empresa, qual a oferta de 
valor. 

1.3.4. A Visão deverá indicar quais os recursos que a organização tem ao seu dispor 
para concretizar tais actividades. 

1.4.  Devem ser indicadas quais as preocupações sociais ou ambientais por parte da 
organização. 

 

Uma análise SWOT à organização poderá constitui um forte auxílio para a 
caracterização da mesma. 

O seguinte diagrama reflecte o modo como a empresa deve efectuar a sua 
caracterização. Esta esquematização deve ser vista como uma guião que forneça o 
auxílio aos Gestores para encontrar uma caracterização evidente e suficientemente 
completa. 
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Figura 25: Diagrama de Actividades do Caso de Uso – Caracterizar Empresa 
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recolhidos os objectivos e respectivos indicadores para que estes possam ser inseridos 
no modelo de BSC respeitante a uma organização. 

Após a geração da frase da visão e caracterização da empresa é então possível efectuar a 
ligação entre os componentes da visão e os objectivos presentes no repositório de 
objectivos. Sendo assim, consoante a dimensão e mercado alvo será possível sugerir um 
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1.3.3. Identificar serviços core

1.3.4. Identificar recursos disponíveis

1.4. Identificar preocupações sociais
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conjunto de objectivos – indicadores para cada perspectiva que estejam enquadrados 
com o tipo de organização em questão.  

Os objectos presentes no repositório de objectivos podem ser aplicados – normalmente 
– a qualquer organização. A grande variante encontra-se na escolha dos indicadores e 
respectivas metas. Para empresas de maior dimensão (Global) e cujo futuro desejado 
seja mais audaz as metas serão mais audazes do que para empresas de pequena ou 
média dimensão (Nacional/Continental). 

 

3.8.2. Especificação Caso de Uso Seleccionar Objectivos  

 

1.4 Seleccionar Objectivos: 

 

1.1.  O processo inicia-se com a identificação dos componentes da Visão que irão de 
encontro à Caracterização da Empresa. 

1.1.1. Cada componente – dimensão, mercado, serviços core e recursos – deve ser 
ligado a uma perspectiva – financeira, clientes, processos internos e 
aprendizagem e crescimento. 

1.2.  Deve ser seleccionado o componente referente aos recursos disponíveis. 

1.2.1.  Deste componente deve retirar-se os recursos disponíveis e as possíveis apostas 
futuras. 

1.2.2. Devem ser obtidos os objectivos de aprendizagem e crescimento presentes no 
repositório de objectivos (sugestão 5 objectivos).  

1.3. Deve ser seleccionado o componente referente aos serviços. 

1.3.1. Deste componente deve retirar-se o serviço ou os serviços vitais para a empresa. 

1.3.2. Devem ser obtidos os objectivos de processos internos presentes no repositório 
de objectos (sugestão 3 objectivos). 

1.4. Deve ser seleccionado o componente referente aos clientes. 

1.4.1. Deste componente deve retirar-se o mercado alvo que a organização pretende 
abordar. 

1.4.2. Devem ser obtidos os objectivos de clientes presentes no repositório de 
objectivos (sugestão 4 objectivos). 

1.5. Deve ser seleccionado o componente referente à perspectiva financeira. 

1.5.1. Deste componente deve retirar-se a dimensão pretendida. 

1.5.2. Devem ser obtidos os objectivos financeiros presentes no repositório de 
objectivos (sugestão 3 objectivos).  

1.6. Os objectivos devem ser agrupados consoante a perspectiva pela qual foram 
obtidos. 
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O seguinte diagrama o modo como a selecção de objectivos para fazer parte do modelo 
de BSC de uma organização deve ser efectuada. 

Figura 26: Diagrama de Actividades do Caso de Uso – Seleccionar Objectivos 

 

 

 

 

 

 

 

DA – Seleccionar Objectivos

1.1. Seleccionar componentes da visão.

1.2. Seleccionar componente de recursos

1.2.1. Recursos e Apostas

1.3. Seleccionar componentes de serviços 1.3.1. Serviços Core

1.2.2. Obter objectivos aprendizagem crescimento

1.3.2. Obter objectivos processos internos

1.4. Seleccionar componente clientes

1.4.2. Mercado Alvo

1.4.2. Obter objectivos clientes

1.5. Seleccionar componente financeiro

1.5.1. Dimensão

1.5.2. Obter objectivos financeiros1.6. Agrupar objectivos por perspectiva
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3.9. Selecção de Indicadores  

 

3.9.1. Caracterização 

 

Após a escolha de objectivos para incorporar o BSC organizacional será necessário 
escolher os indicadores que permitirão a quantificação e monitorização de tais 
objectivos.  

Assim, para cada par de perspectiva objectivo serão seleccionados do repositório de 
objectivos um conjunto de indicadores adequados ao mesmo e ao tipo de organização 
em questão. 

 

3.9.2. Especificação Caso de Uso Seleccionar Indicadores  

 

1.4.1 Seleccionar Indicadores: 

 

Pré – Condição 1: Os objectivos referentes a cada perspectiva já devem ter sido 
seleccionados. 

Pré – Condição 2: As perspectivas devem estar ordenadas da seguinte forma: 
Aprendizagem e Crescimentos, Processos Internos, Clientes, Financeira. 

 

1.1. O Arquitecto deve seleccionar uma perspectiva (respeitando a ordem da pré 
condição 2). 

1.1.1. Se a perspectiva ainda não foi preenchida então deve ser seleccionado um 
objectivo. 

1.1.2. Se o objectivo ainda não foi preenchido então devem ser obtidos os indicadores 
referentes à perspectiva/objectivo em questão.   

1.1.3. Os indicadores devem ser adicionados ao objectivo. 

1.1.4. Deve ser obtido o próximo objectivo – ir para passo 1.1.2.  

1.1.5. Se o objectivo já está preenchido então deve ser obtida a próxima perspectiva – 
ir para passo 1.1.1. 

 

O seguinte diagrama o modo como a selecção de indicadores para fazer parte do modelo 
de BSC de uma organização deve ser efectuada. 
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Figura 27: Diagrama de Actividades do Caso de Uso – Seleccionar Indicadores 

 

 

3.10. Geração do Modelo BSC  

 

3.10.1. Caracterização 

 

A geração do modelo consiste na elaboração de um esquema que vai permitir visualizar 
o agrupamento de objectivos/indicadores por perspectiva. 

É um esquema que permitirá mostrar o modelo de BSC de uma organização de forma 
simples, clara e compreensível por todos os elementos. 

Para isso deve ser preenchido o esquema genérico e habitualmente utilizado para 
representar o modelo de BSC. 

 

 

 

 

DA – Seleccionar Indicadores

1.1. Seleccionar perspectiva

1.1.1. Seleccionar objectivo

Já foi preenchido?

1.1.2. Obter indicadores

1.1.3. Adicionar ao objectivo

1.1.4. Obter próximo objectivo

Já foi preenchida?

Não

1.1.5. Obter próxima perspectiva

Não

Sim

Sim
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3.10.2. Especificação do Caso de Uso Gerar Modelo BSC  

 

1.5 Gerar Modelo BSC: 

 

Pré – Condição: Os processos de selecção de objectivos e indicadores já devem ter 
ocorrido. 

 

1.1. Deve ser escolhida uma perspectiva. 

1.2. Se a perspectiva ainda não foi montada, devem ser obtidos os componentes 
(objectivos/indicadores) da perspectiva. 

1.2.1. Devem ser ordenados os objectivos de forma decrescente. 

1.2.2. Devem ser ordenados os indicadores referentes a cada objectivo de forma 
decrescente. 

1.3. Os componentes arranjados devem ser adicionados ao esquema do modelo BSC. 

1.4. Deve ser obtida a próxima perspectiva – ira para o passo 1.1. 

 

O seguinte diagrama reflecte a forma como o modelo deve ser gerado. 

Figura 28: Diagrama de Actividades do Caso de Uso – Gerar Modelo BSC 

DA - Gerar Modelo

1.1. Escolher perspectiva

1.2.1. Ordenar objectivos da prespectiva

Decrescente

1.2.2. Ordenar indicadores por objectivo

1.2. Obter componentes

Decrescente

Já foi montada?

1.3. Adicionar ao esquema

1.4. Obter próxima perspectiva

Sim

Não
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3.11. Refinamento do Modelo  

 

3.11.1. Caracterização 

 

Este processo vai consistir na revisão de todo o modelo de BSC gerado de forma a 
conseguir a melhor adaptação à empresa que o está a elaborar. 

Serão percorridos todos os componentes do modelo perspectiva/objectivo/indicador 
para se necessário efectuar alguns ajustes aos valores sugeridos – nomeadamente às 
metas sugeridas para cada indicador. 

 

3.11.2. Especificação de Caso de Uso Refinar Modelo  

 

1.6 Refinar Modelo BSC: 

 

Pré – Condição: Para que seja possível a execução do processo de refinamento do 
modelo, em primeiro lugar deverá ter sido gerado a primeira proposta de modelo. 

 

1.1. Deve ser seleccionada uma perspectiva do modelo. 

1.2. Se a perspectiva ainda não tiver sido revista então deverá ser seleccionado um 
objectivo. 

1.3. Se o objectivo ainda tiver sido revisto então deverá ser seleccionado um indicador. 

1.3.1. O indicador deve encontrar-se no estado inicial, i.e., sem modificações. 

1.3.2. Deve ser efectuada a análise ao indicador para verificar se são necessárias 
alterações. 

1.3.3. Se for necessário rever o indicador então deve ser actualizado o componente do 
indicador (Meta) com o valor pretendido. 

1.3.3.1.O indicador deve encontrar-se com o estado modificado. 

1.3.4. Deve ser seleccionado o próximo indicador – ir para o passo 1.3. 

1.4. Se os indicadores do objectivo já tiverem sido revistos então deverá ser 
seleccionado o próximo objectivo dentro da perspectiva – ir para passo 1.2. 

1.5. Se os objectivos já tiverem sido revistos então deverá ser seleccionada a próxima 
perspectiva – ir para passo 1.1. 

 

O seguinte diagrama reflecte o modo como o refinamento deverá ser efectuado. 



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

60 

 

Figura 29: Diagrama de Actividades do Caso de Uso – Refinar Modelo BSC 
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3.12. Balanced Scorecard Multi-nível 

 

Tal como vem sendo exposto ao longo do documento, a comunicação da estratégia 
empresarial ao longo de toda a organização é um aspecto crucial para a sua evolução, no 
entanto esta tarefa apresenta uma grande complexidade.  

Pois, para além da necessidade do conceito estratégico ter de chegar aos colaboradores 
da empresa é ainda fundamental que as pessoas que executam as actividades 
operacionais saibam em que medida as suas tarefas afectam e se adequam à estratégia 
delineada 

Assim, para além da definição do modelo de BSC ao nível da gestão global é ainda 
importante que esse modelo chegue de forma compreensível a todos os níveis 
organizacionais. E para isso, as organizações devem o desdobramento desse modelo por 
todas as unidades de negócio de modo a proporcionar uma transmissão efectiva da 
estratégia empresarial e conseguir ainda alinhar as actividades operacionais com os 
objectivos estratégicos. 

Em geral, é possível observar, nomeadamente em empresas prestadoras de serviços de 
software e de acordo com a sua dimensão que estas organizações tipicamente se 
encontram organizadas por áreas de actuação ou unidade de negócio. 

De igual forma, dentro dessas unidades de negócio podem encontrar-se vários projectos 
e vários serviços a serem desenvolvidos e prestados. Assim como, para a realização 
desses projectos são necessários recursos para que todas as actividades que constituem o 
projecto sejam executadas da forma esperada. 

