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Resumo 

O século XX foi palco de grandes mudanças económicas e sociais. Durante a primeira 

metade do século XX governou uma economia concentrada na produção em massa e 

estandardização de produtos. No entanto, após a II Guerra Mundial, a sociedade mais 

exigente e com maior poder económico, torna-se o actor principal, sendo o foco gradual de 

todas as empresas, até à actualidade. 

Estas mudanças proporcionaram uma progressiva evolução dos métodos de gestão 

tradicionais, fortemente concentrados na gestão financeira, para métodos mais equilibrados 

que distribuem a sua atenção, de igual modo, entre indicadores financeiros e não financeiros. 

Estes novos métodos de gestão surgiram inicialmente como sistemas de medição de 

desempenho evoluindo sequencialmente até sistemas de gestão de estratégia, integrados 

como o cérebro das organizações. 

O Balanced Scorecard é uma das ferramentas com maior sucesso na implementação de 

gestão da estratégia. Inicialmente pensado para preencher as lacunas de sistemas de 

contabilidade tradicionais, das empresas industriais, expandiu-se para o sector dos serviços e 

gradualmente para as organizações sem fins lucrativos, como as entidades governamentais, 

do sector público ou instituições de I&D, através da adaptação do seu modelo para servir as 

suas necessidades específicas. 

O grande desafio em implementar o Balanced Scorecard em organizações de I&D é 

desenvolver um modelo que possa ser convenientemente integrado neste tipo de 

organizações. Uma das maiores dificuldades reside nos processos de inovação, adaptação e 

contextualização das organizações de I&D na sociedade. Do mesmo modo, a aplicação prática 

deste tipo de ferramenta deve adequar-se às características únicas e propósito pelo qual a 

organização existe. 

Este trabalho apresenta além duma componente mais concentrada no estudo do Balanced 

Scorecard, a metodologia de implementação em empresas, no caso geral. Posteriormente é 

realizado um estudo mais detalhado para organizações de I&D, de forma a auxiliar a proposta 

do modelo de Balanced Scorecard apresentado para o INESC Porto, organização objecto de 

estudo.  
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Abstract 

 

The twentieth century was stage for great economical and social changes. During the first 

half of the twentieth century it has ruled an economy focused in mass production and 

products standardization. However, after the second Great War, much more exigent and with 

greater economical power society becomes the main actor, and gradually the company’s 

focus until today. 

These changes afford a progressively evolution of the traditional management methods, 

strongly focused in financial management, for more balanced methods which pay attention, 

equally, between financial and non financial indicators. These new management methods 

first arise as performance measurement systems evolving, sequentially, to strategic 

management systems, integrated as the organization’s brain. 

The Balanced Scorecard is one of the successful tools in strategic management 

implementation. Initially thought for filling the traditional accountability system’s gaps, in 

industrial companies, it has expanded itself into the service sector and gradually in non profit 

organizations, such as governmental agencies, public sector or R&D institutions, through 

adaptation of its model to serve their specific needs. 

The biggest challenge for Balanced Scorecard implementation in R&D organizations is to 

develop a model that can be conveniently integrated in this kind of organizations. One of the 

hardest difficulties lies in its innovations process, adaptation and R&D organization 

contextualization in society. Likewise, the practical application of this toll should fit the 

unique characteristics and purpose whereby organization exists. 

This thesis presents, beyond a focused component in Balanced Scorecard study, a general 

company’s implementation methodology. Posteriorly, a detailed study is performed for R&D 

organizations, so it can assist the Balanced Scorecard model proposal presented to INESC 

Porto, the organization study object. 
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Capítulo 1  

Introdução 

Todas as organizações, pertençam elas ao sector privado ou ao público, têm como 

principal objectivo cumprir com o propósito pelo qual foram criadas. No entanto, uma 

organização só tem conhecimento sobre o cumprimento dos seus objectivos se possuir alguma 

forma de comparar os seus resultados obtidos com aqueles que espera alcançar. 

Na maioria das organizações do sector privado, as empresas concentram todos os seus 

esforços na obtenção de capital financeiro, através de retorno de investimento, aumento das 

receitas ou diminuição das despesas. No entanto, as organizações sem fins lucrativos e do 

sector público, não partilham das mesmas ambições financeiras, concentrando-se em 

satisfazer as necessidades da sociedade. De notar, que o cumprimento destas necessidades é 

uma tarefa bem mais complexa e subjectiva, uma vez que cada organização atende a 

necessidades específicas da sociedade em que se encontra inserida.  

Nesta dissertação, foi concentrada a atenção num modelo integrado de gestão 

estratégica, designado por Balanced Scorecard (BSC) e na sua aplicação a organizações de 

Investigação e Desenvolvimento (I&D), que pertencem ao tipo de organizações sem fins 

lucrativos, e nas quais existem ainda muitos problemas de gestão de processos de negócio, 

gestão de desempenho e estratégia organizacional. 

1.1 Contextualização 

Vivemos numa época de transformação constante em que o acesso ao conhecimento e à 

informação são da maior importância. É, por isso, comum ouvir falar que nos encontramos 

actualmente a viver na Era da Informação. 

Análises financeiras por si só já não descrevem completamente o desempenho de uma 

empresa ou organização. É nos activos intangíveis, como a inovação e o capital humano que 

reside o seu real valor. Hoje em dia, é a capacidade criativa das pessoas, bem como as suas 

competências que determinam o sucesso das organizações. Deste modo, as empresas estão 

dependentes dos seus colaboradores, uma vez que o maior valor agregado que estas possuem 

reside nos seus conhecimentos. A relação entre as empresas e os seus clientes tem sofrido 

também sérias mudanças, uma vez que o cliente se tornou parte activa perante a tomada de 

decisões da própria empresa. 
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Atendendo à crescente complexidade na avaliação do desempenho das empresas e 

instituições tornou-se necessário desenvolver uma ferramenta capaz de criar estratégias, 

assim como conjugar a integridade das análises financeiras com sistemas de medição de 

desempenho atendendo não só à parte financeira mas também, aos clientes, aos processos 

internos da organização e à aprendizagem dos seus colaboradores. 

Uma das soluções encontradas por diversas empresas, para preencher as lacunas dos seus 

sistemas de contabilidade tradicionais, foi introduzir no seu seio ferramentas de gestão 

estratégicas como o Balanced Scorecard. Inicialmente elaborado para ajudar na gestão de 

organizações industriais, a introdução de uma nova visão estratégica e perspectivas 

concentradas em elementos não financeiros, leva a que empresas de outros sectores, tentem 

adaptar e aplicar o modelo de BSC nas suas organizações. 

O BSC foi considerado uma das ideias mais influentes do século XX, sendo considerada 

uma metodologia que permite alcançar o sucesso empresarial. Esta notável ferramenta é 

capaz de fornecer conhecimento em tempo real sobre as estratégias da organização e ainda 

define o que é necessário fazer, no ambiente de negócios actual, para atingir o sucesso. 

1.2 Objectivos 

Os principais objectivos que se pretendem alcançar com esta dissertação são propor, após 

um estudo detalhado sobre o assunto, um modelo de Balanced Scorecard adequado para 

organizações de I&D.  

Pretende-se ainda elaborar uma proposta de implementação do BSC à instituição de I&D, 

INESC Porto. Para tal, será descrita uma metodologia genérica, de aplicação geral a todo o 

tipo de organizações, e um modelo de BSC que se adapte a organizações de I&D, e em 

particular à instituição em causa, e que poderá ser utilizado aquando da sua real 

implementação. Este processo implicará desenvolver também modelos de alinhamento, 

divulgação e feedback de resultados para introduzir na instituição. 

No entanto, é necessário escolher a melhor configuração para este modelo, de modo a 

compatibilizar a sua implementação com o modelo de negócio e de avaliação de desempenho 

existentes na instituição. 

1.3 Metodologia 

Este documento apresenta uma análise detalhada sobre como desenvolver e implementar 

um Balanced Scorecard para instituições de I&D, partindo do modelo desenvolvido por Kaplan 

e Norton, bem como a sua aplicação prática a uma dessas instituições, o INESC Porto. 

Desta forma, foi previamente feito o enquadramento das empresas, desde o início do 

século XX até à actualidade, e explicada a necessidade inerente de desenvolver sistemas de 

medição de desempenho para melhorar os seus resultados através da medição do seu 

desempenho. 

De seguida, e envolvendo um vasto conjunto de autores e artigos científicos, foi 

apresentado o sistema de medição de desempenho sobre o qual se concentra toda a 

dissertação, o Balanced Scorecard. Foram analisadas as perspectivas que constituem o BSC, 

bem como outros elementos que o tornam num sistema de gestão estratégico único. 
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Uma pesquisa mais minuciosa foi realizada para as organizações de I&D, pois embora a 

quantidade de informação encontrada sobre a implementação do BSC em empresas privadas 

tenha sido significativa, pouca é ainda a informação disponibilizada sobre como o BSC deve 

ser aplicado em instituições de I&D. Deste modo, foi feita a caracterização deste tipo de 

organizações, expondo as suas principais diferenças com organizações privadas com fins 

lucrativos e organizações sem fins lucrativos do sector público. Este procedimento permitiu 

encontrar um modelo genérico de BSC que se adequa e adapta às necessidades das 

organizações de I&D. 

Para finalizar foi aplicado o modelo genérico encontrado para as organizações de I&D, na 

instituição privada sem fins lucrativos INESC Porto. Esta organização recebe parte do seu 

orçamento através de financiadores nacionais e europeus, que promovem, financiam, 

acompanham e avaliam instituições de ciência e tecnologia, como é o caso da Fundação para 

a Ciência e Tecnologia (FCT). Foi, por isso, proposta uma metodologia para a implementação 

do BSC no seu núcleo, uma vez que o INESC Porto não contém ainda um sistema de medição 

de desempenho desenvolvido, que lhe permita verificar qual o desempenho da organização e 

dos seus elementos em tempo real. 

1.4 Estrutura da dissertação 

A divisão desta dissertação foi feita por seis capítulos, sendo o capítulo actual, Capítulo 

1, uma breve introdução ao tema que irá ser abordado pormenorizadamente nos capítulos 

seguintes. 

O Capítulo 2 faz uma abordagem inicial aos sistemas de medição de desempenho, 

concentrando-se essencialmente nos motivos que levaram ao seu aparecimento no início do 

século XX. Também a constante evolução destes sistemas, até aos dias de hoje, é brevemente 

referida. 

O Balanced Scorecard é o foco de todo o Capítulo 3. Embora inicialmente considerado um 

sistema de medição de desempenho, a sua progressiva adaptação a todo o tipo de empresas, 

e evolução estratégica, tornaram-no num sistema de gestão estratégico. Este capítulo 

descreve detalhada quais os elementos fundamentais que o transformaram na ferramenta de 

gestão estratégica tão adoptada pelos gestores. 

No Capítulo 4 é apresentada uma proposta de modelo de Balanced Scorecard para 

implementar em organizações de I&D. Para tal, é feita, no início do capítulo, uma breve 

caracterização deste tipo de organizações, revelando a sua unicidade e complexidade, 

perante outras organizações. 

O INESC Porto é uma organização de I&D, que como muitas outras, ainda não possui um 

sistema de gestão estratégico para alcançar as suas metas. No Capítulo 5 é apresentada uma 

metodologia que visa a implementação do BSC na instituição, atendendo às suas 

características específicas e ao modelo de negócio já existente. 

Por último, o Capítulo 6 refere as principais contribuições desta dissertação, bem como 

algumas das dificuldades encontradas ao longo da sua realização. Também algumas sugestões 

de desenvolvimento de trabalhos futuros são apresentadas no final do capítulo. 
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Capítulo 2  

Sistemas de medição de desempenho 

O sistema de medição de desempenho (SMD), também designado em inglês por 

performance measurement system (PMS), é uma ferramenta de gestão relativamente 

recente, introduzida nas empresas com o objectivo de avaliar o que está a ser feito 

correctamente e por conseguinte o que é feito incorrectamente. Deste modo, torna-se 

possível identificar quais os motivos que levam ao insucesso da empresa e assim tentar 

arranjar soluções que permitam reverter esses resultados. 

Para melhor compreender os motivos da criação e implementação deste tipo de 

ferramentas de gestão nas empresas é feita uma abordagem inicial à evolução empresarial, 

ocorrida desde o início do século XX até à actualidade.  

2.1 Introdução 

Encontramo-nos actualmente a viver na Era da Informação, contudo foi à pouco mais de 

meio século que saímos da Era Industrial. A transição entre duas Eras não acontece 

instantaneamente, esta prolonga-se ao longo de várias décadas, a partir do aumento da 

comunicação entre os povos, com a difusão de novas tecnologias e com a mudança de base 

económica. 

A Era Industrial foi caracterizada pelo sector secundário, e consequentemente pelo 

proletariado. Esta classe económica tomou ao longo de meio século maior importância social 

e política, através da criação de sindicatos capazes de providenciar aos operários vantagens 

trabalhistas, desde segurança no emprego até assistência à saúde e educação. De notar, 

contudo, que o crescimento do proletariado só foi possível face à indignação dos 

trabalhadores do sector primário, que por não beneficiarem de qualquer tipo de regalias 

transitavam para o sector secundário. 

Durante a Era Industrial prevaleceu a produção em massa, associada muitas vezes a 

tarefas prévias e completamente determinadas, existindo uma obediência cega por parte dos 

trabalhadores, o qual era sem dúvida um factor limitador das capacidades dos recursos 

humanos e do seu desenvolvimento.  
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Embora a Era Industrial se tenha regido por um tipo de conhecimento tácito, pouco foi 

feito para tornar esse conhecimento um conhecimento explícito, bem como a sua reduzida 

divulgação impossibilitou a criação de novos conhecimentos. O operário era visto unicamente 

como uma ferramenta de trabalho, que acarretava um custo, e não como um produtor de 

valor futuro, um activo humano. Também a rigidez organizacional levou à falta da capacidade 

de resposta do sector fabril, diminuindo seriamente a sua eficácia global, que ao ser 

auxiliada pela ausência de coordenação inter-departamental levou consequentemente a 

perdas de eficiência nas cadeias de processos. 

Em meados do século XX, até cerca do final da década de 70, nota-se uma mudança 

bastante significativa do sector secundário para o sector terciário. Após o final da II Guerra 

Mundial, surgem novas abordagens comportamentalistas. A atenção é dirigida a todos os 

aspectos de relacionamento interpessoal na empresa, passando o indivíduo a ser considerado 

como um ser criativo na organização, que envolvendo todas as suas faculdades intelectuais é 

a chave para o sucesso. O trabalhador industrial tradicional, frequentemente sem qualquer 

tipo de qualificação ou formação educacional, começa a ser substituído pelo trabalhador mais 

especializado, com os conhecimentos teóricos necessários para desempenhar determinadas 

funções dentro da empresa. Este trabalhador foi chamado de trabalhador do conhecimento 

por Peter Drucken, o qual possuiu algum tipo de conhecimento académico, e tem ainda a 

capacidade de, utilizando esse conhecimento, criar ou inovar bens ou serviços [1]. 

Apresenta-se desta forma a Era da Informação, também designada por Era do 

Conhecimento, com um crescente número de trabalhadores do conhecimento face à Era 

Industrial. A ocorrência deste facto deve-se a um conjunto de situações provocadas pelo 

advento industrial, que permitiu um aumento da vida média da população, um 

desenvolvimento tecnológico impressionante, uma difusão da escolarização e dos meios de 

comunicação. 

A informação, quando usada correctamente, revelou-se na segunda metade do século, 

uma arma progressivamente mais poderosa, de acesso fácil e simples, que levou à 

intelectualização e à simultaneidade na realização de tarefas, tornando pela primeira vez o 

trabalhador, não a empresa, o dono dos meios de produção, devido à posse dos seus 

conhecimento e capacidades. Como Cardoso refere no seu trabalho, outro factor relevante ao 

longo do século foi a mudança das pessoas enquanto consumidores. Estas tornaram-se mais 

sofisticadas e exigentes, bem como com o aumento do seu poder de compra de bens e 

serviços alternativos que antes não estavam disponíveis no mercado passam a ser 

respondidos, de modo a satisfizer as suas necessidades individuais [2]. 

Aliadas informação e conhecimento, e a crescente exigência pelo consumidor, levam a 

um drástico aumento da competitividade entre empresas obrigando-as a adaptarem-se às 

rápidas variações que ocorrem num mercado em expansão. Do mesmo modo, também a 

descoberta da importância do conhecimento no desempenho empresarial ocorreu devido ao 

grau de competitividade a que as empresas estivam submetidas.  

O avanço tecnológico foi também um factor significativo na transição entre a Era 

Industrial e da Informação, uma vez que possibilitou a substituição progressiva do esforço 

físico do trabalhador pela sua aplicação intelectual. A sociedade deixa de ser baseada quer 

na produção agrícola, quer na indústria, e começa a focar-se na produção de informação e 

serviços, sendo cada vez mais frequente a substituição do trabalho manual pelo trabalho 

intelectual. 



Enquadramento das empresas na actualidade 7 

 

7 

 

Como a simples execução de tarefas, standard e pouco especializada, frequentemente 

substituída por maquinaria, o conhecimento, criatividade e inovação, passam a ser os 

factores chave para o sucesso empresarial. É por este facto, e sem grande motivo para 

admiração, que o sector dos serviços é o que, actualmente, mais rápido cresce no mundo 

apresentando cerca de 75% da riqueza mundial gerada por trabalhadores do conhecimento 

[1]. 

2.2 Enquadramento das empresas na actualidade 

A evolução das empresas desde a Era Industrial até aos dias de hoje é notória. Como 

explica Cardoso, estas deixaram de ser encaradas como máquinas, passaram a ser 

consideradas organismos e actualmente designam-se por organizações [2]. Enquanto 

máquinas eram produtoras em massa de produtos estandardizados com o único propósito de 

alcançar lucro financeiro, também fortemente hierarquizadas. Como organismos tornaram 

entidades com vida própria e razão de existir, onde o lucro não é considerado a razão de ser 

única da empresa, mas é simplesmente a condição necessária à sua sobrevivência. Os 

trabalhadores passam a ser entendidos como órgãos da empresa e a gestão o seu cérebro. Por 

último, como organização a empresa tem objectivos próprios, e é parte integrante de um 

sistema social mais vasto, que comunica e interage com outros sistemas, como é apresentada 

na Figura 2.1. O seu objectivo é o desenvolvimento, que ao contribuir no aumento da 

qualidade e nível de vida da sociedade em que está inserida, a longo prazo, revelará à 

empresa melhores possibilidades de êxito, como refere Cardoso. 

Na segunda metade do século XX, tal como já foi referido, os mercados tornaram-se 

muito competitivos, acelerando o ritmo de mudança e levando as economias a 

internacionalizarem-se. Surgiu por parte das organizações a necessidade de conhecerem o 

meio envolvente, de modo a conseguirem prever a sua evolução e a partir daí definir 

estratégias e objectivos que as levem a alcançar resultados favoráveis à empresa. 

 

 
 

Figura 2.1 – A interacção da empresa com outros sistemas [1]. 
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Tornou-se portanto essencial organizar as empresas, dirigindo não só pessoas, como 

também verificar qual os resultados obtidos face às estratégias e decisões tomadas. No 

entanto, tal só é possível atendendo às condições externas da empresa, já que são estas que 

conduzem às decisões fundamentais quanto ao rumo a seguir. 

