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Resumo 

 

A qualidade do serviço dos transportes expresso é vital para a competitividade das empresas 
em todo o mundo. Com a Globalização e o acelerado ritmo de mudança, as organizações 
necessitam de um parceiro logístico à altura, especializado na distribuição rápida dos seus 
produtos, para sobreviverem e vencerem na situação económica actual. 

Para ser capaz de responder ao desafio, mais do que ter uma estratégia clara e alinhada com os 
objectivos pretendidos, é necessário saber executá-la e medi-la de forma a tomar decisões 
acertadas. De maneira a caminhar neste sentido, foi desenvolvida uma ferramenta informática 
que centraliza e permite monitorizar a informação relativa à performance da Rangel Expresso 
em duas áreas operacionais - Aduaneira e Serviço de Clientes - numa perspectiva de Balanced 
Scorecard (BSC).  

Inicialmente, o controlo do desempenho destes departamentos carecia de consistência, de 
automatismos, e não acompanhava a estratégia da empresa. Por um lado, existia um excesso 
de indicadores operacionais que desfocavam os gestores do essencial. Por outro lado, não se 
conseguiam avaliar relações de causa-efeito entre as actividades do dia-a-dia dos 
colaboradores e o impacto financeiro que estas tinham para a empresa, nem para a relação 
com os clientes. Com a introdução do BSC, organizaram-se os objectivos de cada 
departamento em mapas estratégicos e identificaram-se os indicadores-chave que representam 
os factores críticos de sucesso do negócio. Implementou-se ainda um sistema de planos de 
acção correctivos e alocou-se o sistema de prémios ao cumprimento dos objectivos do BSC. 

Desta forma, é dado a conhecer aos colaboradores em que medida as suas acções no 
quotidiano têm impacto nos objectivos de longo prazo da empresa. Consegue-se assim tornar 
a estratégia mensurável, acessível e compreensível a todos os níveis dos departamentos em 
causa. Com a ferramenta criada, o controlo da performance passa a ser feito numa plataforma 
única e de uma forma automática. Pretende-se que este seja um projecto-piloto, de forma a 
implementar no futuro a mesma metodologia a todas as áreas da empresa. Sendo o BSC uma 
forma de medição da estratégia adoptada a longo prazo, os níveis de performance pretendidos 
apenas surgirão com o passar do tempo e com o amadurecimento do projecto. No entanto, o 
acompanhamento sistemático e rigoroso da evolução da performance introduzido, permitiu 
começar a mudança de mentalidade e criar uma cultura de melhoria contínua do desempenho, 
promovendo o feedback da estratégia implementada. 
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Balanced Scorecard in Monitoring and Control of Ran gel Expresso  

Abstract 

 

The quality of express delivery services is vital for the competitiveness of companies all over 
the world. With globalization and the accelerated rhythm of change, organizations need a 
logistic partner who can quickly deliver its products, so they can survive and succeed in the 
current economic situation. 

In order to cope with the challenge, more than having a clear strategy aligned with aimed 
goals, it’s necessary to know how to execute it and measure it, as means to take the right 
decisions. Having this on mind, a computer tool was developed to centralize and monitor all 
the data related with the performance of Rangel Expresso in two operational areas – Customs 
Department and Customer Service – using the Balanced Scorecard (BSC) as the main basis. 

Initially, performance control in these departments lacked of consistency, automatisms, and it 
wasn’t aligned with the company’s strategy. On the one hand, there was an excess of 
operational performance indicators that defocused managers of the essential. On the other 
hand, it wasn’t possible to evaluate the relationships of cause-effect among day-to-day 
activities of the workers and its finantial impact to the company, or in the impact to the 
customers’ satisfaction. With BSC, the objectives of each department were organized into 
strategic maps and key performance indicators where identified, in order to represent the 
critical factors for the business success. Additionally, it was developed a system of corrective 
action plans and the monetary rewards were allocated to the achievement of BSC goals. 

Therefore, employees have been informed about the extent to which their daily actions have 
impact on long-term objectives of the company. By doing this, the strategy becomes 
measurable, accessible and comprehensible to all the levels in the concerned departments. 
With the created computer tool, performance control starts to be made on a single platform 
and in an automated way. This concept was made to be a test-project, and the idea for the 
future is to implement the same methodology to all the other areas of the company. As 
Balanced Scorecard is a tool to measure the strategy in the long term, the intended results will 
take time to appear, as the soon as the project gets mature. However, by doing a systematic 
and rigorous follow-up of the evolution of performance, it was possible to start changing 
mentalities and to create a continuous improvement culture of the organization’s results, by 
promoting the feedback of the implemented strategy. 
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Glossário  

ADU – Departamento Aduaneiro; 

COD – Cash On Delivery. Envio com custos alfandegários associados; 

DEX – Delivery Exception. Excepção na Entrega; 

EOBD – End Of Business Day. Envio com compromisso de entrega até às 18h; 

Goal – objectivo mínimo definido para um indicador de performance; 

GSP – Global Service Partner; 

HUB – Centro de distribuição internacional; 

Inbound – Importação; 

Outbound – Exportação; 

LIS – Plataforma de Lisboa; 

NOON - Envio com compromisso de entrega até às 12h; 

OPO – Plataforma do Porto; 

P&E – Departamento de Planeamento & Engenharia. 

POD – Proof Of Delivery. Prova de Entrega de um envio; 

PXOA – Ilhas (Açores e Madeira); 

RDL – Right Day Late. Envio entregue fora do horário de compromisso; 

Scan - Leitura óptica, i.e., atribuição de códigos específicos tradutores da natureza da 
respectiva incidência; 

Scanning Scenario - Panorama geral de sequência de Scans com vista ao rastreamento dos 
envios; 

SCLI – Departamento do Serviço de Clientes; 

S.I. – Sistema Informático; 

Trace - Ficheiro internacional de investigação ou condução dos envios; 

WDL – Wrong Day Late. Envio entregue fora da data de compromisso (no dia errado). 
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1 Introdução 

A indústria dos transportes expresso é hoje em dia uma peça fundamental na estratégia nas 
empresas de todo o mundo. Numa economia cada vez mais competitiva e com padrões de 
qualidade mais rigorosos, a escolha do parceiro logístico que mais se adequa às suas 
necessidades vai para além da dimensão do custo, dependendo muito da percepção do serviço 
prestado pela transportadora. Ser capaz de fazer as entregas de uma forma rápida, segura, e 
com a possibilidade de controlo da encomenda a qualquer instante, é fundamental na escolha 
do parceiro do serviço expresso (Oxford Economic Forecasting, 2009). 

De maneira a satisfazer e fidelizar os clientes, é muito importante ter bem definida uma 
estratégia de longo prazo, e transmiti-la a toda a empresa, de forma a que todos caminhem no 
mesmo sentido. Para saber se a estratégia está a ser bem implementada, é imperativo possuir 
os meios necessários para medi-la. “What you measure is what you get” - Kaplan & Norton 
(1992), da Universidade de Harvard, acreditam que o sistema de avaliação da performance da 
empresa afecta significativamente o comportamento dos gestores e dos empregados. É este o 
mote que dá origem ao Balanced Scorecard (BSC), a ferramenta de gestão e planeamento 
estratégico na qual se baseia o presente projecto. 

De uma forma sintetizada, o BSC permite tornar quantificáveis os objectivos estratégicos da 
empresa, agrupando-os em 4 perspectivas – Financeira, Clientes, Processos Internos, e 
Aprendizagem & Crescimento – e medindo-os por meio de indicadores-chave de performance 
que representam os factores críticos de sucesso da estratégia. Por meio de uma representação 
gráfica (Mapa Estratégico), estabelece-se uma relação causa-efeito entre os diferentes 
objectivos, revelando aos colaboradores a forma como as actividades do dia-a-dia conduzem 
aos objectivos de longo prazo da empresa. 

No presente projecto, implementou-se a metodologia BSC nos departamentos Aduaneiro e 
Serviço de Clientes da Rangel Expresso. A informação relativa ao desempenho destas duas 
áreas encontrava-se muito dispersa e pouco focada nos objectivos estratégicos, existindo 
dezenas de indicadores operacionais medidos mensalmente para cada área. Apesar do número 
elevado de indicadores, verificava-se que estes não englobavam todos os indicadores 
determinantes para avaliar a estratégia da empresa. O BSC consiste numa abordagem nova na 
Rangel Expresso, para a qual foi necessário: (i) organizar e estruturar os objectivos de cada 
uma das áreas,  (ii) identificar (e, nalguns casos, criar) os indicadores que permitem 
quantificar esses mesmos objectivos, (iii) alocar os indicadores  aos colaboradores envolvidos, 
e (iv) estabelecer um caminho lógico para levar as pessoas a partir de objectivos operacionais 
para atingir os objectivos financeiros. 

Para servir de suporte ao BSC, foi criada uma ferramenta em Microsoft Access que permite 
elaborar de uma maneira ágil e rápida a análise da performance das áreas seleccionadas. Com 
a possibilidade de obter uma visão integrada acerca do desempenho de cada área da empresa 
num BSC, é possível monitorizar e controlar a actividade da Aduaneira e Serviço de Clientes, 
e induzir os colaboradores à melhoria e à concretização dos seus objectivos. Da mesma forma, 
fornece-se aos gestores um ponto de partida para a tomada de decisão, e para o diagnóstico 
dos desvios que sejam determinantes para o rumo da empresa, de forma a serem identificadas 
as medidas correctivas necessárias e os respectivos planos de acção. Alocada à ferramenta, 
está ainda a determinação dos prémios mensais a atribuir aos colaboradores de cada área, em 
função da concretização dos objectivos por parte dos indicadores aos quais estão associados. 
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O presente relatório está dividido na seguinte estrutura: 

- Na 1ª secção é feita uma apresentação da empresa e do projecto pretendido, sendo analisada 
a situação inicial de monitorização da performance até então, e quais foram os passos dados 
na resolução do problema. 

- O conceito e a metodologia do Balanced Scorecard são apresentados na 2ª secção, onde são 
referidas as suas características, vantagens e inconvenientes, assim como alguns exemplos de 
sucesso com a implementação do BSC. 

- Na 3ª secção, são apresentados os departamentos da Aduaneira e Serviço Clientes, com o 
intuito de dar a conhecer a sua dinâmica diária, os problemas com que se deparam, e os 
objectivos de cada área e de cada colaborador. 

- Em seguida, na 4ª secção, é definida a solução proposta de Balanced Scorecard para os 
departamentos em estudo, com a apresentação dos mapas estratégicos de cada área, e a 
respectiva definição dos indicadores-chave e dos princípios que guiaram a sua escolha. No 
final, é explicado o sistema de pontuações criado, que permite determinar em que medida os 
objectivos das 4 perspectivas do BSC foram ou não atingidos. 

- A 6ª secção revela as funcionalidades da ferramenta desenvolvida em Microsoft Access que  
serve de base ao Balanced Scorecard – para obtenção de relatórios semanais, planos de acção, 
atribuição e definição de prémios, e lançamento dos BSCs de uma forma ágil e rápida. 

- Finalmente, são apresentadas as conclusões a retirar do trabalho realizado, e abordam-se 
novas perspectivas que poderão ser utilizadas em trabalhos futuros. 
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1.1 Rangel Expresso, S.A. 

A Rangel Expresso S.A. é uma empresa portuguesa de correio expresso, inserida no Grupo 
Rangel. Desde 1999, actua como GSP (Global Service Participant) da FedEx Express, 
representando a multinacional norte-americana em Portugal, e em Angola desde 2007. A 
Rangel Expresso beneficia da rede mundial de distribuição da FedEx, que conta com uma 
frota de 669 aviões, 43.000 viaturas e 143.000 colaboradores, movimentando cerca de 3,3 
milhões de pacotes diariamente em mais de 220 países.  

A FedEx conta actualmente com uma quota de mercado de cerca de 20% em Portugal, 
destacando-se pela Excelência do Serviço e por uma agressiva estratégia de Marketing à 
escala mundial, posicionando-se num segmento premium. Proporcionar ao cliente uma 
experiência excepcional, aumentar a sua qualidade de vida e a dos seus trabalhadores, tem 
sido o lema que tem pautado a existência da FedEx ao longo das últimas três décadas. 
Juntamente com a DHL, TNT e UPS,  é um dos 4 grandes concorrentes no mercado 
internacional dos integrators (designação para empresas de correio expresso aéreo). A 
empresa possui 4 grandes centros de distribuição (hubs) espalhados pelo mundo - Pequim, 
Nova Iorque, Memphis e Paris - recebendo este último toda a carga com destino a Portugal.  

No continente, a Rangel Expresso possui duas plataformas no Porto e em Lisboa, servidas por 
dois aviões provenientes do hub de Paris (localizado no aeroporto Charles de Gaule) com a 
carga diária de importação, regressando ao final do dia com a carga de exportação. A 
distribuição dos envios é assegurada por 80 viaturas, 140 colaboradores próprios e 
subcontratados/agentes, contando com vários pontos de recolha espalhados pelo país 
(nomeadamente Barcelos, Guimarães, Coimbra e Aveiro). As ilhas dos Açores e da Madeira 
são também abrangidas pelos serviços FedEx, através de parcerias da Rangel Expresso com 
agentes remotos e da companhia aérea portuguesa TAP. 

A Missão da Rangel é extensível a todas as empresas do Grupo, e a Rangel Expresso não é 
excepção. As linhas orientadoras dos serviços prestados passam por: 

• Proporcionar Soluções Logísticas Globais; 
• Atingir a Excelência em tudo o que realiza; 
• Conquistar a confiança e reconhecimento dos Clientes; 
• Desenvolver a Empresa e as Pessoas. 

As actividades principais da cadeia de valor da Rangel Expresso são a Logística de 
Importação, Operações, Logística de Exportação, Marketing & Vendas, Aduaneira e Serviço 
de Clientes. Todas estas áreas são suportadas pelas infra-estruturas da empresa e pelas 
Tecnologias de Informação, trabalhando em conjunto para conseguir lucro para a organização. 
O Departamento de Planeamento & Engenharia, no qual o presente projecto de estágio se 
insere, é transversal a todas as áreas. 

Com um volume de negócios de aproximadamente 12 milhões de euros em 2009 e com cerca 
de 2500 volumes movimentados diariamente, a Rangel Expresso renovou, em Junho de 2009 
o contrato de representação exclusiva da FedEx em território nacional até 2016. Para os 
próximos sete anos, estima aumentar o número de postos de trabalho em 50%. 
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1.2 Apresentação do projecto 

O Departamento de Planeamento e Engenharia (P&E), onde decorreu o presente projecto, 
existe na Rangel Expresso com o intuito de ser uma área independente e isenta, com uma 
visão alargada a toda a empresa, e que proporcione à Gestão informação consistente e credível 
para que esta possa tomar decisões a médio e longo prazo. Com a saída do Departamento 
Informático para uma centralização deste na sede do Grupo, a resolução de problemas 
informáticos tornou-se mais lenta, o que obrigou a que a empresa se reajustasse internamente, 
nomeadamente a procurar soluções no P&E para colmatar a sua ausência. 

Sendo a Rangel Expresso uma GSP da FedEx, são exigidos níveis de serviço elevadíssimos 
para corresponder aos padrões de excelência defendidos pela marca, posicionada num 
segmento premium. Para garantir este patamar de qualidade, a FedEx efectua um 
acompanhamento minucioso e em tempo real sobre o estado e localização de todos os envios 
de encomendas através do sistema informático internacional COSMOS (Customer, 
Operations, Service Master On-line System). O incumprimento das normas exigidas pela 
FedEx ou a mínima falha operacional detectada é penalizada em termos financeiros, sendo 
cobrada como Falha de Serviço à Rangel Expresso. 

A necessidade do presente projecto nasceu na observância de falta de consistência no controlo 
e monitorização da actividade nas várias áreas da empresa por parte da Rangel Expresso. 
Adicionalmente, verificou-se que o desempenho medido internamente não correspondia ao 
avaliado pela FedEx, tendo como consequência um enorme volume de falhas de serviço 
registado todos os meses, traduzidas em penalizações mensais com grande impacto financeiro 
para a empresa. 

Segundo Kaplan & Norton (1996a), os colaboradores de todos os níveis de uma organização 
devem compreender as consequências financeiras que os seus actos e decisões têm no 
imediato, enquanto os gestores devem perceber quais são os factores que conduzem ao 
sucesso financeiro no longo prazo. É imperativo que exista uma relação implícita de causa-
efeito entre os indicadores-chave financeiros e não-financeiros que conduzem ao sucesso da 
implementação da estratégia da empresa, e que vão de encontro à satisfação dos clientes e da 
própria FedEx. 

É precisamente nesta linha de pensamento que o projecto se desenvolve, constituindo o seu 
objectivo a criação de uma plataforma única de monitorização e controlo de duas áreas da 
empresa – Aduaneira (Porto e Lisboa) e Serviço de Clientes - numa perspectiva de Balanced 
Scorecard. Pretende-se que a ferramenta permita à Gestão, de uma forma ágil e eficaz, obter 
uma visão integrada da performance destas áreas, indentificar quais os problemas a combater, 
redefinir objectivos, e lançar de uma forma sistemática relatórios e planos de acção 
dinâmicos. Desta forma, pretende-se induzir os supervisores de cada departamento (assim 
como os seus colaboradores) a melhorar o desempenho das suas áreas, e a focarem-se nos 
indicadores que mais se desviam da estratégia da empresa. Como consequência destas 
melhorias, pretende-se também reduzir o montante de falhas de serviço cobradas pela FedEx. 
Adicionalmente, foi introduzido nesta ferramenta o sistema de avaliação mensal de cada 
colaborador, permitindo associar o seu desempenho individual e colectivo ao respectivo mapa 
de prémios. 

Na secção seguinte são apresentadas em detalhe as características da situação inicial do 
controlo de performance, sendo feita uma análise das suas vantagens e inconvenientes. 
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1.3 Vantagens e Inconvenientes da Situação Inicial 

Inicialmente, a monitorização da performance dos departamentos do Serviço de Clientes e da 
Aduaneira (Porto e Lisboa) era feita através de ficheiros Excel, que eram criados todas as 
semanas, sendo preenchidos diariamente pelos Supervisores e enviados semanalmente para 
todos os seus colaboradores. Esta informação era depois copiada para outros ficheiros Excel 
existentes em pastas partilhadas alojadas no servidor da empresa, e utilizada para criar 
ficheiros Word com relatórios semanais da performance. Na Figura 1 encontra-se 
esquematizado o sistema inicial: 

 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, a situação inicial apresentava as seguintes vantagens: 

- Solução de recurso – com a saída do departamento Informático, o sistema existente 
permitia, no limite, a empresa adaptar-se com os meios que possuía; 

- Relativamente simples de usar – por ser baseado em Microsoft Excel, era uma ferramenta 
acessível à maioria dos colaboradores; 

- Solução de baixo custo – apesar do tempo consumido para a sua realização, no limite era 
uma solução económica. 

Apesar de ser uma solução que acabava por fornecer a informação que se pretendia, o sistema 
era limitado. Do ponto de vista prático, apresentava as seguintes desvantagens: 

- Informação dispersa – para cada departamento de cada plataforma (Porto e Lisboa) 
criavam-se pastas semanais com ficheiros diferentes por departamento, dispersando a 
informação. Para cada relatório, iam-se captar tabelas em ficheiros Excel alojados em pastas 
partilhadas. Não existia uma base de dados que permitisse reunir a informação toda, de forma 
a estar acessível de uma forma ágil e expedita, e que possibilitasse ao utilizador consultar 
apenas a informação que necessitava.  