Neste sentido, a disseminação do BSC empresarial para as unidades de negócio, para os 
projectos e para os recursos oferece à organização a possibilidade de controlar e gerir de 
forma mais eficiente e assertiva todos os processos organizativos. 

Para efeitos do projecto de dissertação, o seguimento da metodologia em exposição para 
o desenvolvimento de um BSC aplicado a uma organização em concreto seguirá apenas 
até ao nível da gestão empresarial.  

O esquema seguinte apresenta o conceito de BSC multi-nível e espelha uma forma 
como o desdobramento do modelo geral poderia ser constituído ao longo dos diversos 
elementos da organização. 
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Figura 30: Balanced Scorecard Multinível 

 

 

3.13. Requisitos para Implementação 

 

Com a análise e estudo das metodologias e aplicações de BSC existentes é possível 
apurar que o processo de implementação de um BSC é muito complexo, consumindo 
um largo número de recursos (Humanos, Tecnológicos e Financeiros) e de longa 
duração. 

Com isto e pelo facto de nos dias de hoje as alterações à realidade serem constantes e 
repentinas surge a necessidade de reduzir os tempos e custos das implementações e 
adopções quer de tecnologias ou metodologias. Assim surge a proposta para uma nova 
forma de implementar BSC. 

Para o sucesso da adopção da metodologia em proposta é importante tomar em 
consideração o conjunto de aspectos em seguida mencionados: 

 

Necessidades Organizacionais: 

• É fundamental obter o apoio da gestão para a implementação do BSC. 
• É necessário que a organização tenha interesse na sua implementação, isto é, 

deve olhar para a implementação como uma mais-valia. 
• É necessária que os responsáveis da organização saibam a razão de ser da 

empresa, onde querem chegar e qual a sua estratégia para isso. 
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• É necessário ter o conhecimento da situação actual da organização, isto é, saber 
onde esta se encontra em termos das quatro perspectivas do BSC. 

Necessidades Metodológicas: 

• A metodologia deverá ser amigável, de simples utilização e seguimento. 
• O fluxo de actividades de construção deve ser claro e flexível.  
• As paletes de objectivos devem ser modeláveis de modo a facilitar a adaptação à 

empresa alvo. 

Necessidades Aplicacionais: 

• A organização deverá possuir sistemas para recolha e tratamento de dados. 
• É importante que possua uma infra-estrutura tecnológica de acordo com o 

software BSC adoptado. 
• Os sistemas devem permitir a integração com a aplicação BSC. 
• A aplicação deve estar de acordo com as especificações para o sistema de BSC. 

 

 

3.14. Síntese  

 

Neste capítulo foi apresentada uma proposta de uma metodologia para acelerar o 
desenvolvimento e implementação de BSC e com isto introduzir maior eficiência em 
todo o processo. 

Em primeiro lugar foi apresentada o conceito geral, onde foi descrito a forma como é 
possível reutilizar os processos e experiencias passadas do desenvolvimento e 
implementação de BSC para a criação de novos modelos. A centralização dos 
componentes tipicamente utilizados permite uma escolha rápida e eficiente, pois estes 
apresentam-se devidamente estruturados, agrupados e especificados. 

O modelo de desenvolvimento e implementação actual apresenta um elevado número de 
processos que levam à perda de eficiência. Por sua vez, o modelo em proposta apresenta 
um conjunto de processos centrados nas actividades essenciais ganhando mais eficiência 
em relação ao modelo actualmente existente. 

A especificação formal de toda metodologia ajuda à sua leitura, compreensão e 
utilização. Para evidenciar a utilização da metodologia proposta segue o seguinte 
capítulo, onde se encontra exposta a utilização e execução do método de proposto. 
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4. Caso Prático 

 

Neste capítulo encontra-se a aplicação da metodologia especificada ao longo do 

documento em contexto real, para uma empresa em concreto. Para a elaboração deste 

caso foram seguidos todos os passos especificados no capítulo anterior, a fim de 

conseguir encontrar o modelo ideal para a organização alvo. Assim, encontra-se 

apresentada a utilização e execução da metodologia proposta. 

  

 

4.1. Caracterização da Industria de Software 

 

A indústria de serviços de software é constituída por empresas que oferecem serviços de 
consultoria de tecnologias de informação, concepção e implementação de sistemas de 
informação que potenciem os negócios dos seus clientes.  

Estas empresas oferecem ainda um vasto leque de serviços, tais como a manutenção dos 
sistemas que implementam ou que estão envolvidos na sua implementação, ainda a 
formação e documentação. 

As empresas de serviços de software são reconhecidas por possuírem grandes 
conhecimentos acerca do domínio de actuação. São empresas que necessitam de 
compreender muito bem a área de negócio dos seus clientes para conseguirem oferecer 
soluções tecnológicas que os ajudem a melhorar a performance dos seus negócios e a 
optimizar os seus processos. 

A globalização da economia está a exercer uma enorme pressão sobre as empresas 
mundiais, como tal as empresas da indústria em estudo não são excepção, quer a nível 
técnico quer a de gestão (Ashish 2006).  

As organizações devem esforçar-se para sintetizar os aspectos de desenvolvimento 
micro e macro. A nível micro entende-se o crescimento do colaborador, satisfação, 
capacidades de liderança, cultura de trabalho amigável e o seu desenvolvimento 
sustentado. Já a nível macro trata o crescimento da organização, competitividade global, 
lucro líquido, novos negócios e redução de sustos (Ashish 2006). 

Estas organizações enfrentam um ambiente de grande competitividade, e neste sentido é 
indispensável a sua constante adaptação à realidade do ambiente externo que a rodeia. 

Segundo M. Busi e U. Bititci (2006), para enfrentar o aumento da competitividade nos 
mercados as empresas devem tornar-se cada vez mais colaborativas.  

O milénio tal como refere o autor, está a caminhar para a era das empresas 
colaborativas. Estas empresas estão habilitadas para de forma rápida e continua 
mudarem a organização, processos, sistemas, medidas de desempenho para se 
conseguirem adaptar às mudanças do ambiente de negócio.  

A reengenharia e integração de processos entre parceiros são essenciais e são parte do 
processo de constituição de uma empresa colaborativa (Busi e Bititci 2006). 



 

 

 

Figura 

Pelo que é possível apurar, através da consulta de informação publicada pelas demais 
empresas, que estas apresentam aspectos similares. Um dos aspectos onde é possível 
identificar tal cenário está na definição dos valores chave para a empresa. Desta f
possível apresentar em seguida, os principais valores que sejam comuns às demais 
empresas da indústria:  

• Satisfação e criação de valor para o cliente;
• Excelência na prestação de serviços, efectuando as entregas dentro das 

condições acordadas;
• Liderança pelo exemplo;
• Agir com integridade, respeito e honestidade;
• Procurar obter as melhores equipas;
• Respeito pelos indivíduos; 

As alianças estratégicas são uma grande mais
software pois muitas vezes são estes que lhes
tecnológicas que melhor sirvam os interesses dos clientes, permitindo assim a inovação 
e um melhor desempenho nos negócios.

As alianças permitem aumentar a capacidade de oferta de serviços, pois assim é possível 
estender as capacidades tecnológicas e de negócio de uma organização com produtos, 
práticas e capacidades inovadoras que outras empresas tenham para oferecer e desta 
forma oferecer aos clientes as melhores capacidades especializadas e soluções 
adaptáveis. 

Estas parcerias concedem a possibilidade de recorrer a empresas especializadas em 
determinada área para obter formações e ficar habilitado a concorrer em tais áreas.

O outsourcing é uma prática recorrente nesta indústria, a concentração de competências 
pelas empresas constitui uma grande mais
melhor solução ao cliente. 
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Figura 31: Empresa de Serviços de Software 

Pelo que é possível apurar, através da consulta de informação publicada pelas demais 
empresas, que estas apresentam aspectos similares. Um dos aspectos onde é possível 
identificar tal cenário está na definição dos valores chave para a empresa. Desta f
possível apresentar em seguida, os principais valores que sejam comuns às demais 

Satisfação e criação de valor para o cliente; 
Excelência na prestação de serviços, efectuando as entregas dentro das 
condições acordadas; 

nça pelo exemplo; 
Agir com integridade, respeito e honestidade; 
Procurar obter as melhores equipas; 
Respeito pelos indivíduos;  

As alianças estratégicas são uma grande mais-valia para as empresas de serviços de 
software pois muitas vezes são estes que lhes permitem oferecer as soluções 
tecnológicas que melhor sirvam os interesses dos clientes, permitindo assim a inovação 
e um melhor desempenho nos negócios. 

As alianças permitem aumentar a capacidade de oferta de serviços, pois assim é possível 
apacidades tecnológicas e de negócio de uma organização com produtos, 

práticas e capacidades inovadoras que outras empresas tenham para oferecer e desta 
forma oferecer aos clientes as melhores capacidades especializadas e soluções 

as concedem a possibilidade de recorrer a empresas especializadas em 
determinada área para obter formações e ficar habilitado a concorrer em tais áreas.

O outsourcing é uma prática recorrente nesta indústria, a concentração de competências 
onstitui uma grande mais-valia por toda a cadeia de forma a entregar a 

 

senvolvimento de BSC 

65 

Pelo que é possível apurar, através da consulta de informação publicada pelas demais 
empresas, que estas apresentam aspectos similares. Um dos aspectos onde é possível 
identificar tal cenário está na definição dos valores chave para a empresa. Desta forma é 
possível apresentar em seguida, os principais valores que sejam comuns às demais 

Excelência na prestação de serviços, efectuando as entregas dentro das 

valia para as empresas de serviços de 
permitem oferecer as soluções 

tecnológicas que melhor sirvam os interesses dos clientes, permitindo assim a inovação 

As alianças permitem aumentar a capacidade de oferta de serviços, pois assim é possível 
apacidades tecnológicas e de negócio de uma organização com produtos, 

práticas e capacidades inovadoras que outras empresas tenham para oferecer e desta 
forma oferecer aos clientes as melhores capacidades especializadas e soluções 

as concedem a possibilidade de recorrer a empresas especializadas em 
determinada área para obter formações e ficar habilitado a concorrer em tais áreas. 

O outsourcing é uma prática recorrente nesta indústria, a concentração de competências 
valia por toda a cadeia de forma a entregar a 
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A inovação é uma componente extremamente importante para estas organizações, pois 
com a evolução do negócio a necessidade de optimização e melhoria é cada vez maior. 
Como tal, é necessário um forte investimento na inovação para permitir o crescimento 
da empresa e o acompanhamento do mercado. 

O conhecimento é para a indústria de serviços de software a chave para o sucesso, pois 
tudo o que estas desenvolvem e oferecem é resultado do conhecimento que os seus 
recursos possuem e partilham. A gestão e partilha de conhecimento são cruciais. A 
constante procura pelas melhores pessoas na área e o recurso a tecnologias de 
informação que lhes forneça a informação necessária, com qualidade para auxilias as 
tarefas diárias é uma forte aposta por parte destas organizações. 

Desta forma as empresas apostam muito nas capacidades das pessoas. Pois por melhor 
que seja a tecnologia, a metodologia e os processos são as pessoas que os vão executar e 
conjugar de forma a obter uma solução. Por isso, as organizações apostam fortemente 
na formação dos recursos humanos para que estes desenvolvam as suas capacidades, 
permitindo à empresa oferecer melhores serviços e desta forma melhorar o seu próprio 
desempenho. 