Para administrar uma empresa são necessários gestores, no entanto é essencial que 

qualquer responsável, independentemente do seu nível hierárquico na organização e área de 

actuação, distinga funções empresariais de funções de gestão que estão intimamente a ele 

ligada. Funções empresariais dizem respeito à gestão de recursos humanos, administração 

financeira, de produção e pública, marketing e comércio internacional. Já as funções de 

gestão descrevem o ciclo da gestão, definido pelas etapas: planear, organizar, dirigir e 

controlar. A Figura 2.2 descreve como se relacionam as funções de gestão entre si e a Tabela 

2.1 descreve mais detalhadamente cada uma das etapas.  

Dentro duma empresa cada pessoa tem a seu cargo um conjunto de tarefas, que poderão 

ser apenas de gestão, no caso de directores/administradores, ou um misto de gestão e 

execução, nos casos de níveis intermédios, ou apenas de execução, no caso dos empregados 

de nível mais baixo. A empresa encontra-se portanto dividida por níveis, pelos quais são mais 

ou menos distribuídas as funções de gestão. Existem três diferentes níveis: institucional, 

táctico e operacional. A Tabela 2.2 descreve mais detalhadamente cada um dos níveis. Cada 

nível tem por finalidade exercer funções de gestão ao longo da estrutura organizacional da 

empresa, como é apresentado na Figura 2.3. 

 

 

      
 

 
Figura 2.2 – Ciclo da gestão. 
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Tabela 2.1- Funções de gestão. 

 

 

 

Tabela 2.2 – Níveis de gestão 

 

FUNÇÕES DE GESTÃO 

Planear 

Processo que consiste em determinar antecipadamente o que deve ser 

feito e como, quando e por quem, ou seja, levar a organização de onde 

se encontra para onde ela deseja estar. É um sistema formal de acção 

baseado na determinação de objectivos a médio e longo prazo, na 

definição de políticas a prosseguir e na fixação dos recursos necessários 

para alcançar os objectivos. 

Organizar 

Processo que consiste em estabelecer relações formais entre as pessoas, 

e entre estas e os recursos, para atingir os objectivos propostos. Um dos 

aspectos fundamentais desta função é assegurar que a pessoa certa, com 

as qualificações certas, está no local e a tempo para que melhor sejam 

cumpridos os objectivos. Permite por isso a estruturação da empresa 

vertical ou horizontalmente. 

Dirigir 

Processo que consiste em liderar indivíduos no sentido de atingir os 

objectivos do grupo e da organização, convergindo ambos no mesmo 

sentido. Este consiste essencialmente no desenvolvimento, na motivação 

e na comunicação. 

Controlar 

Processo que consiste em acompanhar e verificar se os objectivos estão a 

ser alcançados e caso não o sejam é necessário detectar desvios, 

compreender a sua razão de existir e proceder à sua correcção. Permite 

também avaliar a qualidade e assegurar quer um desempenho de alta 

qualidade, quer resultados satisfatórios num ambiente ordenado e livre 

de problemas na empresa. 

NÍVEIS DE GESTÃO 

Nível institucional 

(gestão de topo) 

Área onde são decididas as estratégias da empresa, a sua eventual 

integração em estruturas empresariais mais complexas (grupos 

económicos) e, de um modo geral, definidos os equilíbrios e 

procedimentos que asseguram a sobrevivência e o sucesso de todo o 

sistema empresarial. 

Nível Táctico 

(gestão intermédia) 

Processo de intervenção sobre as realidades operacionais visando 

melhorá-las, segundo critérios de rendibilidade e de acordo com as 

indicações de mercado. 

Nível Operacional 

(gestão de linha) 

Formas de combinação de recursos humanos e materiais que a 

empresa utiliza para a realização das operações produtivas e 

comerciais. Neste sistema a racionalidade das decisões permanece 

limitada aos aspectos técnicos. 
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Nos níveis mais altos da gestão a função de planear é a que tem maior peso, uma vez que 

é no nível institucional onde são determinados os objectivos que a empresa pretende 

alcançar como um todo. Nos níveis mais baixos da gestão a função que ganha mais peso é a 

de dirigir, pois os trabalhadores precisam de quem os lidere, de modo a que as acções por 

eles tomadas convirjam para o sucesso empresarial. De facto, quanto maior é o peso das 

actividades de gestão, menor é o das actividades de execução. É possível descrever mais 

eficazmente o peso que cada função toma por nível de gestão a partir da Figura 2.4. 

É, portanto, vital definir formas sistematizadas de partilhar a informação entre os 

elementos da empresa, uma vez que actualmente são eles o seu recurso mais importante, ou 

seja, são eles que detêm o conhecimento, a competência e a criatividade que definem a 

organização. É, por isso, necessário criar condições para que estes se interessem e 

identifiquem com o propósito final do seu trabalho, e consequentemente com o propósito 

final da empresa. 

 
 

 
 

Figura 2.3 – Níveis de gestão segundo os vários níveis organizativos. 

 

 
 

Figura 2.4 – Relação entre as funções e os níveis de gestão.  
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Administrar é o processo de tomar, realizar e alcançar acções que utilizam recursos para 

atingir objectivos [3]. Embora seja importante em qualquer escala de aplicação de recursos, 

a principal razão para o estudo da administração é seu impacto sobre o desempenho das 

organizações. É a forma como são administradas que torna as organizações mais ou menos 

capazes de utilizar correctamente os seus recursos para atingir os objectivos correctos [3]. 

O processo de planeamento nas organizações não pode ser feito somente com base nos 

acontecimentos presentes, este precisa olhar para o futuro. No entanto, o futuro é 

imprevisível, e por isso, torna-se necessário recorrer à gestão estratégica que reúne não só o 

planeamento estratégico mas também as decisões relativas à sua implantação, avaliação e 

controlo. As organizações adaptam-se, modificam-se e actuam consoante a tomada de 

decisões, levada a cabo pela avaliação das oportunidades e ameaças do ambiente no qual se 

inserem, bem como dos pontos fortes e fracos delas mesmas. 

2.3 Sistemas de medição de desempenho  

Para compreender porque é implementada a medição de desempenho nas empresas e 

porque são desenvolvidos sistemas de medição de desempenho (SMD) é necessário 

primeiramente compreender o significado de desempenho. De seguida, um outro ponto 

importante é conhecer e entender a evolução dos antigos sistemas de medição de 

desempenho para os que são actualmente utilizados, geralmente designados por sistemas de 

gestão estratégicos. 

2.3.1 Desempenho 

Desempenho é traduzido da palavra inglesa performance, muitas vezes também utilizada 

em substituição da palavra portuguesa. Após uma longa pesquisa em vários artigos e 

bibliografias, foi facilmente constatado que não há uma definição universal para 

performance, ou desempenho [4,5,6,7,8,9]. No entanto, quase todos os autores sustentam, 

no geral, uma opinião semelhante ao relacioná-lo com as empresas. 

Em um dos seus livros, Neely, confirma que a palavra desempenho é vastamente utilizada 

em todos os campos da gestão. Termos como gestão de desempenho medição, avaliação e 

apreciação são usados [4]. Neely enumerou alguns significados de desempenho, de modo a 

que a sua soma providencie uma definição de desempenho utilizável. O desempenho é: 

 Medido tanto por um número como por uma expressão que possibilita a comunicação 

(ex. Desempenho na gestão de um conceito de várias pessoas); 

 Alcançar alguma coisa devido a uma intenção específica (ex. Criação de valor); 

 A capacidade de alcançar ou o potencial para criar um resultado (ex. Satisfação do 

cliente, visto como uma medida de potencial da organização para vendas futuras); 

 A comparação entre um resultado com alguma benchmark ou referência seleccionada 

interna ou externamente; 

 Um resultado surpreendente comparado com as expectativas; 

 Actuar, em psicologia; 

 Um espectáculo, no “desempenho da arte”, que inclui ambos acto ou acções e o 

resultado dessas acções, bem como a observação do desempenho por alguém de fora;  

 Um julgamento por comparação (a dificuldade aqui é definir quem é o “juiz”, e saber 

qual o critério de julgamento a ser formulado). 
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Observando os vários significados de desempenho, propostos por Neely, estes qualificam-

no como uma palavra que deve ser aplicada dependendo do contexto em que é inserida e do 

seu propósito, e daí surgirá a sua definição. 

O desempenho é também qualificado como uma acção, que o permite alcançar, ou um 

evento, um resultado, ou ambos em simultâneo. Assim, tal como refere Neely, o desempenho 

é simultaneamente a acção, o resultado dessa acção e o sucesso do resultado comparado com 

uma benchmark. Nesta perspectiva, o desempenho corresponde ao potencial de criação de 

valor, relativo a um dado período de tempo [5]. 

Deste modo, torna-se importante criar uma definição que leve os gestores a focarem-se 

na antecipação do desempenho. Neely toma o desempenho como a soma de todos os 

processos que levam os gestores a tomar as acções apropriadas no presente, as quais criarão 

uma organização de desempenho no futuro, ou seja, uma organização eficiente e eficaz. Em 

outras palavras o desempenho compreende tanto uma perspectiva passada, usada como 

parâmetro para qualificar eficiência e eficácia, como uma perspectiva futura, a qual assegura 

a magnitude dos cashflows vindouros. 

Existe portanto a necessidade de uma melhoria contínua do desempenho, a qual é 

entendida no contexto de verificação de desempenho e medidas para melhorar o desempenho 

periodicamente (ex. Trimestral ou anualmente). No topo desta melhoria, a transformação do 

desempenho deve ser uma prioridade, de forma a impulsionar o desempenho para o nível 

seguinte (ex. Durante um período de queda económica, competição feroz ou inovação 

tecnológica) [6]. 

O desempenho só acarreta valor quando utilizado por um conjunto de indivíduos na 

tomada de decisões, o mesmo acontece na medição de desempenho, já que esta só faz 

sentido quando os dados provenientes da medição do desempenho são utilizados na tomada 

de decisões. No entanto, as medidas são, por definição, sobre o passado verificando-se, 

assim, uma contradição por serem utilizados dados passados para avaliar o futuro. Os dados 

passados só terão interesse quando ajudarem a perceber o potencial para o sucesso no 

futuro. Lebas desenvolveu um modelo capaz de relacionar as medidas com a sua causa 

original, denominado por modelo causal [7]. Observando a Figura 2.5 é mais facilmente 

entendido o modelo proposto por este autor. 

Como Lebas explica as vendas são resultados de alguns elementos de desempenho como 

satisfação de clientes, qualidade, entrega, inovação, flexibilidade e custos. Além do mais, os 

custos são resultados do processo de geração desses parâmetros, que encontram os nutrientes 

no “solo” representados por vários elementos, qualificação múltipla, formação, mercado, 

fluxo de informações, manutenção, relações com fornecedores, investimentos e contexto 

social. O desempenho é, deste modo, determinado pelos critérios localizados no “solo”, que 

são considerados vitais para a organização. Em consonância, para se obter um bom 

desempenho, Lebas acrescenta que cada organização precisa recolher os seus nutrientes, ou 

seja, encontrar as causas específicas do seu desempenho. Como o este depende dos recursos 

utilizados, nutrientes, e da combinação obtida por esses mesmos recursos, este é um dos 

motivos pelo qual se torna um conceito ambíguo. 

Com o termo desempenho, mais do que resultados, queremos expressar a estrutura ou 

composição do mesmo. Por outro lado, como referem António e Rodrigues na maior parte dos 

casos, carece de sentido expressar o resultado por um só número, sem haver referência aos 

seus principais componentes [5]. 



Sistemas de Medição 13 

 

13 

 

 
 

Figura 2.5- Modelo causal do desempenho [7]. 

 

Em geral, quando falamos da avaliação do desempenho de uma organização, temos por 

referência a análise dos seus resultados. Como sugerem os autores António e Rodrigues, os 

problemas de avaliação do desempenho de uma organização estão mais relacionados com a 

obtenção de dados pertinentes, e não com o uso de um sistema de avaliação ou uma 

metodologia de escolha de valores, em particular.  

Só considerando todos os pontos de vista das diferentes perspectivas da empresa, interna, 

processos da própria empresa, e externa, partes interessadas em termos reais e potenciais é 

que se pode alcançar um desempenho satisfatório. É, por isso, necessário que cada parte 

interessada acompanhada com as suas próprias métricas de desempenho, coexista com outros 

grupos de interessados também com outras métricas de desempenho, que podem não ser 

coincidentes com as anteriores. 

Em síntese, a análise do desempenho de uma organização deve estar associada a um 

sistema de avaliação que proporcione informação confiável e é necessário aprender a 

desenvolver novos conceitos sobre o significado de desempenho para uma organização, com 

novas medidas e avaliações. 

2.3.2 Sistemas de Medição 

O sistema de medição de desempenho exerce um papel importante na gestão das 

organizações. Kaplan e Norton chegam mesmo a reforçar esta ideia referindo que a medição 

é o instrumento central da gestão da empresa e o aperfeiçoamento do desempenho e, como 

tal, merece tratamento especial [8]. Do mesmo modo, afirmam que é difícil, senão 

impossível gerir de modo eficaz algo que não é medido correctamente, uma vez que não se 

pode gerir aquilo que não se pode medir. 

Como referem os mesmos autores, executivos mais experientes compreendem que o 

sistema de medição de uma empresa afecta fortemente o comportamento dos seus gestores e 
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colaboradores. Os executivos também compreendem, que as medidas tradicionais de contas 

financeiras podem levar a sinais falaciosos para a melhoria contínua e inovação [9]. 

Como os SMD tradicionais se baseiam demasiado ainda em funções financeiras, estes 

especificam acções particulares que devem ser desempenhadas pelos colaboradores, para que 

sejam posteriormente medidas para ver onde foram realmente tomadas essas acções. Tais 

sistemas de medição descrevem a mentalidade existente na Era Industrial.   

Na entrada da Era da Informação gestores e pesquisadores tentaram adequar os sistemas 

de medição de desempenho, uns, dando mais relevância a determinadas medidas financeiras, 

outros a medidas operacionais. No entanto, tal como Kaplan e Norton constataram todos 

acabaram por compreender que nenhuma medida sozinha tem a capacidade de levar ao bom 

desempenho da empresa, passando a integrar ambas as medidas financeiras e operacionais 

[9]. 

Um aspecto importante da medição de desempenho para a melhoria é que geralmente a 

informação utilizada nesta actividade advém das medidas de desempenho que foram 

concebidas para o controlo e, por isso, são muitas vezes inadequadas para o uso imediato em 

actividades de melhoria [8]. 

As medidas de desempenho sempre se basearam em medidas financeiras e dados passados 

em exclusivo, durante a Era Industrial, e em parceria com medidas não financeiras, na 

actualidade. As medidas não financeiras para além de conseguirem ter um carácter de longo 

prazo concentram-se em medidas de desempenho futuras, que se baseiam em dados actuais 

ou outcomes de simulações. No entanto, como estas medidas são mais difíceis de determinar, 

quando uma organização as definir precisa que estas sejam específicas, mensuráveis, 

alcançáveis, relevantes e temporais. 

Quando devidamente escolhidas, ambas as medidas financeiras e não financeiras 

permitirão uma medição de desempenho eficiente. Para tal, a organização precisa 

seleccionar o que de mais importante deve ser medido e medi-lo de forma correcta, e ainda 

envolver essas medidas num processo lógico de melhoria de desempenho e criar uma cultura 

organizacional e sistema de valores [6]. 

As lacunas existentes entre medidas de desempenho levam as empresas a analisar a sua 

fonte de ocorrência e a escolher uma metodologia que melhor se enquadre ao sistema de 

medição, de modo a eliminá-las. 

2.4 Integração nos sistemas de medição 

Nos sistemas de medição de desempenho a medição, embora necessária, apenas 

representa parte do sistema. Sem integração das medidas, ou seja, sem o seu relacionamento 

interno, uma organização não conseguirá tirar o melhor partido dos SMD. É nessas relações 

que se produz a criação de valor, contínua e consistente, durante a sua implementação. 

Existem actualmente dois tipos de integração da medição, integração vertical e 

integração horizontal. A integração vertical envolve a ligação entre a estratégia e as medidas 

a todos os níveis da organização. A integração horizontal é a ligação das medidas entre todos 

os processos e funções organizacionais [10]. A Figura 2.6 apresenta um exemplo de integração 

de ambos os tipos. 
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Figura 2.6 – Integração vertical e horizontal dentro de uma empresa [10]. 

 

A inexistência de um sistema de integração das medidas na organização, leva, caso geral, 

inevitavelmente, à operação de propósitos cruzados, muitas vezes imperceptíveis, que 

gastam recursos que podiam estar ser concentrados mutuamente na criação de valor. A 

organização deve ser entendida como um todo, e por isso, se esta atender apenas a 

scorecards funcionais estes não serão suficientes para traduzir o sucesso da organização. 

Conseguir que todos os elementos se empenhem ao máximo em alcançar a meta da 

organização não é uma tarefa fácil, uma vez que cada elemento desempenha determinada 

função e tem diferentes conhecimentos individuais. As pessoas tendem a ver o mundo, o seu 

trabalho e o seu papel de forma subjectiva, o que pode levar ainda que inconscientemente à 

existência de propósitos independentes aos da organização. As pessoas tendem a cair no erro 

de que se cada função alcançar os seus objectivos, então a organização também alcançará o 

seu propósito, o que não é de todo verdadeiro. 

Spitzer afirma que a principal característica de uma organização com uma integração 

pobre é o “desperdício” e, por consequência, a falha no trabalho coordenado dos vários 

sistemas na realização de tarefas complexas, ou seja, nas sinergias que são um dos maiores 

recursos da organização [10]. 

Daí que todos os elementos devam trabalhar em conjunto para alcançar o propósito final 

da organização, de modo a que não haja descoordenação entre os vários departamentos. A 

organização deve concentrar-se no desempenho como um todo e não como a soma 

independente das suas partes. 

É muito difícil gerir uma organização de forma integrada, especialmente quando não 

existe um sistema de medição bem integrado, como explica Spitzer. Acrescenta ainda que, 

coordenar uma organização e mantê-la coordenada requer um quadro de trabalho, que esteja 

alinhado com o seu modelo de negócio e a sua estratégia, o qual pode ser modificado 

sistematicamente numa base contínua. 

2.5 As limitações dos sistemas de medição tradicionais 

Os sistemas de medição de desempenho são uma ferramenta ainda recente na gestão. 

Estes apareceram devido a problemas cada vez mais frequentes e de maior complexidade nas 
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empresas, durante a Era Industrial. No entanto, os primeiros SMD acarretavam um conjunto 

de problemas conforme descreve Martins, ao enumerar um conjunto de vários autores [11]. 

Alguns dos problemas dos SMD tradicionais, enunciados pelo autor anterior, são: 

 Conterem apenas uma visão financeira limitada que induz à optimização do curto 

prazo e dificulta a avaliação de novos investimentos; 

 A dificuldade em introduzir novos produtos nas empresas; 

 A falta de medidas de desempenho sobre qualidade, stocks e produtividade; 

 Limitação das medidas de desempenho financeiras que isoladamente não 

permitem diferenciar o desempenho estratégico; 

 As medidas tradicionais de produtividade física e retorno dos investimentos 

usadas localmente podem levar a empresa a um desempenho global não 

satisfatório; 

 O aumento do stock intermediário devido à transformação desses stocks em 

ganhos para o centro de custo que os produziu; 

 O impedimento às mudanças necessárias para implementação da produção magra, 

lean production. 

Não obstante os obstáculos impostos pelos problemas dos SMD tradicionais, os dados e 

informações deles provenientes, muitas vezes enganadores, levam ao insucesso das empresas. 