- Relatórios pouco dinâmicos – o facto de todas as semanas se criarem novos ficheiros de 
raiz para os relatórios dos departamentos de cada plataforma (Porto e Lisboa), tornava esta 
tarefa repetitiva e monótona, consumindo tempo que poderia ser utilizado de forma mais 
eficiente. 

- Validade limitada – todos os anos, tinham de ser criados novos ficheiros do Histórico, 
dadas as limitações de espaço das folhas de cálculo do Microsoft Excel 2003. 

- Falta de automatização – os dados passavam de ficheiro em ficheiro, sempre de uma forma 
manual, levando a que a informação perdesse credibilidade e consistência; 

- Sistema de prémios manual – inicialmente, os prémios eram calculados manualmente em 
folhas Excel, espalhados por diversos ficheiros, obrigando a ir buscar os dados aos ficheiros 
da performance. 

Figura 1 - Esquema do sistema inicial do lançamento de relatórios semanais 
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Do ponto de vista conceptual, o sistema inicial também apresentava alguns entraves: 

- Excesso de Indicadores – havia muitos parâmetros a serem registados (ver anexos A e B), 
no entanto apenas uma reduzida percentagem destes era tomada em consideração na avaliação 
da performance dos colaboradores. Segundo Anthony & Govindarajan (2008), demasiados 
indicadores desfocalizam os gestores do essencial. 

- Inexistência de indicadores financeiros – a informação sobre dados financeiros apenas se 
restringe ao Departamento Financeiro e ao Controlo de Gestão, pelo que não está acessível a 
todos os níveis. Dessa forma, os dados financeiros não eram tidos em consideração nas 
análises mensais da performance dos departamentos. 

- Ausência de relação causa-efeito entre objectivos – os objectivos para cada área estavam 
definidos, no entanto não havia uma linha de raciocínio que unisse os objectivos e os 
relacionasse entre eles numa cadeia de causa-efeito. Por exemplo, não existiam indicações 
explícitas que representassem o impacto que um bom ou mau desempenho numa determinada 
actividade teria na satisfação dos clientes, ou até mesmo na estrutura de custos de um 
departamento. 

- Inexistência de acções correctivas – a informação sobre a performance dos departamentos 
era enviada aos colaboradores, mas não eram tomadas medidas para corrigir indicadores que 
estivessem a desviar. Desta forma, caso os colaboradores não atingissem os objectivos, não 
estava implementado um sistema consistente e sistemático que induzisse à alteração do seu 
modo de actuação no sentido de inverter a situação; 

Tanto do ponto de vista prático - de obtenção e organização da informação - como do ponto 
de vista conceptual – organização da linha de pensamento estratégico e correlação entre os 
diferentes indicadores – o sistema não era eficiente. Em síntese, para ultrapassar a lacuna 
identificada, pretendia-se criar uma base de dados única (ver esquema da Figura 2), que 
centralizasse toda a informação relacionada com a performance da empresa, e que permitisse 
num simples “clique”, ter uma visão integrada do desempenho dos departamentos ao nível 
dos factores críticos de sucesso. Com essa informação, estariam criadas as condições para se 
poderem tomar decisões mais acertadas e orientar a estratégia da empresa para o longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Estudo e Desenvolvimento do Balanced Scorecard 

Tal como foi referido na Introdução, o BSC permite aos colaboradores perceber como atingir 
os objectivos financeiros e estratégicos da empresa a partir das suas competências base, dos 
processos internos e da relação com os clientes. Ao mesmo tempo, permite-lhes saber se os 
resultados atingidos estão dentro do pretendido, fornecendo à Gestão informação útil para 
tomar medidas correctivas e efectuar reajustamentos aos objectivos. 

Figura 2 - Esquema do sistema proposto para o lançamento de Scorecards 
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O estudo e desenvolvimento do Balanced Scorecard envolveu as seguintes etapas: 

• Preparação – o primeiro passo consistiu na definição das áreas a abranger pelo 
Balanced Scorecard. Dado o período de tempo disponível (5 meses) foram escolhidos 
dois departamentos – Serviço de Clientes e Aduaneira – por serem duas unidades da 
empresa com uma certa autonomia e, portanto, com objectivos minimamente 
delineados, mas com algumas lacunas na monitorização da performance. 

• Análise – em seguida, procedeu-se à análise do funcionamento dos departamentos, da 
sua estratégia, das tarefas de cada função, dos objectivos pelos quais os colaboradores 
são avaliados, de toda a informação disponível e dos indicadores monitorizados 
diariamente. Foi feito o levantamento de necessidades junto dos responsáveis, 
supervisores e colaboradores dos departamentos, de maneira a identificar as 
prioridades e principais problemas de cada área. 

• Definição de Objectivos – com a informação obtida, procedeu-se à estruturação e 
organização dos objectivos para cada área, atendendo às perspectivas do Balanced 
Scorecard – Financeira, Clientes, Processos Internos, e Aprendizagem & Crescimento. 

• Criação dos Mapas Estratégicos – a partir do conhecimento do funcionamento dos 
departamentos e dos objectivos delineados, foram elaborados os mapas estratégicos 
que revelam as relações causa-efeito entre estes - indicam como atingir os objectivos 
financeiros e estratégicos da empresa a partir das competências base, dos processos 
internos e da relação com os clientes. 

• Determinação dos Indicadores-chave – procedeu-se à determinação dos indicadores-
chave, em conjunto com os responsáveis, assim como a criação de outros indicadores 
(que se entendeu serem necessários no projecto), para quantificar os objectivos de 
cada departamento. Nesta fase, abordou-se a temática das falhas de serviço para 
perceber quais os erros mais comuns e o impacto em termos de volume/penalizações 
monetárias das falhas de serviço, de forma a inserir esta realidade no BSC. Para cada 
indicador, identificaram-se os goals nos indicadores já existentes, determinaram-se os 
goals para os novos, e definiu-se um sistema de balanceamento dos indicadores 
através da atribuição de pontos. 

• Aprovação – foi necessária a aprovação da Direcção para os indicadores escolhidos e 
para a definição de objectivos proposta, assim como do respectivo mapa estratégico, 
para serem feitos ajustes à solução apresentada. 

• Concepção/Automatização – foi construída a base de dados em Microsoft Access. A 
ferramenta é alimentada semanalmente com os dados fornecidos por cada área. 

• Implementação – inclui o lançamento dos BSCs e dos relatórios semanais através da 
ferramenta criada. Na mesma plataforma, são inseridos os comentários e análise de 
desvios dos KPIs por parte do Departamento de P&E, assim como os respectivos 
planos de acção feitos pelos responsáveis de cada área. Adicionalmente, são definidos 
automaticamente nesta ferramenta os prémios mensais dos colaboradores, alocados à 
performance obtida nos Balanced Scorecards, e no seu desempenho individual. 

Por fim, definiu-se que, no final de cada trimestre, tem de ser feito um reajuste dos 
objectivos por parte dos responsáveis das Aduaneiras do Porto e Lisboa, assim como do 
Serviço de Clientes. 
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2 Balanced Scorecard

Pretende-se com esta secção apresentar com algum detalhe o Balanced Scorecard (BSC), a 
ferramenta de medição de desempenho criada por Kaplan & Norton em 1980, na 
Universidade de Harvard, e na qual se baseou o presente projecto.

Inicialmente, é feita uma introdução ao conceito, segue
que suportam a ferramenta de avaliação de performance, e apresenta
segundo o qual se baseia um BSC. No final 
inconvenientes, terminando com exemplos de sucesso do BSC em empresas de todo o 
Mundo. 

2.1 Conceito 

O Balanced Scorecard é um sistema de planeamento e gestão muito utilizado em empresas, 
Governos e organizações lucrativas e 
estratégia da organização, melhorar a comunicação externa e interna, e monitorizar a 
performance em função dos objectivos estratégicos. 
estratégia de uma empresa num conjunto de 
estrutura para uma avaliação da estratégia e do sistema de gestão, através de quatro 
perspectivas: Financeira, Clientes, Proc
(Kaplan & Norton, 1996a), como se representa na 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas perspectivas podem ser vistas como os pilares da empresa necessários para atingir o 
sucesso e que estão directamente relacionados não só com os interesses dos accionistas, com
também dos clientes, fornecedores e colaboradores.

Segundo Ron Person (2009), tipicamente numa empresa em qualquer parte do Mundo, cerca 
de 95% dos colaboradores não compreende ou desconhece a estratégia da empresa onde 
trabalha. Para Person, o BSC apres
tendência através de: 

• Clarificação da Estratégia 

• Tradução da Estratégia em Acção;

• Alinhamento das Unidades do Negócio com a Estratégia;

• Comunicação da Estratégia a todos os Níveis;

• Monitorização e Gestão

Figura 

Adaptado de: http://www.administracaoegestao.com.br/planejamento
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Scorecard  

se com esta secção apresentar com algum detalhe o Balanced Scorecard (BSC), a 
ferramenta de medição de desempenho criada por Kaplan & Norton em 1980, na 
Universidade de Harvard, e na qual se baseou o presente projecto. 

ita uma introdução ao conceito, segue-se uma abordagem às 4 perspectivas 
que suportam a ferramenta de avaliação de performance, e apresenta-se o Mapa Estratégico 
segundo o qual se baseia um BSC. No final da secção, abordam-se as suas vantagens e 

ntes, terminando com exemplos de sucesso do BSC em empresas de todo o 

O Balanced Scorecard é um sistema de planeamento e gestão muito utilizado em empresas, 
lucrativas e não-lucrativas de todo o Mundo, para alinhar a

estratégia da organização, melhorar a comunicação externa e interna, e monitorizar a 
performance em função dos objectivos estratégicos. O Balanced Scorecard traduz a missão e a 
estratégia de uma empresa num conjunto de indicadores de performance q
estrutura para uma avaliação da estratégia e do sistema de gestão, através de quatro 
perspectivas: Financeira, Clientes, Processos Internos, e Aprendizagem &
(Kaplan & Norton, 1996a), como se representa na Figura 3.  

Estas perspectivas podem ser vistas como os pilares da empresa necessários para atingir o 
sucesso e que estão directamente relacionados não só com os interesses dos accionistas, com
também dos clientes, fornecedores e colaboradores. 

Segundo Ron Person (2009), tipicamente numa empresa em qualquer parte do Mundo, cerca 
de 95% dos colaboradores não compreende ou desconhece a estratégia da empresa onde 
trabalha. Para Person, o BSC apresenta-se como uma boa ferramenta para contrariar esta 

Clarificação da Estratégia  

Tradução da Estratégia em Acção; 

as Unidades do Negócio com a Estratégia; 

a Estratégia a todos os Níveis; 

Gestão da Execução da Estratégia. 

Figura 3 - Perspectivas do Balanced Scorecard 

http://www.administracaoegestao.com.br/planejamento-estrategico/page/2/
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se com esta secção apresentar com algum detalhe o Balanced Scorecard (BSC), a 
ferramenta de medição de desempenho criada por Kaplan & Norton em 1980, na 

se uma abordagem às 4 perspectivas 
se o Mapa Estratégico 

se as suas vantagens e 
ntes, terminando com exemplos de sucesso do BSC em empresas de todo o 

O Balanced Scorecard é um sistema de planeamento e gestão muito utilizado em empresas, 
de todo o Mundo, para alinhar a visão e 

estratégia da organização, melhorar a comunicação externa e interna, e monitorizar a 
O Balanced Scorecard traduz a missão e a 

performance que fornecem a 
estrutura para uma avaliação da estratégia e do sistema de gestão, através de quatro 

essos Internos, e Aprendizagem & Crescimento 

Estas perspectivas podem ser vistas como os pilares da empresa necessários para atingir o 
sucesso e que estão directamente relacionados não só com os interesses dos accionistas, como 

Segundo Ron Person (2009), tipicamente numa empresa em qualquer parte do Mundo, cerca 
de 95% dos colaboradores não compreende ou desconhece a estratégia da empresa onde 

se como uma boa ferramenta para contrariar esta 

estrategico/page/2/ 
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O grande objectivo do BSC é encorajar os funcionários a actuar com mais interesse na 
organização, e no sentido do interesse da própria empresa, ajudando a estabelecer o caminho a 
seguir, melhorar a comunicação entre todos os níveis, e a promover feedback sobre o sucesso 
ou fracasso da estratégia implementada (Anthony & Govindarajan, 2008).  

2.2 As Quatro Perspectivas 

As quatro perspectivas identificadas - Aprendizagem & Crescimento, Processos Internos, 
Clientes e Financeira -  devem ser vistas como barómetro de medição do sucesso global da 
empresa, pelo que para cada perspectiva deve existir um conjunto de indicadores que sejam 
capazes de avaliar a performance da empresa em cada uma destas dimensões. 

• Financeira 

A perspectiva Financeira surge no topo das prioridades do BSC e reflecte a imagem que passa 
da organização para os accionistas. A qualidade, credibilidade, precisão e timing da 
informação é essencial nos dias de hoje. Para Kaplan & Norton (2000), existem dois 
caminhos a seguir para criar valor para os accionistas, dependendo de os objectivos se 
centrarem mais no imediato ou no médio/longo prazo. 

Numa perspectiva de curto-prazo, a estratégia passa pelo aumento da rentabilidade e da 
produtividade, mantendo o actual volume de receitas. Nesse caso, pode-se recorrer à redução 
de despesas de actividades que não sejam estratégicas e que não estejam relacionadas com o 
“core business” da empresa (por exemplo, subcontratar estas actividades) - ou através de uma 
utilização mais eficiente dos recursos. Como indicadores financeiros numa perspectiva de 
curto prazo, poder-se-iam utilizar então métricas tais como os custos operacionais, a 
rentabilidade ou a capacidade produtiva instalada. 

A longo prazo, o foco consistirá mais em manter a rentabilidade actual e aumentar as receitas, 
crescendo organicamente. Tirar partido dos clientes actuais, melhorar o nível de serviço, 
entrar em novos mercados ou criar novos produtos poderão ser exemplos de estratégias a 
adoptar no longo prazo. Como indicadores de performance para esta estratégia, seria plausível 
escolher a facturação obtida com novos produtos, o volume de receitas, ou o retorno sobre o 
capital investido. 

• Clientes 

Os Clientes constituem a dimensão com maior e mais relevante impacto nos resultados 
financeiros da empresa, pois são estes que os suportam. Esta perspectiva consiste no reflexo 
que os Clientes têm da presença e dos serviços da empresa, definindo o nível de diferenciação 
da empresa no mercado. A satisfação do cliente, a imagem de marca da empresa, a gama de 
produtos ou serviços oferecidos, assim como a qualidade, são factores-chave para o sucesso 
nesta dimensão.  

Kaplan & Norton (2000) definiram três estratégias standard de criação de valor para os 
clientes. Através da excelência operacional, o caminho passa por oferecer preços competitivos 
e um serviço de qualidade, tendo como indicadores por exemplo o nível de serviço 
percepcionado pelo cliente ou a taxa de entregas atempadas. Optando pela via da conquista de 
uma relação duradoura com os clientes, terá que se avaliar factores tais como a taxa de 
retenção de clientes ou o seu nível de satisfação. Se a estratégia for de liderança pelo produto, 
a empresa terá de se focar nas características e funcionalidade do produto oferecido, avaliando 
a performance deste ou a qualidade percepcionada pelo cliente, na medição do grau de 
sucesso da estratégia implementada. 
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• Processos Internos 

Como é que a empresa pode melhorar internamente para atingir os objectivos é o desafio 
lançado pela perspectiva dos Processos Internos no BSC. Estes factores devem ser definidos 
por pessoas que compreendam o negócio em detalhe, e que saibam quais os elementos que 
permitem atingir a estratégia delineada para conquistar os clientes. Indicadores tais como a 
capacidade utilizada, o nível de serviço, a pontualidade das entregas, o tempo de ciclo, a 
produtividade dos colaboradores ou os níveis de stocks permitem avaliar se a empresa está ou 
não no bom caminho. No entanto, Kaplan & Norton (2008) alertam para o facto de que 
mesmo que as melhorias dos processos sejam significativas, a empresa apenas atingirá um 
crescimento sustentável se possuir uma estratégia e linhas de orientação sólidas e uma visão 
bem definida. 

• Aprendizagem & Crescimento 

A Perspectiva de Aprendizagem & Crescimento constitui a base e os alicerces do mapa 
estratégico da empresa. Nesta perspectiva são estabelecidas as competências base, os skills, a 
tecnologia e a cultura corporativa necessárias para atingir as dimensões superiores. No actual 
clima de rápidas mudanças tecnológicas, o conhecimento é o recurso mais valioso, sendo 
essencial para a melhoria dos processos. Os gestores têm de ser capazes de definir o tipo e o 
tempo de formação necessários para permitir à sua estrutura de colaboradores atingir os 
objectivos delineados, e conseguir avaliar se a formação recebida é a adequada e se vai de 
encontro à estratégia da empresa.  

Se, por exemplo, o objectivo da Organização for inovar, a empresa deverá avaliar factores tais 
como a capacidade de desenvolver e introduzir produtos standard rapidamente, e de 
identificar necessidades futuras dos clientes. Para avaliar esta capacidade, poderá ser utilizado 
como indicador o rácio de vendas obtidas a partir de novos produtos.  

Por outro lado, se a empresa pretender melhorar a performance dos seus processos internos de 
uma forma contínua, os indicadores a ter em conta poderão estar relacionados, por exemplo, 
com a taxa de entregas atempadas, o tempo de ciclo ou a taxa de produtos defeituosos (Kaplan 
& Norton, 1992). 

 

2.3 Mapa Estratégico 

Um mapa estratégico é a representação visual daquilo que a Direcção de uma empresa 
acredita que conduz a estratégia – mostra a cadeia de objectivos que levam à execução da 
estratégia com sucesso (Person, 2009). Para Kaplan & Norton (2000), a chave para a 
execução de uma estratégia é as pessoas compreenderem-na, e os mapas estratégicos são uma 
boa ajuda  neste processo, constituindo uma ferramenta que permite comunicar a estratégia e 
os processos relacionados com a implementação da estratégia. 

O mapa estratégico fornece aos colaboradores uma visão clara de como as suas tarefas estão 
relacionadas com os objectivos da empresa, permitindo-lhes operar de uma forma coordenada 
e colaborativa na direcção dos resultados pretendidos pela empresa. Esta ideologia é 
conseguida através das relações causa-efeito presentes no mapa, que mostram a forma pela 
qual determinadas acções e procedimentos podem levar aos resultados pretendidos, através 
das 4 perspectivas: Aprendizagem & Crescimento, Processos Internos, Clientes e Financeira. 
Ao explicitar a relação de causa e efeito, a organização irá entender como as medidas não-
financeiras - como por exemplo, a qualidade do produto - afectam as medidas financeiras – 
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tais como a receita gerada (Anthony & Govindarajan, 2008).  Na Figura 4 está representado 
um exemplo de uma possível cadeia de relações causa-efeito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na elaboração de um mapa estratégico deve-se respeitar, portanto, duas regras: 

• Para cada uma das perspectivas, devem ser identificados objectivos estratégicos; 

• Dentro de cada perspectiva, os objectivos devem estar relacionados com pelo menos 
um dos objectivos que o antecede, e ter influência em pelo menos um objectivo que o 
precede (começando na dimensão Aprendizagem & Crescimento e terminando na 
Financeira). 

Kaplan & Norton (2000) defendem que um mapa estratégico deve ser construído do topo para 
baixo, começando por definir a dimensão Financeira e o que se  pretende para a empresa (por 
exemplo, ser o líder em Portugal no mercado dos transportes expresso) e desenhando o 
percurso lógico que conduz a esses objectivos. 