 

 

4.2. Modelo de Gestão 

 

Missão:  

Ajudar os retalhistas a conciliar as necessidades dos seus clientes com os produtos que 
estes têm disponíveis. A Wipro Retail pretende através dos seus conhecimentos e 
experiências de sucesso permitir aos seus clientes construir ou criar sistemas integrados 
de gestão que suportem os seus processos de negócio, para que estes consigam obter o 
máximo rendimento nas suas actividades operacionais. 

 

Visão:  

Ser o fornecedor número 1 de solução de integração de negócios, tecnologias e 
processos numa escala global. A empresa pretende liderar pela qualidade, sendo sempre 
os primeiros.  

A empresa quer liderar o negócio, pretendendo estar sempre no top 10 das empresas de 
serviços de tecnologias de informação a nível global. 

A empresa quer ser a escolha número 1 dos clientes através da oferta de soluções 
inovadoras e na optimização de processos (Six Sigma). 

A empresa pretende estar no top 10 nas preferências dos profissionais numa escala 
global pela criação de um ambiente de partilha saudável, intelectual, desafiante e 
empreendedor.   

A empresa pretende que a sua marca seja admirada e das mais adquiridas. 
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Valores: 

Energia para vencer, pretende fazer com que os seus clientes obtenham o sucesso, 
através do espírito de equipa, inovação e excelência na prestação dos serviços. 

Agir com sensibilidade, em todas as acções deve existir o respeito pelo indivíduo, 
seriedade e responsabilidade. 

Integridade, os compromissos devem ser respeitados, deve imperar a honestidade e 
justiça nas acções. 

 

Excelência: 

O focus da empresa é tornar as infra-estruturas complexas em ferramentas de suporte ao 
negócio focadas na rentabilidade. 

A empresa pretende oferecer soluções de negócio completas para os retalhistas que 
combinem as mais adequadas tecnologias com os processos de negócio chave do 
cliente. 

 

Objectivos: 

A organização aspira que as soluções que implementa ou os serviços que presta façam 
com que os clientes obtenham melhores resultados, que sejam mais eficientes e que 
voltem a requerer os seus serviços. 

Com isto a empresa pretende ainda aumentar a carteira de clientes, atingir novos 
mercados e ser associada à qualidade. Assim conseguir liderar e estar no topo das 
preferências dos retalhistas a uma escala global. 

 

Oferta de Valor: 

Um forte conhecimento do negócio do retalho. 

A garantia de oferta solução mais adequada para cada cliente e a aposta de relações 
duradouras. 

A implementação de uma atitude interna orientada aos resultados, possuindo gestores 
com altos níveis de conhecimento. 

O compromisso de entregas dentro dos prazos e com a qualidade esperada. 

A aposta continua em investigação e desenvolvimento e a incansável procura pela 
excelência. 

 

Medição de Desempenho: 

Num alto nível a medição de desempenho é efectuada pela comparação de resultados ao 
longo dos anos. 
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Verificar o lucro obtido, o número de novos clientes ou negócio ganhos, assim como os 
negócios e clientes mantidos.  

Além disto, é ainda efectuada a comparação com os restantes competidores do mercado, 
para conhecer qual a quota de mercado e os ganhos em comparações com adversários. 

 

Iniciativas: 

Criação de parcerias com entidades científicas. 

Promoção e participação de workshops em academias para atrair as melhoras pessoas 
para a organização. 

 

 

4.3. Visão 

 

Pela análise de artigos e publicações internas disponibilizadas pela organização é 
possível apurar que os responsáveis da Wipro Retail têm uma noção clara acerca do 
futuro desejado para a empresa e ainda sobre a forma como o pretendem alcançar. 

Assim, com a análise dos documentos internas foi possível encontrar as respostas para 
as questões vão permitir definir uma frase que de forma clara indique qual a Visão da 
empresa. 

O esquema seguinte ilustra o processo da definição da Visão para esta empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Definir Visão – Wipro Retail 
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4.4. Caracterização da Empresa 

 

A Wipro Retail é uma empresa que define, desenha e implementa soluções de negócio 
baseadas em tecnologia em organizações de retalho a nível mundial que as ajudem a 
melhorar os seus negócios. Além disto oferece ainda um vasto leque de serviços 
baseados em tecnologia para aumentar o domínio, a especialização no negócio e ainda 
formação de alianças estratégicas com organizações líderes na oferta de soluções 
tecnológicas.  

Os valores apresentados como guia para a empresa e com os quais se comprometem são 
os seguintes: 

• Superar as expectativas do cliente; 
• Liderar pelo exemplo; 
• Agir com integridade e transparência; 
• Perseguição da Excelência. 

Os serviços e soluções de negócio são fortalecidos pelas parcerias com os líderes 
tecnológicos. A recomendação das tecnologias é baseada naquilo que é melhor para um 
determinado cliente.  

A Wipro Retail relaciona-se com os seus parceiros para conseguir obter capacidade de 
negócio e técnicas nas soluções tecnológicas dos seus parceiros através do treino e 
compromisso entre as equipas de suporte técnico e desenvolvimento do parceiro e as 
equipas de desenvolvimento e metodologias da Wipro. 

A empresa gere o crescimento investindo em infra-estruturas e recrutando, treinando e 
firmando novos profissionais. O investimento em infra-estruturas e pessoas é efectuado 
para o contínuo crescimento do seu negócio 

 

 

4.5.  Modelo BSC 

 

Seguindo a metodologia de automatização do processo de desenvolvimento de BSC 
proposta aplicada à empresa em estudo foi possível chegar ao seguinte modelo de BSC. 

Em primeiro lugar será apresentado o modelo de BSC ao nível estratégico, isto é, 
estarão espelhados os objectivos pelas respectivas perspectivas. 

Em seguida estarão expostos os indicadores e metas escolhidas para quantificar tais 
objectivos.  

Como foi referido na especificação da selecção de objectivos e indicadores, estes foram 
obtidos a partir do repositório de objectivos, sendo de seguida esses componentes 
adaptados e refinados para melhor representarem os interesses organizacionais.  
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Os valores referidos já reflectem o refinamento ao modelo inicialmente proposto. De 
notar que os valores apresentados são meramente ilustrativos, estando no entanto de 
acordo com a dimensão e objectivos da empresa. 

 

Objectivos: (os objectivos encontram-se especificados no repositório de objectivos) 

Os objectivos escolhidos e adaptados à organização estão indicados em seguida 
agrupados pelas respectivas perspectivas: 

Perspectiva Financeira: 

• Crescimento Económico; 
• Rendimento do Projecto; 
• Redução de Custos; 

Perspectiva de Processos Internos: 

• Optimização de Processos; 
• Aumento de Eficiência; 
• Redução do Tempo de Ciclo; 

Perspectiva de Clientes: 

• Aumentar as Vendas; 
• Lealdade; 
• Satisfação do Cliente; 
• Respeitar Compromissos; 

Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento: 

• Aumentar Capacidades dos Colaboradores; 
• Satisfação do Colaborador; 
• Formações; 
• Investigação e Desenvolvimento; 
• Parcerias; 

 

O esquema seguinte demonstra o aspecto do modelo de BSC escolhido pela organização 
de acordo com a estrutura sugerida por Kaplan e Norton (1996). 
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Figura 33: Balanced Scorecard - Estratégia 

 

A tabela seguinte mostra os indicadores escolhidos e já adaptados que quantificarão os 
objectivos do BSC organizacional. 

Financeira

• Crescimento Económico
• Rendimento de Projecto
• Redução de Custos

Processos Internos

• Optimização de Processos
• Aumento de Eficiência
• Redução de Tempo de Ciclo

Clientes

• Aumentar Vendas
• Lealdade
• Satisfação do Cliente
• Respeitar Compromissos

Aprendizagem e Crescimento

• Aumentar Capacidades do 
Colaborador

• Satisfação do Colaborador
• Formações
• Investigação e 

Desenvolvimento
• Parcerias

Visão
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Figura 34: Balanced Scorecard – Matriz 

 

Financeira

1.2. Crescimento Económico

1.5. Rendimento do Projecto

Objectivos Indicadores

1.2.5. EBIT

1.2.4. Lucro de negócio

1.2.7. Taxa de crescimento

Metas

Aumento de 30% 

Aumento de 15%

Aumento de 15%

1.5.2. Lucro bruto

1.5.3. Lucro por funcionário 150 K€

90.000 K€

1.4. Redução de Custos
1.4.3. Custo serviço vendido

1.4.4. Custos Orçamentados

10 K€

Decréscimo de 5%

Clientes

2.3. Aumentar as vendas
2.3.1. Crescimento vendas Aumento de 23%

2.3.2. Vendas p/ serviço Aumento de 15%

2.2. Satisfação de Cliente
2.2.2. Número de Clientes 20

2.2.4. Taxa de retenção 93%

2.5. Lealdade
2.5.1. Contratos longo termo 10

2.5.3. Fidelidade cliente 85%

2.6. Respeitar compromisso
2.6.2. Entregas atempadas 90%

2.6.4. DIFOT 90%

Processos Internos

3.2. Aumentar Eficiência
3.2.3. Taxa reutilização 40%

3.2.5. Taxa retrabalho Decréscimo de 10%

3.5. Optimização  Processos 
3.5.5. Não conformidades 3

3.5.6. Erros Decréscimo de 20%

3.7. Redução Tempo de Ciclo
3.7.1. Tempo de entrega Melhoria de 20%

3.7.1. Taxa entregas pontuais 90%

Aprendizagem e 

Crescimento

4.1. Aumentar Capacidades 
de Colaboradores

4.6.Satisfação Colaborador

4.2. Formações

4.1.2. Índice produtividade Aumento de 20%

4.1.3. Func. c/curso superior 95%

4.6.1. Índice motivação Aumento de 30%

4.6.5. Taxa absentismo Decréscimo de 20%

4.2.2. Número de formações 5

4.3. Investigação e 
Desenvolvimento

4.3.7. Projectos inovação 10

4.3.8. Publicações 15

4.5. Parcerias
4.2.2. Proj. entidades 
cientificas

10
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4.6.  Mapa Estratégico 

 

O conhecimento é a chave para o sucesso de qualquer empresa, principalmente para as 
empresas que implementam soluções de negócio baseadas em Tecnologias de 
Informação. 

Neste sentido a preparação de colaboradores capazes de enfrentar os desafias das 
operações do dia-a-dia é fundamental. Para isso a organização deve apostar em dar 
Formação aos colaboradores de modo a potenciar e melhorar as suas capacidades. De 
qualquer modo, para tirar partido das suas capacidades é essencial que estes se 
mantenham motivados, sendo para isso necessário manter a sua satisfação e pro-
actividade. A Formação também influencia a satisfação do colaborador pelo facto de o 
fazer sentir como parte da organização e que é uma aposta da mesma.  

O aumento das capacidades dos colaboradores deriva da conjugação dos dois objectivos 
mencionados. Pois o colaborador deve ter as formações necessárias para evoluir e deve 
manter-se motivado para contribuir para o sucesso da organização. 

Com recursos capacitados é possível reduzir os tempos de ciclo para a realização de 
tarefas. Sendo necessário menos tempo para efectuar cada tarefa é então possível 
aumentar a eficiência do processo. Eliminando assim actividades redundantes que em 
nada contribuem para a concretização do projecto é possível obter processos 
optimizados. Com isto garante que os compromissos traçados com o cliente são 
respeitados e ainda a redução de custos ao longo dos processos e actividades. 