As empresas tinham, tradicionalmente, como principal preocupação o controlo na 

produção, porque não era compreendido pelos gestores que existia uma necessidade de 

interligar medidas financeiras com medidas não financeiras, o que levava as empresas a 

perder competitividade devido às decisões tomadas erradamente. 

Deste modo, é preciso abandonar sistemas de medição de desempenho que representam, 

segundo Martins, um obstáculo à revolução das novas tecnologias produtivas e às novas 

formas de gestão [11]. O mesmo autor acredita que, esse novo ambiente exige um novo tipo 

de sistema de medição de desempenho que precisa estar em sintonia com os novos padrões 

de produção emergentes e a estratégia competitiva da empresa. Acrescenta ainda que, as 

mudanças na tecnologia, competição e ambiente (interno e externo) estão a pedir que 

mudemos o que medimos, como medimos e como usamos a medição, bem como nos forçam a 

reexaminar os paradigmas relativos à medição. 

2.6 A evolução dos sistemas de medição de desempenho 

A medição do desempenho tem as suas raízes em sistemas de contabilidade, aparecendo 

ainda antes do início da Era Industrial. Entre 1850 e 1920 começou a ser implementado nas 

organizações industriais a gestão contabilística. Só depois da primeira guerra mundial 

algumas empresas começaram a utilizar sistemas de orçamentos e técnicas de gestão 

contabilista sofisticados. No entanto, a partir de 1925 o seu desenvolvimento permaneceu 

sem mudanças significativas até ao fim dessa Era [12]. 

A contabilidade tradicional sempre teve como base medidas de desempenho baseadas em 

medidas financeiras, concentradas internamente, olhando ao desenvolvimento passado e 

estando mais preocupada com o desempenho local, que com o negócio como um todo. Kaplan 

e Johnson revelaram muitos dos defeitos no modo como a informação da gestão contabilística 

era usada para gerir negócios [13]. Eles revelaram que olhando apenas a medidas financeiras 

as empresas não conseguiriam alcançar sucesso estratégico no emergente mercado 

competitivo da época. Consequentemente, a partir da década de 80 começaram a surgir SMD 
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mais equilibrados, ou seja, introduzindo medidas não financeiras e dando igual atenção a 

ambas nos sistemas de medição. 

A atenção por parte de gestores, consultores e comunidades académicas voltou-se para a 

substituição dos sistemas de medição tradicionais, nuns que reflectissem os objectivos e 

ambiente correntes. 

O processo de projectar um sistema de medição é intelectualmente desafiador, no 

entanto, o real desafio para os gestores ocorre depois de o terem desenvolvido, porque 

necessitam implementar as medidas e descrever o modo como estas podem ser usada para 

gerir o negócio, tal como descrevem Neely et al. [14]. Estes autores concordaram que os 

verdadeiros desafios surgem após a projecção do sistema de medição, aquando da divisão em 

quatro temas interligados provenientes da necessidade de pesquisa no campo da medição de 

desempenho. Eles enumeram esses temas como: projecto, implementação, uso e gestão 

contínua, bem como as pessoas, processos, infra-estruturas e questões culturais a eles 

associados. 

Neely e Kennerley revelam a importância da gestão da evolução dos SMD para assegurar 

que estes continuem a reflectir o ambiente e os objectivos correntes [15]. Sugerem ainda que 

os factores que afectam a mudança evolutiva dentro das organizações, e consequentemente, 

a evolução dos sistemas de medição, são muitos e complexos. No entanto, estas questões 

podem ser agrupadas em dois temas: condutores de mudança, descritos como factores que 

causam alterações necessárias e barreiras à mudança, identificadas como factores que devem 

ser ultrapassados se a mudança quiser ser eficaz.  

Os mesmos autores concluíram após vários casos de estudo, quais os principais 

facilitadores e obstáculos na evolução dos SMD. Alguns obstáculos comuns identificados foram 

a falta de um processo eficaz que permitisse a identificação de alterações em circunstâncias 

tais que: as medidas necessitassem de mudar e assegurar que eram as apropriadas; a falta de 

conhecimentos, ou seja, a capacidade de reconhecer quando as medidas deixam de ser 

apropriadas para medir o desempenho da empresa e falta de recursos humanos; a falta de 

sistemas de informação e a sua inflexibilidade; e por último a introdução de uma cultura 

inapropriada à empresa. 

A descoberta de uma cultura apropriada à empresa, e a sua flexibilidade são 

fundamentais, já que um dos pré-requisitos críticos para a evolução é a aceitação da 

mudança por parte dos colaboradores, intimamente ligada à sustentação eficiente e eficaz do 

SMD, tal como referem Neely e Kennerley. Na Figura 2.7 são apresentados alguns exemplos 

de factores que afectam a evolução dos SMD, e na Figura 2.8 é ilustrado o ciclo da evolução 

descrito por quatro etapas, usar, reflectir, modificar e divulgar. 

Alguns dos problemas mais encontrados durante a projecção e implementação dos SMD, 

identificados pelos autores anteriores, são a integração dos dados, a dificuldade na detecção 

e criação de relações entre as medidas e o seu balanceamento, a insatisfação dos 

colaboradores durante a formação e a disponibilidade de recursos adequados [16].  

A partir da década de 80 surgiram muitas propostas diferentes de SMD. Kaplan e Norton 

na década de 90 desenvolveram um que designaram por Balanced Scorecard (BSC), no qual se 

centrará este trabalho. O BSC aparenta ser o modelo que encontrou maior facilidade de 

divulgação e implementação nas organizações, em função da flexibilidade do seu modelo e 

efectividade no seu alinhamento de estratégias. 
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Figura 2.7 – Factores de mudança dos SMD [15]. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.8 – Ciclo da evolução de um Sistema de Medição de Desempenho [15]. 
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Alguns autores apresentam diferentes abordagens propostas para SMD desde a década de 

80 até à actualidade. Alguns destes SMD ordenados cronologicamente são apresentados na 

Tabela 2.3. 

 

 

 

Tabela 2.3 – Evolução dos sistemas de medição de desempenho [11]. 

Modelo Autor (ano) 

OPTIM - Operating Profit Through Time and Investment 
Management Sullivan (1986) 

Medição do Desempenho Santori e Anderson (1987) 

Matriz de Medição de Desempenho Keegan et alli (1989) 

SMART – Performance Pyramid 
Cross e Linch; McNair et alli 
(1990) 

Sistema de Medição de Desempenho para Competição 
Baseada no Tempo 

Azzone et alli (1991) 

Sistema de Feedback de Gestão do Desempenho Graddy (1991) 

BSC - Balanced Scorecard Kaplan e Norton (1992) 

Modelo para Medição do Valor Adicionado Barker (1993) 

Estruturas de Indicadores de Gestão Muscat e Fleury (1993) 

Sete Critérios do Desempenho Sink e Tutle (1993) 

Medição do Progresso da TQM Cupello (1994) 

Matriz do Objectivo de Desempenho Das (1994) 

Desempenho Quantum Hronec (1994) 

PMQ - Performance Measurement Questionnaire McMann e Nanni (1994) 

Modelo de Medição de Desempenho para Manufactura 
Classe Mundial 

Kasul e Motwani (1995) 

Sistema de Avaliação do Desempenho do Negócio Lee et alli (1995) 

Modelo de Medição de Desempenho Rose (1995) 

Prémio da Qualidade “Malcolm Baldrige” 
Bemowski (1996), Best e Brown 
(1997) 

Medição de Desempenho para Gestão por Processos De Toni e Tonchia (1996) 

Sistema de Medição de Desempenho Integrado Bititci et alli (1997) 

Sistema de Medição de Desempenho Proactivo Daniels e Burns (1997) 

Sistema de Medição de Desempenho Integrado e Dinâmico Ghalayini et alli (1997) 

Accountability Scorecard Nickols (1997) 

Strategic Scorecard Slater et alli (1997) 

Performance Prism Neely (2002) 

 



 20 Sistemas de medição de desempenho 

 

 

20 

 



 

 

 

Capítulo 3  

O Balanced Scorecard 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta de gestão da estratégia que permite aos 

gestores organizar e alinhar toda a empresa na direcção da obtenção dos seus resultados 

desejados, através da constante comparação entre os resultados desejados e os obtidos na 

situação actual. 

A implementação do BSC a uma organização pressupõe um estudo prévio que forneça um 

conhecimento pormenorizado sobre o seu modelo e perspectivas, bem como de mapas 

estratégicos, e os principais elementos que neles devem ser introduzidos e especificados. 

Uma vez que o BSC é mais que um sistema de medição de desempenho, quando devidamente 

implementado e difundido pela organização, permite-lhe não só alinhar todos os 

colaboradores na mesma direcção, mas também divulgar a estratégia por todos os níveis 

organizativos e conhecer o feedback dos resultados de toda a organização. 

3.1 A origem e evolução do Balanced Scorecard 

O conceito de Balanced Scorecard surgiu nos EUA, na Harvard Business School, com 

Robert Kaplan e David Norton na década de 90, quando reconhecem as mudanças e 

transformações internas que ocorrem, nas empresas de todo o mundo, com a finalidade de as 

tornar mais competitivas. A competição entre as empresas tem como base a informação, a 

capacidade das empresas tirarem partido dos activos intangíveis que se tornavam de longe 

mais decisivos que as suas capacidades de investimento e a gestão dos activos físicos [17]. 

Com o objectivo de melhorar a eficiência organizacional, e atendendo a que as empresas 

se focavam essencialmente em medidas internas e de curto prazo, Kaplan e Norton pensaram 

no que poderia vir a substituir a ênfase financeira. Muitas vezes os objectivos financeiros 

falhavam, ainda que a razão não fosse interna, mas devido, maioritariamente, à errada 

estimação da procura no mercado ou às inesperadas reacções provenientes dos seus 

competidores. Estas medidas mostravam-se gradualmente mais ineficazes, com a capacidade 

de descrever apenas acontecimentos passados, e por isso, tornou-se urgente desenvolver um 

novo sistema de medição que complementasse as medidas financeiras ainda tão influentes 

nos sistemas de medição da década de 90. 
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Esse novo sistema de medição teria de ir além dos objectivos internos da empresa, e ser 

capaz de procurar avanços competitivos no mercado global. Maior importância teria de ser 

dada a medidas relacionadas com o serviço ao cliente, posição de mercado e novos produtos 

que podiam gerar valor a longo prazo para a empresa. 

Kaplan e Norton desenvolveram, deste modo, uma ferramenta de gestão capaz de 

complementar as medidas de desempenho das empresas, recorrendo não só às antigas 

medidas financeiras, mas introduzindo também novas medidas não financeiras. Essa 

ferramenta foi denominada por Balanced Scorecard [17]. Assim, às tradicionais medidas 

financeiras, que integram a perspectiva financeira do BSC, adicionaram-se três outras que 

descrevem medidas de desempenho não financeiras. Estas perspectivas são a dos clientes, 

dos processos de negócio internos e da aprendizagem e crescimento. 

Os criadores do Balanced Scorecard testaram-no num programa piloto, em seis unidades 

de negócio, com o objectivo de realizar uma análise estratégica que identificasse fontes de 

vantagens competitivas. Poderiam ser usadas, apenas, entre 15 a 20 medidas, específicas 

para a organização. Medidas de curto prazo teriam que comunicar claramente a sua 

consistência com a trajectória a longo prazo do sucesso estratégico [18]. 

Kaplan e Norton explicam, o principal objectivo deste programa foi forçar os gestores a 

concentrarem-se em alcançar saídas (outputs), para que pudessem compreender a sua 

indústria e estratégia, e ajudá-los a quantificar o sucesso estratégico, através de objectivos 

específicos das saídas. Só quando o gestor entende bem a sua empresa é que é possível 

desenvolver a relação entre melhoria dos processos e as saídas alcançadas, e diferenciar 

entre medidas do processo e medidas de saída. Foi devido às medidas de saída, e à prévia 

concentração em medidas financeiras e operacionais, que os gestores mais dificuldade 

encontram nas perspectivas dos clientes e dos processos internos. No entanto, foram estas as 

duas áreas onde o progresso do BSC foi mais útil na redefinição e entendimento das 

estratégias existentes. 

Após aplicarem o BSC à gestão de topo e unidades operacionais, Kaplan e Norton, 

começaram a introduzi-lo também em grupos de colaboradores, uma vez que muito pouco 

tinha ainda sido feito nessa área. Não demorou muito até perceberem que aí se encontrava 

um enorme potencial para o desenvolvimento organizacional e capacidade de melhoria 

estratégia [18]. 

Deste modo, tal como os mesmos o consideram, o BSC não é apenas um sistema de 

medição mas sim um sistema de gestão de estratégia integrado no núcleo das empresas, o 

qual permite avaliar o seu desempenho. No entanto, o BSC é não só projectado como um 

sistema de medição de estratégia mas também como um sistema de controlo de estratégia, 

uma vez que este organiza e alinha metas, departamentais e pessoais, de modo a alcançar a 

estratégia pretendida. 

Desde a sua introdução o conceito do BSC esteve em constante evolução, incorporando a 

aprendizagem e os novos conhecimentos derivados da sua implementação nas mais diversas 

organizações [5]. As sucessivas transformações, desde sistema de medição de desempenho 

até se tornar num modelo integrado de gestão da estratégia, podem ser observadas na Figura 

3.1. 
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Figura 3.1- Evolução do Balanced Scorecard desde a última década do século XX até à actualidade [5]. 

O BSC fornece aos gestores apenas os dados, internos e externos, necessários à empresa, 

já que este minimiza a sobrecarga de informação ao limitar o número de medidas nele 

usadas. Deste modo, o BSC força os gestores a dar mais atenção às medidas mais críticas para 

o desempenho da empresa. Kaplan e Norton reforçam, que do mesmo modo, o Balanced 

Scorecard ajuda os gestores a compreender, ainda que implicitamente, muitas das inter-

relações existentes na empresa. Este entendimento pode ajudar os gestores a transcender as 

noções tradicionais sobre as barreiras funcionais, e conduz, por consequência, à melhoria na 

tomada de decisão e à resolução de problemas [8]. 

O Balanced Scorecard não é um template que deva ser aplicado à generalidade das 

empresas ou indústrias. A sua aplicação está dependente de diferentes situações de mercado, 

estratégia de produtos e ambientes competitivos, que exigem scorecards personalizados 

atendendo à situação específica da empresa.  

A partir da publicação de Kaplan e Norton na Harvard Business Review o Balanced 

Scorecard começou a ser progressivamente mais utilizado por todo o tipo de empresas. 

Inicialmente, e até porque foi elaborado tendo em atenção a sua gestão, começou por ser 

aplicado em empresas industriais e de produção. Com o seu crescente sucesso em empresas 

conhecidas como Apple Computer, General Motors e IBM, também organizações sem fins 

lucrativos, entidades governamentais e do sector público tentaram implementar o BSC como 

pilar de um novo modelo integrado de gestão estratégico, de modo a usufruírem do seu 

modelo na sua organização interna.  

3.2 O Modelo proposto por Kaplan e Norton 

Devido à crescente complexidade na gestão das organizações, nos dias que correm, os 

gestores precisam de ser capazes de encontrar desempenho em várias áreas em simultâneo, 

tal como explicam Kaplan e Norton [8]. 

Os mesmos autores desenvolveram um modelo integrado de quantificação do desempenho 

organizacional, como pode ser visto na Figura 3.2. O modelo construído fornece aos gestores 

uma visão global e integrada do desempenho organizacional, que os ajuda a alcançar os seus 

objectivos, procurando a convergência das acções de gestão operacional da organização com 

a visão da mesma.  
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Figura 3.2 – Traduzindo visão e estratégia: as quatro perspectivas do modelo de BSC proposto por Kaplan e Norton [19]. 
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Os mesmos autores introduziram no seu modelo quatro diferentes perspectivas: 

financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento. O BSC proporciona, 

por isso, uma forma operacional equilibrada do desempenho corrente, bem como os 

condutores do desempenho futuro. 

Kaplan e Norton, sugerem que os gestores respondam a quatro questões básicas, cada 

uma dizendo respeito a uma das perspectivas anteriores [8]. 

- Perspectiva dos clientes: 

Como lidar com os clientes? 

- Perspectiva dos processos internos: 

Onde podemos ser excelentes? 

- Perspectiva da aprendizagem e crescimento: 

Como podemos inovar e criar valor? 

- Perspectiva financeira: 

Como nos vêem os accionistas? 

Cada perspectiva agrega um conjunto de objectivos, medidas, metas e acções. Às 

organizações é proposta a utilização de um conjunto limitado de medidas do desempenho, 

que proporcionem um equilíbrio entre medidas externas, voltados para os accionistas e 

clientes, e medidas internas, voltadas para os processos de negócio internos; medidas físicas, 

voltadas para a gestão financeira e medidas intangíveis, voltadas para a aprendizagem e 

crescimento. Deste modo, o equilíbrio entre medidas de resultados, consequência de esforços 

do passado, e medidas que determinem o desempenho futuro poderá ser alcançado. 

3.3 Perspectivas do Balanced Scorecard 

Embora alguns digam que os gestores não possam operar várias medições de desempenho 

em simultâneo, por sentirem que estas se tornam confusas e levam a ambiguidades ou 

mesmos a sinais conflituosos, Kaplan e Norton acreditam que com uma única medição não se 

consegue ver todo o panorama do qual é parte integrante a empresa [20]. 

Estes comparam a gestão empresarial a uma cabine de avião, na qual existe apenas um 

sistema de instrumentação. É, obviamente, impensável para qualquer piloto ter apenas 

informação de um determinado parâmetro, pois pilotar um avião é uma tarefa complexa e 

exige um grande número de parâmetros a ter em consideração, simultaneamente, durante 

toda a viagem. Um único parâmetro pode até conseguir expor a ocorrência de um problema, 

no entanto, não é certo que este provenha directamente de algum defeito nesse parâmetro. 

O problema pode ser consequência de um outro parâmetro, que por estar intrinsecamente 

ligado ao primeiro acaba também por sofrer alterações (ex. O avião perder velocidade porque 

não tem combustível, e não porque os motores avariaram). 

O mesmo se pode dizer da gestão de uma empresa, já que há um conjunto de factores 

críticos de sucesso que devem condicionar as decisões dos seus gestores, bem como ser 

considerados na resolução de problemas e mudanças na empresa. É necessário atender ao 

ambiente no qual esta está inserida, para que quando nele ocorram mudanças a empresa se 

encontre preparada para reagir atempadamente. Considerar somente activos financeiros é, 

actualmente, inaceitável, já que cada vez mais as empresas tomam consciência que é nos 

activos intangíveis que se cria um avanço competitivo sustentável. 

Ainda que o Balanced Scorecard seja constituído por uma diversidade de medidas, e 

possa, por isso, parecer um pouco confuso para alguns, quando é construído de forma 
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apropriada retém um propósito único, já que todas as medidas levam directamente à 

obtenção de uma estratégia integrada [19]. 

Kaplan e Norton afirmam que em primeiro lugar o BSC reúne, num único relatório de 

gestão, muitos dos diversos elementos da agenda de uma empresa competitiva como tornar-

se orientada ao cliente, diminuir o tempo de resposta, melhorar a qualidade, enfatizar o 

trabalho de equipa, reduzir o tempo de lançamento de novos produtos, e fazer a gestão a 

longo prazo. Em segundo lugar, o scorecard protege conta a suboptimização, forçando os 

gestores a considerar todas as medidas operacionais importantes em conjunto, o Balanced 

Scorecard, permite-lhes observar se foi alcançada melhoria numa área à custa de outra [8]. 