Em síntese, os mapas estratégicos mostram como converter recursos tangíveis e intangíveis 
(tais como a cultura corporativa ou o conhecimento dos empregados) em resultados tangíveis 
(Kaplan & Norton, 2000).  

 

2.4 Vantagens e Inconvenientes  

A própria definição do conceito de Balanced Scorecard acaba por descrever, intrinsecamente, 
alguns dos benefícios desta ferramenta na gestão da performance da organização. Nesta sub-
secção é feita uma síntese para clarificar os pontos fortes e fracos do BSC: 

• Vantagens: 

O BSC promove a partilha das melhores práticas e cria um sistema de comunicação universal. 
Ao associar cada elemento do scorecard a um owner específico, os colaboradores ficam a 
saber quem podem contactar para partilhar estratégias de sucesso e sugestões de melhoria. 
Nesta perspectiva, o BSC promove a comunicação, a cooperação e a resolução de problemas, 
eliminando barreiras de comunicação entre departamentos, gestores, colaboradores e 
stakeholders (todas as entidades relacionadas com a actividade da empresa). 

Financeira

Aprendizagem & 

Crescimento

Processos Internos

Clientes

Aumentar o Nível de formação dos 

colaboradores

Melhorar a Força de Vendas

Aumentar a  Lealdade e Satisfação 

dos Clientes

Incrementar o Retorno no Capital 

Investido

Figura 4 - Esquema representativo das relações Causa-Efeito no Mapa Estratégico 
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O BSC permite a uma empresa ter uma mentalidade de melhoria contínua, através da criação 
de uma base de aprendizagem comum. Se um indicador estiver a derrapar, o colaborador pode 
agir rapidamente e evitar que erros semelhantes ocorram, poupando assim tempo e dinheiro 
na resolução de problemas (Gumbus & Lyons, 2002). 

Kaplan & Norton (1992) demonstraram que o BSC vai de encontro às necessidades da 
Gestão. Ao agregar, num único relatório de gestão, indicadores que abordam dimensões tão 
díspares tais como a melhoria da qualidade ou a redução do tempo de lançamento de um 
produto, o BSC consegue ter uma visão completa e alargada da implementação da sua 
estratégia de longo prazo. Além disso, possibilita aos gestores ter a percepção dos factores 
que permitirão alcançar o sucesso, e quais as suas consequências nas dimensões posteriores 
(por exemplo, uma redução da estrutura de custos tem influência no aumento da 
rentabilidade). 

Por outro lado, muitas empresas tendem a medir cada vez mais indicadores sempre que um 
colaborador ou um consultor dá uma sugestão. O BSC evita o excesso de informação e de 
métricas, forçando os gestores a focarem-se apenas nos indicadores que são mais críticos no 
negócio (Kaplan & Norton, 1992). Ao focarem-se apenas nos indicadores que realmente 
importam, as decisões tomadas tenderão a ser mais acertadas, e a gestão dos recursos e do 
Orçamento será feita de forma mais eficiente.  

Beyman & Johnson (2007) defendem que o BSC funciona como um estímulo para a 
identificação, análise e resolução de problemas que interferem com a melhoria da 
performance da empresa, permitindo atacar problemas que podem conduzir, por exemplo, ao 
aumento da rentabilidade da empresa. 

• Inconvenientes: 

Como se poderá ver na sub-secção seguinte com os exemplos de sucesso de empresas que 
implementaram o BSC, quando comparados com os benefícios que esta ferramenta permite 
obter, as poucas desvantagens associadas a esta têm um expressão e impactos mínimos no 
cômputo geral, pelo que acabam por ser desvalorizadas. No entanto, há que ter em atenção 
alguns aspectos que, se não forem cumpridos, retiram a funcionalidade ao Balanced 
Scorecard. 

De maneira a reunir as condições para se introduzir um BSC, é necessário um planeamento 
cuidado para se definir os objectivos que se pretende alcançar nas quatro perspectivas. 
Consequentemente, não é uma solução que aparece para solucionar os problemas de uma 
empresa de imediato. 

Por outro lado, a visão que se obtém com estas quatro perspectivas não expressa a globalidade 
da situação da empresa em detalhe, sendo que no caso da óptica financeira, os dados presentes 
no BSC são limitados. Não se trata de um balanço financeiro nem de uma demonstração de 
resultados, e a informação desta perspectiva acaba por ser reduzida, pelo que o BSC deve ser 
integrado numa estratégia mais abrangente de crescimento que contemple métodos de 
contabilidade sólidos e consistentes. 

Tem de se ter em atenção que o BSC não substitui a estratégia, e que é apenas uma ferramenta 
de gestão – não toma decisões, mas ajuda as empresas a transformar em acções através do 
desenvolvimento de indicadores-chave de performance que mostram os progressos em função 
dos seus objectivos estratégicos. Muitas empresas falham em escolher os indicadores que 
melhor se aplicam às suas necessidades. Nesse tipo de situações, o BSC não reflecte a 
realidade da empresa, e os indicadores deixam de ter significado (Levine, 2010). 
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2.5 Exemplos de Sucesso 

O BSC é a ferramenta de medição e gestão da performance mais utilizado em todo o mundo, 
estando presente nos sistemas organizacionais de mais de 70% das empresas da lista Fortune 
500 (Person, 2009). Cerca de 80% das empresas que utilizam o BSC, afirmam ter obtido 
melhorias na sua performance operacional. 

A Philips Electronics é um bom exemplo de sucesso na implementação da metodologia BSC. 
De acordo com o estudo de Andra Gumbus e Bridget Lyons (2005), a multinacional 
holandesa utilizou o BSC para alinhar a visão da organização, ajudar os seus colaboradores a 
encaixarem-se no quadro global da empresa, e transmitir-lhes o essencial sobre o que 
impulsiona o negócio. Pretendia-se ainda ajudar a promover a aprendizagem e a melhoria 
contínua na companhia. A Philips recorreu ao BSC porque acreditava que compreender o que 
impulsiona o desempenho é a base para saber como atingir objectivos futuros. Tendo isto em 
mente, a Philips desenhou o seu BSC para facilitar a compreensão das suas políticas 
estratégicas e a sua visão do futuro. O seu princípio base para o desenvolvimento do BSC foi 
determinar os factores críticos de sucesso (FCS) que lhes permitiam atingir os objectivos 
estratégicos da empresa. Para exprimir a estratégia em objectivos mensuráveis, a equipa 
estabeleceu um sistema de gestão de performance que ligava as acções de curto prazo com a 
estratégia de longo prazo. Esta forma permitiu aos colaboradores perceber em que medida as 
suas actividades diárias tinham impacto nos resultados da empresa. Segundo Chris Farr, vice-
presidente da Qualidade da Philips, “a maior conquista do BSC foi ganhar o compromisso e a 
participação dos gestores e colaboradores na concretização dos objectivos da organização”. 

A Mobil Oil aumentou o cash flow em 1,2 biliões de dólares e o ROI (Retorno sobre o 
Investimento) de 6% para 16% entre o 2º e o 5º ano de implementação do BSC. Ao fim de 
dois anos do arranque do seu BSC, a Mobil passou de último classificado para líder na 
indústria petrolífera em termos de rentabilidade, posição que ocupou nos 5 anos seguintes 
(Kaplan & Norton, 2000). 

Dentro do negócio do correio expresso, a UPS, empresa concorrente da FedEx, aumentou as 
suas receitas em 9%, e o seu resultado líquido em 33%, dois anos depois de ter implementado 
o BSC. Para além das melhorias financeiras, o BSC da UPS contribuiu para conduzir a sua 
visão e estratégia a todas as camadas da empresa.  

Também no sector dos transportes, o Serviço Nacional de Correios dos EUA (The US Postal 
Service) sentiu um incremento de 20% na taxa de entregas atempadas desde que introduziu o 
BSC em 1996, tendo desde então vindo a aumentar a produtividade 3% anualmente, ao 
mesmo tempo que eleva os níveis de satisfação dos seus colaboradores e dos clientes (Beiman 
& Johnson, 2007). 
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3 Funcionamento e Objectivos dos Departamentos 

Nesta secção é descrita a dinâmica de funcionamento dos departamentos do Serviço de 
Clientes e da Aduaneira,  dos seus objectivos e problemas a ter em conta na elaboração dos 
seus Balanced Scorecards. 

 

3.1 Departamento do Serviço de Clientes 

O Serviço de Clientes (SCLI), centralizado na plataforma OPO, abrange todo o país, 
incluindo as ilhas da Madeira e Açores, contando com 15 colaboradores (entre part-time e 
full-time), distribuídos pelas seguintes funções, que serão abordadas mais à frente: 

• Responsável pelo Departamento; 
• Supervisor; 
• Operador de Chamadas; 
• Gestor de Reclamações; 
• Operador de Reclamações; 
• Trace Team Leader; 
• Trace Agent. 

Conforme foi referido na secção 1.3, o departamento SCLI sofre do problema do excesso de 
indicadores medidos, e para os quais apenas 17% das métricas registadas possuem um 
objectivo concreto definido, como se pode verificar pelos indicadores assinalados a azul no 
quadro do Anexo A. Por exemplo, indicadores tais como o “total de recolhas marcadas” por 
telefone ou o número de volumes importados a pagar pelo destinatário (“T/C Bill 
Consignee”), são registados diariamente e são relevantes para uma análise pormenorizada de 
todos os detalhes acerca do funcionamento do departamento. No entanto, na óptica da 
Direcção e numa visão macro da performance, estes indicadores não são determinantes para 
os objectivos globais definidos para o departamento, ou críticos para a estratégia da empresa. 
No final de cada trimestre, o Responsável do departamento revê e redefine os goals (valores a 
atingir pelos indicadores para que sejam cumpridos os objectivos), em função dos resultados 
obtidos no trimestre anterior. 

O Call Center (centro de atendimento de chamadas) recebe uma média de 800 chamadas por 
dia, tanto relacionadas com Importação – para, por exemplo, pedidos de localização de envios 
– como relacionadas com Exportação – maioritariamente para marcações de Recolhas. O 
departamento possui uma secção de Gestão de Reclamações, centralizando todo o tipo de 
reclamações, resolvendo e/ou encaminhando a sua resolução para os restantes departamentos. 
Também é efectuado neste departamento a Gestão dos Traces – envios que apresentam algum 
problema ou não-conformidade, e que por algum motivo necessitam de uma resposta da 
FedEx do país de origem, ou da própria Rangel Expresso. 

Do ponto de vista financeiro, a grande preocupação do SCLI consiste em controlar os custos 
do departamento - salários, projectos, chamadas e bens consumíveis – como se poderá ver na 
secção 4.2.1, aquando da descrição do indicador utilizado para a monitorização desta 
dimensão. 
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3.1.1 Atendimento ao Cliente 

O primeiro contacto de um cliente com o Call Center pode servir tanto para reforçar ou 
rebater a opinião que ele tem acerca da imagem prévia que cria da organização (Kolb, 2005). 
Muitas vezes, é esta percepção do cliente que conduz as vendas e lucros da empresa. 

A rapidez de atendimento é um factor determinante para a opinião de um cliente sobre o 
serviço prestado (Springsteen, 2007). Na Rangel Expresso, o objectivo actual é ter no mínimo 
90% das chamadas atendidas em menos de 14 segundos. Até este período de tempo, as 
chamadas são classificadas como “Fila S1”, sendo que a partir do 15º segundo passam para 
“Fila S2”, como se pode ver pelo esquema da Figura 5. As “chamadas abandonadas” são as 
chamadas não atendidas com tempo de espera superior a 14 segundos, sendo objectivo da 
empresa o total de chamadas abandonadas não exceda 2% do total de chamadas recebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

O número de operadores em serviço no Call Center é fundamental – a ausência inesperada de 
um colaborador num dia em que se recebam muitas chamadas, pode ser suficiente para o nível 
de serviço ser afectado – pelo que a gestão do staff, das acções de formação, e dos períodos de 
férias, é da maior importância para se atingir os objectivos.  

Os objectivos de produtividade definidos para um operador variam com o seu regime de 
contratação, existindo dois níveis de exigência para o número de chamadas atendidas 
diariamente, como se pode ver pela Tabela 1 (os valores monetários estão ocultados por 
motivos de confidencialidade da FedEx). 

Tabela 1 - Objectivos de Produtividade dos Operadores de Call Center 

Regime de 
Contratação 

Objectivo Nível 1 Objectivo Nível 2 

Nº Chamadas Prémio Ind. Nº Chamadas Prémio Ind. 

Part Time 110 OPT.1 € 130 OPT.2 € 

Full Time 45 OFT.1 € 75 OFT.2 € 

O prémio mensal de um operador de Call Center é atribuído se forem cumpridos os 
objectivos individuais e colectivos. O prémio colectivo é calculado em função do Nível de 
Serviço do Atendimento, tendo este que atingir os 90%. O prémio individual é atribuído 
consoante o nível de objectivo de produtividade alcançado (tal como representado na Tabela 
1), sendo calculado através da média do número de chamadas atendidas por dia, durante o 
mês. Adicionalmente, um operador de Call Center poderá receber remuneração extra pela 
comissão de Sales Lead - encaminhamento de novos clientes para o Departamento Comercial. 
Nesse caso, o prémio é variável, dependendo da concretização efectiva ou não de contrato do 
cliente com a Rangel Expresso.  
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Figura 5 - Classificação das Chamadas em função do tempo de atendimento 
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É ainda objectivo da empresa implementar o sistema de avaliação do Cliente Mistério. 
Pretende-se que este serviço seja feito por uma empresa subcontratada, que irá efectuar e 
gravar as chamadas, que serão depois ouvidas pelo supervisor e pelo responsável do 
departamento, para servirem de factor decisivo para a atribuição ou não do prémio mensal 
(tanto o individual como o colectivo) aos operadores da empresa. 

3.1.2 Gestão de Reclamações 

É no departamento SCLI que se faz a centralização de todo o tipo de reclamações. Em 
primeiro lugar, por reclamação entenda-se “toda e qualquer Não-Conformidade detectada 
externamente pelo Cliente ou outra Entidade” (DSC.IT.004/3, 2009). 

As reclamações classificam-se em 9 tipos-padrão: Incumprimento do Tempo Trânsito, Danos, 
Faltas, Entrega Parcelar, Falha de Recolha, Falha de Entrega, Troca de Volumes, 
Atendimento ou  Assistência, e Facturação. 

As reclamações são recebidas por fax, carta, e-mail ou telefone. No caso de se tratar de uma 
situação que envolva indemnização (MBG – Money Back Guarantee), ou sempre que a 
gravidade da reclamação o exija, é solicitado ao cliente que envie a reclamação por escrito. 
Cabe ao Gestor de Reclamações (e ao Operador de Reclamações) analisar os detalhes da 
reclamação (tais como tipo, causa e local de ocorrência), e averiguar todas as que sejam do 
tipo “Danos”; “Faltas” ou “Incumprimento do Tempo de Trânsito”.  

As restantes reclamações são encaminhadas para os departamentos envolvidos no problema 
detectado – denominados por owners do processo - com vista à averiguação e correspondente 
resposta ao Cliente. É função desta área pressionar os owners do processo deste tipo de 
reclamações para a sua resolução, de maneira a encerrá-las o mais rapidamente possível.  

Na Figura 6 está representado um resumo do procedimento com o tratamento das 
reclamações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Após o encaminhamento da reclamação para o Responsável (o owner do processo ou gestor 
de reclamações, conforme o caso), este tem um prazo de 24 horas para corrigir o problema 
detectado. Caso haja demora na averiguação da reclamação, o cliente deve ser informado que 
a reclamação se encontra em tratamento. Quando se dá por encerrada uma reclamação, é 
avaliado o impacto que esta teve, e se é necessário tomar alguma acção correctiva.  

Um dos objectivos do Departamento do Serviço de Clientes, e objectivo máximo da área das 
Reclamações, é ter o menor número possível de reclamações por encerrar no final de cada 

Figura 6 - Esquema sumário do tratamento de Reclamações (DSC.IT.004/3, 2009) 
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semana. Esta dimensão é muito importante para a percepção com que os clientes ficam da 
empresa: por um lado, é de todo o seu interesse que a reclamação por si aberta seja resolvida, 
e a celeridade de resposta da empresa é essencial neste aspecto; por outro lado, quanto mais 
rapidamente for encerrada a reclamação, melhor é a imagem que passa da empresa, por se 
preocupar em resolver os problemas levantados pelos seus clientes, e pela atenção que lhes é 
dispensada. Na Tabela 2 encontram-se os níveis dos objectivos definidos para as funções 
desta área, em função do número de reclamações por encerrar ao final de sexta-feira. O 
prémio mensal funciona como um estímulo para a dinamização da resolução de reclamações, 
e é calculado em função da média das sextas-feiras. 

Tabela 2 - Objectivos de Produtividade para a área das Reclamações 

Função 
Objectivo Nível 1 Objectivo Nível 2 Objectivo Nível 3 

Nº Reclam. Prémio Nº Reclam. Prémio Nº Reclam. Prémio 

Gestor de Reclamações 70 GR.1 € 55 GR.2 € 40 GR.3 € 

Operador de Reclamações 70 OR.1 € 55 OR.2 € 40 OR.3 € 
 

Um estudo de benchmarking a empresas norte-americanas, APQC (1999), demonstrou que 
um bom funcionamento da gestão de reclamações permite à organização obter dados 
essenciais sobre o feedback dos clientes. Esta informação pode ser utilizada para dar azo à 
identificação de problemas e oportunidades de melhoria dos processos, para melhorar a 
satisfação e lealdade dos clientes, e até para aumentar os lucros da própria empresa. Todas as 
empresas analisadas incorporaram indicadores de gestão de reclamações na avaliação da 
satisfação dos seus clientes.  

De forma análoga, e na realidade Rangel Expresso, o Responsável pelo departamento SCLI, o 
Supervisor, o Gestor de Reclamações e o Operador de Reclamações têm uma influência 
fundamental na satisfação dos clientes e na imagem que passa da Organização para o exterior. 

Esta preocupação está presente na cultura da empresa actualmente. De maneira a prevenir 
reclamações, são também analisadas as “Não–Conformidades do Serviço”, que consistem nas 
Não-Conformidades detectadas internamente. Estas são classificadas da mesma forma que as 
reclamações (os mesmos 9 tipos-padrão mencionados anteriormente), com a única diferença 
de serem detectadas pela própria Rangel Expresso, e não pelos clientes. Desta forma, pode-se 
agir pró-activamente e atacar o problema antes que este prejudique o serviço da empresa. No 
sentido de melhorar os processos continuamente e para melhor servir os clientes, são também 
tomadas acções correctivas sempre que necessário, para que situações semelhantes às 
detectadas não voltem a acontecer. Dentro das não-conformidades de serviço mais 
importantes, estão os traces, que serão abordados em seguida. 
 

3.1.3 Gestão de Traces 

Um trace consiste na criação de um ficheiro internacional de investigação ou condução de um 
envio chegado ou enviado à rede FedEx que, por ter sido detectada alguma não-conformidade, 
necessita de instruções de actuação ou que simplesmente necessita de registar a situação de 
não-conformidade, de modo a alertar as estações envolvidas para situações possíveis de 
reclamação por parte dos clientes (DSC.IT.003/2, 2009). 
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A comunicação para a resolução dos traces é feita na rede FedEx entre a estação do remetente 
(shipper) e a estação do destinatário (consignee). Esta interacção é feita através do S.I. 
COSMOS, por intermédio dos Trace Agents de cada estação, e do seu Trace Team Leader. 
Em Portugal, a estação está sediada na Rangel Expresso, mais concretamente no 
departamento do Serviço de Clientes. 