Ao respeitar os compromissos (de qualidade, tempos, orçamento…) a empresa garante 
assim a satisfação do cliente perante o serviço prestado. Tendo o cliente ficado satisfeito 
com o serviço prestado a probabilidade de este voltar a recorrer aos serviços da empresa 
é maior e assim surgem possibilidades de estabelecer contractos a longo prazo e retendo 
os clientes por mais tempo. Esta retenção ou lealdade vai permitir à empresa aumentar 
as vendas e receitas, pois o cliente recorrerá à empresa sempre que necessitar de um 
serviço ou produto e acreditar que é esta que melhor o servirá. 

Por outro lado, o cumprimento dos compromissos do projecto para com o cliente levará 
a um maior rendimento do projecto. 

A melhoria das capacidades dos colaboradores vai permitir à empresa apostar em 
programas de investigação e desenvolvimento. Podendo assim encontrar novos serviços 
ou produtos e ainda encontrar formas de optimizar os processos. 

A aposta em Investigação vai permitir à empresa estabelecer parcerias e assim conseguir 
obter novos projectos e apoios na criação de novos produtos e assim também reduzir os 
custos inerentes aos projectos de investigação e desenvolvimento. 

Com um maior rendimento nos projectos, com o aumento das vendas de projectos e 
com a redução de custos é então garantido o crescimento económico. Este crescimento 
económico, conjugado com o aumento da quota de mercado, angariação de novos 
clientes e retenção dos actuais, a empresa cumprirá a estratégia para atingir a visão 
desejada. 
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Figura 35: Mapa Estratégico – Wipro Retail 
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4.7. Protótipo 

 

Após a constituição do modelo de BSC enquadrado com a empresa surge a necessidade 
de adoptar uma aplicação tecnológica de suporte ao modelo desenvolvido. 

Desta forma em seguida, encontra-se exposto um protótipo representativo de algumas 
funcionalidades que a aplicação escolhida deveria apresentar. Um aspecto fundamental 
para essa aplicação é a oferta de uma navegação fácil, intuitiva e baseada na Web, de 
forma a apresentar uma disposição com a qual as pessoas já estejam familiarizadas.  

As figuras seguintes evidenciam algumas das funcionalidades que a aplicação deve 
fornecer, demonstrando a discriminação que os componentes devem ter ao longo da 
modelo e algumas indicações que estes devem fornecer.  

Numa primeira etapa, a aplicação deve exibir o retracto do dia-a-dia organizacional, 
mostrando os estados actuais de todos os objectivos definidos para as perspectivas. Na 
imagem seguinte, encontra-se a referência para o mapa estratégico, isto é, consegue-se 
observar a relação entre os objectivos traçados. 

 

Como é possível identificar, devem ser apresentados os objectivos divididos pelas 
respectivas perspectivas e em cada um está assinalado o seu estado de actual, isto é, se 
foi conseguido, se está a ser conseguido, se está no limite ou se não está a ser 
conseguido. 

Protótipo Aplicação Suporte BSC

Aprendizagem e 

Crescimento

Processos 

Internos

Clientes Financeira

Formações

Aumentar 
Capacidades 
Colaborador

Satisfação 
Colaborador

Investigação e 
Desenvolvimento

Parcerias

Redução de 
Tempo de Ciclo

Aumentar 
Eficiência

Optimização de 
Processos

Respeitar 
Compromissos

Satisfação de 
Clientes

Lealdade

Aumentar 
Vendas

Crescimento 
Económico

Redução de 
Custos

Rendimento do 
Projecto

Informação do Dia

- Aceitável - Bom - Margem - Inaceitável

Figura 36: Protótipo - Informação geral 
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Informação Detalhada

Financeira 

Objectivo Indicador Cor Tendência Actual Planeado Variação % de Plano

Redução de Custos

Rendimento Projecto

Crescimento Económico Lucro de Negócio

EBIT

Taxa de Crescimento

115 K€ 100 K€ - 15 K€ 85%

10 K€11 K€ - 1K€ 90%

15%12% 3% 105%

Protótipo Aplicação Suporte BSC

Já numa fase seguinte, a aplicação deve apresentar a informação detalhada sobre cada 
perspectiva. Desta forma, a imagem seguinte demonstra a consulta pormenorizada sobre 
uma perspectiva, exibindo além dos objectivos que a compõem, os indicadores que 
quantificam tais objectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta consulta, deverá ser possivel observar os progressos dos indicadores, o estado 
actual, o seu valor, e a relação entre o valor esperado e o valor real. Além disso, deve 
ser ainda indicado se as metas estão a ser atingidas, qual a tendência evolutiva e qual a 
percentagem de conclusão do plano traçado para o indicador. 

Numa etapa posterior, deve ser possível consultar ainda com mais detalhe cada um dos 
indicadores que constituem os objecitvos, que por sua vez constituem a perspectiva. 

Assim, em seguida encontra-se apresentada a forma como a informação detalhada sobre 
um indicador deve ser apresentada, de modo a que as pessoas que a consultem possam 
retirar de forma fácil a informação relavante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Protótipo - Informação detalhada de perspectiva 
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Informação Detalhada

Financeira  - Crescimento Económico – Lucro de Negócio

0
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140
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K€

Protótipo Aplicação Suporte BSC

A imagem seguinte mostra a examinação detalhada da evolução de um determinado 
indicador ao longo de um determinado período temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim deve ser permitido observar as variações obtidas para o indicador ao longo do 
período, podendo assim ser identificados as épocas mais ou menos rentáveis.  

Com a visualização gráfica a compreensão e extracção da informação pode ser 
efectuada com maior facilidade. Para além deste esquema gráfico, deverão existir 
outros, mostrando outras vistas sobre o mesmo indicador ou objectivo, tais como 
gráficos que mostrarão que actividades mais contribuem para o resultado do indicador. 

Já a figura seguinte reflecte esta variação de forma mais especificada, mostrando os 
progressos, tendências, assertividades e relação entre resultado actual e resultado 
esperado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Protótipo - Informação detalhada indicador (1) 



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

78 

 

Informação Detalhada

Financeira  - Crescimento Económico – Lucro de Negócio

Ano - 2008 Cor Tendência Actual Planeado

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

30 k€

35 k€

45 k€

50 k€

60 k€

70 k€

50 k€

80 k€

90 k€

100 k€

120 k€

110 k€

30 k€

35 k€

45 k€

55 k€

60 k€

70 k€

75 k€

80 k€

90 k€

100 k€

120 k€

115 k€

Protótipo Aplicação Suporte BSC

 

 

 

 

As imagens apresentadas reflectem o modo como a aplicação de suporte escolhida deve 
suportar alguns dos componentes do BSC. O aspecto exibido deve ser simples, claro, 
intuitivo, directo e de fácil leitura e interpretação. 

O aspecto das imagens exibidas foi baseado nas aplicações de BSC existentes 
actualmente, nomeadamente a aplicação Oracle Balanced Scorecard. 

 

  

 
  

Figura 39: Protótipo - Informação detalhada indicador (2) 
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5. Conclusão 

 

Neste capítulo encontra-se descrita a análise quanto à aplicabilidade e exequibilidade da 

metodologia proposta. Além disso, estão também relatadas as principais conclusões 

encontradas com a elaboração deste estudo. Para finalizar serão referidas as perspectivas 

de desenvolvimento futuras para o método. 

 

 

5.1. Principais Conclusões 

 

Ao longo do documento foi apresentado o trabalho realizado no âmbito da dissertação 
que se insere na problemática do desenvolvimento e implementação não eficiente de 
BSC, mais concretamente na elaboração de uma proposta de uma nova abordagem 
metodológica que permita colmatar essa falta de eficiência.  

Com o estudo acerca das considerações teóricas sobre o BSC foram apresentados os 
conceitos básicos, descritas as perspectivas gerais, os principais aspectos sobre as 
metodologias de desenvolvimento e implementação utilizadas hoje em dia e ainda 
descriminadas as principais necessidades e alertas para a escolha do suporte tecnológico 
para o BSC. 

A realização deste estudo permitiu verificar que a orientação das organizações para a 
gestão da estratégia se assume, não só como uma tendência, mas principalmente como 
uma necessidade futura para as organizações.  

O alinhamento do BSC com as tecnologias de informação de suporte constitui também 
algo inevitável para o seu sucesso, pois são estas ferramentas que disponibilizarão aos 
gestores as informações necessárias para auxiliar na tomada de decisões.  

A metodologia proposta descrita e especificada no documento apresenta-se como uma 
forma de introduzir mais eficiência no desenvolvimento e implementação de BSC. 

Na sua especificação foram apresentados os conceitos gerais, especificado método usual 
de desenvolvimento e implementação de BSC e modelado e especificado o processo de 
desenvolvimento de BSC proposto na metodologia. 

Este novo modelo de desenvolvimento afigura-se assim, sistematizado e formalizado, 
facilitando assim o seu seguimento, utilização e adaptação. A utilização da linguagem 
de modelação formal permite que este seja compreendido pelas mais variadas áreas de 
profissionais de TI, alargando assim o seu âmbito de aplicabilidade, podendo este ser 
seguido e executado por natureza humana ou ainda para o desenvolvimento de algum 
suporte tecnológico para o efeito.  

A abordagem sistémica embebida na sua elaboração permitiu criar uma metodologia 
para a construção de BSC devidamente estruturada e especificada, de modo a permitir a 
quem a adopte, seguir uma linha orientadora e efectuar a configuração do seu próprio 
modelo de forma controlada, sustentada e simples. 
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Com a elaboração do caso prático, aplicando e seguindo toda a metodologia para uma 
organização em particular, foi de facto possível verificar a modularidade e flexibilidade 
desta abordagem. E assim, a construção do modelo de um BSC de forma simples, rápida 
e eficiente. A realização deste caso prático permitiu conferir a usabilidade e 
adaptabilidade desta abordagem.  

Com a elaboração deste estudo foi possível verificar que não é necessário construir um 
BSC para cada organização partindo de uma folha em branco. O conhecimento já existe, 
as provas já estão dadas e os resultados à vista (através dos vários casos de sucesso 
publicados), por isso esses inputs devem ser utilizados e vistos como uma mais-valia. 

A reutilização do conhecimento e de experiências passadas na elaboração de BSC é de 
facto positivo e algo indispensável. Com esta abordagem é possível olhar para o 
desenvolvimento de um BSC como o desenvolvimento de um sistema de informação, e 
tal como acontece hoje em dia a reutilização de processos e conhecimentos é algo já 
indispensável e aconselhado para todos os desenvolvimentos. Por isso, a reutilização de 
processos para o desenvolvimento de BSC é algo exequível e que deve ser fomentado. 

Sendo o BSC uma ferramenta indispensável para a operacionalização da estratégia 
organizacional e de uma grande complexidade, é fundamental a utilização de 
abordagens sustentadas e sistematizadas para o seu desenvolvimento. Esta abordagem 
oferece um grande auxílio às organizações que a pretendam adoptar e tendo isto em 
consideração, é possível criar um serviço que permita ajudar as organizações a elaborar 
os seus próprios BSC. 

 

 

5.2. Perspectivas de Desenvolvimento Futuro 

 

Como perspectivas de desenvolvimento futuro surgem duas vistas rumo à conclusão 
deste trabalho: 

• Experimentação do modelo de BSC resultante do seguimento da metodologia 
numa ferramenta de suporte tecnológico de BSC; 

• Desenvolvimento de uma ferramenta de suporte tecnológico para o processo de 
desenvolvimento de BSC onde se encontre embebida a metodologia proposta. 

Pretende-se ainda progredir com o desdobramento do BSC ao longo de todos os 
componentes da organização alvo de estudo neste projecto de dissertação. 

É expectável que com o seguimento de um dos rumos esta metodologia possa dar 
origem a um serviço de desenvolvimento e implementação de BSC. 