3.3.1 Perspectiva dos clientes 

Nenhum negócio existe sem os seus clientes, por isso, muitas empresas têm hoje uma 

missão concentrada só para eles. Tornou-se uma prioridade para os gestores saber como está 

a empresa a satisfazê-los. O Balanced Scorecard exige que os gestores traduzam a sua missão 

no serviço ao cliente, através de medidas que reflictam os factores críticos de sucesso, que 

realmente se traduzem na satisfação dos clientes. 

Algumas das questões que os gestores devem responder antes de escolher as medidas para 

esta perspectiva são: Como lidar com os clientes [8]? Quem são os clientes alvo [21]? Qual o 

valor dos nossos clientes, e quanto é que eles estão disposto a pagar? Como sabemos se 

estamos, verdadeiramente, a entregar valor aos nossos clientes? Como sabemos se estamos a 

ultrapassar as expectativas e lidar com os problemas antes que se tornem queixas [22]?  

A perspectiva dos clientes inclui tipicamente várias medidas genéricas de outcomes de 

sucesso de uma estratégia bem formulada e implementada. As medidas genéricas de 

outcomes incluem satisfação do cliente, retenção e lealdade, novas aquisições, e 

rentabilidade do cliente, mercado e acções. 

Tal como Kaplan e Norton afirmam, enquanto estas medidas podem parecer genéricas 

para todo o tipo de empresas, estas devem ser personalizadas para grupos de clientes alvo, 

de quem a unidade de negócios espera obter o seu crescimento e maior rentabilidade. É 

necessário concentrar a atenção em clientes alvo, de modo a que a empresa se consiga 

destacar dos seus adversários. 

As proposições de valor dos clientes representam os atributos que os fornecedores 

providenciam, seja através dos seus produtos ou serviços, para gerar lealdade e satisfação 

nos clientes alvo. A proposição de valor é o conceito chave para a compreensão dos 

condutores das medidas genéricas [19].   

De acordo com Niven, muitas empresas escolhem a proposição de valor de uma de entre 

as três disciplinas propostas [21]: 

- Excelência operacional: as organizações perseguem uma disciplina de excelência 

operacional centrada em preços baixos, conveniência, e frequentemente em “no frills”. 

- Liderança de produto: líderes de produto estão constantemente a inovar, eles tentam 

injectar no mercado o melhor produto dentro do género.  

- Intimidade com o cliente: as organizações fazem o que for necessário para providenciar 

soluções a necessidades únicas do cliente. Não procuram transacções únicas mas relações a 

longo prazo, construídas sob o profundo conhecimento das necessidades do cliente. 
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Enquanto as proposições de valor variam consoante a organização, Kaplan e Norton 

observaram que um conjunto de atributos comuns existe constantemente nos seus BSC [19]. 

Esses atributos são organizados em três categorias: atributos de produto/serviços, relação 

com o cliente, e imagem e reputação. Atributos de produto/serviço compreendem a 

funcionalidade dos produtos/serviços, o seu preço e a sua qualidade. A dimensão de imagem 

e reputação permite à organização definir-se e aos seus clientes pro-activamente. A 

dimensão de relação do cliente inclui a entrega do produto/serviço ao cliente, bem como o 

seu tempo de resposta e de entrega, e como o cliente se sente por comprar da organização. A 

criação da proposição de valor é apresentada pela Figura 3.2. 

Kaplan e Norton indicam que as preocupações dos clientes são, geralmente, dirigidas para 

quatro principais categorias: tempo, qualidade, desempenho e serviço, e custo [8]. Reforçam 

ainda que, para o BSC funcionar, as empresas devem enunciar claramente metas, ou seja, 

enunciar as quatro principais categorias que preocupam o cliente. Uma das formas da 

empresa saber se está ou não a atingir estas metas é procurar por informação directamente 

nos seus clientes. No entanto, é necessário algum cuidado nas definições de palavras como 

confiável e pontual (on-time), uma vez que estes são geralmente conceitos subjectivos. 

A avaliação dos clientes, explicam Kaplan e Norton, permite ver o desempenho através 

dos seus olhos e a partir daí definir algumas medidas de desempenho que as empresas devam 

adoptar. Algumas empresas chegam mesmo a contratar terceiros para lhes realizar inquéritos 

anónimos, que não são mais que o resultado dos relatórios dirigidos ao cliente. Também 

recorrer a processos de benchmarking, comparação entre a empresa em causa e uma que seja 

tida como referência na mesma área, é outra técnica utilizada para comparar o desempenho 

da empresa com os seus adversários. Muitas empresas introduziram no seu núcleo programas 

de comparação, que lhes permite verificar qual o seu estado num determinada ramo em 

comparação com uma empresa considerada como a melhor, nesse mesmo ramo, e definir 

para si própria os mesmos objectivos tidos como melhor prática pela empresa adversária. 

 

 

 
 

Figura 3.3 – Perspectiva dos clientes: ligando proposições de valor único a medidas centrais de outcome 
[13]. 
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3.3.2 Perspectiva dos processos internos 

Compreender como é criado valor nos processos de negócio é crítico para satisfazer os 

clientes de qualquer empresa. A perspectiva dos processos internos permite identificar os 

processos chave que a empresa deve atingir e sustentar, de modo a continuar a acrescentar 

valor para os clientes e accionistas. 

Esta perspectiva visa responder a questões como: Onde devemos ser excelentes [8]? Para 

satisfazer os nossos accionistas e clientes, em que processos de negócios internos devemos 

ser excelentes [19]? Como é que os processos cumprem com o que os clientes querem e valem 

verdadeiramente [21]? 

Kaplan e Norton afirmam que as medidas baseadas no cliente são importantes, mas que 

devem traduzir-se em medidas capazes de descrever o que a empresa deve fazer 

internamente para alcançar as expectativas dos clientes. Um desempenho excepcional para 

com o cliente depende dos processos, decisões e acções, que ocorrem no âmbito da empresa, 

por isso, os gestores devem concentrar-se nas operações internas críticas, que lhes permitem 

satisfazer as suas necessidades. 

Num ambiente de negócios, em que os produtos e os serviços são facilmente 

reproduzidos, para criar valor é necessário diferenciar a competitividade das organizações 

assente na melhoria contínua dos processos internos [5]. 

Muito do que se faz nos negócios são processos. Buchman, afirma que processos bem 

feitos produzem, de forma eficiente, eficaz e atempadamente, saídas com consistência e 

qualidade [22]. No entanto, as saídas são somente o resultado das actividades do processo e 

das entradas, informação, material e serviços. Por isso, o mesmo autor acrescenta que, a 

melhoria contínua concentra-se no entendimento das relações entre o processo de entrada e 

as actividades desenvolvidas e o processo de saída. Deste modo, torna-se possível alcançar a 

melhoria necessária nos processos internos, e por conseguinte entregar o que os clientes 

querem, onde e ao preço que eles estão dispostos a pagar. 

Em oposição a abordagens tradicionais, que pretendem monitorizar e melhorar processos 

de negócio já existentes, o BSC incorpora ainda outra abordagem, a de identificar processos 

completamente novos nos quais a empresa deve sobressair, de modo a encontrar objectivos 

dos clientes e financeiros [19]. Os processos de inovação são poderosos produtores de 

desempenho financeiro futuro, uma vez que identificam as necessidades dos clientes no 

mercado e criam produtos/serviços que satisfaçam as suas necessidades. 

As empresas devem decidir quais os processos e competências a serem excelentes e 

especificar, para cada um deles, medidas que os descrevam claramente. Essas medidas são 

medidas internas e devem ser o pilar dos processos de negócio que maior impacto têm na 

satisfação do cliente. Portanto, as empresas devem tentar identificar e medir, não só, as 

competências do seu núcleo, mas também, a tecnologia crítica de que necessitam para 

assegurar a sua liderança no mercado.  

Uma vez que muita da acção acorre a nível departamental e postos de trabalho, os 

gestores precisam decompor as medidas a nível local. Deste modo, Kaplan e Norton explicam 

que as medidas ligam os juízos dos gestores de topo, sobre os processos internos chave e 

competências, às acções executadas pelos indivíduos, que afectam o conjunto de objectivos 

da empresa. Esta ligação assegura que os colaboradores de níveis mais baixos da empresa 

tenham metas claramente definidas para acções, decisões e melhoria das actividades que 

contribuirão para a missão global da empresa. 
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Os sistemas de informação desempenham um precioso papel na decomposição das 

medidas seleccionadas. Quando um sinal inesperado aparece no BSC, os executivos podem 

interrogar o sistema de informação e facilmente descobrir qual a fonte do problema. 

A maior preocupação de muitas empresas, identificada por Kaplan e Norton, reside na 

elaboração dos relatórios de rotina, uma vez que a informação neles contida não retrata 

realmente a situação actual da empresa, mas sim a situação da última vez em que todos os 

dados foram recolhidos. Assim, quando os gestores se reúnem não tomam decisões sobre o 

que acontece de momento na empresa, mas sim sobre o que já aconteceu. 

3.3.3 Perspectiva da aprendizagem e crescimento 

As empresas devem olhar além do desempenho financeiro e procurar por crescimento e 

desenvolvimento, implementação de conhecimento, educação e inovação e integra-los nesta 

perspectiva do Balanced Scorecard. Deste modo, para satisfazer as necessidades do cliente, a 

empresa deverá concentrar-se no conhecimento dos colaboradores e na sua constante 

formação, uma vez que o seu capital intelectual se reflectirá na criação de valor. 

Algumas das questões que os gestores devem responder, de modo a tirar o maior partido 

desta perspectiva são: Como podemos inovar e criar valor [8]? Para alcançar a nossa missão, 

como vamos sustentar a nossa capacidade de mudar e inovar [19]? Se queremos alcançar 

resultados ambicioso nos processos internos, clientes e accionistas, onde se descobrem esses 

ganhos [21]? 

Kaplan e Norton explicam que as perspectivas dos clientes e dos processos internos 

identificam os factores críticos para o sucesso competitivo presente e futuro da empresa, 

bem como os parâmetros que esta considera mais importantes para o alcançar [8]. Mas, 

devido a um mercado sempre em mudança, as metas a longo prazo dessas perspectivas têm 

que se ser alteradas e adaptadas às tecnologias futuras. A forte competição global requer que 

as empresas tenham uma melhoria contínua para os seus produtos e processos já existentes e 

tenham a capacidade de introduzir produtos completamente novos com capacidades 

expandidas. 

Os mesmos autores explicam que, a capacidade de inovação, melhoria e aprendizagem de 

uma empresa, está directamente ligada ao seu valor. Isto é, apenas através da capacidade de 

lançar novos produtos, criar maior valor para os clientes, e melhorar continuamente a 

eficiência das operações é que a empresa se torna capaz de penetrar em novos mercados e 

aumentar o seu retorno e limites, ou seja, crescer e daí aumentar o valor dos accionistas. 

A aprendizagem e crescimento organizacional provêm de três principais fontes: das 

pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais [19]. Mas, só é possível retirar o maior 

proveito da capacidade de cada uma destas fontes se existir um investimento por parte da 

empresa na formação contínua das pessoas, no reforço das tecnologias da informação e dos 

sistemas, e no alinhamento de procedimentos e rotinas organizacionais. 

Deste modo, tal como na perspectiva dos clientes onde as medidas são neles centradas, 

na perspectiva de inovação, aprendizagem e crescimento as medidas são centradas nos 

colaboradores da empresa. Kaplan e Norton complementam ainda que estas medidas são uma 

mistura de medidas de outcomes genéricos, como satisfação, lealdade, formação e 

capacidades dos colaboradores, com os produtores específicos dessas medidas genéricas, 

como os índices detalhados de conhecimentos especializados exigidos para o novo ambiente 

competitivo. 
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No que toca ao crescimento e desenvolvimento, deve ser implementado um programa de 

formação e crescimento que se adeqúe à liderança da empresa, de modo a que esta tenha 

hipótese de implementar satisfatoriamente o BSC nessas áreas. Para os gestores e 

supervisores é na arena do crescimento e desenvolvimento onde a organização determina o 

seu destino [22]. 

As medidas desenvolvidas por esta perspectiva são, como afirma Niven, realmente os 

catalisadores de todas as medidas do BSC [21]. O mesmo autor propõe olhar para elas como 

as raízes que inevitavelmente levam ao tronco dos processos internos, passam pelos ramos de 

resultados dos clientes e por último chegam às folhas do retorno financeiro. Esta é uma visão 

semelhante ao modelo causal proposto por Lebas, apresentado no Subcapítulo 2.3. 

3.3.4 Perspectiva financeira 

Como pedra tumular dos negócios, é nas ocorrências financeiras do Balanced Scorecard 

que se estende o trabalho de base para determinar a saúde e o desempenho do negócio, e 

até a sua solvência. As medidas financeiras são uma importante componente do Balanced 

Scorecard, especialmente no mundo dos fins lucrativos [21]. Sem um indicador que 

quantifique o efeito, causado pela melhoria da satisfação dos clientes e da qualidade, em 

retorno financeiro na empresa o valor dos resultados é limitado.  

As empresas que pretendam implementar o BSC devem conseguir primeiramente 

responder a questões como: Como nos vêem os accionistas [8]? Para alcançar sucesso 

financeiro, como devemos aparecer aos nossos accionistas [21]?  

As medidas de desempenho financeiro indicam se a implementação e execução da 

estratégia da empresa estão a contribuir para a sua melhoria. As metas tipicamente 

financeiras são rentabilidade, crescimento e valor dos accionistas. 

Kaplan e Norton indicam que, foram muitos os que criticaram as medidas financeiras 

devido às suas conhecidas inadequações, à excessiva concentração nelas durante a Era 

Industrial e à sua incapacidade em reflectir contemporaneamente acções de criação de valor 

[8]. Também, a análise de valor dos accionistas, shareholder value analysis (SVA), que prevê 

futuros cashflows e o retorno dos descontos para uma estimativa rude do valor corrente, é 

uma tentativa de fazer análise financeira mais avançada. No entanto, esta não há-de passar 

de uma tentativa enquanto o SVA se basear em cashflows em vez das actividades e processos 

que os geram. 

Os mesmos autores assistiram a críticos que foram mais longe ao afirmar que as medidas 

financeiras tradicionais não melhoram a satisfação do cliente, qualidade, tempo de resposta 

ou motivação dos colaboradores, justificando-se que os termos competitivos mudaram. Para 

estes o desempenho financeiro foi o resultado das acções operacionais, e o sucesso financeiro 

seguiu a consequência lógica de realizar correctamente estes fundamentos. Acrescentam 

ainda que por se fazerem melhorias fundamentais nas suas operações, os números financeiros 

tomariam conta de si próprios. 

Um sistema de controlo financeiro bem projectado pode na realidade realçar o programa 

de gestão de qualidade da empresa em vez de o inibir completamente. A alegada ligação 

entre a melhoria no desempenho operacional e sucesso financeiro é actualmente muito ténue 

e incerta. A disparidade entre a melhoria do desempenho operacional e o desapontamento 

das medidas financeiras criam frustração nos gestores mais experientes. Mas a dura verdade é 

que se a melhoria do desempenho falha ao ser reflectida nas linhas mais baixas, os executivos 

devem reexaminar as suposições básicas da sua estratégia e missão [8]. Daí resultar, que nem 
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mesmo todas as estratégias a longo prazo são estratégias lucrativas. O BSC deve conter 

medidas que se liguem numa cadeia de relações de causa e efeito capazes de descrever a 

estratégia na sua totalidade, de outro modo as medidas e estratégia devem ser revistas. 

Kaplan e Norton identificaram que negócios com uma diversidade de produtos ainda na 

fase inicial do seu ciclo de vida identificam três diferentes etapas: rápido crescimento, 

sustentação e resultados [19]. Do mesmo modo descobriram também que as empresas usam 

três temas financeiros para alcançar as suas estratégias de negócio. 

Medidas de satisfação do cliente, desempenho de negócios internos e inovação e melhoria 

são derivadas da visão particular da empresa em relação ao mundo e da sua perspectiva de 

factores críticos de sucesso. Mas essa visão pode não estar necessariamente correcta. Até um 

excelente conjunto de medidas do BSC não garante uma estratégia vencedora. O BSC só pode 

traduzir a estratégia da empresa em objectivos mensuráveis específicos. 

De modo a determinar se os investimentos financeiros estão realmente a criar valor, 

muitas organizações viraram-se para o cálculo do valor económico adicionado, economic 

value added (EVA) [23]. Esta ferramenta permite avaliar as oportunidades de custo de vários 

investimentos alternativos. Também o retorno do investimento, return on investement (ROI) 

e a retorno do activo total, return on assets (ROA), estão entre os indicadores mais 

utilizados. Esta ferramenta apenas pode ser aplicada ao BSC se a sua abordagem estratégica 

não for aplicada, uma vez que o BSC se concentra em gerir activos e recursos e não os meios 

para os financiar. 

Também a actividade baseada em custos, activity based costing (ABC) pode ser inserida 

nesta perspectiva do BSC. O ABC é um modelo analítico que representa como os produtos e 

clientes individuais utilizam diferentes quantidades de serviço prestado por recursos 

indirectos ou de suporte [23]. A sua ligação ao BSC ocorre na componente operacional de 

excelência da perspectiva interna, já que as companhias estão cada vez mais dependentes 

dos colaboradores, porque são estes a fonte de ideias, que produzem qualidade superior e 

redução dos tempos de resposta.  

3.4 Missão, Visão e Valores 

Três conceitos essenciais na elaboração de um Balanced Scorecard são o de missão, visão 

e valores. Conjuntamente permitem direccionar e guiar a organização de forma a alcançar 

sucesso financeiro e reconhecimento da sua imagem no mercado onde se inserem. 

Perguntas aparentemente simples como: Qual a missão da organização? E Qual a sua 

Visão? Que deveriam levar a respostas igualmente simples, deixam ainda muitos gestores sem 

saber como responder. Muitas empresas não têm uma missão e uma visão definidas ou, 

quando têm, estas não estão bem claras ou não são conhecidas por todos os membros da 

organização. 

Missão, visão e valores são instrumentos necessários para definir as estratégias que 

guiarão as acções da organização como um todo, bem como de cada membro em particular, 

fazendo com que haja uma convergência de metas e um direccionamento mais eficaz da 

força de trabalho e dos investimentos. Por isso, além de ser um instrumento de busca da 

eficácia, são também factores de redução de custos para as empresas, uma vez que evitam a 

execução de acções que não estejam direccionadas aos reais objectivos da organização. 

Ainda que as declarações destes três componentes se mantenha mais ou menos estável, a 

maioria das empresas começa com o desenvolvimento da sua estratégia, revendo-as e 
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reafirmando-as. Se a empresa não souber exactamente para onde quer ir, como e porque 

pretende lá chegar, certamente enfrentará problemas no futuro. 

3.4.1 Missão 

A missão define onde a organização se encontra no momento corrente e como esta se 

insere no mundo. Segundo Niven, o conceito de missão define o propósito pelo qual a 

organização existe. A missão examina a raison d’être (razão de ser) da organização e reflecte 

as motivações dos colaboradores no compromisso de trabalho na empresa [21]. A missão da 

empresa só pode ser alcançada quando todos os elementos trabalham colectivamente com o 

objectivo de contribuir com algo que produza valor para a sociedade. No entanto, é 

necessário que todos os elementos compreendam do mesmo modo o seu conceito, senão 

poderá levar a que conjuntos de elementos trabalhem com objectivos que traduzem uma 

missão divergente à da organização. 