Existem vários motivos para a abertura de um trace, destacando-se entre os mais comuns: 

• Constatação de morada errada do destinatário; 
• Recusa de aceitação de entrega do envio; 
• Troca de volumes; 
• Encaminhamento do envio para o país errado; 
• Falta de documentação; 
• Falta de informação sobre o tipo de mercadoria ou o seu valor; 
• Explicação para razões de entrega tardia; 
• Exigência de indemnização; 

No esquema da Figura 7 está representado uma síntese de como se processa o tratamento de 
um trace desde a sua abertura. 

 

 

 

 

Consoante o motivo da abertura do trace, é definida a sua tipologia (ver Anexo C). Em 
seguida, o S.I. COSMOS encaminha automaticamente o trace para uma Queue List (fila de 
espera) conforme o trace seja de Exportação, Importação Geral, Importação Prioritária, ou 
relativo à Aduaneira. A partir daí, os traces estão no sistema e são atribuídos aos Trace 
Agents responsáveis das estações respectivas (em qualquer parte do mundo), de forma a que 
estes tomem conhecimento e iniciem o seu tratamento. Se um trace não for “atribuído”, isto é, 
se não for alocado a nenhuma estação remota, fica em estado “pendente” até receber feedback 
do agente respectivo. 

É função dos Trace Agents da Rangel Expresso acompanhar diariamente os traces atribuídos 
para verificar se houve alguma actualização ou se foi recebida alguma resposta. Para resolver 
os traces abertos, os Trace Agents devem insistir todos os dias com as estações alocadas aos 
traces, de forma a poderem resolver o trace e encaminhar a correspondente informação para o 
Cliente, ou até mesmo para outra área da empresa (por exemplo, para as Operações, no caso 
de morada incorrecta, ou para a Aduaneira, no caso da falta de factura comercial). 

Os traces que são abertos devido a pedidos de clientes – IIB e IPD (ver Anexo C) – devem ter 
um tratamento especial. Para pelo menos 50% deste tipo de traces, a FedEx exige a activação 
do “Call Back Commitment”, que consiste em avisar o agente da estação à qual o trace foi 
atribuído, que o trace é prioritário. 

Existem objectivos estipulados pela FedEx para o tempo de remoção dos traces do sistema, 
como se pode ver no Anexo C. No entanto, internamente, a Rangel Expresso adopta 
objectivos mais agressivos, de maneira a ganhar alguma margem de flexibilidade com o 
cumprimento dos mesmos por parte dos seus Trace Agents, e também de forma a precaver-se 
de objectivos mais rigorosos num futuro próximo por parte da FedEx, tendo assim a estrutura 
mais adequada para possíveis alterações. Para estimular os Trace Agents a cumprirem os 

Figura 7 - Esquema sumário do tratamento de Traces abertos 
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objectivos, existe um sistema de prémios associado ao tempo de resolução dos traces e ao 
“Call Back Commitment”. Pelo tempo de remoção dos traces, o prémio apenas é alcançado se 
for cumprido o tempo de remoção estipulado em todos os tipos de trace, o mesmo sucedendo 
para o “Call Back Commitment”. Os prémios não são mutuamente exclusivos, pelo que os 
Trace Agents e o Trace Team Leader podem receber apenas um ou ambos os prémios se 
atingirem os objectivos, como se pode observar na Tabela 3. 

Tabela 3 - Objectivos de Produtividade da Gestão de Traces 

Indicador Objectivo Rangel Expresso 
Prémio 

Trace Team Leader Trace Agent 

Remove Time IIB 20:00:00 

TTL.T € TA.T € 

Remove Time IPD 20:00:00 

Remove Time ICL 30:00:00 

Remove Time SRQ 50:00:00 

Remove Time SPW 50:00:00 

Remove Time CGE 50:00:00 

Remove Time CPW 40:00:00 

Call Back Commitment IIB 50% 
TTL.CBC € TA.T € 

Call Back Commitment IPD 50% 

 

3.2 Departamento Aduaneiro 

Para compreender como funciona o departamento Aduaneiro, será feita uma pequena 
introdução sobre alguns conceitos relacionados com o tema, e que são importantes para 
perceber os objectivos e a dinâmica desta área na Rangel Expresso. 

Todos os países possuem algum tipo de controlo alfandegário, e Portugal não é excepção. O 
controlo existe para fins fiscais, para proteger a Economia Nacional, a Cultura, a Sociedade, e 
a Saúde Pública, e como forma de segurança do próprio país (DGAIEC, 2010). A Alfândega 
Portuguesa cobra direitos aduaneiros – imposições tarifárias da Comunidade Europeia – a 
todas as mercadorias importadas de países não-comunitários (CTT, 2010). 

A Rangel Expresso, por intermédio de uma empresa do Grupo Rangel – Eduardo Rangel 
Despachante Oficial Lda – disponibiliza aos clientes o despacho aduaneiro, no caso de estes 
não terem despachante próprio, ou caso prefiram optar pelos serviços da Rangel. Para cada 
envio desalfandegado, são cobrados honorários (para além dos encargos administrativos, 
despesas de armazenamento e tarifa de tráfego de entrada), que se traduzem nas receitas 
geradas pela Aduaneira. 

Os envios que consistem em documentos, apesar de estarem sujeitos a controlo alfandegário, 
estão isentos do pagamento de direitos aduaneiros. A Rangel Expresso apenas aplica os 
direitos aduaneiros a envios cujo valor declarado seja inferior a 22€ (envio considerado como 
“franquia”); acima desse valor, os envios são denominados por “High Value” e estão sujeitos 
a despesas alfandegárias. 
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Até um valor declarado de 500€, a Rangel Expresso adianta aos clientes o despacho dos 
envios, e estes são encaminhados automaticamente para Distribuição pelos estafetas caso 
reúnam, à partida, toda a documentação necessária para o desalfandegamento. 

É importante referir que as despesas alfandegárias apenas estão alocadas à Importação – no  
caso da Exportação, o despacho alfandegário é realizado pela FedEx Internacional no hub de 
Paris. Tal facto constitui uma vantagem competitiva da FedEx face à concorrência em 
Portugal, pois os preços que pratica não abrangem despesas alfandegárias de Exportação. 

Diariamente chegam dois aviões às plataformas do Porto e Lisboa com a carga de Importação 
(tanto Comunitária, “C”, como Não-Comunitária, “T”)  proveniente do HUB de Paris, 
excepto às segundas-feiras, em que chega a carga na véspera, como se pode ver pela Tabela 4: 

Tabela 4 – Calendarização da Importação 

Para cada plataforma da FedEx em Portugal (Porto e Lisboa), a Rangel Expresso tem 7 
colaboradores (14 no total), distribuídos pelas seguintes funções, que serão abordadas mais à 
frente: 

• Responsável Nacional da Aduaneira; 
• Supervisor da Aduaneira do Porto; 
• Supervisor da Aduaneira de Lisboa; 
• Técnicos; 
• Administrativos; 
• Conferentes. 

Tal como o departamento do Serviço de Clientes, a Aduaneira mede diariamente dezenas de 
indicadores de performance, como se pode ver no Anexo B. Contudo, apenas uma pequena 
percentagem destes (cerca de 16%) tem influência nas decisões tomadas pela Gestão, ou nos 
prémios mensais dos colaboradores (de acordo com a informação prestada pela Direcção). 

Ao contrário do Serviço de Clientes, onde cada colaborador tem prémios colectivos e prémios 
individuais alocados, na Aduaneira a metodologia de atribuição do bónus mensal é diferente. 
Na Aduaneira, todos os colaboradores trabalham em prol dos mesmos objectivos, pelos quais 
recebem remuneração variável apenas no caso de todos os objectivos (definidos pelo 
Responsável do departamento) serem cumpridos. 

No decorrer desta secção, será analisado o dia-a-dia do departamento Aduaneiro, para 
compreender os indicadores analisados no Balanced Scorecard. A análise inicia-se com 
procedimentos a tomar na véspera com o “Manifesto Diry” – para a preparação do 
desalfandegamento da carga que está previsto chegar no dia seguinte – passando pelo trabalho 
feito no dia seguinte no “Manifesto Clean” com a carga que efectivamente chega a Portugal, e 
terminando na análise das Falhas de Serviço FedEx, um tema introduzido no presente projecto 
para a análise de performance do Departamento. Sendo a Aduaneira uma área complexa que 
envolve bastante burocracia, é feita uma abordagem direccionada aos objectivos principais 
definidos para este departamento, e tendo em mente a elaboração do Balanced Scorecard. 

Plataforma 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

Porto Não há  7h40 avião  7h40 avião 7h40 avião 7h40 avião Não há 
8h avião (carga T)         

18h camião (carga C) 

Lisboa Não há 7h20 avião 7h20 avião 7h20 avião 7h20 avião  Não há 18h camião (carga C) 
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3.2.1 Manifesto Dirty 

Todos os dias da semana, é disponibilizado no S.I. GRASP (software informático da FedEx) o 
“Manifesto Dirty”. Trata-se de um relatório que contém a informação emitida pelas estações 
FedEx dos países de expedição, sobre a carga não-comunitária que chegará a Portugal no dia 
seguinte, para cada plataforma (Porto e Lisboa). O Manifesto é denominado de “dirty”, pois 
apenas contém uma previsão da carga que é suposto que chegue a Portugal no dia seguinte, 
não sendo a informação 100% certa. É comum existirem discrepâncias entre o inventário da 
carga que efectivamente chega e a que estava programada, devido a factores externos à 
Rangel Expresso – por exemplo, por ficar retida nas estações ou nos HUBs à última da hora, 
ou por ocorrer um “missort” (envio da carga para o destino errado).  

Todos os dias da parte da tarde, e a partir dos dados do Manifesto Dirty, os colaboradores da 
Aduaneira começam a trabalhar no desalfandegamento dos envios por antecipação (antes da 
carga chegar), seguindo o procedimento seguinte: 

� Integrar a informação do Manifesto Dirty no S.I. GIDWIN (software da Alfândega 
Portuguesa), e comparar com os dados já existentes na Base de Dados do GIDWIN, de 
forma a validá-los; 

� Contactar os importadores, de forma a obter a correspondente autorização de 
desalfandegamento (apenas nos casos em que não possuem autorização prévia ou para 
envios com valor comercial superior a 750€) assim como informações adicionais para o 
despacho (tais como o nº de Contribuinte e o Tipo de Mercadoria). 

� Extrair as facturas comerciais do portal FedEx e enviar as declarações electrónicas para a 
Alfândega Portuguesa. Caso a mercadoria não tenha valor comercial, é necessário recorrer 
à factura “pro-forma”. Trata-se de um documento dirigido a business-to-business, idêntico 
a uma factura comercial, mas sem nº de factura, para informar sobre o valor do produto, 
sem que haja transacção comercial (por exemplo, para o envio de amostras ou produtos de 
teste). 

� Recepção de uma resposta provisória da Alfândega, até ao final do dia: 
o Autorização de saída – envio está liberto; 
o Verificação documental – caso seja necessário algum documento adicional; 
o Verificação física – na eventualidade de a Alfândega desejar proceder a uma 

inspecção visual ao envio; 

Para os envios com autorização de saída e que, consequentemente, estão libertos, devem ser 
emitidos pré-alertas aos clientes, de maneira a que eles saibam que vão receber as suas 
encomendas no dia seguinte. A taxa de envios com emissão de pré-alerta é um indicador 
importante, não só para a relação da empresa com o cliente (avisando-o pro-activamente do 
recebimento do seu envio), mas também em termos de logística operacional – por exemplo, se 
o cliente não estiver disposto a receber o envio (ou a pagar as despesas alfandegárias), pode 
responder que não está interessado, e nesse caso o estafeta não irá até ao cliente tentar fazer a 
entrega em vão. 

 

3.2.2 Manifesto Clean 

No dia seguinte ao tratamento do Manifesto Dirty, às 7h da manhã, é impresso o Manifesto 
Clean, que contém a informação da carga que foi enviada efectivamente para Portugal. É feita 
uma integração destes dados com os do Manifesto Dirty do dia anterior, para se proceder à 
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preparação do desalfandegamento dos novos registos, utilizando a mesma linha de raciocínio 
do procedimento da véspera: 

� É recebida uma resposta definitiva da Alfândega. Nos envios em que se detectam 
discrepâncias ao nível do peso, valor declarado, número de volumes, ou nos quais falta 
algum documento, é dada a incidência “Hold” no S.I. GIDWIN, e o envio fica retido. Nos 
restantes, é dada a autorização para libertar o envio.  

Aumentar a taxa de envios libertos às 7h da manhã é um dos objectivos principais da 
Aduaneira.  

� Aquando da descarga do avião, e da separação da carga comunitária da carga 
extracomunitária, é feita o “scanning” e a separação dos Envios Libertos e dos Envios 
Retidos. Esta operação decorre ainda no aeroporto (tanto do Porto como de Lisboa). 

A aplicação de scans é crucial, pois é a única forma que a FedEx tem de poder controlar o 
estado dos envios. Uma aplicação incorrecta dos scans ou a sua ausência, é cobrada como 
falha de serviço pela FedEx, pelo que a eliminação deste tipo de erros é um dos objectivos da 
Aduaneira, tal como se pode ver em seguida na secção 3.2.3. 

� Os envios que necessitam de verificação física, assim como os que não reúnem as 
condições para seguirem para distribuição (por ausência de algum documento ou da 
factura comercial), ficam retidos em depósito temporário (“Cage”). Toda a carga é 
transferida para as instalações da Rangel Expresso, na qual são armazenados 
temporariamente os envios, e onde é feita a inspecção física por um técnico da Alfândega 
Portuguesa. 

De referir que o “número de envios retidos em cage” é um dos indicadores mais importantes 
para a performance da Aduaneira. É objectivo da empresa que este valor seja o menor 
possível, de maneira a desimpedir espaço em armazém, e a poder facturar os envios 
respectivos à FedEx – se os envios não tiverem um desfecho final, não podem ser facturados. 

� Durante a tarde, é tratada a documentação relativa aos envios que entretanto reuniram as 
condições de desalfandegamento, mas que não estavam libertos aquando da saída dos 
estafetas para distribuição. Estes envios designam-se por “envios libertos EOBD”, e é 
objectivo da Aduaneira que este valor seja o mais elevado possível. 

� Entretanto, é feita a monitorização dos envios que ficaram retidos em Cage (por falta de 
factura, ausência de contacto do cliente, recusa de pagamento, ou detecção de alguma 
restrição). Para estes envios, é aberto um trace (tal como explicado na secção 3.1.3),  
procedendo-se à sua libertação à medida que se reúnem os dados para o 
desalfandegamento. 

O Departamento Aduaneiro tem como grande objectivo libertar o mais rapidamente os envios 
de Inbound, contactando os clientes por antecipação, por foram a reunir os dados necessários 
ao desalfandegamento, e de maneira a tornar o processo o mais célere possível. Deste modo, 
consegue-se que os envios conectem distribuição no próprio dia em que chegam, e reduz-se 
ao máximo o número de envios retidos em Cage. 

 

Na Tabela 5 encontra-se o sistema actual de prémios dos colaboradores da Aduaneira do 
Porto. É condição necessária para o recebimento do prémio que todos os objectivos (goals) 
das componentes do prémio sejam cumpridas. Para Lisboa, o sistema é semelhante, com a 
diferença de apenas contar como componente de prémio o número de envios retidos em Cage. 
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Tabela 5 - Objectivos dos colaboradores da Aduaneira para os prémios mensais 

Função 
Prémio 

OPO 

Prémio 

LIS 

Componente 1 do prémio Componente 2 do prémio 

Indicador Goal OPO Indicador Goal OPO Goal LIS 

Supervisor SA.P € SA.L € 

Taxa de Envios 

Libertos 07h00 
65% 

Número de 

Envios 

Retidos em 

Cage 

48 70 
Administrativo AA.P € AA.L € 

Técnico TA.P € TA.L € 

Conferente CA.P € CA.L € 

 

3.2.3 Falhas de Serviço 

Uma das características das grandes companhias de transportes expresso é a possibilidade de 
controlar e rastrear os envios durante todo o percurso (Oxford Economic Forecasting, 2009). 

A FedEx não é excepção e, cada vez mais, os clientes exigem saber em tempo real onde e 
como está a encomenda que enviaram, ou que estão à espera de receber. Para estar à altura de 
prestar um serviço com estes standards de qualidade e fiabilidade que o negócio exige, não 
pode haver a mínima falha durante o tempo de trânsito de uma encomenda, tendo que ser 
cumprido um scanning scenario – uma sequência de scans pré-definida que se deve seguir em 
todos os envios (desde a recolha até à entrega), com vista ao seu rastreamento. Este controlo é 
feito através do S.I. COSMOS da FedEx, sendo que a informação nele contida é acessível aos 
clientes através do site da FedEx na Internet, para que estes possam saber o estado do seu 
envio em tempo real. Dada a importância vital desta informação para a satisfação dos clientes, 
a FedEx cobra penalizações à Rangel Expresso – Falhas de Serviço – sempre que o scanning 
scenario não seja cumprido. Estas penalizações consistem na devolução do montante que a 
Rangel Expresso facturara à FedEx nos envios em questão.  

No que diz respeito ao scanning scenario da Aduaneira, existem quatro tipos de scan 
utilizados – “Liberto”, “Entregue a Despachante do Cliente”, “Retido” e “Não Conecta 
Distribuição”, como se pode observar pelos rectângulos assinalados a vermelho na Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8 - Esquema sumário do Scanning Scenario da Aduaneira 
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O esquema do scanning scenario da Aduaneira pode ser resumido da seguinte forma: 

 - Quando um envio é desalfandegado, é emitido o scan “Liberto” e o envio deixa de estar sob 
a responsabilidade da Aduaneira, passando para o domínio do Departamento de Operações. 

 - No caso de o envio não seguir para distribuição com os estafetas no próprio dia, a 
Aduaneira tem de emitir o scan “Não Conecta Distribuição”, passando o envio para a alçada 
do Departamento de Operações. Desta forma, a FedEx fica a saber que o envio não é entregue 
nesse dia porque foi desalfandegado após a saída dos estafetas da estação. Nesse caso, o envio 
só sai para distribuição no dia útil seguinte. 

 - Se o cliente optar por utilizar o seu próprio despachante para o desalfandegamento (em vez 
de utilizar os serviços da Rangel Expresso), é dado o scan “Entregue a Despachante do 
Cliente”. Nesta situação, o envio sai do domínio do departamento Aduaneiro e da própria 
empresa. 

 - Caso o envio fique retido em Cage, tem de ser dado o scan “Retido” no envio. Enquanto 
não estiverem reunidos todos os documentos necessários para o seu desalfandegamento, o 
scan “Retido” tem de ser repetido diariamente no envio. 

Do ponto de vista da FedEx, o bom ou mau serviço prestado pela Rangel Expresso é 
quantificado através do Nível de Serviço FedEx. Este indicador consiste na taxa dos envios 
que respeitam os horários de compromisso de entrega (definidos no contrato, de acordo com o 
código postal do destinatário) e a aplicação correcta dos scanning scenarios, tanto da 
Aduaneira como das Operações. Ter um Nível de Serviço acima de 99% é o objectivo a que a 
Rangel Expresso se propõe, como forma de atingir a excelência operacional. 