Tal como acontece com outros sistemas e metodologias, também esta pode ser alvo de 
actualização e adaptação à realidade do momento em que esta possa estar a ser seguida. 

  

 
  



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

81 

 

Referências bibliográficas 

 

Artigos, Livros e Teses 

 

Ashish, A. (2006), The Indian Software Industry: The Human Capital Story, Working 
Paper, Heinz School of Public Policy & Management, Carnegie Mellon University, 
2006. 

António, N. e Rodrigues, J. (2006), “Balanced Scorecard e Mapas estratégicos”, Grupo 
Estratégia Organizacional/ISCTE - Working Paper nº 1/06, Março (2006). 

Bititci, U., Carrie, A. e McDevitt, L. (1997), Integrated performance measurement 
systems: a development guide. International Journal of Productivity and Performance 
Management, Vol. 17, p-522-534, 1997. 

Busi, M. e Bititci, U. (2006), Colaborative performance management: present gaps and 
future research. Internacional Journal of Productivity and Performance Management, 
Vol. 55, p. 7-25, 2006. 

Cameli, A. e Tishler, A. (2004), The Relationship Between Intagible Organizational 
Elements and Organizational Performance. Strategy Management Journal – 
InterScience, Vol. 15, p. 1257-1278, 2004. 

Cody, W. F., J. T. Kreulen, et al (2002), “The integration of business intelligence and 
knowledge management”. IBM Systems Journal 41(4), p. 697-713. 

Duarte, F. (2002), Engenharia de Software Orientada a Processos, Dissertação de 
Mestrado, Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Departamento de 
Informática, 2002. 

Hao-Chen Huang (2009), “Designing a knowledge-based system for strategic planning: 
A balanced scorecard perspective”, in ScienceDirect – Expert Systems with 
Applications, 36, p. 209–218, 2009. 

Henderson, J., Venkatramen, N. (1993), Strategic Alignement: leveraging information 
tecnhnology for transforming organizations. IBM System Journal, v.32, n. 1, p. 4-16, 
1993. 

Hikage, O., Spinola, M., Laurindo, F. (2006), Software de BSC: proposta para um 
roteiro de implementação. Produção, v. 16, n.1 p.140-160. Jan – Fev.  

Kaplan, R. e Norton D. (1992), “The Balanced Scorecard: Measures That Drive 
Performance”, Harvard Business Review, 70 (1), p. 71-79. 

Kaplan, R. e Norton D. (1993), “Putting the Balanced Scorecard to Work”, Harvard 
Business Review, 71 (5), p. 134-147. 

Kaplan, R. e Norton D. (1996), “Using Balanced Scorecard as a Strategic Management 
System”, in Harvard Business Review, January – February (1996), p. 75 – 85.  

Kaplan, R. e Norton D. (1996), The Balanced Scorecard: Translating Strategy into 
Action. 



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

82 

 

Kaplan, R. e Norton D. (1996), “Linking the Balanced Scorecard to Strategy”, in 
California Management Review, v.39, p. 53 – 79. 

Kaplan R. e Norton D. (1997), Strategy to Action: Balanced Scorecard. 

Kaplan, R. e Norton D. (2000), “Having trouble with your strategy? Then map it”, 
Harvard Business Review, 78 (5), p. 167-176, 2000. 

Kaplan, R. e Norton D. (2001), The Strategy – Focused Organization: How Balanced 
Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Harvard Business 
School Publishing Corporation, USA. 

Kaplan, R. e Norton D. (2004), Strategic Maps, Harvard Business School Publishing 
Corporation, USA. 

Laurindo F. (2002), Tecnologias de Informação. São Paulo: Futura 2002. 

Niven, P. (2003), Balanced Scorecard Step by Step for government and nonprofit 
agencies. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. 

Niven, P. (2005) Balanced Scorecard step-by-step: maximizing performance and 
maintaining results. New York : John Wiley, cop. 2005. 

Neely, A., Marr, B. (2003), Automating the balanced scorecard – selection criteria to 
identify appropriate software applications. Emerald, MCB UP Ltd, Vol. 7, p. 29-36, 
2003. 

Matos, L. (2006), A utilização do Balanced Scorecard para monitorar o desempenho de 
um Hospital, Tese de Mestrado, Universidade do Minho, Escola de Engenharia, MSI, 
2006. 

Olve N., Roy J., e Wetter, M (2001), Condutores da Performance: guia prático para uso 
do BSC. Rio de Janeiro: QualityMark. 

Roistadas, A. (1998), Enterprise Performance Measurement. Internacional Journal of 
Productivity and Performance Management, Vol. 18, p. 989-999, 1998. 

Vieira, G. (2005), Suporte Tecnológico ao Balanced Scorecard, Tese de Mestrado, 
Universidade de Aveiro, Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial 
(2005). 

Waggoner, D. B., Neely, A., Kennerley, M. (1999). The forces that shape organizational 
performance measurement systems: an interdisciplinary review, International Journal of 
Production Economics, 60-61, p.53, 1999. 

 

 

 

 



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

83 

 

Páginas da Internet 

 

Balanced Scorecard Institute, a Strategy Management Group company (2008), 
“Performance Measurement”, Acedido em 5 de Março de 2009, de 
http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/PerformanceMeasurement/tabid/59/
Default.aspx 

Balanced Scorecard Institute, a Strategy Management Group company (2008), “What is 
the Balanced Scorecard?”, Acedido em 5 de Março de 2009, de 
http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecard/tabid/55
/Default.aspx  

Top4Events, “Software BSC Balanced Scorecard?”, Acedido em 11 de Março de 2009, 
de http://www.top4events.com/Noticias/Produtos-e-Servicos/software-BSC-Balanced-
Scorecard.html 

Palladium Executing Strategy, BSCcol Certified Software, 
http://www.bscol.com/bsc_online/technology/certified/ 

Creelman, J. (2009), Strategy Maps, EPMReview.com, Acedido em 16 de Abril de 
2009, de http://www.epmreview.com/Resources/Articles/Strategy-Maps.html 

Niven, P. (2008), Learn and Growth Perspective, EPMReview.com, Acedido em 18 de 
Abril de 2009, de http://www.epmreview.com/Resources/Articles/Learning-and-
Growth-Perspective.html 

Niven, P. (2008), Internal Process Perspective, EPMReview.com, Acedido em 18 de 
Abril de 2009, de http://www.epmreview.com/Resources/Articles/InternalProcess-
Perspective.html 

Niven, P. (2008), Customer Perspective, EPMReview.com, Acedido em 24 de Abril de 
2009, de http://www.epmreview.com/Resources/Articles/Customer-Perspective.html 

Niven, P. (2008), Financial Perspective, EPMReview.com, Acedido em 24 de Abril de 
2009, de http://www.epmreview.com/Resources/Articles/Delivering-shareholder-value-
growing-revenue-and-enhancing-productivity.html 

Niven, P. (2009), Strategy & the Balanced Scorecard – A Critical Link, 
EPMReview.com, Acedido em 16 de Abril de 2009, de 
http://www.epmreview.com/Resources/Articles/Strategy-the-Balanced-Scorecard-A-
Critical-Link.html 

 
  



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

 

84 

 

ANEXO A: Repositório de Objectivos 

 

Com o evoluir do trabalho considerou-se que seria útil a criação de um repositório para 
armazenar os objectivos mais utilizados em medições de desempenho e em BSC já 
desenvolvidos. 

Este repositório reúne assim, os objectivos tipicamente escolhidos encontrando-se 
agrupados pelas perspectivas a que mais se adequam. Desta forma a sua escolha torna-
se mais simples e intuitiva. 

Para completar e possibilitar a quantificação de tais objectivos, estes apresentam 
também um pré-conjunto de indicadores a si associados. 

A vantagem desta compilação encontra-se na oferta da possibilidade de aceleração do 
processo de selecção e determinação de objectivos e indicadores, umas vez que estes já 
se encontram pré-estabelecidos e pré-especificados e agrupados pelas respectivas 
perspectivas. 

Para a descriminação dos objectivos está indicada qual a sua definição e finalidade. Já 
para a especificação dos indicadores associados aos objectivos são apresentados a 
descrição, a unidade de medida, o critério de cálculo, a frequência de cálculo e a meta 
sugerida. 

Desta forma, o repositório encontra-se estruturado da seguinte forma: 

1. Objectivos; 
1.1. Definição; 
1.2. Finalidade; 

2. Indicadores: 
2.1. Descrição; 
2.2. Unidade de Medida; 
2.3. Critério de Cálculo; 
2.4. Frequência;  
2.5. Metas; 
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Objectivos 
 

1. Objectivos Financeiros: 

 
Objectivos Descrição 

1.1. Controlo de Custos 

 

Definição: Consiste em conseguir analisar os consumos em actividades 

operacionais, alocação de recursos e aquisição de materiais.  

Finalidade: Garantir que não existem derrapagens, custos não esperados e 

custos que com actividades ou aquisições que não produzem qualquer valor. 

1.2. Crescimento Económico 

 

Definição: Consiste em analisar os resultados económicos da organização. 

Finalidade: Garantir que a empresa consegue resultados positivos e 

preferencialmente conseguir melhorar os resultados dos anos anteriores. 

1.3. Performance Financeira 

 

Definição: Consiste em analisar o desempenho financeiro na execução das 

actividades operacionais. 

Finalidade: Garantir que os rendimentos obtidos são superiores aos 

investimentos efectuados. 

1.4. Redução de Custos 

 

Definição: Consiste em analisar as despesas na prestação de serviços por 

parte da empresa. 

Finalidade: Reduzir ou eliminar os custos com actividades e investimentos 

que em nada contribuem para a criação de valor para a empresa. 

1.5.Retorno de Investimento 

 

Definição: Consiste em analisar se o investimento efectuado na prestação de 

serviços é recompensado. 

Finalidade: Garantir que os investimentos são efectuados para a criação de 

valor no serviço. 

 

2. Objectivos Clientes: 

 

Objectivos Descrição 

2.1. Aumentar Quota de Mercado 

 

Definição: Consiste em analisar quota do mercado abrangido pelos serviços da 

organização. 

Finalidade: Abranger o maior número de clientes possível de modo a conseguir 

angariar cada vez mais clientes. 

2.2. Aumentar Satisfação do 

Cliente 

 

Definição: Consiste em analisar a percepção da qualidade do serviço por parte 

do cliente. 

Finalidade: Garantir que os serviços são efectuados de forma a satisfazer os 

pedidos e expectativas dos clientes.  

2.3. Aumentar Vendas 

 

Definição: Consiste em analisar em termos quantitativos o número de serviços 

vendidos. 

Finalidade: Garantir o crescimento do número de serviços vendidos. 

2.4. Controlar Serviços a Clientes 

 

Definição: Consiste em analisar as prestações de serviços pela empresa. 

Finalidade: Garantir que os serviços são realizados de acordo com os 

parâmetros acordados com o cliente. 

2.5. Lealdade 

 

Definição: Consiste em analisar os resultados dos relacionamentos com os 

clientes. 

Finalidade: Garantir que maior número de clientes possível volta a recorrer aos 
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serviços da empresa. 

2.6. Melhorar Níveis de Serviço 

 

Definição: Consiste em analisar as melhorias obtidas na prestação dos serviços. 

Finalidade: Garantir a optimização das actividades produtivas. 

2.7. Novos Clientes 

 

Definição: Consiste em analisar o número de novos clientes por um 

determinado período. 

Finalidade: Garantir os serviços prestados pela empresa desperta o interesse de 

novos clientes. 

2.8. Relações Duradouras 

 

Definição: Consiste em analisar o tempo e qualidade do relacionamento com os 

clientes. 