Os gestores devem descrever a missão da organização, de forma a reflectir sobre o que 

esta deve seguir. No entanto, durante a sua formulação devem ser também envolvidos 

elementos de todos os níveis organizacionais, já que sem a sua participação se torna mais 

difícil defini-la, e esta é também uma forma de estimular a organização no seu todo. Apesar 

da missão ser específica de cada organização, defini-la implica responder a perguntas como: 

Onde estamos? Qual o nosso negócio? Quem é o nosso cliente? Que satisfação quer o cliente 

quando comprar o nosso produto? 

A missão vai permitir um alinhamento em toda a organização, pois todos os seus 

elementos trabalham de modo a atingir um objectivo comum. Esta vai ainda servir de critério 

geral para orientar a tomada de decisões, para definir objectivos e auxiliar na escolha das 

decisões estratégicas. Do mesmo modo, a missão deve funcionar como um farol para onde 

todos os elementos da organização se devem orientar [21]. 

3.4.2 Visão 

A visão torna-se tangível com a definição da missão. Esta deve ser inspiradora, clara, 

concisa e coerente com a missão, de modo a que todos a compreendam e sintam. Ela 

descreve o que a organização deseja alcançar, ou seja, quais as aspirações que esta tem para 

o futuro em termos dos seus objectivos fundamentais e direcção estratégica. A sua afirmação 

fornece um conjunto claro de direcções e expectativas, as quais permitem conceber toda a 

estratégia [24]. 

A visão é um termo a longo prazo, que descreve como a organização gostaria que o 

mundo no qual está inserida fosse. Kaplan e Norton afirmam que a visão não deve ser apenas 

inspiração, mas também ser mensurável, de modo a ser alcançada. A pergunta que qualquer 

organização deve responder é: Para onde queremos ir? E o que queremos alcançar? 

A imagem e reconhecimento da organização no meio em que está inserida dependem 

fundamentalmente da sua visão. A visão funciona muitas vezes como uma fonte de inspiração 

que incentiva os colaboradores da empresa a querer fazer sempre mais, maior e melhor.  

A visão deve também ser passada a todos os elementos constituintes da organização. A 

sua comunicação pode ser feita de duas maneiras: uma mais óbvia, através da missão e outra 

menos óbvia através da liderança. Apesar de poder ser menos óbvia a segunda é talvez a 

melhor, baseando-se na capacidade de persuasão da liderança, através do comportamento 

dos líderes na exposição da visão [21]. 
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As principais diferenças entre Missão e Visão são identificadas por: 

- A Visão é o que se sonha para o negócio, enquanto a Missão identifica o negócio; 

- A Visão diz para onde vamos, enquanto a Missão diz onde estamos; 

- A Visão é inspiradora, enquanto a Missão é motivadora. 

3.4.3 Valores 

Os valores de uma empresa determinam o seu comportamento desejado, carácter e 

cultura. São elementos motivadores que direccionam as acções das pessoas na organização, 

contribuindo para a unidade e a coerência do trabalho. Sinalizam o que se persegue em 

termos de padrão de comportamento de toda a equipa na busca da excelência. 

Estes valores devem ser definidos de forma a serem intemporais e reflectirem a 

verdadeira essência da organização, que quando correctamente definidos traduzem-se numa 

vantagem competitiva. No entanto, a imagem e reconhecimento da organização estão 

intimamente ligadas aos seus valores. Niven descreve os valores como princípios pelos quais a 

organização e os seus elementos se guiam. Eles representam as crenças pelas quais trabalham 

os seus colaboradores todos os dias [21]. 

3.5 Estratégia 

Após a descrição de missão, visão e valores é preciso estabelecer uma ligação entre elas. 

É através da estratégia que estes conceitos se interligam e é esta que possibilita alcançar o 

bom desempenho dos sistemas de medição. A estratégia permite ter como ponto de partida a 

missão da empresa, e através de objectivos e eixos estratégicos ou linhas de acção globais, 

alcançar a visão da empresa, atendendo sempre aos seus valores. A Figura 3.4 representa de 

forma simples o caminho estratégico que uma organização precisa percorrer, desde a sua 

missão inicial, até ao seu destino final, a sua visão. 

Vários autores, como Kaplan e Norton, e Porter descrevem detalhadamente a estratégia, 

a sua evolução e implementação dentro dos SMD, e em especial no BSC, e ainda as várias 

dificuldades encontradas quando aplicadas a empresas [25, 26, 27, 28, 23, 29]. 

 

 

 
 

Figura 3.4 – Percurso estratégico, através do qual uma organização atinge a sua visão a partir da sua 
missão. 
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Porter definiu que a estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, que envolve 

um conjunto de diferentes actividades. A essência do posicionamento estratégico é escolher 

actividades diferentes daquelas que os adversários possuem. Reforçou ainda que, a estratégia 

é fazer trade-offs na competição, ou seja, saber escolher o que deve e não deve ser feito. E 

por último, acrescentou que a estratégia é criar forma entre as actividades da empresa. O 

sucesso da estratégia depende da realização de muitas coisas bem feitas, correctamente 

interligadas entre si [26]. 

A ideia de definir estratégias surge devido aos mercados cada vez mais competitivos, 

caracterizados por rápidas mudanças tecnológicas e introdução de novas empresas, 

concorrentes às já existentes no mercado. Tornou-se, portanto, necessário que as empresas 

tivessem alguma vantagem estratégica sobre as suas rivais, de modo não só a obter lucro, 

mas também a manter a sua posição no mercado.  

Se as empresas compreenderem o que influencia a sua lucratividade, então conseguirão 

desenvolver estratégias que levem ao lucro a longo prazo, tornando-as referências para os 

clientes específicos que satisfazem. Para alcançar essas estratégias as empresas precisam 

estar cientes dos principais obstáculos existentes no mercado onde estão inseridas. Porter 

identificou as cinco forças competitivas que moldam a estratégia, definindo os seus principais 

obstáculos, e as oportunidades que daí podem advir [27]. A Figura 3.5 apresenta a rivalidade 

existente entre as empresas, através das principais forças definidas por este autor. 

As empresas tiveram que tornar-se progressivamente mais flexíveis, melhorando os seus 

processos e produtos, de modo a responderem mais rapidamente às exigências dos clientes e 

a tornarem-se mais eficientes. Só desta forma, as empresas conseguem destacar-se e 

sobressair num mercado tão atribulado e competitivo. 

 

 

 
Figura 3.5 – As cinco forças competitivas que moldam a estratégia [27]. 
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Muitas vezes as empresas recorrem a técnicas de benchmark, ou seja, comparam os seus 

processos ou produtos em determinadas áreas com empresas tidas como referências no 

mercado. No entanto, este tipo de técnica se não for usada com cuidado leva as empresas a 

convergir para os mesmos produtos ou processos, levando inevitavelmente, a que deixe de 

haver distinção entre elas. 

Começou então a surgir no seio das empresas a compreensão de que para se distinguirem, 

não só precisavam melhorar o que as empresas rivais faziam, como precisavam ser diferentes, 

ou seja, escolherem deliberadamente um conjunto de actividades específicas que 

entregassem uma mistura única de valor [26]. 

Assim, as empresas deixaram de tentar alcançar todos os possíveis clientes e começaram 

por especificar um público-alvo que beneficiaria de toda a sua atenção para satisfazer as suas 

necessidades. A tentativa de competir em diferentes áreas em simultâneo gera não só 

confusão e redução da concentração do propósito da empresa, como ainda acarreta 

compromissos e inconsistência na busca por crescimento, destruindo a vantagem competitiva 

com os seus clientes alvo. Foi essa uma das razões porque apareceram os trade-offs. As 

empresas começaram a ganhar consistência na sua imagem e reputação, aumentando a sua 

credibilidade com o público-alvo escolhido. 

Deste modo, embora empresas rivais tentem imitar estas empresas, quer nos produtos ou 

processos, existirá já uma relação entre a empresa e o público muito difícil de quebrar, já 

que para além de anos a ganhar a confiança e credibilidade junto do cliente, estas empresas 

definiram estratégias que as suas adversárias não entendem, nem conseguem copiar. Quando 

as actividades se complementam entre si, os adversários pouco beneficiarão da imitação de 

apenas algumas actividades, a menos que eles descodifiquem todo o sistema com sucesso. 

A implementação da estratégia deve ser feita por gestores que queiram e tenham a 

capacidade de tomar decisões. Nas escolhas estratégicas é tão importante saber o que fazer, 

como saber o que não deve ser feito. Escolher um público-alvo e qual os produtos e serviços 

que a empresa deve prestar são fundamentais para desenvolver a estratégia.  

A comunicação da estratégia a todos os níveis da organização não é suficiente para o seu 

desenvolvimento. Para mudar os comportamentos e implementar as opções estratégicas 

definidas, é necessário integrar as estratégias das unidades de negócios na estratégia global, 

promovendo a sinergia de recursos físicos e financeiros, conhecimentos e competências [5]. 

Muitos tentam ainda implementar a sua estratégia de negócio, dando aos colaboradores 

uma descrição bastante limitada do que estes têm de fazer e da importância dessas tarefas 

serem feitas [25]. Mas os gestores como núcleo da estratégia, devem definir e comunicar à 

organização o seu posicionamento estratégico no mercado, bem como explicar quais são as 

características que tornam a sua posição única e consistente em comparação com as 

empresas competidoras. As vantagens competitivas surgem através da consistência, que torna 

mais fácil a comunicação da posição estratégia com clientes e accionistas, permitindo ainda 

alcançar a sua lealdade. 

Daí que a estratégia exija uma disciplina constante e uma comunicação clara [26]. Devido 

à dinâmica no mercado competitivo é necessário que exista uma continuidade na estratégia, 

ou seja, a estratégia deve ser capaz de se alterar e adaptar às novas exigências do mercado. 

A continuidade da estratégia consiste na melhoria progressiva da eficiência dos seus 

produtos/serviços, bem como no desenvolvimento de novas abordagens que permitam 

aumentar as suas vantagens competitivas. 
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Figura 3.6- O ciclo estratégico descrito por cinco etapas[28]. 

 

Para desenvolver a estratégia da empresa deve ser criado um sistema de gestão fechado. 

Kaplan e Norton desenvolveram um sistema em malha fechada que integra cinco etapas, e 

que permite executar uma estratégia bem sucedida se as empresas compreenderem o ciclo 

de gestão que liga a estratégia às operações e souberem que ferramentas aplicar em cada 

etapa do ciclo [28]. 

Estes autores explicam como as empresas devem começar por desenvolver as declarações 

da estratégia e de seguida traduzi-la em objectivos específicos e iniciativas de um plano 

estratégico. Esse plano deve ser usado como guia, a empresa mapeia planos operacionais e 

recursos necessários para alcançar estes objectivos. Enquanto estes planos são executados 

pelos gestores, estes monitorizam continuamente os resultados internos e dados externos, 

dos seus competidores e do ambiente de negócio, aprendendo progressivamente a interpreta-

los e verificar se as estratégias implementadas são bem sucedidas. 

Caso a estratégia se apresente desactualizada ou com falhas, devido a revisões 

periódicas, são tomadas as medidas necessárias à sua correcção através do início de um novo 

ciclo estratégico. Esse ciclo estratégico é apresentado na Figura 3.6, no qual está 

representado o diagrama que descreve como é realizada a interligação das várias etapas.  
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3.6 Objectivos, medidas, metas e acções 

Cada perspectiva do BSC inclui objectivos, indicadores, metas, e acções a desenvolver, 

necessárias para o cumprimento dos objectivos estratégicos. 

A tradução da missão, valores, visão e estratégia deve ser traduzida numa linguagem que 

motive o desempenho e garanta o entendimento da meta da organização. As ferramentas 

usadas para isso são os objectivos e as medidas. Estas vão permitir contar a história da 

estratégia implementada, bem como permitirá ter a noção da eficiência da organização ao 

longo do tempo através da análise dos resultados. 

3.6.1 Objectivos 

Os objectivos surgem entre a estratégia, a qual define as actividades e as escolhas que 

irão destacar a empresa das adversárias, e as medidas de desempenho, seleccionadas para 

medir a sua eficiência global. Por isso, torna-se necessário definir um conjunto de objectivos 

estratégicos que descrevam o que deve ser feito de modo a executar a estratégia proposta. 

Deste modo, os objectivos são afirmações consistentes, que identificam e descrevem 

especificamente o que deve ser desempenhado de forma correcta, de modo a que a 

estratégia seja implementada com sucesso. Os objectivos criados actuarão como a ligação 

entre as estratégias de alto nível seleccionadas e as medidas de desempenho usadas para 

determinar o progresso da organização relativamente às suas metas. 

Os objectivos estratégicos são a tradução quantitativa e qualitativa da estratégia da 

organização, tomando como referência as quatro perspectivas: financeira, clientes, processos 

internos, aprendizagem e crescimento. Os objectivos estão organizados em mapas 

estratégicos estabelecendo relações de causa e efeito entre si. Estes mapas permitem a todos 

os indivíduos da organização entender a estratégia, e o modo como se podem transformar 

activos intangíveis em resultados tangíveis [25]. 

3.6.2 Medidas 

O BSC é, como já foi anteriormente referido, um sistema de medição de desempenho com 

um equilíbrio entre medidas financeiras, e medidas não financeiras. Deste modo, devem ser 

escolhidas medidas de desempenho com especial cuidado. 

Estas podem ser classificadas em três diferentes tipos, segundo Parmenter [30]: 

- Indicadores críticos de resultado, key result indicators (KRIs): descrevem o que foi 

feito numa determinada perspectiva; 

- Indicadores de desempenho, performance indicators (PIs): descrevem o que deve ser 

feito; 

- Indicadores críticos de sucesso, key performance indicators (KPIs): descrevem o que 

deve ser feito para elevar o desempenho drasticamente. 

O mesmo autor reforça que muitas empresas não sabem usar correctamente as medidas 

de desempenho, misturando os três tipos de medidas apresentado e trabalhando com 

medidas que não traduzem o sucesso medido pelos seus objectivos. 

Explica ainda que os indicadores críticos de resultado são muitas vezes confundidos com 

indicadores críticos de sucesso. Mas estes apenas descrevem o resultado de acções passadas, 

medidas com uma periodicidade mensal ou quadrimestral, indicando se o caminho que a 
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empresa segue tem a orientação que se deseja para a empresa. No entanto, estas medidas 

não são capazes de melhorar esses resultados, pois não dizem como o fazer. 

Indicadores de desempenho permitem identificar as actividades e procedimentos que não 

estão a atingir os resultados pretendidos, ou seja, permitem situar a empresa em relação aos 

seus objectivos definidos para os processos e corrigir desvios, bem como medir se foram 

obtidas ou não melhorias. No entanto, tal como os KRIs também estas medidas não descrevem 

o que deve ser feito para os melhorar. 

Por último, os indicadores críticos de sucesso representam um conjunto de medidas 

focadas em aspectos organizacionais que são as mais críticas para o sucesso corrente e futuro 

da organização. Logo, informam como é medido e acompanhado o sucesso de cada objectivo, 

e descrevem as acções necessárias a ser tomadas para alcançar uma meta, tendo no entanto 

impacto positivo sobre as outras medidas pertencentes a diferentes perspectivas do BSC [20]. 

O mesmo será dizer, que alcançar o sucesso individual nessa medida, se reflectirá no sucesso 

global da empresa. 

As KPIs devem ser medidas periodicamente com uma frequência diária ou semanal, e não 

devem ser medidas traduzidas em unidades financeiras, uma vez que tal característica é 

relativa às KRIs. 

Muitas vezes associado às medidas surgem os conceitos de lagging e leading. Estes termos 

lagging, referente a acontecimentos passados e leading, referente a acontecimentos 

correntes e futuros, são como afirma Parmenter, muitas vezes confundidos. No entanto, com 

a definição das medidas introduzida por este autor, os indicadores de resultados, lagging 

indicators são os KRIs e os indicadores indutores, leading indicators são os PIs e os KPIs. 

No BSC devem ser introduzidos todos estes diferentes tipos de medidas, com até dez 

medidas KRIs e até cerca de vinte de uma mistura entre KPIs e PIs [30]. Deste modo, o BSC 

deve ser a combinação adequada de resultados e impulsionadores do desempenho ajustados à 

estratégia da organização, para que este esteja equilibrado. 

3.6.3 Metas 

Uma meta pode ser definida como a representação quantitativa de uma medida de 

desempenho num determinado ponto futuro, como afirma Niven [21]. Esta indica o nível de 

desempenho esperado ou a taxa de melhoria requerida para cada medida. As metas podem 

ser alteradas ao longo do tempo, permitindo uma evolução do desempenho ligado aos 

objectivos estratégicos, sem, contudo, ser necessário alterar estes últimos. 

As metas dependem da característica temporal dos objectivos, ou seja, se estes são 

objectivos a curto ou longo prazo. Da mesma forma, Niven distinguiu as metas consoante o 

prazo e o esforço adicional necessário para que sejam atingidas: 

- Metas a longo prazo: são metas muito ambiciosas, nas quais os objectivos demoram 

entre 10 a 30 anos para atingirem a sua meta e são necessários muitos recursos e processos 

para o seu sucesso; 

- Metas a médio prazo: são metas prolongadas, nas quais os objectivos demoram entre 3 

a 5 anos para atingirem a sua meta e são necessários alguns recursos e processos para o seu 

sucesso; 

- Metas a curto prazo: são metas incrementais, nas quais os objectivos demoram até um 

ano a atingirem a sua meta e são necessários poucos recursos e processos para o seu sucesso. 
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As metas a longo prazo definem a visão futura da empresa, e decompõem-se num 

conjunto de metas de médio prazo, que por sua vez analisam os resultados do desempenho 

provenientes das metas a curto prazo. 

3.6.4 Acções 

As acções, também designada por iniciativas, são planos de acção, actividades, programas 

ou projectos específicos associados às metas de desempenho, fixadas ao longo do tempo, que 

devem ser implementados com o fim de permitir alcançar ou mesmo ultrapassar essas metas. 

Embora as metas sejam o que se quer atingir das medidas de desempenho, para as alcançar é 

necessário determinar quais os investimentos necessários nas acções que garantam um 

resultado positivo. 

Cada iniciativa deve produzir uma melhoria local na área em que estiver concentrada a 

melhorar. É necessário por isso definir as acções correctas, de modo explícito, para que estas 

apoiem os processos e medidas de gestão e assegurem as metas definidas no BSC. 

Projectos que não ajudem a alcançar a estratégia da organização são improdutivos, bem 

como o uso de capital financeiro e recursos humanos pode levar a que a organização perca a 

sua vantagem estratégica face aos seus competidores. 

Metas que não usufruam do apoio das iniciativas, não têm definido o modo como podem 

alcançar o sucesso dos seus objectivos. No entanto, iniciativas sem metas não sinalizam se os 

seus resultados são ou não atingidos como esperado, ou proporcionais a valores pré-definidos. 

3.7 Mapas estratégicos e relações de causa e efeito 

Mapas estratégicos e relações causa e efeito só fazem sentido juntos, quando se pretende 

desenvolver a estratégia de uma organização. Para elaborar um mapa estratégico torna-se 

necessário transformar a estratégia, um conceito teórico e abstracto, em algo prático e 

concreto [5]. A estratégia deve então traduzir-se num conjunto de hipóteses, descritas por 

relações de causa e efeito, podendo mesmo adaptar-se a condições do tipo se-então (if-

then), que relacionam entre os objectivos das perspectivas que constituem o BSC. 