Para o presente projecto, as Falhas de Serviço relevantes para o Balanced Scorecard da 
Aduaneira dizem apenas respeito ao incumprimento do scanning scenario do departamento 
Aduaneiro. No entanto, a maior fatia das falhas reportadas pela FedEx está relacionada com 
problemas ocorridos durante a distribuição, sendo da responsabilidade do departamento de 
Operações – tais como atrasos na entrega ou erros no scanning scenario das Operações. Do 
ponto de vista da Rangel Expresso, será também interessante analisar o impacto que os 
diferentes tipos de falhas operacionais têm no cômputo geral, pelo que na secção 5.4 será 
apresentado o módulo criado em Microsoft Access que permite fazer esta análise. No Anexo 
D encontra-se um excerto de um relatório mensal de Falhas de Serviço detectadas pela FedEx. 
O contributo dos erros ou inexistência de scans da Aduaneira para as Falhas de Serviço, está 
assinalado a azul na tabela, e classificado na coluna “Typical Cause” como “Incorrect 
Scanning ADU”. 

O impacto das Falhas de Serviço da Aduaneira para a quantia total cobrada pela FedEx, 
constitui uma perspectiva não explorada por parte da Rangel Expresso, mas que foi 
introduzida no Balanced Scorecard da Aduaneira no presente projecto, como se poderá ver na 
secção seguinte. 
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4 Aplicação da metodologia BSC aos Departamentos 

Após a análise dos problemas e metas com que se deparam os departamentos da Aduaneira e 
Serviço de Clientes, procedeu-se à organização da informação e à definição dos objectivos e 
das suas relações entre si, através da criação de Mapas Estratégicos para cada área. Para cada 
objectivo identificado, foram definidos os respectivos indicadores-chave de performance 
(também conhecidos por KPIs – key performance indicators) que servem para mensurar cada 
objectivo. Nesta secção apresentam-se, portanto, os Mapas Estratégicos da Aduaneira e 
Serviço de Clientes, a definição dos objectivos de cada área, a escolha dos respectivos KPIs, e 
o sistema de balanceamento dos indicadores. Com os objectivos e indicadores definidos, 
ficam reunidas as condições para a elaboração do Balanced Scorecard, que será revelado na 
secção 5.1, com a apresentação da ferramenta criada em Microsoft Access, que serve de base 
ao controlo e monitorização da actividade das áreas Aduaneira e Serviço de Clientes. 

 

4.1 Mapa Estratégico 

A introdução do mapa estratégico na empresa é um conceito novo. Tal como foi referido na 
secção 2.3, o mapa estratégico é o ponto de partida para o Balanced Scorecard, pelo que os 
objectivos definidos para cada departamento devem ser específicos, mensuráveis, ambiciosos 
e realísticos (Gumbus & Lyons, 2002), de maneira a que possam constar no BSC. 

4.1.1 Serviço de Clientes 

Tendo em conta os objectivos das três actividades principais do Serviço de Clientes – 
Atendimento, Gestão de Reclamações e Gestão de Traces - foi construído um mapa 
estratégico para este departamento, considerando as 4 perspectivas do Balanced Scorecard. De 
notar a relação causa-efeito entre os objectivos definidos, representados na Figura 9 pelas 
respectivas setas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Mapa Estratégico do Serviço de Clientes 
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Para os objectivos identificados e representados no Mapa Estratégico, são expostos os 
motivos para a sua escolha, assim como uma explicação das respectivas relações de causa-
efeito entre si, dentro de cada perspectiva do Balanced Scorecard. 

� Objectivo da Perspectiva Financeira: 

Melhorar a estrutura de custos do departamento - trata-se do objectivo máximo do 
Serviço de Clientes, estando no topo do Mapa Estratégico do departamento. É o único 
objectivo financeiro que o SCLI tem de controlar, e depende muito de uma gestão eficiente 
dos recursos para os diferentes sectores (Atendimento, Reclamações e Traces). No final de 
cada ano, o Departamento Financeiro elabora uma previsão dos custos totais do Serviço de 
Clientes, que não deverá ser ultrapassada no ano seguinte. 

� Objectivos da Perspectiva Clientes: 

Melhorar o Nível de Serviço do Atendimento – tal como foi referido na secção 3.1.1, o 
Nível de Serviço depende da rapidez com que as chamadas são atendidas no Call Center, 
sendo objectivo da empresa que pelo menos 90% das chamadas sejam atendidas em menos de 
14 segundos. Trata-se de um objectivo com relevância directa para a opinião de um cliente 
sobre serviço o prestado (Springsteen, 2007). O Nível de Serviço tem ainda consequências 
financeiras – por exemplo, um nível de serviço constantemente baixo pode obrigar à criação 
de um novo posto de trabalho e à contratação de um funcionário extra, o que se traduz num 
aumento de custos para o departamento. Este objectivo traduz a vontade expressa pela 
empresa de atingir a excelência operacional. 

Aumentar a Satisfação dos Clientes - todas as funções deste departamento estão 
intimamente relacionadas com este objectivo, tanto no Atendimento como na Gestão de 
Reclamações, passando pela resolução célere dos traces. Trata-se de um objectivo primordial 
para esta área, sendo que todos os colaboradores devem contribuir para a sua concretização. 
Para a estratégia da empresa, este objectivo é essencial para a sua aposta em criar uma relação 
duradoura com os clientes, o que contribui indirectamente para a estabilidade financeira do 
departamento. 

Garantir Feedback constante à FedEx em traces prioritários  – todos os traces abertos pela 
Rangel Expresso devido a pedidos feitos por clientes, são considerados prioritários para a 
FedEx, pelo que esta deve ser sempre avisada da sua abertura neste tipo de traces. A FedEx 
definiu que pelo menos 50% dos traces prioritários deve ter activado o “Call Back 
Commitment”, caso contrário a FedEx não sabe que o trace é prioritário e, consequentemente, 
a sua resolução não será tão célere quanto seria de esperar. É da responsabilidade dos Trace 
Agents e do Trace Team Leader que este objectivo seja cumprido. Uma vez que o exercício 
da Rangel Expresso consiste em prestar um serviço à FedEx, este objectivo é importante na 
óptica da relação da empresa com o “cliente” FedEx. 

� Objectivos da Perspectiva Processos Internos: 

Dinamizar a Resolução de Reclamações – é o objectivo máximo da secção de Gestão de 
Reclamações, e um dos grandes objectivos do departamento do Serviço de Clientes. A 
dinâmica de resolução das reclamações é muito importante para a Rangel Expresso/FedEx, 
não só pelo seu contributo para aumentar a satisfação dos clientes, como também para poder 
melhorar os processos internos da empresa. A celeridade com que as reclamações são 
resolvidas, tem impacto na imagem com que os clientes ficam dos serviços da empresa, e caso 
envolvam o direito ao pagamento de indemnizações ou à devolução do dinheiro, a relevância 
deste processo é ainda maior para o cliente. Dada a importância das reclamações como forma 
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de receber feedback sobre a actuação da empresa, é de todo o interesse da empresa que as 
reclamações sejam encerradas rapidamente, para que se possa avaliar o impacto destas e que 
sejam tomadas eventuais acções correctivas atempadamente.  

Diminuir o Nº de Chamadas Abandonadas – a partir do 15º segundo (inclusive), todas as 
chamadas que não sejam atendidas são consideradas “abandonadas”. É objectivo da empresa 
que não sejam abandonadas mais do que 2% do total de chamadas recebidas. Este objectivo 
tem implicações directas no Nível de Serviço – quanto maior for o número de chamadas  
abandonadas, pior é o Nível de Serviço de Atendimento – e, consequentemente, na satisfação 
dos clientes. Trata-se de um objectivo a atingir por todos os operadores do Call Center. 

Fomentar o Processo de Remoção de Traces - quanto mais rapidamente for removido um 
trace, mais depressa o envio em questão pode ter o destino final. No caso de traces abertos 
pela Rangel Expresso, é necessário receber informação para que o envio possa sair do 
armazém (ser entregue, abandonado ou destruído, conforme as instruções dadas) e ser 
facturado à FedEx, sendo portanto de importância vital para a empresa. Se o processo se 
arrastar por muito tempo, o envio fica parado no armazém, e a Rangel Expresso não factura o 
envio, o que representa dinheiro que está “parado”. Para além da dimensão financeira, o 
processo de resolução de traces tem implicações ao nível do departamento de Operações – 
que aguarda, por exemplo, pela correcção da morada de um envio para fazer a entrega – e ao 
nível do departamento Aduaneiro – que aguarda, por exemplo, a recepção de documentos para 
proceder ao despacho dos envios. Finalmente, quanto mais célere for o processo de remoção 
de traces, maior é a satisfação dos Clientes, que vêem assim os problemas com os seus envios 
resolvidos, sendo vital para a imagem da qualidade do serviço que é transmitida para o 
exterior. É da responsabilidade da Gestão de Traces o cumprimento deste objectivo. 

� Objectivos da Perspectiva Aprendizagem & Crescimento: 

A base dos mapas estratégicos da Aduaneira e do Serviço de Clientes – a perspectiva 
Aprendizagem & Crescimento – é comum a todas as áreas, pois os princípios pelos quais a 
empresa se rege nesta dimensão de desenvolvimento dos Recursos Humanos são transversais 
a todas as áreas. Como tal, foram definidos 3 grandes objectivos: 

Acompanhar regularmente a evolução do desempenho – tanto por força da filosofia da 
FedEx, como da própria Rangel Expresso, o grau de exigência é cada vez maior, pelo que é 
imperativo que a empresa se adapte e consiga responder aos objectivos mais apertados. 
Efectuar um acompanhamento consistente e sistemático da evolução do desempenho de cada 
departamento é essencial para poder agir e tomar acções correctivas. No que diz respeito ao 
departamento do Serviço de Clientes, esta preocupação está subjacente ao follow-up efectivo 
da performance do Atendimento ao Cliente, do processo de Gestão de Reclamações e da 
Gestão de Traces, tanto por parte do Supervisor como pelo Responsável do Departamento, 
com incidência para os indicadores-chave que serão mencionados na secção 4.2.1. 

Promover uma relação duradoura com os colaboradores – no negócio dos transportes 
expresso, o know-how é essencial para se poder prestar um serviço de qualidade. Sendo esta 
uma área de negócio muito específica, com muitos detalhes e pormenores técnicos inerentes 
ao tipo de negócio, requer muito tempo dedicado a formação para os novos colaboradores. É 
de todo o interesse da empresa criar uma equipa sólida, com colaboradores que conheçam o 
negócio e que permita à empresa ter uma performance à altura do que é exigido. A entrada e 
saída constante de colaboradores cria instabilidade ao nível interno e tem consequências na 
estrutura de custos do departamento, não só pelos custos de formação, como também pelos 
custos de recrutamento de novos funcionários. Criar relações de longo prazo com os 
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colaboradores é, portanto, um dos objectivos da empresa. No Departamento do Serviço de 
Clientes, em particular, uma relação duradoura com os colaboradores tem muitas vezes 
implicações ao nível da satisfação dos clientes frequentes, que se habituam a ouvir uma voz 
familiar, o que inspira confiança e fidelidade no serviço prestado. 

Criar Conhecimento e Inovação na Organização – A formação contínua é essencial não só 
para o desenvolvimento dos colaboradores, como também dos seus próprios níveis de 
motivação. Com as regras do negócio em constante mudança, é necessário que toda a empresa 
acompanhe a actualidade, para estar à altura de competir no mercado. 

 

4.1.2 Aduaneira 

Ao contrário do Serviço de Clientes, que possui objectivos específicos orientados à função de 
cada colaborador, na Aduaneira os objectivos são maioritariamente colectivos. Toda a equipa 
do Departamento Aduaneiro trabalha em conjunto para atingir o mesmo fim. Na Figura 10 
está representado o mapa estratégico elaborado para a Aduaneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para cada perspectiva do Balanced Scorecard no Mapa Estratégico da Aduaneira, são em 
seguida explicados os objectivos definidos e as relações causa-efeito entre eles. 

� Objectivos da Perspectiva Financeira: 

Aumentar as Receitas do Departamento – quando os clientes optam pelos serviços de 
despacho da Rangel Expresso em vez de utilizarem outro despachante, o valor que pagam 
inclui os honorários pelo serviço prestado pelo departamento Aduaneiro (para além dos 
direitos a pagar à Alfandega Portuguesa). Este valor adicional, atribuído à Aduaneira, consiste 
na receita gerada pelo Departamento, e é de todo o interesse da empresa que este seja o mais 
elevado possível, sendo para tal determinante a qualidade do serviço prestado por esta área. 

Melhorar a estrutura de custos do departamento – este objectivo é, a par da receita gerada 
pelo departamento, um dos objectivos máximos do departamento Aduaneiro. Tal como para o 

Figura 10 - Mapa Estratégico da Aduaneira 
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Serviço de Clientes, no final de cada ano o Departamento Financeiro elabora uma previsão 
dos custos totais da Aduaneira, que não deverá ser ultrapassada no ano seguinte. 

Reduzir as Penalizações Financeiras por Falhas de Serviço – tal como foi referido na 
secção 3.2.3, as penalizações por Falhas de Serviço consistem em devolver à FedEx o 
montante já facturado por envios entregues, devido a irregularidades verificadas durante o 
tempo de trânsito dos envios. Uma vez que o departamento Aduaneiro também contribui para 
este montante cobrado, devido ao incumprimento do scanning scenario,  optou-se por incluir 
este objectivo no Balanced Scorecard da Aduaneira. Pretende-se desta forma alertar os 
colaboradores do departamento para as consequências da aplicação incorrecta dos scan codes 
e, consequentemente, contrariar a situação. 

� Objectivos da Perspectiva Clientes: 

Aumentar a Satisfação dos Clientes – trata-se de um objectivo comum a todos os 
departamentos, sendo um dos grandes objectivos da empresa e do próprio Grupo Rangel. No 
que diz respeito ao Departamento Aduaneiro, este objectivo é conseguido através de uma 
dinâmica eficiente dos processos de libertação dos envios, e do grau de profissionalismo 
demonstrado pelos colaboradores. Se os clientes estiverem satisfeitos com o serviço prestado 
pela Aduaneira, optarão mais vezes pelo despacho dos seus envios através da Rangel 
Expresso, em vez de procurarem outro despachante no mercado, contribuindo assim para o 
aumento das receitas do departamento. 

Aumentar o Nível de Serviço FedEx - as Falhas de Serviço são emitidas mensalmente pela 
FedEx, sendo enviada à Rangel Expresso um ficheiro onde vêm discriminadas todas as falhas 
da empresa durante o mês em questão, e onde consta o motivo, o montante pelos quais são 
cobradas, e o Nível de Serviço FedEx. Caso o Nível de Serviço FedEx seja inferior a 98%, a 
juntar ao montante cobrado pelas falhas de serviço, a FedEx exige o retorno de um montante 
correspondente a 1% da facturação total  do mês em questão da Rangel Expresso. Trata-se de 
uma perspectiva que era desprezada pela Aduaneira uma vez que esta despesa não é suportada 
por este departamento. Contudo, dada a importância das eliminação Falhas de Serviço para a 
saúde financeira da empresa, e a influência que o Departamento Aduaneiro pode ter no 
montante a cobrar à FedEx, foi inserido o objectivo de aumentar o Nível de Serviço FedEx no 
Balanced Scorecard da Aduaneira. 

Contactar os clientes proactivamente – este objectivo tem elevada importância, tanto para o 
Cliente como para a própria empresa. A emissão de pré-alertas aos clientes (por e-mail), 
avisando que estes vão receber um envio, permite ao Cliente preparar o pagamento por 
antecipação (ou avisar que não estará disponível), e quando o estafeta lhe entregar o envio, o 
processo é mais célere. Desta forma, evitam-se deslocações desnecessárias ao cliente, 
poupando-se tempo e dinheiro. Por outro lado, ao agir proactivamente, está-se a sugerir ao 
cliente que utilize os serviços aduaneiros da Rangel Expresso em detrimento de optar por 
despachante próprio, contribuindo desta forma para o aumento das receitas do departamento. 

� Objectivos da Perspectiva Processos Internos: 

Dinamizar o Processo de Libertação de Envios – trata-se de um dos maiores objectivos da 
Aduaneira, e da razão da sua existência – o desalfandegamento dos envios que chegam a 
Portugal. Quanto mais célere for este processo, mais cedo os envios podem sair para 
distribuição com os estafetas e entregues aos clientes, de maneira a serem facturados à FedEx. 

Diminuir o Volume de Envios Retidos – de forma análoga ao que se passa com a libertação 
dos envios que chegam, quanto mais rapidamente os envios saírem de depósito temporário 
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(Cage), e entregues aos clientes, mais depressa são facturados à FedEx. Diminuir o número de 
envios que ficam retidos é, então, outro dos grandes objectivos do Departamento Aduaneiro. 
Para dinamizar este processo, é necessária uma interacção com a Gestão de Traces do SCLI, 
de forma a obter os documentos e dados necessários para retirar os envios do Cage. 

Eliminar as Falhas de Scan – ao eliminar as falhas de scan nos envios que estão sob a alçada 
do departamento Aduaneiro, está-se a contribuir para o aumento do Nível de Serviço FedEx e, 
consequentemente, para a redução do montante cobrado à Rangel Expresso por Falhas de 
Serviço. A inclusão deste objectivo no Balanced Scorecard tem o objectivo de sensibilizar os 
colaboradores para a eliminação deste tipo de falhas e, desta forma, estar ao nível dos 
patamares de qualidade requeridos pela FedEx. 

� Objectivos da Perspectiva Aprendizagem & Crescimento: 

Tal como foi referido na secção anterior (4.1.1), a base dos mapas estratégicos da Aduaneira e 
do Serviço de Clientes – a perspectiva Aprendizagem & Crescimento -  é comum a todas as 
áreas. No entanto, os três objectivos mencionados têm implicações diferentes na Aduaneira: 

Acompanhar regularmente a evolução do desempenho – tal como foi explicado no Mapa 
Estratégico do Serviço de Clientes (secção 4.1.1), acompanhar de uma forma consistente e 
sistemática a evolução do desempenho de cada departamento é essencial para poder agir e 
tomar acções correctivas. No que diz respeito ao departamento da Aduaneira, esta 
preocupação está subjacente ao follow-up efectivo da performance dos colaboradores como 
um todo, nomeadamente ao nível dos objectivos operacionais de dinamizar o processo de 
libertação de envios, e diminuir o volume de envios retidos em Cage. 

Promover uma relação duradoura com os colaboradores – a Aduaneira envolve 
procedimentos complexos e burocráticos, exigindo bastantes conhecimentos técnicos, 
específicos do processo de desalfandegamento de envios. Daí que a permanência dos 
colaboradores e a existência de uma equipa sólida sejam fundamentais para o sucesso e 
estabilidade do Departamento. Da mesma forma que no Serviço de Clientes, constantes 
mudanças de funcionários nesta área acarretam consequências para a estrutura de custos do 
departamento, não só pelos custos de formação, como também pelos custos de recrutamento 
de novos funcionários. 

Criar Conhecimento e Inovação na Organização – tal como no Serviço de Clientes, a 
formação contínua dos colaboradores da Aduaneira é essencial não só para o desenvolvimento 
dos colaboradores, como também dos seus próprios níveis de motivação. Na área Aduaneira, 
esse objectivo é ainda mais relevante, dados os conhecimentos técnicos necessários para o 
exercício das funções, nomeadamente devido às alterações ao nível de legislação relacionadas 
com a Alfândega Portuguesa, que requerem constante actualização das normas em vigor. 

 

4.2 Escolha dos Indicadores 

Após a criação dos Mapas Estratégicos, com a definição dos objectivos de cada área, e suas 
relações de causa-efeito, procedeu-se à determinação dos indicadores que servem para 
quantificar e mensurar os objectivos estipulados.  