Finalidade: Garantir pelo maior tempo possível o relacionamento com os 

clientes de maior rendimento para a empresa. 

 
3. Objectivos de Processos Internos: 

 
Objectivos Descrição 

3.1. Alinhamento das 

Tecnologias de Informação 

com o Negócio 

 

Definição: Consiste em analisar se os investimentos e utilização em Tecnologias 

de Informação vão de encontro aos interesses do negócio. 

Finalidade: Garantir que o uso das tecnologias de informação segue o interesse 

dos objectivos de negócio. 

3.2. Aumentar a Eficiência 

 

Definição: Consiste em analisar as melhorias na execução das actividades. 

Finalidade: Garantir que as actividades certas são efectuadas nos momentos certos 

e com os resultados certos. 

3.3. Diminuir Entregas Contra 

Níveis de Serviço Acordados 

 

Definição: Consiste em analisar as ocorrências de falhas nos acordos de prestação 

de serviços. 

Finalidade: Garantir que diminuição ou mesmo eliminação das incoerências. 

3.4. Melhoria contínua Definição: Consiste em analisar as melhorias e modificações ocorridas na 

execução de processos. 

Finalidade: Garantir o acompanhamento às modificações dos processos para 

garantir a sua melhoria. 

3.5. Optimização de Processos 

 

Definição: Consiste em analisar as melhorias efectuadas nos processos. 

Finalidade: Garantir a eliminação das actividades que não trazem valor os 

processos. 

3.6. Racionalização do 

Processo de Produção 

 

Definição: Consiste em analisar o peso e esforço necessários para a execução do 

processo. 

Finalidade: Garantir uma racionalização de esforços e cargas na execução dos 

processos. 

3.7. Redução do Tempo de 

Ciclo 

 

Definição: Consiste em analisar o tempo dispendido na execução das tarefas 

operacionais. 

Finalidade: Reduzir o tempo necessário para completar uma determinada tarefa 

sem comprometer a qualidade.  

 

4. Objectivos de Aprendizagem e Crescimento: 

 
Objectivos Descrição 

4.1. Aumentar Capacidades Definição: Consiste em analisar as competências dos funcionários da empresa. 
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dos Funcionários Finalidade: Garantir funcionários com altas capacidades. 

4.2. Formações 

 

Definição: Consiste em analisar a aprendizagem dos trabalhadores. 

Finalidade: Garantir a máxima aquisição de competências pelos funcionários. 

4.3. Garantir treino em 

capacidades básicas 

Definição: Consiste em analisar as capacidades básicas dos colaboradores. 

Finalidade: Garantir que todos os funcionários adquiram estas competências. 

4.4. Investigação e 

Desenvolvimento 

 

Definição: Consiste em analisar os avanços e desenvolvimentos da empresa na 

área. 

Finalidade: Garantir que o investimento, melhoria e criação de novos serviços e 

produtos. 

4.5. Melhoria de planeamento 

e execução 

Definição: Consiste em analisar as melhorias aplicadas em de projectos. 

Finalidade: A finalidade é garantir as melhorias na gestão e controlo de projectos. 

4.6. Parcerias  

 

Definição: Consiste em analisar o grau de envolvimento com entidades externas. 

Finalidade: Garantir o aumento de relacionamentos com instituições prestigiadas. 

4.7. Satisfação de colaborador 

 

Definição: Consiste em analisar o grau de satisfação dos funcionários em para com 

a empresa. 

Finalidade: Garantir a motivação e satisfação dos funcionários. 

 

Indicadores 
 

1. Financeiros: 

 
1.1. Controlo de Custos 

 
Nome Especificação 

1.1.1. Custo actual sobre o 

orçamento 

 

Descrição: Nível de custos obtidos sobre orçamento efectuado; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Custos Actual / Total Orçamentado) x 100; 

Frequência: Mensal; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

1.1.2. Custos com infra-estruturas Descrição: Custos obtidos com as infra-estruturas; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório Custos; 

Frequência: Mensal; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

1.1.3. Custo com prestação de 

serviços 

Descrição: Custos obtidos com a execução das actividades operacionais; 

Unidade de Medida: Unidade monetária; 

Critério de Cálculo: (Custos Obtidos / Recebimentos Obtidos) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 
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1.1.4. Custos com software Descrição: Variação de custos (C) com aquisição e renovação de licenças; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((Total de C Anon – Total de C Anon-1) / Total de C Anon) 

x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 15%; 

1.1.5. Custos com suporte 

 

Descrição: Variação de gastos com pedidos de suporte (CS); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((Total de CS Anon – Total de CS Anon-1) / Total de CS 

Anon) x 100 ; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

1.1.6. Custos de Financiamento 

 

Descrição: Variação de custos (C) com pedidos de financiamento; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((Total de C Anon – Total de C Anon-1) / Total de C Anon) 

x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

1.1.7. Custos extraordinários por 

recursos humanos 

Descrição: Custos extraordinários (CE) obtidos por número de colaboradores 

(C); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Total de CE Anon / C) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

1.1.8. Rendimento Total de 

Recursos Humanos 

 

Descrição: Valor do rendimento global de recursos humanos; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório de Rendimentos; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

    Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 0%; 

1.1.9. Total de Custos 

Extraordinários 

 

Descrição: Valor dos custos extraordinários; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 
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1.1.10. Total de Custos com 

Recursos Humanos 

Descrição: Valor dos custos com recursos humanos; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

 

1.2. Crescimento Económico 

 

Nome Especificação 

1.2.1. Vendas por Referencial de 

Mercado 

Descrição: Nível de abrangimento das vendas da empresa (VE) sobre as vendas 

no mercado (VM); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Total de VE/ Total de VM) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

1.2.2. Quota de Mercado 

 

Descrição: Variação da Quota de Mercado (QM); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((QM Anon - QM Anon-1) / QM Anon)  x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

1.2.3. Número de Vendas 

 

Descrição: Variação do número de Vendas (V); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((V Anon – V Anon-1) / V Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

1.2.4. Lucro de negócio 

 

Descrição: Variação do lucro obtido (L); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((L Anon – L Anon-1) / L Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

1.2.5. Earnings before interest and 

taxes (EBIT) 

 

Descrição: Variação de valor EBIT’s; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((EBIT Anon – EBIT Anon-1) / EBIT Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 
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          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

1.2.6. Fluxo de Caixa Descrição: Variação do valor de fluxos de caixa (CF); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((CF Anon – CF Anon-1) / CF Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

1.2.7. Taxa de Crescimento 

 

Descrição: Variação de resultados obtidos (R); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((R Anon – R Anon-1) / R Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

1.2.8. Crescimento em relação ao 

mercado 

 

Descrição: Taxa de crescimento (TE) em relação à média de mercado (TM); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (TE / TM) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

1.2.9. Valor de Mercado 

Adicionado (MVA) 

 

 

Descrição: Variação do valor de mercado da empresa (MVA); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((MVA Anon – MVA Anon-1) / MVA Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

1.2.10. Valor de Económico 

Adicionado (EVA) 

 

 

Descrição: Variação do valor de económico da empresa (EVA); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((EVA Anon – EVA Anon-1) / EVA Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

 
1.3. Performance Financeira 

 
Nome Especificação 

1.3.1. Margem Bruta por Serviço 

 

Descrição: Valor da receita obtida com as vendas por serviço; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Total de Vendas – Total de custos inerentes às vendas; 

Frequência: Anual; 
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Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

1.3.2. Vendas por Serviço 

 

Descrição: Vendas efectuadas por tipo de serviço; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório por tipo de serviço; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

1.3.3. Receita de maior cliente 

 

Descrição: Valor de negócio adquirido pelo maior cliente; 

Unidade de Medida: Unidade monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório de Vendas ao cliente; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 30%; 

1.3.4. Volume de Negócios  

 

Descrição: Valor total obtido pelas vendas efectuadas; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

1.3.5. Taxa de Crescimento de 

Vendas 

 

Descrição: Variação das vendas (V) efectuadas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((Total V Anon - Total V Anon-1) / Total V Anon) x 100 

Frequência: Anual 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

1.3.6. Margem Bruta Global 

 

Descrição: Valor da receita obtida com as vendas; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Total das Vendas - Total de Custos; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

1.3.7. Vendas por sector de 

actividade da empresa (Stream) 

 

Descrição: Vendas por sector de actividade (Stream) da empresa; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 
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1.4. Redução de Custos 

 
Nome Especificação 

1.4.1. Custo de Marketing por 

Venda 

 

Descrição: Valor dispendido pelas acções de marketing por vendas;  

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

1.4.2. Custo de trabalho por 

Vendas 

 

Descrição: Valor dispendido nas actividades operacionais na prestação do 

serviço; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

1.4.3. Custo de serviços vendidos 

 

Descrição: Valor dispendido pela prestação do serviço em relação ; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

1.4.4. Custos Actuais 

 

Descrição: Total de Custos obtidos até ao momento; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Mensal; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

1.4.5. Custos de Marketing 

 

Descrição: Custos obtidos por acções de marketing; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

1.4.6. Custos Orçamentados 

 

Descrição: Valor dos custos previstos até ao período; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Mensal; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 
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− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

1.4.7. Número de Offshores 

 

Descrição: Número de processos realocados para outros países; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

1.4.8. Total de débitos 

 

Descrição: Número de débitos por saldar; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

1.4.9. Total de Dívidas 

 

Descrição: Montante em dívida; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 20%; 

1.4.10. Valor de Inventário Descrição: Valor dos bens da empresa; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

1.4.11. Variações no Orçamento 

 

Descrição: Número de actualizações ao orçamento; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

           Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = -70%; 

 
1.5. Retorno de Investimento 

 
Nome Especificação 

1.5.1. Custo de Tecnologias de 

Informação por Vendas 

 

Descrição: Valor dispendido pela utilização de TI para a satisfação das vendas; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 
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          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

1.5.2. Lucro Bruto 

 

Descrição: Valor de receita resultante da diferença entre o valor das vendas e 

dos custos antes de impostos; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Total de Vendas - Total de Custos; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

1.5.3 Lucro por funcionário 

 

Descrição: Valor de receita resultante da diferença de entre as vendas e custos 

referentes a serviços por funcionário; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: (Total de Vendas - Total de Custos) / Nº de Funcionários; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

1.5.4. Média de custos de entrega  

 

Descrição: Valor médio de despesas pela entrega de produtos ou serviços; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Média de Custos; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

1.5.5. Retorno patrimonial líquido 

(ROE) 

 

Descrição: Valor agregado pela empresa utilizando os próprios recursos;  

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Lucro Liquido / Valor do Património; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

1.5.6. Retorno sobre capital 

empregado (ROCE) 

 

Descrição: Resultado da empresa em função do capital empregue; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: EBIT / (Activo - Passivo); 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

1.5.7. Retorno sobre capital 

investido (ROIC) 

 

Descrição: Resultado da empresa em função do capital investido; 

Unidade de Medida: Unidade Monetário; 

Critério de Cálculo: (Lucro Liquido - Dividendos) / Capital; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 
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− Sugestão: ∆ % = 15%; 

1.5.8. Valor do ciclo de vida do 

cliente 

Descrição: Valor atribuído aos fluxos de caixa futuros com a relação com o 

cliente; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Lucro Liquido / Nº Clientes habituais; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

 
2. Clientes: 

 
2.1 Aumentar Quota de Mercado 

 
Nome Especificação 

2.1.1. Crescimento da Quota de 

Mercado 

 

Descrição: Variação da quota de mercado (QM);  

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((QM Anon - QM Anon-1) / QM Anon) x 100; 