Sem esse conjunto de relações causa e efeito que interligam objectivos ao longo do mapa 

estratégico, este não seria mais que um conjunto desordenado de objectivos financeiros e 

não financeiros. É portanto necessário criar um método capaz de documentar e testar esse 

conjunto de hipóteses inerentes à estratégia, de modo a reflecti-la em toda a organização. 

Esse método permite estabelecer as relações de causa e efeito entre objectivos em 

cadeia, ou seja, interligar as diversas perspectivas de uma forma ordenada, por níveis, e 

consequentemente, levar ao sucesso dos objectivos finais da organização. Os mapas 

estratégicos providenciam essa representação visual dos objectivos críticos da empresa e das 

relações essenciais existentes entre eles, que permitem alcançar o desempenho 

organizacional. Deste modo, todos os objectivos que não contribuam para a realização da 

estratégia, ou que não sejam integrados na cadeia de relações causa e efeito, não devem 

constar no mapa estratégico e consequentemente do BSC. 

Os gestores devem reflectir sobre que objectivos introduzir nos mapas estratégicos, 

atendendo à missão e visão da organização e às suas prioridades, uma vez que a sua escolha é 

crucial para o sucesso do negócio. De uma perspectiva mais abrangente, os mapas 

estratégicos mostram como uma organização irá converter as suas iniciativas e recursos em 
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outcomes tangíveis. Os executivos de topo devem inicialmente rever a sua afirmação de 

missão e os seus valores e a partir dessa informação os gestores podem desenvolver a visão 

estratégica, criando uma imagem clara da meta da empresa. 

Os mapas estratégicos são uma ferramenta que permite às empresas realizar a 

comunicação da estratégia e dos processos e sistemas que a ajudam a ser implementada. Eles 

dão aos empregados uma linha de visão em como os seus trabalhos estão ligados a todos os 

objectivos da empresa, possibilitando-lhes trabalhar coordenadamente, de forma conjunta 

para atingir as metas desejadas da empresa [25].  

O envolvimento dos autores Kaplan e Norton em múltiplas empresas, permitiu-lhes 

desenvolver um template standard que os gestores podem usar para desenvolver os seus 

mapas estratégicos [25]. O template providencia um modelo e linguagem que permite 

descrever qualquer estratégia. Um mapa estratégico permite à organização descrever e 

ilustrar, em linguagem clara e simples, os seus objectivos, medidas, metas e 

acções/iniciativas, e as ligações que são as fundações para direccionar a estratégica. O 

template apresentado pelos autores contém as quatro diferentes perspectivas do Balanced 

Scorecard, e pode ser observado na Figura 3.7. 

Kaplan e Norton descrevem a construção dos mapas estratégicos e a relevância que cada 

uma das perspectivas exerce sobre ele. Como explicam os construtores deste mapa, a melhor 

forma o construir é começar pelo nível mais alto e ir progredindo até ao nível mais baixo. 

Assim, a concentração inicial vai para o destino final e só depois para a definição do percurso 

e dos caminhos que guiarão a ele. Após definida a meta da organização, compete à estratégia 

definir a lógica de como alcançar esse destino [25, 29]. 

 

 
 

Figura 3.7- Template do mapa estratégico proposto por Kaplan e Norton [14]. 
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Descrevendo sucintamente o template elaborado por Kaplan e Norton, deve começar-se 

pela estratégia financeira com o objectivo de aumentar o valor dos accionistas. As empresas 

têm dois componentes base para a sua estratégia financeira: crescimento das receitas e 

produtividade. Geralmente, a última é, também, dividida em duas partes: melhorar a 

estrutura de custo da empresa através da redução directa e indirecta das despesas, e usar 

activos mais eficientemente através da redução de trabalho e capital fixo necessário para 

apoiar um dado nível de negócio. 

Como os mesmos autores explicam o núcleo de qualquer estratégia de negócio é a 

proposição de valor do cliente, a qual descreve a mistura única de produtos e serviços, 

relações com o cliente, e imagem global que a empresa oferece. Isso define como a empresa 

se diferenciará dos seus competidores, para atrair, reter e estabelecer relações sólidas com 

os clientes alvo. A proposição de valor é crucial porque ajuda as organizações a interligar os 

seus processos internos com outcomes melhorados com os clientes [25]. 

As empresas esforçam-se por alcançar excelência numa das três proposições de valor, 

excelência operacional, liderança de produto ou intimidade com o cliente. A identificação da 

proposição do cliente permite à empresa saber quais as classes e tipos de cliente a ter como 

alvo. 

Para que a empresa possa determinar os meios pelos quais alcançará a melhoria na 

produtividade, atingindo os seus objectivos financeiros, e a proposição de valor dos clientes, 

que a diferencie das restantes, esta necessita inicialmente definir uma imagem clara das suas 

perspectivas financeira e dos clientes [29]. A perspectiva dos processos internos capta estas 

actividades organizacionais críticas, em quatro processos de alto-nível: construir o franchise 

através da inovação de novos produtos e serviços, através da penetração em novos mercados 

e segmentos dos clientes; aumentar o valor dos clientes através de relações sólidas com 

estes; alcançar excelência operacional através da melhoria da gestão das cadeias de 

fornecedores, custo e qualidade e tempo de ciclo dos processos internos, utilização dos 

activos, e gestão de capacidade; e ser um bom cidadão colectivo através do estabelecimento 

de relações eficazes com os accionistas externos. 

Os autores constataram que muitas empresas expõem uma estratégia que apela à 

inovação ou ao desenvolvimento de relações sólidas com os clientes, escolhendo erradamente 

medir apenas o custo e qualidade das suas operações, e não as inovações ou a gestão dos seus 

processos com os clientes [25]. Estas empresas definem estratégias incompletas que não lhes 

permite alcançar os objectivos propostos, uma vez que não possuem o modo nem as medidas 

correctos para as medir. Por isso, é frequente, a existência de muitos problemas na 

implementação das suas estratégias de crescimento. 

A perspectiva de aprendizagem e crescimento é a base do mapa estratégico, a qual 

define as competências e habilidades, a tecnologia, e a cultura colectiva fundamentais, 

necessárias para apoiar a estratégia da empresa. Estes objectivos permitem à companhia 

alinhar os seus recursos humanos e informação tecnológica com a estratégia. 

Especificamente, a organização deve determinar como vai satisfazer os requisitos dos 

processos internos críticos, a diferenciação da proposição de valor, e as relações com os 

clientes. Embora, as equipas executivas se tenham apercebido da importância desta 

perspectiva, Kaplan e Norton constatam que surgem ainda problemas aquando da definição 

dos correspondentes objectivos estratégicos. 
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Estes afirmam também que a estratégia deve descrever como a empresa alcançará os 

seus outcomes de satisfação de colaboradores, clientes e accionistas desejados. O “como” 

deve incluir a proposição de valor na perspectiva dos clientes, a inovação, a gestão dos 

clientes, e operação dos processos na perspectiva dos processos internos; e as habilidades dos 

colaboradores e a capacidade da informação tecnológica na perspectiva de aprendizagem e 

crescimento [25]. 

A implementação de mapas estratégicos nos níveis mais baixos da empresa ajuda a 

detectar e preencher as principais lacunas na estratégia, e por isso, um dos maiores 

benefícios dos mapas estratégicos será a sua habilidade de comunicar a estratégia a toda a 

empresa. 

Muitas empresas constroem scorecards para os accionistas, e não scorecards estratégicos, 

através do desenvolvimento de um sistema de medição equilibrado sobre três grupos 

dominantes constituídos por: colaboradores, clientes e accionistas. Os mapas estratégicos 

permitem identificar quando os scorecards são ou não verdadeiramente estratégicos. Outro 

tipo de scorecards que limita o sucesso da empresa é a construção de scorecards de 

indicadores críticos de desempenho [29]. 

A estratégia implica o movimento da empresa desde a sua posição corrente até à sua 

posição futura, desejada mas incerta. Como a organização nunca esteve nessa posição futura, 

o caminho a percorrer para essa incógnita consiste numa série de hipóteses interligadas. O 

mapa estratégico tem, por isso, a função de contar a história da estratégia e não a da sua 

elaboração, através de relações causa e efeito explícitas e testáveis.  

3.8 O Balanced Scorecard como ferramenta de comunicação 

A estratégia permite contar a história de uma organização, devendo esta ser conhecida 

por todos os seus elementos, desde o nível de topo até ao nível operacional. Mas, para que 

todos os elementos a conheçam é necessário que tenham feito parte da sua implementação 

ou então que esta lhes seja explicada pelos gestores do nível em que se encontram. O mesmo 

será dizer que a sua divulgação só é possível porque existe comunicação entre eles. 

O Balanced Scorecard é por isso considerado também uma ferramenta de comunicação, já 

que a comunicação é um atributo básico e poderoso de todo o sistema [21]. Um BSC bem 

construído descreve a estratégia da organização e faz com que a sua visão e estratégias, por 

vezes vagas e imprecisas, ganhem vida através da escolha de medidas de desempenho claras 

e objectivas. 

Caso não exista essa comunicação entre os elementos da organização é possível que a 

estratégia pela qual pretende atingir a sua visão não seja conhecida por alguns dos seus 

elementos, levando a que estes trabalhem contrariamente aos seus objectivos, muitas vezes 

por falta de conhecimento. O BSC é uma ferramenta de melhoria contínua, e por isso em 

modificação progressiva, que se não acompanhar o progresso das alterações desempenhadas 

pelos trabalhadores, devido à falta de comunicação entre os vários níveis organizacionais, 

pode estar condenado ao falhanço, e consequentemente o mesmo se aplica à organização. 

Os gestores detêm o papel principal, no que à comunicação diz respeito. São também os 

grandes responsáveis por introduzir, incentivar e assegurar a sua implementação bem 

sucedida por toda a organização. É necessário garantir que a comunicação não é feita apenas 

num sentido, mas sim de modo dinâmico entre gestores e trabalhadores. Só a partir da 

resposta por parte dos trabalhadores é que os gestores obtêm as informações necessárias 
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sobre o estado corrente dos produtos/serviços e processos da organização. Posteriormente, 

pode ser realizada a comparação entre o estado actual e o desejado e proceder à tomada de 

decisões ou resolução de problemas.  

A comunicação permite aos colaboradores sugerir e discutir ideias estratégicas, aprender 

com resultados inesperados, dialogar sobre acções correntes ou inferir sobre alterações 

futuras na visão, clientes alvo ou mercado em que se inserem. Para isso, é necessário que a 

organização entenda a relevância dos seus trabalhadores, e principalmente dos 

conhecimentos que estes possuem. 

Um sistema de comunicação da estratégia, cuidadosamente planeado e implementado, 

provou ser um forte aliado na luta do esclarecimento a todos os colaboradores e um apoio 

vitorioso para o desenvolvimento dos processos do BSC [21]. Se todos os indivíduos 

pertencentes à organização compreenderem que o seu trabalho é importante para a levar a 

alcançar os objectivos de curto prazo, e consequentemente de longo prazo, sentir-se-ão mais 

motivados e empenhados para trabalhar, pois sabem que contribuem activamente para o 

sucesso da organização. 

Deste modo, a comunicação funcionará como um apoio aos planos empresariais, 

permitindo aos colaboradores, de qualquer nível organizacional, entenderem os porquê, 

como, quando, quem, e o quê da implementação dos scorecards. Um sistema de comunicação 

visa, por isso, oferecer o ganho de compreensão, providencia formação, encoraja a 

participação, cria entusiasmo e gera resultados às partes interessadas.  

3.9 Modelo de Alinhamento 

O modelo de alinhamento refere-se ao processo de desenvolver um BSC em cada nível da 

organização. Estes scorecards permitem o alinhamento de toda a organização pelo scorecard 

de mais alto nível, através da identificação das medidas e objectivos estratégicos dos 

departamentos e grupos de mais baixo nível, que serão usados para seguir os seus progressos 

e concretização das metas globais da organização [21]. 

Muitos gestores fizeram do seu scorecard de alto nível a primeira peça do programa que 

liga todos os indivíduos desde a linha de montagem até ao quadro de executivos através duma 

serie de BSC em cadeia [31]. Na maioria dos casos os scorecards de baixo nível incluem 

medidas que reflectem oportunidades e desafios específicos nesse nível. 

O alinhamento propõe um desafio estratégico para a maior parte das organizações, 

porque é multidimensional, envolvendo sinergias financeiras, venda de produtos cruzados e 

soluções únicas de entrega de serviços aos clientes e partilha do conhecimento pela 

organização. O alinhamento precisa ser planeado e executado cuidadosamente para 

maximizar o valor dos accionistas.   

Como Kaplan e Norton explicam, o valor pode ser criado de várias formas através da 

sinergia nas várias perspectivas do BSC. A sinergia financeira de topo gira em torno de 

questões como as de onde investir, como equilibrar o risco e como criar marcas registadas. A 

sinergia dos clientes realça as relações com eles, oferecendo-lhes uma gama de produtos e 

serviços que complementam diferentes unidades de negócio. Sinergias dos processos internos 

podem ser criadas através da geração de escalas económicas em actividades como 

intervenção, logística e infra-estrutura. Sinergias de aprendizagem e crescimento podem ser 

geradas através do desenvolvimento e partilha de activos intangíveis críticos que incluem 

pessoas, tecnologia, cultura e liderança [31]. 
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Quando uma organização alinha as suas actividades nas suas unidades de negócio e 

suporte, cria fontes adicionais de valor. A Figura 3.8 apresenta esquematicamente o que foi 

referido sobre a forma de criar valor a partir das sinergias das várias perspectivas. 

A maioria das grandes empresas está dividida em unidades de negócio. O desafio é 

coordenar as actividades dessas unidades e elevar as suas habilidades em benefício da 

organização como um todo, já que por vezes estas unidades estão dessincronizadas e 

trabalham com propósitos cruzados. 

As unidades de suporte oferecem conhecimento especializado que pode ser 

produtivamente divulgado pela organização para tarefas como gestão de recursos humanos, 

divulgação de informação tecnológica e gestão de casos legais. Estas unidades devem 

compreender as estratégias globais da empresa e das unidades de negócio e alinha-las 

adequadamente entre si. Devem criar planos para adquirir, desenvolver e entregar os seus 

serviços estratégicos às unidades operacionais. As unidades de suporte devem ainda avaliar o 

seu desempenho usando técnicas como acordos de nível de serviço, resposta interna dos 

clientes, avaliação pelos clientes e auditorias internas. 

É necessário alinhar também quadros e investidores, uma vez que se pretende maximizar 

o valor dos accionistas. Assim, os gestores precisam ser monitorizados cuidadosamente para 

que possam actuar atendendo aos interesses deles. No entanto, Kaplan e Norton concluíram 

que os quadros falham frequentemente na delegação das suas responsabilidades porque têm 

um tempo limitado e informação inadequada. Um sistema de administração construído em 

redor do BSC contribui para que os quadros estejam equipados para uma melhor distribuição 

das responsabilidades dos gestores [31]. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.8 – Criação de valor através das sinergias de cada uma das perspectivas [31]. 
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Os mesmos autores definem que o primeiro nível do scorecard da empresa é constituído 

por medidas de desempenho, metas e iniciativas. Este scorecard pode tornar-se a base para 

discussões entre directores gerais e o quadro informativo. Depois vêm os scorecards 

executivos onde o quadro e os compromissos de compensação podem ser usados para 

seleccionar, avaliar e recompensar executivos mais experientes. Os scorecards podem depois 

ir até ao mais baixo nível, o scorecard pessoal que permite ao funcionário definir quais os 

seus objectivos, metas e acções que ajudam a sua unidade a alcançar o sucesso. A Figura 3.9 

mostra o modelo de alinhamento desenvolvido para três níveis organizacionais em cadeia.  

Parceiros estratégicos externos incluem fornecedores, clientes e alianças críticos. A 

abordagem do BSC ajuda a alcançar um consenso sobre os objectivos para os 

relacionamentos. O processo cria um entendimento e confiança através de laços 

organizacionais, reduz o custo das transacções e minimiza o desalinhamento entre ambas as 

partes. Assim, as empresas estabelecem relações mais sólidas e eficazes com os seus 

parceiros externos através de um intenso processo de colaboração. Os objectivos e a 

estratégia das suas inter-relações podem ser melhor capturada e seguida. 

O alinhamento tem quatro componentes: forma estratégica, alinhamento organizacional, 

alinhamento de capital de recursos humanos e alinhamento de planeamento e sistemas de 

controlo [31]. A forma estratégica refere-se à consistência interna das actividades que 

implementam os componentes diferenciadores da estratégia. Esta existe quando a rede dos 

produtores de desempenho interno é consistente e esta alinhada com os outcomes financeiros 

e dos clientes. O alinhamento da organização explora como sincronizar as actividades das 

várias partes da organização para gerar sinergia. O alinhamento do capital dos recursos 

humanos é alcançado quando as metas, formação e motivação dos colaboradores se torna 

alinhada com a estratégia do negócio. O alinhamento de planeamento e sistemas de controlo 

existe quando os sistemas de gestão para planeamento, operações e controlo estão ligados à 

estratégia global. 

 

 

 
 

Figura 3.9- Modelo de alinhamento desenvolvido para três níveis organizacionais [31]. 
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Como Kaplan e Norton descreveram, a execução estratégica não é uma questão de sorte, 

é o resultado da atenção consciente, que combina tanto processos de liderança e gestão para 

descrever e medir a estratégia, para alinhar as unidades internas e externas da organização 

com a estratégia, alinhar os colaboradores com a estratégia através de motivações intrínsecas 

e extrínsecas e programas de desenvolvimento de competências específicas e finalmente, 

alinhar processos de gestão existentes, relatórios e revisão de reuniões, com a execução, 

monitorização e adaptação da estratégia [31]. 

3.10 Metodologia 

A implementação de um sistema de medição de desempenho (SMD) como o Balanced 

Scorecard requer o seguimento de uma metodologia. Tal como foi apresentado ao longo do 

capítulo, são necessários conjuntos de elementos, para se construir um sistema de gestão de 

estratégia integrado no seio da empresa em vez de apenas um SMD, os quais devem ser 

implementados sequencialmente como se pode observar pela Figura 3.10.  

A construção de um BSC é similar para todas as organizações, a definição dos seus 

elementos é que é alterada consoante o tipo de organização, a sua orientação e os seus 

objectivos estratégicos. O seu processo de implementação inicial é bastante extenso, e 

segundo Kaplan e Norton a sua introdução demora cerca de um ano, para a divulgação pelos 

níveis de topo e 13/14 meses para a divulgação do BSC por toda a organização [17]. Após esse 

período o BSC deve tornar-se uma rotina que permita traduzir a estratégia da própria 

organização. As Figura 3.11 e 3.12 mostram a cronologia que uma organização deve adoptar 

para implementar o BSC no seu seio. 

 

 
 

Figura 3.10 – Elementos que constituem um sistema de gestão estratégico, com implementação 
progressiva no BSC, do topo da pirâmide para baixo. 

 

Missão: Propósito pela qual existe

Valores: Princípios e crenças pelas quais se guia

Visão: Imagem do futuro ideal do ambiente onde se insere

Estratégia: Planos e acções para o sucesso

Modelo de BSC: Escolha adequada das perspectivas

Mapa Estratégico: Representação gráfica  dos objectivos críticos

Balanced Scorecard: Medidas de desempenho, metas e iniciativas

Processo de alinhamento: Alinhamento e cascading dos scorecards
de desempenho nos departamentos/indivíduos para alcançar as 
metas globais

Processos de Comunicação: Divulgação e feedback dos resultados

Sistema de gestão estratégico: Ligação do BSC a processos como 
orçamentos, relatórios e remunerações
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A primeira fase do desenvolvimento do Balanced Scorecard consiste em clarificar e 

especificar a missão, visão e os valores da organização tal como é descrito no Subcapítulo 

3.4. Para tal, é necessário que os gestores dos níveis mais altos da organização se reúnam e 

discutam activamente a situação em que se encontram actualmente e na qual gostariam de 

se encontrar no futuro. Estes três elementos são fundamentais para guiar a organização 

segundo os seus propósitos a longo prazo, permitindo-lhe assim distinguir-se entre os seus 

competidores e ser reconhecida no mercado onde se insere. 