Anthony & Govindarajan (2008) defendem que existem três requisitos-base para a escolha 
dos indicadores: 
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- que reflictam com precisão os factores críticos determinantes do sucesso da estratégia 
da organização; 

- que mostrem as relações de causa e efeito entre as medidas individuais, indicando 
como as medidas não-financeiras afectam os resultados financeiros no longo prazo; 

- que forneça uma visão ampla do estado actual da organização. 

De acordo com Gumbus & Lyons (2002), é necessário que o número de indicadores seja 
reduzido – segundo eles, demasiada informação pode até ser mais prejudicial do que nenhuma 
informação – para se poder ter uma visão focada apenas nos objectivos que são essenciais 
para a estratégia definida. 

A escolha dos indicadores (para os objectivos definidos nos Mapas Estratégicos de cada área) 
passou por uma criteriosa análise de todos os indicadores medidos numa base diária pelas 
áreas em estudo, todas as fontes de informação (dentro e fora dos departamentos), assim como 
pela criação de novos indicadores nos casos em que tal se justificava. Esteve sempre presente 
a preocupação de se definirem métricas que fossem possíveis de obter, assim como a inclusão 
de indicadores que tivessem influência directa na remuneração variável dos colaboradores. 
Apesar de alguns dos indicadores seleccionados serem já medidos numa base diária, existem 
outros cujo acesso está algo condicionado - nomeadamente os indicadores provenientes dos 
departamentos da Qualidade, Recursos Humanos, e do Controlo de Gestão. Nestes casos, os 
valores são mais difíceis de obter numa base semanal, pois alguns  indicadores só são 
determinados mensalmente ou uma vez por ano (como por exemplo, o índice de satisfação 
dos clientes). No Anexo F estão sintetizadas as fontes de informação dos indicadores. 

Para cada indicador de cada perspectiva de Balanced Scorecard – Financeira, Clientes, 
Processos Internos, e Aprendizagem & Crescimento – é feita uma justificação para a sua 
escolha, assim como a associação do indicador ao seu owner, isto é, à função do colaborador 
responsável pelo cumprimento do objectivo do indicador. 

4.2.1 Serviço de Clientes 

Dados os objectivos estipulados no Mapa Estratégico do Serviço de Clientes, foram definidos 
os seguintes indicadores-chave de performance para esta área, e os respectivos goals a atingir: 

� Indicador da Perspectiva Financeira: 

Custo por Chamada Inbound - é o indicador financeiro por excelência do Serviço de 
Clientes. Este valor é calculado através da razão entre o total de chamadas recebidas e o total 
de custos do departamento (salários dos colaboradores, chamadas, bens consumíveis e 
projectos). Sendo o número de telefone do Call Center uma linha azul, o custo da chamada é 
repartido – metade é pago pelo cliente, e a outra metade é paga pela empresa. Anualmente, a 
área de Controlo de Gestão (localizada no Departamento Financeiro) produz um Business 
Plan no qual é feita uma previsão das chamadas que se estima  que o Call Center irá receber 
(para 2010, a taxa de crescimento considerada foi de 10%), assim como uma previsão de 
todos os custos do departamento, de forma a obter um valor que se considera como sendo o 
objectivo de Custo mínimo por chamada inbound (Importação) que se pretende atingir. 

Objectivo associado: Melhorar a Estrutura de Custos do Departamento 

Owner do indicador: Todo o departamento. 
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� Indicadores da Perspectiva Clientes: 

Nível de Serviço de Atendimento - é uma medida do desempenho colectivo dos Operadores 
do Call Center, permitindo analisar a rapidez de atendimento. O  goal definido pela empresa 
para o Nível de Serviço é 90%, sendo calculado pela seguinte fórmula: 
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Uma vez que a FedEx promove a excelência e qualidade do Serviço prestado, e sendo o 
atendimento a primeira impressão com que os clientes ficam do contacto que estabelecem 
com a empresa, o Nível de Serviço é um bom barómetro do desempenho da organização na 
relação com o cliente, e na eficiência do serviço prestado. 

Objectivo associado: Melhorar o Nível de Serviço de Atendimento  

Owner do indicador: todo o departamento; prémio mensal. 
 

Customer Satisfaction Index (CSI) – no final de cada ano, é elaborado pelo Departamento 
de Qualidade um inquérito aos clientes da Rangel Expresso, para avaliar o seu nível de 
satisfação pelos Serviços Prestados pela Empresa, numa perspectiva global da organização. 
Neste estudo, são avaliados o Atendimento e Informação, Prestação do Serviço, Marketing & 
Imagem, e Avaliação Global dos Serviços, como se pode observar no Anexo E. Dentro destas 
métricas, analisou-se quais os parâmetros com influência directa do departamento do SCLI, 
para chegar a um indicador que mensurasse o índice de satisfação dos clientes para com esta 
área. De forma a introduzir o CSI no BSC do Serviço de Clientes, consideraram-se as 
seguintes dimensões: “Rapidez no Atendimento”, “Prontidão na resposta às solicitações 
efectuadas”, “Disponibilidade e clareza nas informações prestadas”, “Eficiência na marcação 
das recolhas”, “Localização das encomendas durante o processo de envio e/ou recepção”, e 
“Rapidez na Resolução de eventuais reclamações”. O cálculo do CSI do Serviço de Clientes é 
feito através da média da classificação destes 6 parâmetros. Uma vez que o inquérito é anual, 
este indicador apenas entrará no Scorecard anual do SCLI. 

Objectivo associado: Aumentar a satisfação dos Clientes 

Owner do indicador: Todo o departamento. 
 

Reclamações dirigidas a SCLI – este indicador permite mensurar de uma forma directa e 
diária uma das métricas de satisfação dos clientes para com o SCLI, sem ter de se esperar 
pelos resultados do inquérito anual. Esta perspectiva, introduzida neste projecto, permite ter 
uma visão da evolução da percepção dos serviços do SCLI para com os clientes ao longo do 
ano, permitindo que se tomem acções correctivas de uma forma pró-activa e atempada. 
Definiu-se como goal não existirem reclamações dirigidas a SCLI (zero reclamações). 

Objectivo associado: Aumentar a satisfação dos Clientes 

Owner do indicador: Todo o departamento. 
 

Call Back Commitment – a FedEx exige que pelo menos 50% dos traces prioritários tenham 
acompanhamento especial, uma vez que são traces abertos devido a pedidos dos Clientes (ex: 
quando o cliente reclama que o seu envio não chegou). No S.I. COSMOS, o Trace Agent deve 
activar o campo “call back commitment” para avisar a FedEx que o trace é prioritário. Do 
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total de traces prioritários abertos, este indicador é então medido pela percentagem destes que 
têm activação do “call back commitment”, sendo calculados para os traces do tipo 
“International Export (IPD)” e “International Import (IIB)” (ver Anexo C), da seguinte forma: 
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Objectivo associado: Garantir feedbak constante à FedEx em traces prioritários 

Owner do indicador: Team Leader Trace e Trace Agents; prémio mensal. 
 

� Indicadores da Perspectiva Processos Internos: 

Total de Reclamações Por Encerrar à 6ª feira – todas as sextas-feiras, é medido o número 
total de reclamações que ficaram por encerrar no final da semana. É do interesse da empresa 
que este valor seja o menor possível, uma vez que se trata de resolver questões levantadas 
pelos clientes, tendo impacto na imagem corporativa que passa para o exterior. A celeridade 
do processo é, portanto, essencial para a empresa, sendo o objectivo definido de um máximo 
de 70 reclamações por resolver no final da semana. No entanto, para efeitos de remuneração 
variável mensal, e de forma a estimular a redução deste indicador, existem mais dois níveis 
com objectivos mais agressivos, de 55 e 40 reclamações (ver secção 3.1.2). O inquérito anual 
da Qualidade permite também ter uma percepção da imagem que os clientes têm deste 
processo, pelo que uma análise diária e constante deste indicador permite acompanhar de 
perto esta dimensão, e contribuir para melhorá-lo. 

Objectivo associado: Dinamizar o processo de Resolução de Reclamações 

Owner do indicador: Gestor de Reclamações e Operador de Reclamações. 
 

Taxa de Chamadas Abandonadas - Para a empresa, é aceitável que o rácio de chamadas 
abandonadas não exceda 2% do total de chamadas recebidas pelo Call Center. Este indicador 
influencia o Nível de Serviço, e assume grande relevância para a satisfação dos clientes, 
sendo da responsabilidade de todos os operadores do departamento. 

Objectivo associado: Diminuir as chamadas abandonadas 

Owner do indicador: Operadores do Call Center. 

 

Tempos de Remoção dos Traces – Cada tipo de trace (ver Anexo C) tem um tempo de 
remoção definido como aceitável, dependendo do seu nível de prioridade e importância. No 
entanto, a Rangel Expresso definiu goals mais agressivos (ver secção 3.1.3). Melhorar este 
indicador é essencial para conseguir não só resolver rapidamente os problemas com envios e 
dar-lhes um destino final, mas também para que possam ser facturados à FedEx. 

Objectivo associado: Fomentar o Processo de Remoção de Traces. 

Owner do indicador: Team Leader Trace e Trace Agents; prémio mensal. 

 

� Indicadores da Perspectiva Aprendizagem & Crescimento: 

Rácio de planos de acção efectivos – sendo a implementação de planos de acção uma 
realidade iniciada na empresa com o presente projecto, este indicador foi criado para 
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incentivar o Supervisor do departamento a elaborar (de forma consistente e sistemática) 
planos de acção semanais para os indicadores que estiverem a desviar do objectivo, de acordo 
com o solicitado pelo Departamento de P&E. Para concretizar este objectivo, definiu-se um 
goal de 100% para este indicador, que é calculado da seguinte forma: 
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Objectivo associado: Acompanhar Regularmente a Evolução do Desempenho 

Owner do indicador: Supervisor do Serviço de Clientes. 

 

Nº de horas de formação – trata-se da forma mais simples e directa de quantificar o 
objectivo de Desenvolver as Pessoas, partilhando conhecimento e experiência. Os dados para 
este indicador são fornecidos pela área de Recursos Humanos, sendo o goal a atingir as 35 
horas de formação anuais por colaborador, definidas no Artigo 131º nº 2 do Código do 
Trabalho (Lei n.º 7/2009 de 12 de Fevereiro). 

Objectivo associado: Criar Conhecimento e Inovação na Organização 

Owner do indicador: Responsável pelo Serviço de Clientes. 

 

Taxa de Rotatividade – trata-se de um indicador que não era tido em consideração pela 
empresa, restringindo-se à esfera do Departamento de Recursos Humanos, órgão exterior à 
Rangel Expresso. No entanto, foi inserido no Balanced Scorecard, pois permite mensurar o 
objectivo de fidelizar e manter os colaboradores na empresa. 
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Objectivo associado: Promover uma relação duradoura com os Colaboradores 

Owner do indicador: Todo o departamento. 

 

4.2.2 Aduaneira 

De forma análoga à do Serviço de Clientes, foram determinados os indicadores para os 
objectivos definidos para o Mapa Estratégico da Aduaneira. Adicionalmente, definiram-se 
também goals a atingir para cada indicador. 

� Indicadores da Perspectiva Financeira: 

Custo por High Value – trata-se do indicador financeiro de referência da Aduaneira, mas que 
não era tido em conta nas análises de performance do departamento. A razão entre o total de 
custos inerentes ao departamento (salários dos colaboradores, bens consumíveis e projectos) e 
o total de volumes High Value que passam pela Aduaneira, constitui o cálculo do Custo Por 
High Value. Para se determinar o objectivo anual deste indicador, é feita uma previsão deste 
valor pelo Controlo de Gestão (localizado no Departamento Financeiro), num processo 
análogo ao utilizado no Cálculo do Custo da Chamada Inbound (do Serviço de Clientes).  

Objectivo associado: Melhorar a Estrutura de Custos do Departamento 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 



Balanced Scorecard na Monitorização e Controlo da Actividade na Rangel Expresso, S.A. 

35 

Receita por High Value – o cálculo deste indicador é feito a partir da razão entre o total de 
receitas do departamento (provenientes da prestação do serviço de desalfandegamento dos 
envios) e o total de volumes High Value que passam pela Aduaneira. Tal como o Custo por 
High Value, este indicador será fornecido mensalmente pela área do Controlo de Gestão. 

Objectivo associado: Aumentar as Receitas do Departamento 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 

 

Chargeable Amount FedEx – o montante cobrado pela FedEx à Rangel Expresso relativo a 
penalizações por erros de scannig scenario da Aduaneira constitui um dos indicadores novos 
introduzidos pelo presente projecto para o BSC. Desta forma, pretende-se alertar os 
colaboradores para o impacto financeiro que os erros de scan que aplicam (ou a sua ausência) 
têm para a empresa, e assim induzir à melhoria. Não existe um goal definido para este 
indicador, sendo que actualmente a empresa apenas pretende que este seja o mais baixo 
possível. No entanto, a longo prazo, pretende-se eliminar de vez este tipo de penalizações. 

Objectivo associado: Reduzir as Penalizações Financeiras por Falhas de Serviço 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 

 

� Indicadores da Perspectiva dos Clientes 

Número de Reclamações dirigidas a ADU – trata-se do indicador que permite ter a noção 
mais realista do nível de satisfação dos clientes para com os serviços prestados pela 
Aduaneira, numa base diária. Estas reclamações são recebidas pela Gestão de Reclamações 
(no Serviço de Clientes) e encaminhadas para a Aduaneira, sendo que a partir desse momento 
é responsabilidade da ADU resolvê-las. Com a introdução deste novo indicador, surgiu a 
definição de um goal de 5 reclamações dirigidas a ADU, como sendo o máximo aceitável. 

Objectivo associado: Aumentar a satisfação dos Clientes 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 

 

Customer Satisfaction Index (CSI) – de forma análoga ao que foi mencionado no caso 
Serviço de Clientes (ver secção 4.2.1), os parâmetros do inquérito anual de satisfação dos 
clientes, referentes à Aduaneira, são os seguintes: “Rapidez no despacho das encomendas na 
Alfândega”, “Rapidez e rigor na documentação emitida”, e “Aparência/aspecto profissional 
dos documentos” (por exemplo: facturas). O cálculo do CSI da Aduaneira é feito através da 
média da classificação destes 3 parâmetros. Uma vez que o inquérito é anual, este indicador 
apenas entrará no BSC anual da Aduaneira. 

Objectivo associado: Aumentar a satisfação dos Clientes 

Owner do indicador: Todo o departamento. 

 
Taxa de pré-alerta dia – idealmente, todos os clientes são avisados da chegada do envio que 
irão receber, com custos alfandegários associados, tendo liberdade para recusar ou adiar a 
entrega. Apesar de os pré-alertas nem sempre serem transmitidos, trata-se de um objectivo da 
empresa e constitui  uma mais-valia para o cliente. Este indicador consiste na percentagem de 
facturas com cobrança que tiveram pré-alerta para o cliente antecipadamente, via e-mail. Para 
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a  ADU LIS (Aduaneira de Lisboa), o goal definido é de 70%, sendo 72% o goal para ADU 
OPO (Aduaneira do Porto). 
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Objectivo associado: Contactar os Clientes proactivamente 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 

 

Nível de Serviço FedEx – este indicador pode ter implicações financeiras graves para a 
empresa se estiver abaixo de 98%, tal como foi referido na secção 4.1.2, pelo que a sua 
importância é fulcral para a empresa. De forma a prevenir o não cumprimento dos 98%, 
definiu-se como goal interno para este indicador um mínimo de 99%, para ter uma margem de 
segurança. Um aumento do indicador “incorrect scanning ADU” contribui para diminuir o 
Nível de Serviço, pelo que estes dois indicadores estão relacionados. O Nível de Serviço 
FedEx é calculado pela seguinte fórmula: 
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Objectivo associado: Melhorar o Nível de Serviço FedEx 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 
 

� Indicadores da Perspectiva dos Processos Internos 

Taxa Libertos às 7h – constitui a percentagem do total de envios que é liberta por 
desalfandegamento antecipado às 7h da manhã do dia de chegada dos envios (como se referiu 
na secção 3.2.2). O goal para este indicador varia consoante a plataforma e por vezes sofre 
alterações trimestrais, sendo actualmente o goal para a ADU LIS de 70% e 72% para a ADU 
OPO. O seu valor é calculado pela seguinte fórmula: 
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Objectivo associado: Dinamizar o Processo de Libertação de Envios 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 
 
Taxa de Libertos para Distribuição à 1ª hora - idealmente, todos os envios libertos à 1ª 
hora do dia sairiam com os estafetas para a rua. No entanto, é comum existirem percalços (tais 
como ausência de factura do bem declarado, ou irregularidade detectada em algum 
documento) que obrigam a que o envio tenha de ficar na estação. Os goals definidos são de 
70% para a ADU OPO e 85% para a ADU LIS, sendo o seu valor calculado pela seguinte 
fórmula: 
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Objectivo associado: Dinamizar o Processo de Libertação de Envios 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 
 
Taxa de Libertos EOBD – trata-se da percentagem do Total de Envios que é liberta durante 
a tarde. Estes envios apenas conectam distribuição no dia seguinte. São uma medida da 
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performance do departamento ao nível da libertação de envios. Para a ADU OPO, pretende-se 
que esta taxa seja pelo menos 85%, enquanto que na ADU LIS o goal é 70%. 

�+� 2	������ /-�. �  
���� �� /��	�� 2	������ /-�.

���� /��	�� ���4���� �� .	�
 

Objectivo associado: Dinamizar o Processo de Libertação de Envios 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 
 
Cage – trata-se do número de envios que ficam retidos em depósito temporário (Cage) ao 
final do dia, pretendendo-se que este seja o menor possível no final da semana. Numa óptica 
mensal, analisa-se a média do valor de Cage das sextas-feiras. Interessa reduzir ao máximo o 
Cage, para libertar espaço em armazém, e para poder facturar os envios à FedEx. Definiu-se 
como goal para o Cage no Porto um máximo de 48 envios, enquanto que em Lisboa o goal é 
70. 

Objectivo associado: Diminuir o Volume de Envios Retidos 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 
 
Cage + 5 dias – de forma análoga ao número de envios em Cage, este indicador contabiliza o 
total de envios em cage há mais de 5 dias no final da semana, sendo a média mensal o 
correspondente à media das sextas-feiras. O goal definido para este indicador é de um 
máximo de 20 envios em Cage no Porto, e 25 para Lisboa. 

Objectivo associado: Diminuir o Volume de Envios Retidos 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 

 
Incorrect Scanning ADU – este indicador não existia na empresa, tendo sido criado a partir 
do relatório de Falhas de Serviço enviado mensalmente pela FedEx (ver Anexo D). Dessa lista 
de irregularidades detectadas pela FedEx, é necessário filtrar e somar todas as Falhas de 
Serviço resultantes de erros de scan da Aduaneira: Scan “Liberto”, Scan “Retido”, Scan 
“Entregue a Despachante Cliente” e Scan “Não Conecta Distribuição”. Pretende-se que este 
valor seja o menor possível, de forma a melhorar o Nível de Serviço FedEx e, 
consequentemente, diminuir o montante a pagar à FedEx por falhas de serviço. Tal como no 
indicador “chargeable amount FedEx” não existe ainda um goal definido como aceitável para 
este indicador. Contudo, a longo prazo, pretende-se eliminar de vez este tipo de erros. 

Objectivo associado: Eliminar as Falhas de Scan da Aduaneira 

Owner do indicador: Todo o Departamento. 