Frequência: Trimestre; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

2.1.2. Frequência de Transacções 

de Vendas 

 

Descrição: Número de vendas por um determinado período; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Mensal; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %;´ 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.1.3. Quota de Mercado 

 

Descrição: Percentagem de vendas totais da empresa (VE) pelas vendas totais do 

mercado (VM); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (VE / VM) x 100; 

Frequência: Trimestre; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

2.1.4. Quota de Mercado contra 

Concorrência  

 

Descrição: Variação da quota de mercado da empresa (QME) em relação à quota 

de mercado de empresas concorrentes (QMC);  

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((QME - QMC) / QME) x 100 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 
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2.1.5. Volume de Vendas 

 

Descrição: Valor total das vendas 

Unidade de Medida: Unidade monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

 
 2.2. Aumentar Satisfação dos Clientes 

 
Nome Especificação 

2.2.1. Lucratividade do cliente  

 

Descrição: Diferencial entre as receitas obtidas (R) pelas vendas e as despesas 

obtidas (D) pela prestação do serviço;  

Unidade de Medida: Unidade monetária; 

Critério de Cálculo: R - D; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

2.2.2. Número de clientes 

 

Descrição: Número de clientes que requerem serviços à empresa; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 5%; 

2.2.3. Número de clientes 

perdidos 

 

Descrição: Número de clientes que deixaram de requerer serviços à empresa; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

2.2.4. Número de respostas 

negativas de clientes 

 

Descrição: Número de avaliações contra os parâmetros esperados; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 30%; 

2.2.5. Taxa de retenção de clientes  

 

Descrição: Taxa de clientes que após o primeiro serviço voltam a recorrer aos 

serviços da empresa; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Nº de Clientes com mais de 1 pedido / Nº Total de 

Clientes) x 100; 
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Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %;  

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.2.6. Tempo médio da resposta  

 

Descrição: Tempo médio dispendido desde que se recebe uma proposta ou 

pergunta do cliente até se dar uma resposta; 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Somatório do Tempo / Nº Respostas; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

 
 2.3 Aumentar Vendas 

 
Nome Especificação 

2.3.1. Crescimento das vendas 

 

Descrição: Variação do número de vendas (V) obtidas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((Total V Anon - Total V Anon-1) / Total V Anon)  x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

2.3.2. Vendas por mercado 

 

Descrição: Percentagem de vendas em cada mercado de acção; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Vendas Mercado / Vendas Totais) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

2.3.3. Vendas por cliente 

 

Descrição: Percentagem de vendas obtidas por cada cliente;  

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Vendas Cliente / Vendas Totais) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.3.4. Vendas por serviço  

 

Descrição: Percentagem de vendas obtidas em cada serviço prestado; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Vendas Serviço / Vendas Totais) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

2.3.5. Volume de vendas Descrição: Variação do volume de vendas obtido; 



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

  98 

 

 Unidade de Medida: % Percentagem 

Critério de Cálculo: ((V Anon - V Anon-1) / V Anon) x 100 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

           Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

  

2.4. Controlar Serviço a Clientes 

 
Nome Especificação 

2.4.1. Custo actual sobre 

orçamento 

 

Descrição: Relação entre o custo previsto pela prestação do serviço e custo real 

da prestação do serviço no momento; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Custo Real / Custo Previsto) x 100; 

Frequência: Mensal; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

2.4.2. Custo de marketing por 

percentagem de vendas 

 

Descrição: Relação entre os custos das acções de marketing pelas vendas 

obtidas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Custo Marketing / (1 + % Vendas) 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

2.4.3. Custo por cliente 

 

Descrição: Valor do dispendido na prestação de serviço por cliente; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Custo / Nº de Clientes; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

2.4.5. Dentro do orçamento  

 

Descrição: Relação entre custos previstos e custos reais; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Custos Real / Custos Previsto) x 100; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 80%; 

2.4.6. Dentro do prazo 

 

Descrição: Relação entre tempo de entrega previsto e tempo real; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Prazo Real/ Prazo Previsto) x 100; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 
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          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

2.4.7. Despesas de marketing 

 

Descrição: Relação entre valor despendido em acções de marketing e o valor 

previsto; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Custo Real / Custo Previsto) x 100; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

         Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

  

2.5. Lealdade 

 
Nome Especificação 

2.5.1. Contractos a longo termo 

 

Descrição: Número de contractos com clientes superiores a 3 Anos; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.5.2. EBIT por cliente 

 

Descrição: Ganhos antes de impostos por cliente 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Receitas Cliente / EBIT Global  

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

2.5.3. Fidelidade do cliente 

 

Descrição: Relação entre número de pedidos de cliente e número de serviços; 

Unidade de Medida: % Percentagem 

Critério de Cálculo: Nº Pedidos Cliente / Nº Serviços a Cliente; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

2.5.4. Horas gastas com cliente 

 

Descrição: Tempo gasto em relações com o cliente; 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.5.5. Número de Visitas do 

Cliente  

 

Descrição: Número de visitas efectuadas pelo cliente à empresa; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 
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Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

 
 2.6. Melhorar Níveis de Serviço 

 
Nome Especificação 

2.6.1. Custo de entrega por cliente 

 

Descrição: Valor dispendido em entregas por cliente; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Total Custos de Entrega / Nº Entregas a cliente; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

2.6.2. Entregas a clientes 

atempadas 

 

Descrição: Taxa de entrega atempadas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Número de Entregas dentro do prazo / Número de 

Entregas Total) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.6.3. Entregas a clientes 

completas 

 

Descrição: Taxa de entregas completas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Número de entregas completas / Número de Entregas 

Total) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α % 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

2.6.4. Entregas completas em 

tempo (DIFOT) 

 

Descrição: Taxa de Entrega completas e em tempo; 

Unidade de Medida: % Percentagem  

Critério de Cálculo: (Entregas completas e em tempo / Número de Entregas 

Total) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

2.6.7. Número de Reclamações 

 

Descrição: Número de pedidos de reclamação recebidos de clientes; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 
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− Sugestão: ∆ % = - 20%; 

2.6.8. Precisão da previsão de 

vendas 

 

Descrição: Relação entre as vendas reais e as vendas previstas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Vendas Reais / Vendas Previstas) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10 %; 

2.6.9. Rentabilidade do cliente 

 

Descrição: Receita que a relação com o cliente dá para a empresa; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Receita de Vendas - Custos de prestação de Serviços; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.6.10. Taxa de melhoria de 

desempenho  

 

Descrição: Relação entre resultados passados e resultados presentes; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((Resultados de Nível de Serviço Anon - Resultados de 

Nível de Serviço Anon-1) / Resultados de Nível de Serviço Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

 
2.7. Novos Clientes 

 
Nome Especificação 

2.7.1. Número de novos acordos 

 

Descrição: Número de novos acordos obtidos; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.7.2. Número de novos clientes 

 

Descrição: Número de novos clientes obtidos; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.7.3. Número de pedidos de 

propostas 

 

Descrição: Número de novos pedidos de serviços obtidos; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 
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Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

 
2.8. Relações Duradouras 

 
Nome Especificação 

2.8.1. Índice de satisfação de 

clientes 

 

Descrição: Percentagem de clientes satisfeitos com os serviços prestados; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Clientes com respostas positivas / Número de Respostas) 

x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 30%; 

2.8.2. Valor da marca 

 

Descrição: Valor da marca da empresa no mercado; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Referencial de mercado; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.8.3. Rácio de satisfação de 

clientes 

 

Descrição: Valor dos resultados dos inquéritos de satisfação efectuados a 

clientes; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 30%; 

2.8.4. Relacionamento com 

cliente 

 

Descrição: Reflecte o índice de sucesso no relacionamento com clientes; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Nº de Acordos / Nº de Interacções) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

2.8.5. Respostas de clientes 

 

Descrição: Número de respostas obtidas por clientes; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

2.8.6. Tempo médio de contacto Descrição: Tempo médio dispendido durante uma negociação; 
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de clientes até à venda  

 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

2.8.7. Tempo médio gasto em 

relações com o cliente  

 

Descrição: Tempo médio dispendido em contactos com o cliente; 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

 
3. Processos Internos: 

 
3.1. Alinhamento das Tecnologias de Informação com o Negócio 

 
Nome Especificação 

3.1.1. Capacidade actual 

 

Descrição: Número de serviços prestados; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

3.1.2. Nível de SLA’s (Service 

Level Agreement)  

 

Descrição: Nível de serviços em conformidade com o pedido do cliente; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Nível de Entrega / Nível Acordado; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

3.1.3. Número de pessoas 

alocadas contra o número 

necessário 

 

Descrição: Relação entre o número de pessoas alocadas a um projecto e o 

número utilizadas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Número de pessoas utilizadas / Número de pessoas 

alocadas) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

3.1.4. Serviços suportados 

 

Descrição: Número de serviços suportados pelas TI; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Serviços TI / Serviços Totais; 
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Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

3.1.5. Serviços suportados e 

entregues a tempo 

 

Descrição: Taxa de serviços suportados por TI e entregues a tempo; 

Unidade de Medida: % Percentagem 

Critério de Cálculo: Serviços TI atempados / Total de serviços TI; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

 
3.2.  Aumentar Eficiência  

 
Nome Especificação 

3.2.1. Contractos efectuados com 

erros 

 

Descrição: Taxa de contractos efectuados com erros em relação ao total de 

contractos efectuados; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Contractos sem erros / Total de Contractos) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 30%; 

3.2.2. Taxa retrabalho 

 

Descrição: Reflecte a percentagem de vezes que as actividades são repetidas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Nº de Actividades realizadas / Nº de Actividades 

Previstas) x 100; 

Frequência: Mensal; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

3.2.3. Taxa de reutilização 

 

Descrição: Reflecte a percentagem de aproveitamento de actividades já 

efectuadas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: 100 - (Nº Actividades Realizadas / Nº de Actividades 

Previstas) x 100; 

Frequência: Mensal; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 5%; 

3.2.4. Tempo médio de condução 

 

Descrição: Reflecte o tempo dispendido na condução de reuniões ou pedidos de 

clientes;  

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Anual; 
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Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

3.2.5. Tempo médio de tomada de 

decisões 

 

Descrição: Reflecte o tempo tipicamente gasto para a tomar uma decisão; 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

 
3.3.  Diminuir Entregas Contra Níveis de Serviço Acordados 

 
Nome Especificação 

3.3.1. Índice de necessidades de 

auditoria 

 

Descrição: Reflecte as necessidades de auditoria das actividades operacionais; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Número de não conformidades / Total de Auditorias; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

3.3.2. Número de novas ideias ara 

reduzir desperdícios 

 

Descrição: Quantidade de ideias vindas de colaboradores para reduzir as 

actividades que não produzem valor; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

3.3.3. Redução de erros de 

pagamentos  

 

Descrição: Taxa de redução de erros com pagamentos; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((Nº Erros Anon - Nº Erros Anon-1) / Nº Erros Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

 
3.4.  Melhoria contínua 

 
Indicador Descrição 

3.4.1. Introdução de novos 

produtos ou serviços 

 

Descrição: Índice de introdução de novas produtos ou serviços para melhorar a 

produtividade; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((Nº de introdução Anon - Nº de introduções Anon-1) / Nº 

introduções Anon) x 100; 
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Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

3.4.2. Número de Iniciativas para 

reduzir desperdícios  

 

Descrição: Número de novas ideias por parte de colaboradores para eliminar 

tarefas supérfluas; 

Unidade de Medida: Número;  

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

3.4.3. Precisão de planeamento 

 

Descrição: Reflecte a capacidade de precisão de planeamento;  