Depois de definidos estes elementos é necessário definir a estratégia pela qual a 

organização se propõe a alcançar a sua visão. De notar, que esta deve ser definida de uma 

forma explícita, sem ambiguidade, para que todos os colaboradores da organização 

compreendam o seu conceito da mesma forma, e consequentemente as suas acções 

convirjam para a obtenção da sua visão. O método pelo qual a estratégia deve ser 

especificada encontra-se descrito no Subcapítulo 3.5. 

Deve ser definido o modelo que melhor se adequa à organização, e a partir daí é 

efectuada a criação do BSC de alto nível. Deste modo, devem ser seleccionadas as 

perspectivas a integrar no modelo e justificadas as razões pelas quais dele fazem parte. 

Também a elaboração de um mapa estratégico de alto nível é fortemente recomendado, já 

que este oferece uma representação gráfica dos objectivos estratégicos e das relações de 

causa e efeito estabelecidas entre eles. Para tal, é necessário identificar os factores críticos 

de sucesso da organização e traduzi-los em objectivos estratégicos, que se relacionem entre 

si. 

Após a elaboração do scorecard de alto nível, cada uma das unidades deve desenvolver o 

seu próprio scorecard em função dos objectivos estratégicos definidos no scorecard de alto 

nível. É primordial garantir a existência de alinhamento estratégico e comunicação na 

organização, e por isso estes scorecards devem ser elaborados pelos gestores de topo com a 

colaboração dos gestores intermédios, de modo que a estratégia seja convenientemente 

comunicada posteriormente aos colaboradores da organização. 

 

 

 
Figura 3.11 – Primeira fase de implementação de um Balanced Scorecard [17]. 
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Assim cada unidade deve ser capaz de determinar os objectivos, medidas, metas e planos 

de acção, que descrevam os seus processos e o modo como pretendem contribuir para a 

obtenção da visão da organização. Os objectivos, metas e acções das unidades devem ser 

definidos atendendo não só à estratégia da organização mas também ao orçamento 

disponível, de modo que a sua obtenção seja exequível. O BSC permite, como afirmam Kaplan 

e Norton, ligar orçamentos com metas estratégicas. 

Como a implementação do BSC agrega um conjunto de elementos sensíveis a mudanças, a 

escolha dos objectivos estratégicos feita inicialmente para o scorecard de alto nível pode 

sofrer alterações, se forem encontrados problemas de actividades cruzadas nas unidades, que 

não tenham sido inicialmente tomadas em atenção pelos níveis de topo da organização. Deste 

modo, deve proceder-se à redefinição estratégica, que se traduza numa melhoria na selecção 

dos objectivos estratégicos que permitam guiar mais fielmente a organização do seu ponto 

actual aos seus propósitos finais. 

Finda a fase de implementação do Balanced Scorecard nos níveis mais altos da 

organização, este acompanha já todos os processos e actividades neles decorridos. É 

portanto, necessário agora comunicar o BSC a toda a organização, ou seja, dar a conhecer a 

todos os colaboradores da organização qual o seu propósito e quais os objectivos estratégicos 

definidos para a unidade em que se encontram inseridos. 

Inicia-se o desenvolvimento de scorecards de grupo, nos quais estão definidos os 

objectivos, medidas, metas e acções que descrevem como as equipas pretendem contribuir 

para a visão da organização através das suas actividades. É ainda possível desenvolver 

scorecards individuais para cada elemento da equipa, onde podem ser introduzidos os 

objectivos, medidas, metas e planos de acção pelos quais cada elemento se pode orientar. 

O conhecimento da estratégia pela qual a organização se guia permite aos colaboradores 

trabalhar de acordo com as metas definidas, contribuindo positivamente para o seu alcance. 

Esta é também uma forma de motivar os colaboradores, uma vez que estes sabem que são 

parte fundamental da organização e do seu sucesso. 

 

 

 

 
Figura 3.12 - Segunda fase de implementação de um Balanced Scorecard [17]. 
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Para que os colaboradores desejem autonomamente melhorar o seu desempenho devem 

ser criteriosamente pensados incentivos de compensação face aos objectivos alcançados. 

Deste modo, devem ser considerados tanto objectivos de curto e longo prazo, de modo que 

estes incentivos não se tornem injustos aquando da sua avaliação de desempenho. 

Bonificações individuais podem levar a uma certa rivalidade entre os colaboradores, por isso 

promover incentivos de compensação a equipas pode ser uma boa forma de contornar este 

problema. 

Uma vez que um dos principais focos do BSC é a comunicação entre todos os elementos da 

organização, é vital que além da divulgação da visão e estratégia, realizada pelos gestores de 

topo e intermédios, exista também um feedback por parte dos colaboradores. O feedback 

deve concentrar-se em verificar se os processos e actividades estão ou não a alcançar as 

metas desejadas, e caso não estejam é necessário averiguar se as estratégias estão a ser 

devidamente seguidas ou se, por outro lado, estas não produzem os resultados esperados. 

Deste modo, é essencial conduzir reuniões trimestrais ou quadrimestrais que possam rever e 

analisar estes problemas estratégicos dentro das unidades, e ainda reuniões mensais para 

revisão de processos. 

O papel das reuniões é de extrema importância, pois permite a comunicação entre os 

colaboradores e os gestores de nível, funcionando não só como um método de obtenção de 

feedback, mas também como um método de divulgação dos resultados obtidos nos scorecards 

dos diferentes níveis. Deste modo, os objectivos de curto e longo prazo das unidades são 

conhecidos, por todas as equipas e colaboradores dessa área, e como tal o somatório dos 

resultados obtidos por cada uma das equipas deve traduzir-se nos resultados que a unidade 

atingiu. Os scorecards permitem, por este motivo, a verificação, fácil e rápida, do 

desempenho das equipas e unidades e aferir se estas conseguiram ou não alcançar as metas 

por eles estipuladas. 

O BSC demonstra ser uma ferramenta de gestão de estratégia, através da qual é possível 

alcançar a consistência da visão e acções para que a organização convirja na direcção certa. 

Contudo, é necessário implementá-lo de modo a que se torne parte integrante da rotina da 

gestão de processos e actividades da organização, através do seu planeamento regular. 

Em síntese, o BSC precisa ser adoptado pela organização como a ligação dos vários 

colaboradores, equipas e unidades num todo que as constitui. Sem ele muitas organizações 

são incapazes de alcançar a consistência na sua visão e acção que o BSC lhes proporciona, 

bem como responder às mudanças que os seus competidores, mercado e ambiente 

tecnológico lhe impõem. 
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Capítulo 4  

O Balanced Scorecard em organizações 
de investigação e desenvolvimento 

Grande parte das descobertas científicas durante o século XVIII e XIX foram feitas por 

indivíduos que desenvolviam a sua pesquisa como uma missão pessoal ou a pedido de 

companhias privadas ou entidades governamentais. Todavia, estes pesquisadores 

desvaneceram-se ao entrar no novo século devido aos avanços tecnológicos, que resultaram 

em pesquisa especializada a nível industrial e em universidades direccionadas exclusivamente 

para a investigação científica.  

O rápido crescimento das actividades científicas e tecnológicas, durante o século XX, deu 

origem a expressões como revolução científica ou revolução tecnológica, para o caracterizar. 

Os cientistas e engenheiros passaram a envolver-se cada vez mais nos aspectos económicos e 

sociais, sendo, actualmente, o conhecimento científico necessário em todo o tipo de 

organizações, sejam elas industriais, agrícolas, administrativas, militares, educativas ou de 

prestação de serviços. 

Surgiu um crescente interesse em actividades intimamente ligadas com a geração, 

disseminação e aplicação do conhecimento científico. Estas actividades, baseadas nos 

serviços científicos e tecnológicos, foram designadas por actividades de pesquisa e 

desenvolvimento experimental ou investigação científica e projecto experimental. No 

entanto, estas actividades são, actualmente, designadas apenas por actividades de 

investigação e desenvolvimento (I&D). 

Este tipo de trabalho é geralmente realizado em institutos ou departamentos de 

investigação especializados e está concentrado no avanço do conhecimento científico ou na 

introdução de novos produtos, materiais, processos, engenhos ou sistemas. O número de 

institutos e departamentos de investigação especializados nestas actividades varia 

fortemente com a sua localização geográfica, dependendo do país em que estão inseridos. No 

entanto, actualmente quase todos os países apoiam este tipo de trabalho, estando em muitos 

deles a crescer e evoluir rapidamente [32]. 

A gestão eficaz, juntamente com uma pesquisa vigorosa e políticas científicas, é 

necessária para o crescimento económico de uma nação, de modo que seja possível manter a 

posição de liderança na comunidade internacional [33]. Daí que as organizações de I&D 
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estejam intimamente ligadas à sociedade onde se inserem, sendo por isso importante 

compreender a relação estabelecida entre ambas. 

Qualquer organização, seja ou não uma instituição de I&D, precisa convergir para uma 

melhoria contínua no seu desempenho, o qual após avaliação fornece informações relativas à 

sua posição actual, e quais as lacunas que nela precisam ser preenchidas. À medida que o 

progresso científico ganhou terreno na economia, também as organizações com fim lucrativo 

passaram a introduzir departamentos especializados na sua estruturação, os quais integram 

actividades de I&D, de modo a que os seus produtos ou serviços sejam continuamente 

inovados e melhorados, através da investigação e desenvolvimento de novas tecnologias ou 

tecnologias já existentes no mercado científico. 

Normalmente as instituições de investigação estão envolvidas em mais tipos de 

actividades que as de investigação e desenvolvimento, comprometendo-se também com 

diversas áreas científicas. Estas organizações estão frequentemente ligadas a institutos de 

formação, universidades, laboratórios de testes ou organizações semelhantes. A sua 

colaboração com outras organizações leva a um aumento potencial na criatividade e inovação 

nas actividades de I&D nela desempenhas. 

As organizações de I&D lidam com problemas multi-dimensionais e muitas vezes ainda 

mais complexos que os das organizações de produção ou serviços, devido às características 

das saídas e natureza a longo prazo e intangível dos seus próprios processos. O seu objectivo 

será portanto descobrir como desenvolver e implementar um modelo integrado de gestão 

estratégica, que permita organizar e alinhar a organização. A principal questão será 

desvendar os desafios que aparecem quando se desenvolve e implementa este tipo de 

ferramenta de gestão nestas organizações. 

A natureza do trabalho numa instituição de investigação é diferente do trabalho de uma 

organização de produção ou de serviços. Estas organizações desempenham duas actividades 

fundamentais, a investigação e o desenvolvimento, contrariamente às de produção ou 

serviços que focam a sua atenção nos processos, produtos ou serviços. Numa instituição de 

I&D, o trabalho é maioritariamente, trabalho de conhecimento, knowledge work, ou seja, 

depende fundamentalmente dos seus elementos e do conhecimento que estes detêm [34]. 

Numa instituição de I&D, factores relacionados com capital intelectual, conhecimento ou 

capacidades dos seus colaboradores, bem como as relações estabelecidas entre a instituição 

e a sociedade, são de grande importância para o sucesso da instituição. Deste modo, o seu 

principal objectivo não é alcançar resultados financeiros, mas sim resultados intangíveis, 

como a credibilidade e o reconhecimento na área científica. 

Existe pouca experiência na medição de desempenho em instituições de I&D. Osama 

explica que estas organizações também não conseguem muitas vezes interligar a estratégia, o 

desempenho e os sistemas de incentivo [35]. Este autor refere ainda que o mesmo ocorre 

para a consistência estratégica dos seus sistemas, a qual é desempenhada pobremente, 

devido à ocorrência de múltiplos e conflituosos planos estratégicos, que geram confusão 

sobre qual a é a estratégia e como esta pode ser medida. 

É, por isso, necessário desenvolver sistemas de medição de desempenho adequados às 

características deste tipo de organização. Deste modo, o modelo de BSC descrito 

detalhadamente no Capítulo 3 precisará sofrer algumas alterações, de forma a melhor 

alcançar a missão e as estratégias das organizações de I&D. 
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4.1 Caracterização de organizações de I&D 

O progressivo avanço tecnológico e a transferência dos trabalhadores do sector 

secundário para o sector terciário levaram a um crescimento gradual das organizações de 

investigação e desenvolvimento. Deste modo, as actividades científicas e tecnológicas 

começaram a tornar-se cada vez mais internacionalizadas. 

O papel das empresas multinacionais tem vindo a aumentar tanto com o nível da 

cooperação e partilha de informação de I&D entre entidades governamentais, através de 

organizações internacionais ou acordos bilaterais ou multilaterais. Do mesmo modo, também 

os investigadores, cientistas e engenheiros, começaram a adaptar-se às mudanças, e 

tornaram-se progressivamente mais flexíveis e independentes possibilitando a sua mobilidade 

internacionalmente. 

Actualmente, a capacidade de criar algo de novo ou melhorar produtos e processos a 

partir de uma ideia são o que caracteriza as organizações de I&D. Estas são a fonte de origem 

de ideias inovadoras, assegurando o progresso tecnológico e garantindo soluções 

vanguardistas que satisfaçam as necessidades da sociedade onde estão inseridas. 

Segundo Jain são necessários quatro elementos para constituir uma organização de I&D, 

pessoas, ideias, fundos e elementos culturais. Estes quatro elementos de base devem ser 

coordenados, de modo a ser alcançado alto desempenho e excelência [33]. 

O mesmo autor salienta que o elemento mais importante de uma organização são as 

pessoas. As organizações de I&D modernas são constituídas por uma diversidade de cientistas 

e engenheiros, geralmente especializados numa determinada área científica. São as suas 

ideias, talento e competências o maior activo que estas organizações podem ter, já que 

procuram implementar os resultados da investigação em soluções práticas. No entanto, as 

ideias surgem muitas vezes da comunicação com outros, e por isso quando vários elementos 

são inseridos no desenvolvimento de projectos devem ser capazes de interagir de modo que o 

seu desempenho global seja superior à soma do seu desempenho individual. 

A informação deve fluir entre os vários colaboradores da organização, uma vez que esta 

auxilia o processo de inovação. São os gestores os responsáveis pela interacção e integração 

das diversas actividades associadas à gestão de projectos, cientistas e engenheiros, e 

planeamento de estratégias de I&D. Estes devem ter a capacidade de lidar e resolver 

problemas interpessoais que ocorram entre os membros de uma equipa de projectos que 

detenham funções cruzadas [36]. 

Jain afirma que, segundo alguns estudos realizados, grupos de investigação que possuam 

como supervisores gestores especializados com alto nível de competências técnicas são mais 

criativos e inovativos, que grupos que possuam como supervisores gestores sem essas 

competências, ainda que especializados em técnicas administrativas [33]. Daí que, quando 

seleccionados gestores para liderar projectos deva considerar-se primeiramente a sua 

especialização técnica e só depois as suas habilidades de liderança. No entanto, ambas as 

competências são necessárias para liderar cientistas e engenheiros. 

É também necessário que as pessoas trabalhem num ambiente confortável, no qual se 

sintam inseridas e acreditem nos valores pelos quais a organização se guia. A organização 

deve funcionar segundo altos padrões de ética e integridade, que exijam um elevado 

desempenho dos seus elementos. No entanto, o desempenho dos seus colaboradores só se 

traduzirá em criatividade caso os indivíduos consigam trabalhar em equipa e o ambiente 

organizacional seja o correcto. De outro modo, o desempenho obtido neste tipo de projectos 
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não será satisfatório, podendo levar ao seu falhanço e em última instância ao falhanço da 

própria organização. 

As organizações de I&D estão concentradas em alcançar a sua missão e visão e na forma 

como conseguirão atingir os seus resultados desejados no mundo. Este tipo de organizações 

são frequentemente consideradas de utilidade pública e têm como principal função fornecer 

serviços à sociedade, de modo a melhorar a sua qualidade e nível de vida, bem como tornar 

as nações mais competitivas tecnologicamente. Por esse motivo, tanto a sua missão como a 

sua visão raramente são alteradas após a sua formulação. 

As organizações de I&D são organizações sem fins lucrativos, que procuram apenas 

alcançar os propósitos da sua missão, sem olhar à lucratividade financeira. No entanto, para 

alcançar a sua missão é crucial que a organização tenha os fundos necessários para 

desenvolver as suas actividades de I&D. 

Estas organizações devem ser capazes de se sustentarem por si mesmas, através de 

receitas geradas pelo desenvolvimento de propriedades intelectuais, como patentes e 

licenças e pela realização de projectos de I&D para organizações externas. No entanto, este 

tipo de organizações pode estar também dependente de capitais externos, investidores, 

financiadores, empresas, organismos governamentais e outros. 

É através da constante movimentação de capital que as organizações de I&D conseguem 

reinvestir na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, e procuram descobrir 

aplicações práticas para as tecnologias já introduzidas no mercado científico. E, embora a 

estratégia das organizações de I&D não se concentre em objectivos financeiros, pretendendo 

maximizar a produtividade ou a produção de receitas, a obtenção dos seus fundos e a sua 

correcta gestão, quando acompanhadas por um bom desempenho organizacional, contribuem 

para a sustentação e crescimento da organização, e consequentemente para o seu 

reconhecimento internacional. 

4.2 Actividades de I&D 

A investigação e desenvolvimento traduzem-se em trabalho criativo realizado de forma 

sistemática, que permite aumentar o armazenamento do conhecimento, quer seja ele 

conhecimento humano, cultural ou social, e usá-lo posteriormente para conceber novas 

aplicações. 

As organizações de I&D concentram a sua atenção em dois diferentes tipos de actividade, 

as actividades de pesquisa e investigação e as actividades de desenvolvimento de produtos ou 

processos. Ambas as actividades investigam ou desenvolvem novas tecnologias, ou tecnologias 

que existam já no meio científico.  

Para compreender o que melhor caracteriza as suas actividades de investigação e 

desenvolvimento convém compreender o seu significado. As actividades de investigação 

podem realizar dois diferentes tipos de investigação, básica ou aplicada. A sua classificação é 

descrita do seguinte modo [37, 33, 38]: 

- Investigação básica: tem por objectivo um conhecimento ou compreensão mais 

completo do assunto estudado, sem aplicações específicas em mente. Quando aplicado ao 

sector industrial não tem objectivos comerciais específicos e imediatos, no entanto pode 

conter interesses comerciais no futuro. 
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A investigação básica gera novas ideias, princípios e teorias, que são o alicerce para o 

progresso e desenvolvimento em diversas áreas. É através da refutação ou apoio dessas 

ideias, princípios ou teorias, que se torna possível compreender o mundo que nos rodeia e o 

seu o funcionamento, descobrir determinados acontecimentos e causa da sua ocorrência, e 

entender as relações e mudanças sociais na sociedade.  

Embora possua pouca aplicação na vida quotidiana, a investigação básica é a maior fonte 

de ideias e de pensamentos sobre o mundo, sendo essencial para tornar mais vasta a 

expansão do conhecimento. A divergência entre acontecimentos idênticos, no mundo, é um 

forte estímulo à criação de novos modos de pensar, uma vez que estas têm o potencial para 

revolucionar e melhorar dramaticamente a maneira como os cientistas lidam com os 

problemas.  