 

� Perspectiva de Aprendizagem & Crescimento 

Os indicadores-chave de performance para esta perspectiva, na Aduaneira, são os mesmos que 
os definidos para o Serviço de Clientes. 

Rácio de planos de acção efectivos – indicador obtido da mesma forma que o indicador 
homólogo no Serviço de Clientes, e com o mesmo goal (ver Secção 4.2.1). 

Objectivo associado: Acompanhar Regularmente a Evolução do Desempenho 

Owner do indicador: Supervisor da Aduaneira. 
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Número de horas de formação – indicador obtido da mesma forma que o indicador 
homólogo no Serviço de Clientes, e com o mesmo goal (ver Secção 4.2.1). 

Objectivo associado: Criar Conhecimento e Inovação na Organização 

Owner do indicador: Responsável pela Aduaneira. 

 

Taxa de Rotatividade – indicador obtido da mesma forma que o indicador homólogo no 
Serviço de Clientes, e com o mesmo goal (ver Secção 4.2.1). 

Objectivo associado: Promover uma relação duradoura com os Colaboradores 

Owner do indicador: Todo o departamento. 

 

4.3 Balanceamento dos indicadores 

Estando definidos os objectivos para cada perspectiva e os respectivos indicadores, ficam 
reunidos todos os elementos para a criação dos Balanced Scorecards de cada área. Na Figura 
11, encontra-se representado um exemplo da estrutura do BSC, com sete colunas: Perspectiva, 
Objectivo, Indicador, Resultado, Goal para o Indicador, Desvio face ao Goal, Peso do 
indicador, Pontuação obtida, e Pontuação Global da Perspectiva. 

Para se poder determinar a performance dos departamentos em cada perspectiva do BSC, 
desenvolveu-se um sistema de balanceamento dos indicadores no presente projecto. Definiu-
se que o BSC tem um total de 40 pontos possíveis, distribuídos equitativamente pelas 4 
perspectivas (10 pontos disponíveis para cada perspectiva). Ou seja, a cada perspectiva 
corresponde um peso de 10 pontos em 40 possíveis no BSC. Os 10 pontos de cada perspectiva 
são distribuídos de forma idêntica pelo número de indicadores respectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Exemplo de Balanced Scorecard do Serviço de Clientes 
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No exemplo da Figura 11, a perspectiva Financeira apenas tem um indicador, portanto os 
pontos seriam todos para essa métrica - neste caso o indicador “Custo da Chamada Inbound” 
tem, portanto, um peso de 10/1=10 pontos. Por outro lado, e uma vez que a perspectiva de 
Aprendizagem & Crescimento apresenta 3 indicadores, cada indicador tem 10/3=3,33 pontos 
disponíveis. Para um indicador pontuar, o seu desvio face ao goal (isto é, a diferença entre o 
resultado obtido e o goal definido para o indicador) tem de ser positivo, e nesse caso a sua 
pontuação é igual ao peso do indicador; caso o desvio seja negativo, a pontuação do indicador 
é zero. A pontuação global obtida por cada perspectiva é a soma das pontuações dos 
indicadores, que variará entre 0 e 10. A pontuação total do departamento será a soma das 
pontuações globais, correspondendo este valor ao desempenho global do departamento. 

Sendo este um projecto-piloto, e ainda numa fase experimental, os Responsáveis pelos 
departamentos consideraram prematuro estar a implementar um sistema de balanceamento 
dos indicadores definitivo – apenas com a experimentação e com o passar do tempo, será 
possível concluir qual o sistema de pesos e pontuações mais adequado para os BSCs, 
consoante a aceitação e sucesso da metodologia. 
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5 Ferramenta de Monitorização e Controlo 

Nesta secção, será apresentada a ferramenta desenvolvida em Microsoft Access, que serve de 
suporte ao sistema de Balanced Scorecard das áreas em estudo. 

O protótipo foi criado com o propósito de ser utilizado pelos Supervisores e pelos 
Responsáveis  dos departamentos Aduaneiro e Serviço de Clientes, com o intuito de lançar os 
BSCs, relatórios semanais, planos de acção, prémios de produtividade, e definição de 
objectivos mínimos dos indicadores. A introdução dos dados relativos aos indicadores-chave 
de performance, assim como a manutenção da ferramenta, está a cargo do departamento de 
Planeamento & Engenharia. Na Figura 12, está representado o menu inicial do protótipo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Balanced Scorecard 

A funcionalidade “Balanced Scorecard” constitui o tema central da ferramenta criada. Ao 
utilizador, é dada a possibilidade de escolher o tipo de BSC que pretende visualizar: Mensal, 
Trimestral ou Anual. Após seleccionar a data, aparece um formulário como o que se pode ver 
no Anexo G. Num snapshot, o utilizador fica com uma visão da performance do 
departamento: 

- em primeiro lugar, a pontuação total obtida (X/40) permite saber imediatamente se os goals 
(e respectivos objectivos) foram atingidos; 

- através do sistema de cores dos desvios dos indicadores face ao goal (verde se o desvio for 
positivo; vermelho se for negativo); 

 - as pontuações de cada perspectiva dão a noção do grau de sucesso dos parâmetros medidos; 

 - os gráficos com a evolução dos indicadores principais permitem ter uma percepção das 
semanas ou meses em que os indicadores terão estado abaixo ou acima do goal, e saber dessa 
forma qual foi a tendência dominante; por outro lado, os gráficos com indicadores auxiliares, 
que não fazem parte do BSC (como por exemplo, a duração média das chamadas, no caso do 
SCLI) permitem ao utilizador perceber se houve factores que possam ter contribuído para 
eventuais desvios preocupantes nos indicadores do BSC. 

Figura 12 - Formulário do Menu Inicial do Protótipo 
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 - a comparação com o mês (ou trimestre) anterior, permite ao utilizador saber se o 
departamento está a melhorar ou a piorar face ao período transacto. 

No opção  “Objectivos KPIs” do Menu Inicial, o utilizador pode definir os goals para os 
indicadores do Balanced Scorecard, através do preenchimento de um formulário idêntico ao 
representado no Anexo J. 

Pretende-se que, com uma leitura do Balanced Scorecard, um gestor, que não dispõe de tempo 
para relatórios extensos nem para análise de dezenas de indicadores, tenha uma forma simples 
e ágil de perceber como foi o desempenho do seu departamento. 

 

5.2 Lançamento de Reports Semanais e Follow-up dos Planos de Acção 

A implementação dos planos de acção semanais permite não só aos supervisores tomar acções 
correctivas para os indicadores desviantes do objectivo, mas também funciona como uma 
forma de eles próprios reflectirem nos resultados e consciencializarem-se dos pontos fortes e 
fracos das suas áreas. 

Nos relatórios semanais, é feita uma análise apenas baseada no indicadores da perspectiva 
Processos Internos do BSC, pois são as únicas métricas que são mensuráveis numa base 
semanal. Ao escolher a opção “Reports” do Menu Inicial do protótipo, aparece um formulário 
idêntico ao representado no Anexo H, com um exemplo do esquema de relatório semanal 
criado para a Aduaneira. Após uma análise dos desvios dos indicadores por parte do 
Departamento de P&E, são indicados quais os indicadores que necessitam de plano de acção – 
quer por motivos de desvio negativo, quer por apresentarem uma tendência negativa (mesmo 
tendo cumprido o objectivo). No menu Inicial, escolhendo a opção “Planos de Acção”, o 
utilizador pode inserir os seus comentários e o seu feedback ao desempenho dos indicadores 
requeridos. Idealmente, todos os planos de acção solicitados seriam respondidos, mas como 
tal nem sempre se verificava ao longo do projecto, criou-se o indicador rácio de planos de 
acção efectivos (como mencionado na secção 4.2) como forma de incentivar os supervisores a 
darem o seu feedback, e a tomarem acções correctivas. 

De acordo com Kaplan & Norton (1996b), o processo de feedback permite à empresa 
comunicar ao seu departamento e aos seus colaboradores se atingiram os objectivos 
delineados, e tomar acções correctivas de maneira a que a estratégia seja cumprida. Esta 
perspectiva de Aprendizagem e Crescimento é fulcral para que se garanta que a estratégia da 
empresa é interiorizada por todos. 

Por outro lado, este processo de feedback permite aos directores dos departamentos validar as 
hipóteses das relações causa-efeito estabelecidas no Balanced Scorecard entre duas ou mais 
dimensões avaliadas (Kaplan & Norton, 1996a). No entanto, é difícil prever muitas delas, 
nomeadamente saber quanto tempo demorará uma determinada formação e treino recebida 
pelos colaboradores, a ter impacto na resolução de traces do Serviço de Clientes, ou a 
dinamizar o processo de libertação de envios na Aduaneira. Apenas com a experiência e com 
o decorrer do tempo será possível definir patamares de comparação, e saber avaliar ou não o 
sucesso da implementação do BSC. Sendo este um processo demorado, que levará algum 
tempo a amadurecer, impõe-se que os planos de acção sejam sistemáticos e se tornem um 
hábito na organização, de maneira a que todos reflictam na estratégia, e que todos caminhem 
no mesmo sentido para os mesmos objectivos. 
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5.3 Determinação dos Prémios Mensais dos Colaborado res 

Seleccionando a opção “Prémios” a partir do Menu Inicial, o utilizador pode aceder aos 
formulários de determinação dos prémios dos colaboradores em função do cumprimento dos 
objectivos do Balanced Scorecard dos respectivos owners. Na Figura 13 está representado um 
exemplo do formulário criado para os prémios mensais da Aduaneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efeitos de avaliação da performance mensal de cada departamento, os meses são 
contabilizados do dia 21 ao dia 20 de cada mês. No caso da Aduaneira, todos os 
colaboradores são avaliados pelos mesmos objectivos (tal como foi referido na secção 4.1.2), 
sendo dada a possibilidade ao Responsável do Departamento, de escolher o mês, a plataforma, 
e quais os indicadores que entram para o cálculo do prémio do mês. É importante referir que 
esta escolha não muda todos os meses; está previamente acordado com os colaboradores quais 
são os parâmetros que entram para a sua avaliação, pelo que qualquer alteração ao acordo é 
falada antecipadamente. No final, o utilizador pode imprimir a página em formato pdf ou 
exportá-la para Excel, de maneira a enviar os dados para o Departamento de Recursos 
Humanos, e para o Departamento Financeiro. 

No Departamento do Serviço de Clientes, o sistema de atribuição de prémios funciona de 
forma diferente. Tal como se mencionou na secção 4.2.1, no SCLI, os indicadores possuem 
owners associados, sendo que todos os colaboradores têm indicadores pelos quais são 
avaliados. Independentemente do cumprimento dos objectivos, pretende-se implementar no 
SCLI a Avaliação do Cliente Mistério como forma de validar os prémios mensais. 

O Cliente Mistério é uma ferramenta eficaz para ajudar as empresas a melhorar a qualidade do 
seu serviço. Permite avaliar parâmetros tais como: 

• Conhecimento demonstrado em responder às questões solicitadas pelo cliente; 
• Tom de voz e a disposição transmitida; 
• Motivação em ajudar o cliente; 
• Capacidade na resolução de problemas (Kolb, 2005); 

Figura 13 - Formulário de determinação dos prémios mensais da Aduaneira 
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A Rangel Expresso tenciona implementar a Avaliação do Cliente Mistério, não só como 
medida de receber um feedback sobre o nível de satisfação dos clientes, mas também como 
forma de poder tomar acções correctivas de maneira a melhorar a qualidade do seu serviço.  

O processo passa pela subcontratação de uma empresa de Recursos Humanos que se 
encarrega de efectuar as chamadas para os operadores de Call Center, e a fazer a sua 
avaliação. No final, é entregue uma gravação da chamada ao Gestor do Serviço de Clientes 
que, em conjunto com o supervisor do departamento, efectua a sua própria avaliação, e a 
balanceia com a avaliação do Cliente Mistério. Caso seja satisfatória, o operador receberá a 
totalidade do prémio individual e/ou colectivo a que tem direito pelos resultados alcançados. 
Se a avaliação for negativa, o prémio será anulado, serão tomadas acções correctivas e, se for 
necessário, definida uma formação adicional para o colaborador. No entanto, ainda não foram 
definidos os parâmetros que servirão de base a esta avaliação por parte da Rangel Expresso. 
Segundo Peter Gurney (2002), para o método do Cliente Mistério ser bem sucedido, devem 
ser respeitadas as seguintes regras: 

• Definir objectivos claros; 
• Manter o processo simples; 
• Garantir que quem utiliza a informação do Cliente Mistério, a sabe utilizar; 
• Efectuar revisões periódicas ao método de avaliação;  

No Anexo I está representado o mapa de prémios dos colaboradores do SCLI, onde se pode 
ver o campo “Cliente Mistério” - caso este parâmetro não seja igual ou superior a 90%, o 
colaborador não recebe o prémio, mesmo que tenha cumprido os objectivos. No mapa do 
Anexo I, é visível a distribuição dos diferentes parâmetros de avaliação pelos colaboradores, 
no entanto os valores para os prémios estão ocultados por motivos de confidencialidade da 
FedEx. O campo “Sales Lead” corresponde às comissões a que todos os colaboradores do 
Serviço de Clientes, independentemente da sua função, recebem pelo encaminhamento de 
novos clientes (através das chamadas recebidas) para o Departamento Comercial. O campo 
“Prémio Máximo” diz respeito ao montante que o colaborador receberia, caso cumprisse 
todos os objectivos a que se propõe. O campo “Prémio Aproximado” consiste na soma do 
total de prémios a que o colaborador tem direito. Trata-se de um valor “aproximado”, pois 
fica sujeito à aprovação subjectiva do Responsável do departamento, pois em situações 
excepcionais (por exemplo, se estiverem vários colaboradores de férias), o Responsável pode 
atribuir na mesma o prémio ao colaborador – daí que a existência possibilidade de extrair o 
ficheiro para Excel, para permitir que sejam feitas alterações que fujam às regras do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 - Formulário de definição do montante dos prémios do SCLI 
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Partindo do Menu Inicial, e seleccionando a opção “Prémios”, é ainda dada ao utilizador a 
possibilidade de definir os montantes para os prémios (sendo os prémios definidos 
trimestralmente, terá de escolher o trimestre respectivo) para os diferentes níveis de exigência, 
como se pode ver na Figura 14, com o exemplo para a definição de prémios do SCLI. O 
utilizador pode ainda alterar os indicadores associados aos colaboradores, modificando o seu 
sistema de prémios (por exemplo, colocar a Recepcionista a receber prémio mensal por 
objectivo atingido de chamadas atendidas, o que actualmente não acontece). 

 

5.4 Falhas de Serviço 

De acordo com o exposto na secção 3.2.3, foi desenvolvida uma funcionalidade no protótipo 
que permitisse perceber o impacto das Falhas de Serviço da Aduaneira para o Nível de 
Serviço FedEx. Para lá chegar, foi necessário catalogar os diferentes tipos de falhas 
reportadas, tendo-se dividido pelos erros mais comuns detectados. Uma vez que uma análise 
detalhada deste tipo de falhas se relaciona exclusivamente com o Departamento de Operações, 
é feita uma apenas breve explicação de cada tipo de erro: 

 - Agent Delay PXOA – trata-se de um atraso de um agente subcontratado na entrega de um 
envio para as ilhas dos Açores ou da Madeira. Uma vez que a ligação para as ilhas é feita por 
voo comercial (e não por voo FedEx), é frequente a carga ficar retida no armazém do 
aeroporto a aguardar ligação aérea para as ilhas, o que faz encurtar o tempo de trânsito 
disponível para o estafeta subcontratado fazer a entrega. 

- Agent Delay PT – consiste no atraso de um agente subcontratado para as zonas mais remotas 
e inacessíveis de Portugal Continental (tais como Trás-os-Montes ou os extremos da região do 
Algarve – Sagres e Vila Real de Santo António). 

 - Incorrect Scanning ADU – trata-se do indicador que se pretende determinar em especial, e 
que consiste, como foi referido na secção 4.2.2, num erro detectado no cumprimento do 
scanning scenario da Aduaneira. 

 - Incorrect Scanning OPS – da mesma forma que para a Aduaneira, existe também um 
scanning scenario que o Departamento de Operações deve respeitar, desde que o envio chega 
a Portugal, até que é entregue. Caso contrário, é cobrado como falha de serviço. 

 - Linehaul interno – consiste num atraso de entrega provocado por uma falha de ligação 
intermédia, entre duas estações – por exemplo, se um envio chegar à estação de Lisboa por 
engano (em vez de ir para o Porto), e se a ligação entre as duas estações implicar um atraso na 
entrega, é considerado falha de serviço.  

 - RDL EOBD – Righ Day Late, End Of Business Day. Trata-se de um atraso num envio com 
compromisso de entrega até às 18:00 do dia de chegada. Envios para localidades num raio de 
50-100 km das estações, tais como Braga, Guimarães ou Famalicão, têm  de ser entregues 
impreterivelmente até essa hora, caso contrário são cobradas como falha de serviço. 

 - RDL NOON – Righ Day Late, Noon. Trata-se de um atraso num envio com compromisso 
de entrega até às 12:00 do dia de chegada. Os códigos postais referentes aos concelhos do 
Porto, Lisboa, e dos seus concelhos limítrofes mais próximos têm este tipo de compromisso 
que. se não for cumprido, é considerado falha de serviço. 

 - Unacceptable DEX – um DEX consiste numa excepção de entrega; isto é, sempre que um 
estafeta não puder entregar um envio por algum motivo (morada incorrecta, cliente ausente, 
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adiamento de pagamento, ou recusa de entrega), tem de atribuir um scan à carga com um 
código da justificação. No entanto, existem dois tipos de DEXs que a FedEx não aceita: 
entrega  falhada devido a erro na rota (quando carga vai na carrinha do estafeta errado), ou 
entrega não realizada por falta de tempo. 

 - Miss POD – o scan code final a atribuir a um envio, aquando da entrega, é o POD – Proof 
of Delivery. Trata-se da prova de entrega do envio, e é a forma que a FedEx tem para saber se 
um envio foi, de facto, entregue. Se o POD não estiver disponível no S.I. COSMOS da FedEx 
até ao final do dia (23:00), é cobrado como falha de serviço. 

 - WDL – trata-se do Wrong Day Late, isto é, de um envio que devia ser entregue no dia de 
chegada (dada a localização do destinatário), mas que é entregue noutro dia, o que resulta 
numa falha de serviço. 

No Anexo K encontram-se os formulários para as Falhas de Serviço a Nível Nacional, e para 
as plataformas de Porto e Lisboa. Uma análise atenta aos dados permite concluir que as falhas 
de serviço motivadas por erros de scan da Aduaneira (“incorrect scanning ADU”) 
correspondem a cerca de 30% do total de falhas reportadas pela FedEx para o período de 
Janeiro a Maio de 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No período analisado, de Janeiro a Maio de 2010, verifica-se que as falhas relativas a erros de 
scan (tanto das Operações como da Aduaneira) são as que têm uma maior influência no 
montante cobrado pela FedEx, seguidas pelos atrasos em entregas com compromisso de 
12:00. No gráfico representado na Figura 15, é visível que os erros de scan da Aduaneira são, 
de facto, a maior causa das Falhas de Serviço (aproximadamente 33% do total de falhas a 
nível Nacional), pelo que estão a contribuir muito negativamente para diminuir o Nível de 
Serviço FedEx. Em termos financeiros, o impacto não é tão determinante, correspondendo 
estas falhas a cerca de 17% do montante cobrado pela FedEx, tanto no Porto como em Lisboa, 
como se pode verificar pelos quadros-síntese do Anexo K. 