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((Custos Previstos / Custos Reais) x (Tempo Previsto / 

Tempo Real) x (Recursos Previstos x Recursos Reais)) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

3.4.4. Tempo de resposta a 

clientes 

 

Descrição: Tempo médio consumido desde que o cliente faz o pedido até obter 

uma resposta; 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

 
3.5.  Optimização de Processos 

 
Nome Especificação 

3.5.1. Nível de alocação de 

recursos por projecto 

 

Descrição: Reflecte a precisão de alocação de recursos para os recursos 

efectivamente utilizados na prestação do serviço; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Recursos Reais / Recursos Planeados) x 100;  

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

3.5.2. Custo médio de transacção 

 

Descrição: Valor médio do custo resultante de cada actividade na prestação do 

serviço; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório de Custos Trans. / Nº Trans;  

Frequência: Trimestral; 
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Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

3.5.3. Número de transacções  

 

Descrição: Número de actividades em média efectuadas na prestação do 

serviço; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

3.5.4. Número de multas por 

entidades reguladoras 

 

Descrição: Número de multas recebidas por não conformidades em processos 

ou actividades certificadas por entidades reguladoras; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 70%; 

3.5.5. Número de não 

conformidades no sistema de 

controlo de qualidade  

 

Descrição: Número de processos ou actividades executadas sem os parâmetros 

de qualidade adequados; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 30%; 

3.5.6. Percentagem de erros 

 

Descrição: Relação entre número de tarefas e erros cometidos; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Número de Erros / Número de Tarefas; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 20%; 

3.5.7. Taxa de recursos 

“Offshore” 

 

Descrição: Reflecte a percentagem de recursos alocados a processos fora do 

país da empresa;  

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Recursos Offshore / Total de Recursos; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 25%; 

3.5.8. Taxa de retorno de 

processos 

 

Descrição: Relação entre esforço no projecto e receita; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Esforço / Receita) x 100; 
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Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

3.5.9. Tempo de resposta a 

clientes 

 

Descrição: Tempo médio gasto desde que o cliente faz um pedido até que 

obtém uma resposta; 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

 
3.6.  Racionalização do Processo de Produção 

 
Nome Especificação 

3.6.1. Taxa de entregas a tempo 

 

Descrição: Reflecte a percentagem de entregas atempadas pelo número de 

entregas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Número de Entregas em Tempo / Número Total de 

Entregas; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

3.6.2. Disponibilidade de Bases 

de Dados de Clientes 

 

Descrição: Reflecte a percentagem de tempo em que a BD de cliente esteve 

disponível; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Número de dias em que esteve disponível / 365 dias; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

3.6.3. Horas gastas em retrabalho 

 

Descrição: Tempo utilizado a executar tarefas repetidas; 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

3.6.4. Taxa de retrabalho 

 

Descrição: Relação entre o número de tarefas repetidas e o número de tarefas 

previstas; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Tarefas Repetidas / Nº Tarefas necessárias; 

Frequência: Anual; 
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Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

3.6.5. Tempo gasto desde o 

pedido até à entrega 

 

Descrição: Tempo médio gasto para satisfazer um pedido de cliente; 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

3.6.6. Tempo gasto de 

desenvolvimento de produtos  

 

Descrição: Tempo médio gasto em desenvolvimento de produtos; 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

 
3.7. Redução de Tempo de Ciclo 

 
Nome Especificação 

3.7.1. Melhoria de tempo de 

entrega 

 

Descrição: Reflecte a taxa de melhoria de tempos de entrega; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: 100 -  (( Média Tempo Anon - Média Tempo Anon-1) / 

Média Tempo Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

3.7.2. Taxa de entregas pontuais 

 

Descrição: Reflecte o incremento de entregas pontuais (EP); 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: ((EP Anon - EP Anon-1) / EP Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

3.7.3. Taxa de Melhoria no 

desenvolvimento 

 

Descrição: Reflecte as reduções dos tempos (T) necessários para 

desenvolvimento de produtos; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: 100 - ((T Anon - T Anon-1) / T Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 
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4.  Aprendizagem e Crescimento: 

 
4.1.  Aumentar Capacidades dos Funcionários 

 
Nome Especificação 

4.1.1. Número de inputs em bases 

de dados de conhecimento 

 

Descrição: Número de acções para incrementar o conhecimento da organização; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

4.1.2. Índice de produtividade de 

funcionário 

 

Descrição: Reflecte os ganhos que as actividades de um funcionário têm para a 

empresa em contrapartida com actividades supérfluas; 

Unidade de Medida: % Percentagem;  

Critério de Cálculo: ((Actividades Operacionais - Actividades Supérfluas) / 

Actividades Previstas) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.1.3. Índice de funcionários com 

curso superior 

 

Descrição: Reflecte o grau de habilitações dos funcionários; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Nº Funcionários c/ curso superior / Nº Total de 

Funcionários; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.1.4. Taxa de alcance de 

objectivos 

 

Descrição: Reflecte o índice de objectivos que são cumpridos tendo em conta os 

objectivos previamente traçados; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Objectivos Alcançados / Objectivos Traçados) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %;  

− Sugestão: ∆ % = 20%; 

4.1.5. Tempo de preparação do 

colaborador 

 

Descrição: Reflecte o tempo médio necessário para que o colaborador esteja 

apto para executar as suas actividades de forma independente a partir do 

momento que se junta à empresa; 

Unidade de Medida: Dias; 

Critério de Cálculo: Média; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 
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4.1.6. Índice de valor 

acrescentado por funcionário 

 

Descrição: Reflecte a percentagem de actividades do funcionário que 

representam valor para a empresa; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Actividades Produtivas / Total de Actividades; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

 
4.2.  Formações 

 
Nome Especificação 

4.2.1. Horas de formação por 

colaborador 

 

Descrição: Número de horas de treino de formação por colaborador; 

Unidade de Medida: Horas; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 5%; 

4.2.2. Número de formações 

 

Descrição: Número de formações frequentados pelo colaborador; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 5%; 

4.2.3. Número de funcionários 

treinados  

 

Descrição: Número de colaboradores com frequência a treinos estipulados; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.2.4. Número de competências 

treinadas em programas de 

formação 

 

Descrição: Descreve o número de competências abordadas nas formações; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 5%; 

4.2.5. Nível de treinos completos 

pelos funcionários 

 

Descrição: Reflecte a percentagem de treinos completos efectuados pelos 

funcionários; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Nº Funcionários que completaram Treinos / (Nº Treinos x 

Nº de Funcionários Previstos)) x 100; 
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Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

 
4.3.  Investigação e Desenvolvimento 

 
Nome Especificação 

4.3.1. Taxa de horas gastas em 

I&D 

 

Descrição: Reflecte a percentagem de tempo dispendido em actividades de 

I&D; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: Nº Horas I&D / Nº Horas de Trabalho; 

Frequência: Trimestral; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.3.2. Número de vendas de novos 

produtos ou serviços 

 

Descrição: Número de novos produtos ou serviços vendidos; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

4.3.3. Índice de recursos humanos 

de I&D por total de recursos 

 

Descrição: Reflecte a relação entre recursos humanos (RH) de I&D e os 

restantes recursos da organização; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Nº RH / Nº Total de Recursos) x 100 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %;  

− Sugestão: ∆ % = 5%; 

4.3.4. Índice de despesas de I&D 

por total de despesas 

 

Descrição: Relação entre as despesas de I&D e as despesas Totais da empresa; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Despesas I&D / Total de Despesas) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %;  

− Sugestão: ∆ % = - 5%; 

4.3.5. Valor de investimento em 

inovação 

 

Descrição: Valor investido em projectos de inovação; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual;  

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 5%; 
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4.3.6. Número de novas técnicas 

identificadas 

 

Descrição: Número de novas técnicas aproveitadas pela empresa resultantes de 

actividades de I&D; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.3.7. Número de projectos de 

investigação 

 

Descrição: Número de projectos de Investigação; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 5%; 

4.3.8. Número de publicações 

 

Descrição: Número de publicações em revistas científicas da autoria de recursos 

da empresa; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.3.9. Taxa de crescimento do 

rendimento do I&D 

 

Descrição: Variação do rendimento obtidos (R) com iniciativas de I&D; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (R Anon - R Anon-1 / R Anon) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.3.10. Taxa de utilização de 

novas tecnologias 

 

Descrição: Percentagem de introdução e utilização de novas tecnologias nas 

actividades operacionais; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Nº Novas Tecn. / Nº de Tecn.) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

 
4.4.  Melhoria de planeamento e execução 

 
Indicador Descrição 

4.4.1. Comunicações directas a 

clientes 

 

Descrição: Número de interacções directas com clientes; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 
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Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.4.2. Investimento em 

desenvolvimento de novos alvos 

ou mercados 

Descrição: Valor investido na introdução de serviços noutros mercados; 

Unidade de Medida: Unidade Monetária; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual;  

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 5%; 

4.4.3. Investimento em formações 

e suporte de novos produtos  

 

Descrição: Valor investido em formar colaboradores para ganhar habilidades 

em novos produtos; 

Unidade de Medida: Unidades Monetárias; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %;  

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 5%; 

4.4.4. Auditorias às capacidades 

dos funcionários 

 

Descrição: Número de testes às capacidades dos funcionários; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 5%; 

 
4.5. Parcerias 

 
Nome Especificação 

4.5.1. Número de alianças de I&D 

 

Descrição: Número de novas alianças para projectos de I&D; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.5.2. Número de consórcios 

 

Descrição: Número de consórcios e elaboração de projectos; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.5.3. Número de parcerias com Descrição: Número de novas parcerias com entidades científicas; 
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entidades científicas 

 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.5.4. Número de projectos 

europeus 

 

Descrição: Número de projectos elaborados em conjunto com empresas 

europeias; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual;  

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

 
4.6.  Satisfação de colaborador 

 
Nome Especificação 

4.6.1. Índice de motivação 

 

Descrição: Reflecte a relação de funcionários motivados no total de 

funcionários da organização; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Nº Funcionários Motivados / Nº Total de Recursos) x 

100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 30%; 

4.6.2. Número de pedidos de 

demissão 

 

Descrição: Número de funcionários que pediram a demissão; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 10%; 

4.6.3. Número de programas de 

saúde 

 

Descrição: Reflecte o número de programas de saúde que a empresa oferece aos 

funcionários; 

Unidade de Medida: Número; 

Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 10%; 

4.6.4. Número de sugestões de 

funcionários 

 

Descrição: Reflecte o número de sugestões para melhoria do funcionamento 

empresarial; 

Unidade de Medida: Número; 
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Critério de Cálculo: Somatório; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 15%; 

4.6.5. Taxa de absentismo 

 

Descrição: Reflecte o número de faltas de funcionários; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: (Nº Faltas / (Nº de dias x Nº Colaboradores)) x 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = - 20%; 

4.6.6. Índice de satisfação de 

funcionários 

 

Descrição: Reflecte o grau de satisfação de funcionários em trabalhar na 

empresa; 

Unidade de Medida: % Percentagem; 

Critério de Cálculo: % Satisfação / 100; 

Frequência: Anual; 

Metas: Valor Actual = α %; 

          Valor Desejado = α % + ∆ %; 

− Sugestão: ∆ % = 25%; 

 
  



Automatização do Processo de Desenvolvimento de BSC 

  117 

 

Mapa de Relações Causa e Efeito entre Objectivos 

 

Com a recolha dos objectivos e indicadores previamente especificados foi possível 
identificar as possíveis relações de causa e efeito existentes entre os objectivos. Assim, 
o mapa elaborado apresenta a seguinte estrutura: 

Figura: Mapa Estratégico Geral 