A inclusão do módulo das Falhas de Serviço, permite à Gestão da empresa averiguar quais as 
falhas de serviço mais frequentes, assim como quais as que têm um maior impacto financeiro 
para, desta forma, poder tomar acções correctivas e alterar o rumo da situação.  

 

 
  

Figura 15 - Comparação das Penalizações Vs. Nº Falhas de Serviço Nacional (Jan-Mai 2010) 
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6 Conclusões e Perspectivas de Trabalho Futuro 

A criação dos Balanced Scorecards para o Serviço de Clientes e para a Aduaneira vem 
permitir monitorizar a performance destes departamentos em função dos objectivos 
estratégicos, em detrimento da visão estritamente operacional em vigor inicialmente. Desta 
forma, consegue-se avaliar em que dimensões (Financeira, Clientes, Processos Internos, e 
Aprendizagem & Crescimento) a estratégia implementada está ou não a ter sucesso. 

A criação de mapas estratégicos permite aos colaboradores visualizarem o que está em jogo 
para se desenvolverem e melhorarem a sua performance, saberem de que forma o seu 
desempenho tem impacto na relação da empresa com os clientes, e qual a implicação das suas 
actividades diárias nos resultados financeiros do seu departamento. O objectivo dos BSCs 
criados não é “controlar” as pessoas, mas sim colocar a estratégia da Rangel Expresso em 
destaque. Pretende-se que as pessoas adoptem comportamentos e acções necessárias para 
atingir esses objectivos que, se forem bem sucedidos, levarão à satisfação dos clientes e da 
Direcção, e que se traduzirá em prémios monetários para os colaboradores ao fim do mês. 

O protótipo desenvolvido em Microsoft Access, permite centralizar todo o processo 
relacionado com a monitorização da performance dos departamentos em estudo, numa visão 
direccionada para os factores críticos da estratégia da empresa. Os utilizadores têm acesso aos 
Balanced Scorecards, Relatórios Semanais, Planos de Acção e Sistemas de Prémios numa 
plataforma única, poupando tempo consumido com a criação de dezenas de ficheiros 
sistematicamente. Desta forma, o tempo que se despendia na elaboração de relatórios de 
desempenho pode ser utilizado para analisar a informação imediatamente, e começar logo  a 
pensar em formas de melhorar a performance. 

A introdução do sistema de Planos de Acção, permitiu induzir os supervisores de cada 
departamento a pensar na performance das suas áreas, a definir acções correctivas 
semanalmente para melhorar o seu desempenho e o dos seus colaboradores. Desta forma, 
iniciou-se uma cultura de melhoria contínua do desempenho na organização, encorajando as 
pessoas a agir com mais interesse na estratégia da empresa.  

O estudo do impacto das Falhas de Serviço FedEx permitiu aos gestores perceber em que 
áreas estão a falhar, qual o tipo de erros mais comuns, e quais são as falhas com maior 
impacto a nível financeiro, de forma a desenvolverem medidas para corrigir a situação. 

Sendo este um projecto-piloto de longo prazo, e ainda em fase de arranque, os resultados 
visíveis em termos de desempenho do Balanced Scorecard apenas surgirão com o tempo, e 
com o amadurecimento do BSC. Com um sistema sólido e definitivo de pontuações e 
balanceamento dos indicadores, será possível no futuro determinar com maior exactidão o 
grau de sucesso de implementação da estratégia definida. 

Como trabalhos futuros, sugere-se uma ligação do protótipo criado em Microsoft Access aos 
sistemas informáticos da Rangel Expresso que servem de fonte de informação para os dados 
dos indicadores, de forma a automatizar totalmente o BSC. Tal não foi conseguido, em parte 
devido à centralização recente do Departamento Informático da empresa, o que impedia o 
acesso à base de dados do sistema GCOM2+. No entanto, após estabilização da reestruturação 
corporativa, acredita-se que será possível concretizar este objectivo. O alargamento do BSC 
às outras áreas da organização, nomeadamente ao departamento das Operações, permitirá à 
empresa reduzir ainda mais as Falhas de Serviço FedEx, e continuar a acompanhar os níveis 
de serviço e qualidade exigidos nos dias de hoje no negócio dos transportes expresso. 
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ANEXO A: Indicadores Medidos diariamente no Serviço  de Clientes 

Indicadores do Atendimento Unid. Indicadores das Reclamações Unid. 
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Total Chamadas Recebidas # 
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Aguarda Resposta da FedEx # 

Total Chamadas Atendidas  # Aguarda Claim Form Cliente # 

Total Chamadas Atendidas em fila S1 # Aguarda Resposta do Expedidor # 

Taxa Chamadas Atendidas em fila S1 % Aguarda Resposta do Utilizador Destino # 

Total Chamadas Atendidas em fila S2 # Operações # 

Taxa Chamadas Atendidas em fila S2 % Aduaneira # 

Chamadas Abandonadas # Comercial # 

Taxa Chamadas Abandonadas % DAF (Departamento Financeiro) # 

Nível de Serviço % Serviço de Clientes # 

Duração Média - ACT Min. Outros # 

Tempo Médio Espera - ASA Seg.  TOTAL Clientes Top Prio Em Averiguação # 

Nr of Full Time Employees # TOTAL Em Averiguação # 

Nr of Part Time Employees # 
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Aguarda Nota de Credito DAF # 
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Operador AI # Clientes Top Prio # 

Operador AAs # Aguarda Indemnização FedEx # 

Operador AS # Clientes Top Prio # 

Operador AAj # Aguarda Indemnização Seguro # 

Operador RM # Clientes Top Prio # 

Operador IS # Aguarda Emissão de Factura # 

Operador RL # Clientes Top Prio # 

Operador LC  # TOTAL Clientes Top Prio A Encerrar # 

Operador SR # TOTAL A Encerrar # 

Operador IM # 

T
ot

ai
s 

R
ec

la
m

aç
õe
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Abertas (Blanks) # 

Operador RP # Averiguadas # 

Operador EM # TOTAL Cli. Top Prio Abertas+Averiguadas # 

Operador FF # TOTAL Abertas+Averiguadas # 

Operador DF # TOTAL GERAL RECLAMAÇÕES # 

Operador SC # Indicadores dos Traces Unid. 
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 D
e 

R
ec

ol
ha

s 
M

ar
ca

da
s 

Recolhas com Débito na Origem # 

T
R
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Total IIB # 

Recolhas com Debito no Destino # Remove time IIB horas 

Recolhas Fixas # Total IPD # 

Recolhas VD # Remove time IPD horas 

TOTAL Recolhas Marcadas # Total ICL # 
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T/C Bill Consignee ( C ) # Remove time ICL horas 

T/C Bill 3rd Party   ( O ) # Total SRQ # 

Cash  ( Shipments ) # Remove time SRQ horas 

Creditos ( Shipments ) # Total SPW # 
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a T/C Bill Consignee ( C ) # Remove time SPW horas 

T/C Bill 3rd Party   ( O ) # Total CGE # 

Cash  ( Shipments ) # Remove time CGE horas 

Creditos ( Shipments ) # Total CPW # 
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Entrega Importação # Remove time CPW horas 

Entrega Exportação # Call Back Commitment IIB % 

Aduaneira # Call Back Commitment IPD % 

Outros # 

TOTAL # 
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ANEXO B: Indicadores Medidos diariamente na Aduanei ra 

Indicadores da Aduaneira Unid. 
Total Envios # 

Taxa Envios Libertos 7h % 

Taxa Envios Libertos P/ Distribuição 1ª hora % 

Verificações fisicas % 

Libertos durante Dia  # 

Taxa Libertos EOBD % 

Libertos Dias Anteriores # 

Taxa Pré-Alerta Dia % 

      

Operação DIA 

IMPNO Doc./ Esclarec. Importador # 

RISK Falta Autorização Despacho # 

INVMS Falta Factura # 

NFBRK Outro Declarante # 

MPS 
Multiple Piece Shipment 

incompleto 
# 

REFUS Recusa Pagamento # 

RSTR Mercadoria com Restrições # 

  Total Dep. Temporários # 

      

Envios que Conectaram Distribuição # 

      

D
ec

la
ra

çõ
es

 D.S. (declarações simplificadas) # 

Franquias # 

Franquias S/ Custo # 

D.T. # 

Total Declarações   # 

      

Verificações Fisicas # 

      

Li
be

rt
os

 d
ur

an
te

 D
ia

 

RAD´S # 

Transferências # 

Retornos # 

Franquias # 

Pod´s B6 # 

Total Envios Libertos Durante Dia # 

      

Li
be

rt
os

 C
ag

e 

RAD´S # 

Normais # 

Transferências # 

Retornos # 

Franquias # 

Abandonos # 

Pod´s B6 # 

Total Libertos Cage # 

      

Total Declarações # 

      

Pré-Alertas 
Nº. Facturas COD # 

Pré-Alerta Efectivo # 

      

D.S.Grav.Dirty - Dia seguinte # 

      
Cage # 

Cage + 5 dias # 
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ANEXO C: Descrição dos Principais Tipos de Traces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (DSC.IT.003/2, 2009) 
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Fonte: (DSC.IT.003/2, 2009) 
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ANEXO D: Excerto de um Relatório Mensal de Falhas d e Serviço FedEx 

 

Year Month Week 
AWB 

Number 

Orig 

Country 
Dest Cmit Date typical cause Main cause Root cause 

Chargeable 

Amount 

2009 Out 42 983153571380 US OPOA 10-12-09 6:00 PM incorrect scan ADU Missing scan missing stat 64 on 10/12 FS € 

2009 Out 42 869289299554 VE OPOA 10-15-09 6:00 PM incorrect scan ADU Missing scan missing stat 52 on 10/16 FS € 

2009 Out 41 867904349045 GB OPOA 10-8-09 6:00 PM Agent Delay PT Agent delay HORA area : late delivery FS € 

2009 Out 43 633744225521 FR OPOA 10-19-09 6:00 PM linehaul interno Agent delay OPOA area : late delivery FS € 

2009 Out 44 977764463961 DE LISA 10-29-09 6:00 PM Agent Delay PT Agent delay LISA area : late delivery FS € 

2009 Out 40 405653338266 US LISA 10-1-09 6:00 PM unacceptable DEX Dex01 dex01 FS € 

2009 Out 41 797990570759 US OPOA 10-7-09 6:00 PM incorrect scan ADU Missing scan missing stat 60 on 12/8-9 FS € 

2009 Out 41 799430775370 US OPOA 10-7-09 6:00 PM incorrect scan ADU Missing scan missing stat 65 on 10/9 FS € 

2009 Out 41 973342873892 CH OPOA 10-8-09 6:00 PM incorrect scan ADU Missing scan missing stat 60 on 10/12-14 FS € 

2009 Out 41 797986999859 US OPOA 10-9-09 6:00 PM incorrect scan ADU Missing scan missing stat 60 on 10/5-6 FS € 

2009 Out 42 410834359377 CN LISA 10-12-09 12:00 PM incorrect scan ADU Missing scan missing stat 60 on 10/12-13 FS € 

2009 Out 42 869130749960 CN OPOA 10-12-09 12:00 PM incorrect scan ADU Missing scan missing scan 60 on 10/14 FS € 

2009 Out 42 898288309787 US OPOA 10-13-09 6:00 PM linehaul interno Late truck/shuttle late move after missort FS € 

2009 Out 40 698457769979 US OPOA 10-1-09 6:00 PM incorrect scanning OPS Late-NoDEX/NoPOD missing scan after stat 71 till POD FS € 

2009 Out 40 791507605776 DK LISA 10-1-09 6:00 PM WDL Late-NoDEX/NoPOD missing scan on cmit date (only on Master) FS € 

2009 Out 41 427720937868 IT LISA 10-6-09 12:00 PM RDL NOON Late-NoDEX/NoPOD dex after noon cmit FS € 

2009 Out 41 943803932914 IT LISA 10-6-09 12:00 PM WDL Late-NoDEX/NoPOD missing scan on cmit date FS € 

2009 Out 41 411444145761 US OPOA 10-6-09 6:00 PM incorrect scanning OPS Late-NoDEX/NoPOD missing scan on 10/6-7 FS € 

2009 Out 41 411740652163 US LISA 10-6-09 6:00 PM WDL Late-NoDEX/NoPOD missing scan on cmit date FS € 

2009 Out 41 969893754304 BE LISA 10-6-09 6:00 PM incorrect scanning OPS Late-NoDEX/NoPOD missing scan on 10/7 FS € 

2009 Out 41 698457770137 US OPOA 10-7-09 6:00 PM incorrect scanning OPS Late-NoDEX/NoPOD missing scan on 10/8-9-12 FS € 

2009 Out 41 410239671176 DE OPOA 10-9-09 12:00 PM RDL NOON Late-NoDEX/NoPOD dex after noon cmit FS € 

Legenda para “incorrect scanning ADU”: 

Stat 60 – Scan “Retido” 

Stat 64 – Scan “Entregue Despachante Cliente” 

Stat 65 – Scan “Liberto” 

Stat 52 – Scan “Não conecta distribuição” 
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ANEXO E: Parâmetros do Inquérito Anual de Satisfaçã o dos Clientes 

 

 
Parâmetros do Customer Satisfaction Index área 

1. Atendimento e Informação 
 1.1. Rapidez no Atendimento Serviço Cliente 

1.2. Simpatia e Cortesia todas 

1.3. Prontidão na resposta às solicitações efectuadas  Serviço Cliente 

1.4. Disponibilidade e clareza nas informações prestadas Serviço Cliente 

    

2. Prestação do Serviço 

2.1. Eficiência na marcação das recolhas  Serviço Cliente 

2.2. Recolha das encomendas no horário previsto Operações 

2.3. Entrega das encomendas no horário previsto Operações 

2.4. Entregas das encomendas em bom estado Operações 

2.5. Localização das encomendas durante o processo de envio e/ou recepção  Serviço Cliente 

2.6. Rapidez no despacho das encomendas na Alfândega  Aduaneira 

2.7. Rapidez na Resolução de eventuais reclamações  Serviço Cliente 

2.8. Rapidez e rigor na documentação emitida  Aduaneira 

    

3. Marketing & Imagem 
 3.1. Imagem transmitida pelos Estafetas  Operações 

3.2. Imagem da frota dos nossos veículos  Operações 

3.3. Imagem transmitida pelos nossos símbolos corporativos… Operações 

3.4. Consistência nas promessas promocionais… e de Mkt  Comercial 

3.5. Aparência/aspecto profissional dos docs (Ex. facturas)  Aduaneira 

3.6. Sistema de Informação disponibilizado pela nossa empresa  Informática 

    

4. Avaliação Global dos nossos Serviços 
 4.1. Prestação do serviço conforme acordado e nos prazos…  todas 

4.2. Prestação logo à primeira vez de um serviço adequado  todas 

4.3. Simplicidade na utilização do serviço  todas 

4.4. Organização a nivel de qualidade dos serviços  todas 

4.5. Grau da vossa satisfação face ao serviço prestado  todas 
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ANEXO F: Fontes de Informação para o Preenchimento dos Balanced Scorecards  

 

Prenchimento do BSC - Serviço de Clientes 
 

Perspectiva Objectivo Indicador Freq. Medição Fonte de Informação 

Financeira Melhorar a Estrutura de Custos do Departamento Custo Chamada Indound Mensal Relatório do Controlo de Gestão 

Clientes 

Melhorar o Nível de Serviço do Atendimento Nível de Serviço diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (*) 
Aumentar a Satisfação dos Clientes Reclamações SCLI diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes(**) 

Garantir feedback à FedEx em traces prioritários 
Call Back Commitment IIB semanal Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (***) 

Call Back Commitment IPD semanal Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (***) 

 Dinamizar a resolução de reclamações Total Reclamações 6ªf diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (***) 

Processos 
Internos 

Diminuir Chamadas Abandonadas Tx. Chamadas Abandonadas diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (*) 

Fomentar o Processo de Resolução dos Traces 

Remove Time Trace IIB diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (***) 

Remove Time Trace IPD diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (***) 

Remove Time Trace ICL diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (***) 

Remove Time Trace SRQ diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (***) 

Remove Time Trace SPW diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (***) 

Remove Time Trace CGE diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (***) 

Remove Time Trace CPW diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes (***) 

Aprendizagem 
e Crescimento 

Criar Conhecimento e Inovação na Organização Horas de Formação Mensal Dados fornecidos pelo Dept. Recursos Humanos 

Acompanhar regularmente evolução do Desempenho Rácio Planos de Acção Efect. semanal Relatórios Semanais do Serviço de Clientes 

 Promover uma relação duradoura com os colaboradores Taxa de Rotatividade Mensal Dados fornecidos pelo Dept. Recursos Humanos 

 

 

 

(*) SI..ACD – contador de chamadas automático; (**) S.I. GCOM2+; (***) S.I. COSMOS 
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Prenchimento do BSC - Aduaneira 
 

 
  

Perspectiva Objectivo Indicador 
Freq. 
Medição 

Fonte de Informação 

Financeira 
Aumentar as Receitas do Departamento Receita por High Value Mensal Relatório do Controlo de Gestão 
Melhorar a Estrutura de Custos do Departamento Custo por High Value Mensal Relatório do Controlo de Gestão 
Reduzir as Penalizações Financeiras por Falhas de Serviço Chargeable Amount Fails ADU Mensal Relatório Mensal Falhas Serviço FedEx 

Clientes 
Aumentar a Satisfação dos Clientes Nº Reclamações dirigidas a SCLI Diária Dados semanais do Supervisor Serviço de Clientes(*) 
Contactar os Clientes pró-activamente Pré-alerta dia Diária Dados Semanais Supervisor Aduaneira 
Aumentar o Nível de Serviço FedEx Nível de Serviço FedEx Mensal Relatório Mensal Falhas Serviço FedEx 

Processos 
Internos 

Dinamizar o Processo de Libertação de Envios HV 
Taxa Envios Libertos 7am Diária Dados Semanais Supervisor Aduaneira 
Taxa Envios Libertos p/ Distr. 1ª hora Diária Dados Semanais Supervisor Aduaneira  
Taxa Envios Libertos EOBD Diária Dados Semanais Supervisor Aduaneira 

Diminuir o volume de Envios retidos 
Cage Diária Dados Semanais Supervisor Aduaneira 
Cage + 5 dias Diária Dados Semanais Supervisor Aduaneira 

Eliminar as falhas de Scan Nº Incorrect Scanning ADU Mensal Relatório Mensal Falhas Serviço FedEx 

Aprendizagem 
& Crescimento 

Criar Conhecimento e Inovação na Organização Horas de Formação Mensal Dados fornecidos pelo Dept. Recursos Humanos 
Acompanhar regularmente evolução do Desempenho Rácio Planos de Acção Efect. Semanal Relatórios Semanais do Serviço de Clientes 
  Promover uma relação duradoura com os colaboradores Taxa de Rotatividade Mensal Dados fornecidos pelo Dept. Recursos Humanos 

(*) GCOM2+ 
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ANEXO G: Formulários de Exemplos dos Balanced Score cards lançados 
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ANEXO H: Formulário de Exemplo de Relatório Semanal  & Plano Acção 

 

 
 
 
 
 
 



Balanced Scorecard na Monitorização e Controlo da Actividade na Rangel Expresso, S.A. 

60 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balanced Scorecard na Monitorização e Controlo da Actividade na Rangel Expresso, S.A. 

61 

ANEXO I: Formulário dos Prémios Mensais do Serviço de Clientes 
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ANEXO J: Formulário da Definição dos Goals e Balanc eamento dos Indicadores 
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ANEXO K: Formulário do Impacto das Falhas de Serviç o 
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