- Investigação aplicada: é direccionada ao ganho, saber ou compreender como 

determinar os meios pelos quais uma necessidade específica possa ser alcançada. Na indústria 

inclui a investigação direccionada à descoberta de novos conhecimentos científicos, que 

tenham objectivos comerciais específicos, ou seja, produtos, processos e serviços. 

Deste modo, a investigação aplicada é geralmente mais empírica, estando direccionada 

para a resolução de problemas com objectivos e fins práticos específicos. E, por esse motivo, 

este tipo de investigação é geralmente utilizado com propósitos comerciais, governamentais 

ou direccionados a clientes específicos. 

Embora a investigação, básica ou aplicada, se baseie na pesquisa intensiva do 

conhecimento, existe como é evidente diferenças significativas entre os dois tipos de 

investigação, principalmente quando se comparam os seus ideais, programas e projectos. Em 

vez de produzir novas ideias, princípios e teorias a investigação aplicada concentra-se nas 

teorias já existentes, métodos e técnicas específicos para tornar conceitos teóricos em 

aplicações práticas.  

- Desenvolvimento: é o uso sistemático do conhecimento ou compreensão ganhos, 

através da pesquisa ou experimentação, direccionada para a produção de materiais, 

aparelhos, sistemas ou métodos úteis, incluindo a projecção e desenvolvimento de protótipos 

e processos. Quando aplicada a instituições de I&D, o desenvolvimento refere-se muitas vezes 

também ao processo de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia, ou seja, da introdução de 

produtos que utilizem novas tecnologias existentes no mercado. 

O desenvolvimento é a fase que precede a de investigação, básica ou aplicada, e que 

permite a produção de produtos ou tecnologia. Produtos e tecnologia não são a mesma coisa, 

uma vez que a mesma tecnologia pode ser aplicada a vários produtos e o mesmo produto 

pode recorrer a diferentes tecnologias. 

A fase de desenvolvimento pode conter testes experimentais, programas piloto ou 

demonstrações, nos quais se pretende averiguar o desempenho, método e evolução dos 

produtos ou tecnologias desenvolvidas. Os protótipos, versões incompletas ou em estado 

bruto dos produtos, têm frequentemente a missão de apresentar a viabilidade do produto 

proposto a potenciais interessados, segundo as suas exigências. 

Embora não seja de total interesse das organizações de I&D, pode, ainda, existir uma fase 

de desenvolvimento comercial, na qual são abordados os problemas de projecção. As 

incertezas tecnológicas devem ser resolvidas antecipadamente, de modo a que esta fase se 

concentre apenas no custo e retorno do produto. 
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Em síntese se o propósito da investigação é produzir novo conhecimento, o propósito do 

desenvolvimento é aplicá-lo na prática à ciência e à engenharia, de modo a expandi-lo e 

interligá-lo em diversas áreas em simultâneo. Existe por isso uma diferença entre os 

conceitos de investigação e desenvolvimento em cinco diferentes parâmetros: o aspecto 

temporal, a originalidade, a organização, a profundidade do conhecimento e o que se 

pretende obter no final, ou seja, as metas [37]. Estas diferenças são identificadas e 

brevemente descritas através da Tabela 4.1. 

As organizações de I&D encontram-se a realizar simultaneamente diversas actividades, 

recorrendo todas elas a processos de investigação e desenvolvimento. Os seus projectos 

podem ser mais ou menos complexos e introduzir uma ou diversas áreas de estudo. No 

entanto, todos eles são organizados de modo a realizar, inicialmente, a investigação básica 

ou aplicada necessária, e, posteriormente, caso se aplique, proceder ao desenvolvimento dos 

produtos ou tecnologias estudados. 

As actividades de I&D baseiam-se frequentemente na realização progressiva de um 

conjunto de fases, descritas pelo ciclo de investigação e desenvolvimento apresentado na 

Figura 4.1. 

Nas instituições de I&D o trabalho é influenciado frequentemente pelas organizações a ele 

associadas. Estas podem ser universidades, laboratórios ou organizações semelhantes. No 

caso de algumas das organizações associadas, como as universidades, a educação e as 

actividades do ensino superior e os seus estudantes, podem gerar uma importante 

contribuição para os seus resultados de I&D, que, por sua vez, podem ser utilizados para o 

ensino. 

 

Tabela 4.1- Principais diferenças entre investigação e desenvolvimento. 

Parâmetro Investigação Desenvolvimento 

Aspecto temporal 

O estudo e as descobertas 

têm propósitos de pesquisa 

ou desenvolvimento futuros 

Tem como fim minimizar o 

tempo de entrega de 

produtos e tecnologias no 

mercado 

Originalidade 

É um processo que ocorre de 

forma intermitente na 

origem de novas ideias 

É um processo contínuo da 

maturação e evolução de 

ideias já existentes 

Organização 
Conduzido sob um caos semi-

controlado 

Conduzido sob a forma de 

projecto 

Profundidade do 

conhecimento 

Competências altamente 

especializadas, que exigem 

conhecimentos específicos 

em determinada área 

Competências gerais, que 

exigem compreensão de 

funções cruzadas 

Meta 

Aumentar o conhecimento da 

causa de certos fenómenos 

ou produzir novas ideias 

Satisfazer as necessidades 

dos clientes 
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Figura 4.1 - Ciclo da investigação e desenvolvimento [38]. 

Em alguns institutos de investigação as actividades consistem em projectos individuais de 

pesquisa. Mettänen afirma que todos os projectos podem ser considerados como pequenas 

empresas onde o funcionário desempenha a sua função de forma autónoma. A cooperação 

entre diferentes projectos é bastante incomum e em especial a cooperação entre outros 

departamentos de investigação é extremamente rara, uma vez que os investigadores tomam 

decisões por si [34]. 

O trabalho é parcialmente ou totalmente trabalho de conhecimento, ou seja, análise de 

informação, produção de novas ideias e adaptação de conhecimentos na resolução de 

problemas. O investigador é autónomo, e actua como uma pequena empresa dentro da 

grande instituição. No entanto, os seus resultados são difíceis de observar bem como o seu 

processo, ou seja, a resolução de problemas é não linear e de difícil descrição. 

Comparativamente com as organizações de produção os resultados provenientes dos 

investigadores são de difícil reconhecimento, e a sua qualificação é uma tarefa complexa. O 

processo comum do investigador é, como já referido, difícil de descrever, uma vez que cada 

projecto é único, requerendo diferentes recursos e métodos. 

Elkins acrescenta, ainda, que uma das principais distinções entre organizações de I&D e 

de produção ou serviços são as saídas e as medidas de desempenho. Em vez de medidas 

temporais e sensíveis ao mercado, como lucratividade e retorno do investimento, as saídas 

das organizações de I&D têm uma natureza de tempo contínuo, esporádico e independente do 

mercado, como é o caso de novos produtos, inovações ou patentes, que podem levar anos a 

transformar-se de informação científica e tecnológica em saídas [36]. 

4.3 Os activos intangíveis nas organizações de I&D 

Embora existam diferentes abordagens quanto à classificação dos activos intangíveis, 

todos os autores concordam que estes são os principais criadores de valor de uma 

organização. Como tal, desde as últimas duas décadas o valor dos activos intangíveis tem 

vindo a sofrer um aumento significativo, como pode ser observado pela Figura 4.2. 
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A criação de valor para uma empresa comercial, o seu valor de mercado, consiste, 

segundo Wiig, no seu capital financeiro e em “tudo o resto”. O capital financeiro representa 

os seus activos físicos, enquanto “tudo o resto” consiste em activos criados através de 

actividades intelectuais, que variam entre a aquisição de novos conhecimentos e inovações, 

que gerem relações valiosas [39]. 

Tanto capital intelectual como activos intangíveis representam o mesmo, apenas é 

modificado o modelo de os representar. O modelo elaborado por Sveiby apresenta o capital 

intelectual de uma instituição em três diferentes componentes: competência dos 

colaboradores, estrutura externa e a estrutura interna. Este autor compara-o com o modelo 

de Edvinsson, que, é também, constituído por três componentes: o capital humano, o capital 

dos clientes e o capital organizacional, cada um dos quais idêntico ao anterior pelo modelo 

de Sveiby, respectivamente [40]. 

Para os criadores do BSC os activos intangíveis estão presentes nas três perspectivas não 

financeiras, a perspectiva dos clientes, dos processos internos e da aprendizagem e 

crescimento. E uma vez que os activos intangíveis representam mais de 75% da criação de 

valor de uma organização, são a sua fonte definitiva de valor sustentável. 

O sucesso da organização na execução da sua estratégia é baseado na sua capacidade de 

aprendizagem, adaptação e crescimento. Esta depende dos seus recursos distribuídos pelas 

suas actividades de I&D, e em particular dos seus colaboradores, cientistas e engenheiros e 

essencialmente dos conhecimentos que estes possuem. 

O conhecimento é gerado e operado pelo ser humano, acumulado e administrado pela 

sociedade, para satisfação das suas necessidades. As organizações são uma combinação de 

esforços individuais, com objectivos bem definidos, que reúnem e operam conhecimento 

especializado, e a partir daí alcançam maior eficiência e eficácia na gestão do conhecimento, 

de forma a atingir os seus objectivos e cumprir a sua missão. 

Kaplan e Norton afirmam que os objectivos de aprendizagem e crescimento descrevem 

como pessoas, tecnologia e ambiente organizacional se conjugam para sustentar a formulação 

e execução da estratégia, através da sua mobilização e alinhamento. Os activos intangíveis 

devem basear-se nas capacidades criadas por outros activos intangíveis e tangíveis, em vez de 

desenvolverem capacidades independentes, sem sinergias entre si [41]. A melhoria nos 

resultados obtidos, nesta perspectiva, permitem alcançar o desempenho desejado nos 

processos internos, clientes e perspectiva financeira. 

 
Figura 4.2- O crescente aumento de valor dos activos intangíveis nas organizações [21]. 
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Os mesmos autores reforçam que os activos intangíveis não podem ser medidos de forma 

separada e independente, e classificam-nos nas três categorias seguintes: 

-Capital humano: habilidades, talento e conhecimento dos colaboradores; 

-Capital da informação: bancos de dados, sistemas de informação, redes e infra-

estrutura tecnológica; 

-Capital organizacional: cultura, liderança, alinhamento dos colaboradores, trabalho em 

equipa e gestão do conhecimento. 

4.3.1 Capital humano 

O elemento interno fulcral para o sucesso da instituição são as pessoas, já que o seu 

conhecimento, competências e bem-estar são factores críticos de sucesso relevantes. Este 

apenas é alcançado através da atitude positiva e compreensiva dos seus colaboradores. Não 

esquecer, no entanto, que a satisfação do cliente é, também, parte essencial para o êxito da 

organização. 

As pessoas geram capital para a empresa através da sua competência, atitude e 

capacidade de inovar. Para as organizações de I&D é a capacidade de inovar, a que pode 

gerar mais valor. O capital humano consiste no conhecimento acumulado, habilidade e 

experiências dos colaboradores para realizar as tarefas do dia-a-dia, os valores, a cultura e 

filosofia da empresa. A principal estratégia da empresa será a de atrair, reter, desenvolver e 

usufruir do talento humano, já que este é uma das principais vantagens competitivas. 

Segundo Kaplan e Norton, as competências dos colaboradores na melhoria dos processos 

são fundamentais para o aperfeiçoamento das operações, contribuindo positivamente para a 

obtenção dos objectivos da perspectiva dos processos internos. 

Também a capacidade de conhecer o contexto dos clientes, compreender as suas 

necessidades, elaborar uma proposição de valor compatível com a estratégia da organização 

e fechar contratos/vendas é fundamental para a conquista de clientes. Uma vez que as 

instituições de I&D têm como principal cliente a sociedade, os cientistas e engenheiros 

devem concentrar-se em desenvolver produtos e tecnologias que possibilitem o seu aumento 

de qualidade e nível de vida. 

4.3.2 Capital da informação 

O capital da informação consiste em processos, técnicas e programas direccionados aos 

colaboradores, que permitem aumentar a eficiência da produção ou da prestação de serviços. 

A tecnologia desempenha um papel crítico na melhoria operacional e contínua dos 

processos, em grande parte devido à sua automatização, permitindo a obtenção de 

informação mais fidedigna e a disponibilidade e acompanhamento de recursos, processos, 

operações, produtos, serviços e clientes. Esta permite ainda a redução de custos da empresa 

no relacionamento com os fornecedores e os custos dos clientes no relacionamento com a 

empresa. 

A informação é um dos bens mais preciosos deste século, no entanto, não é possível reter 

o conhecimento de toda a informação existente sobre um determinado assunto, uma vez que 

esta se encontra demasiado difundida, dispersa e desorganizada. A internet possibilita um 

novo nível de distribuição, partilha e armazenamento de informação. 

As organizações de I&D necessitam estar em contacto permanente com a sociedade, bem 

como com outras organizações a elas associadas, que lhes permita intensificar a sua 
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educação, colaboração e crescimento com estas. A ligação de uma organização de I&D, a 

universidades, institutos ou outros, permite-lhe um maior acesso à informação, devido à 

intensificação e partilha de conhecimentos. É, este, um dos motivos, pelos quais se torna tão 

complexa a gestão de conhecimentos deste tipo de organizações.  

4.3.3 Capital organizacional 

O sucesso organizacional só é alcançado quando os seus colaboradores estiverem aptos a 

trabalhar em equipa, participando activamente nas actividades de I&D, contribuindo com 

ideias e aprendendo progressivamente mais. Os seus colaboradores devem concentrar-se 

intensamente na melhora contínua dos processos e na prestação de serviços consistentes aos 

clientes. 

A partilha de ideias por toda a organização, deve ser capaz de estimular a produção de 

novas ideias e soluções e ser capaz de procurar e introduzir ideias existentes em outras 

organizações, com o principal objectivo de aperfeiçoar os processos, e infundir uma cultura 

de melhoria contínua. 

Segundo Kaplan e Norton, um dos aspectos que geralmente exige um novo clima 

organizacional, nos processos de gestão de clientes, é o desenvolvimento de uma cultura 

orientada ao cliente. Deste modo, uma organização de I&D precisa estar ao corrente das 

necessidades actuais e futuras da sociedade, e para isso deve promover o alinhamento dos 

objectivos pessoais, dos seus colaboradores, de forma a concentrar os seus esforços nas 

metas centradas na sociedade. 

Também sistemas de incentivos baseados em equipas e redes de partilha de 

conhecimentos reforçam o trabalho das equipas orientadas para os clientes e recompensam 

todos os participantes quando se atingem os objectivos comuns, tal como explicam Kaplan e 

Norton. Colaboradores motivados com a mistura certa de competências e ferramentas a 

trabalhar num clima organizacional projectado para sustentar a melhoria contínua são o 

ingrediente chave para conduzir à melhoria dos processos, à retenção dos clientes e ao 

sucesso financeiro da organização, através da obtenção dos objectivos estratégicos por ela 

definidos. 

4.3.4 Alinhamento dos activos intangíveis 

Os activos intangíveis devem estar alinhados com os processos críticos que criam valor 

através da obtenção dos resultados desejados, que traduzem a estratégia da organização. 

Kaplan e Norton usam três técnicas de alinhamento, definidas como funções, para construir 

uma ponte entre as perspectivas, de aprendizagem e crescimento e dos processos internos, 

do mapa estratégico e os activos intangíveis [41]. 

-Funções estratégicas: Para cada processo estratégico, uma ou duas funções estratégicas 

exercerão maior impacto sobre a estratégia. Ao identificar essas funções, definir as suas 

competências e promover o seu desenvolvimento, acelera-se a realização dos resultados 

estratégicos; 

-Conjunto de investimentos estratégicos de IT: sistemas e infra-estruturas específicos 

de IT suportam a implementação de cada processo estratégico. Esses sistemas representam 

um portfólio de investimentos em tecnologia que devem receber prioridade na alocação de 

financiamento e de outros recursos; 
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-Agenda de mudança organizacional: a estratégia exige mudanças nos valores culturais, 

orientadas tanto para dentro, quanto para fora. A agenda de mudança cultural, extraída da 

estratégia, ajuda a nortear o desenvolvimento da nova cultura e ambiente. 

4.4 Alteração do modelo de BSC 

O modelo de BSC para uma organização de I&D não é igual ao de uma organização de 

produção ou prestação de serviços. É necessário, portanto, justificar a introdução ou 

alteração de novas perspectivas, que melhor definam a sua estratégia e permitam 

concentrar-se na obtenção da sua missão e visão. 

4.4.1 Diferenças entre organizações de I&D e outras 

São várias as diferenças existentes entre as organizações com e sem fins lucrativos. 

Mesmo dentro de cada uma dessas categorias ainda é possível encontrar uma gama de 

organizações que se distinguem devido à sua orientação. É o caso das organizações industriais 

ou de serviços, que pertencem ao grupo das organizações com fins lucrativos e das entidades 

governamentais, de saúde pública ou instituições de I&D que pertencem às organizações sem 

fins lucrativos. 

Na tabela 4.2 é possível observar algumas das principais diferenças existentes entre 

algumas destas organizações, baseada no trabalho de Jyoti [42]. É possível observar pela 

tabela, que as organizações de I&D encontram sérias dificuldades devido à incerteza do 

sucesso, influenciado por factores incontroláveis e longos períodos de gestação. 

Medir o desempenho de uma organização de produção industrial ou de serviços é 

relativamente simples, já que os factores de sucesso e as medidas desses factores de sucesso 

são relativamente simples de determinar. Estas medidas são frequentemente quantitativas, e 

por essa razão de fácil implementação. Também a visão deste tipo de organizações é, 

normalmente, alcançar a lucratividade financeira, e por esse motivo ser a perspectiva 

financeira a que se encontra no topo dos seus mapas estratégicos. 

No entanto, a afirmação da visão para organizações sem fins lucrativos e governamentais 

é um pouco mais complexa, uma vez que a missão da organização substitui o desempenho 

financeiro como medida de sucesso [24]. Assim, para entidades governamentais, o sucesso 

depende da satisfação dos constituintes e da retenção de custos. 

Já nas organizações de I&D, também sem fins lucrativos, o seu sucesso depende 

maioritariamente do seu reconhecimento internacional e da gestão financeira dos seus 

investimentos. Daí que o desempenho de uma instituição de I&D deva coincidir com a sua 

missão, visão, estratégia e metas, as quais devem ser definidas de forma clara e, 

posteriormente, comunicadas por todos os níveis da instituição. Do mesmo modo, todo o 

esforço e acções devem convergir para o alcance das metas estabelecidas, através de uma 

medição de desempenho contínua. 

 



 

 

 

Tabela 4.2 - Diferenças de avaliação de desempenho entre várias organizações com e sem fins lucrativos. 

FACTORES INDUSTRIAL SERVIÇOS SECTOR PÚBLICO I&D 

Orientação Orientado ao negócio 
Orientado ao negócio com ou sem 

produtos 

Parcialmente orientado ao negócio e às 

necessidades comuns 

Parcialmente orientado ao negócio e ao 

desenvolvimento científico 

Medidas de 

desempenho 
Objectivas 

Tanto objectivas como subjectivas, mas 

fáceis de medir 

Objectivas, mas medidas 

subjectivamente 

Algumas objectivas, mas medidas 

subjectivamente, e algumas puramente 

subjectivas 

Ciclo do 

capital 

Curto, com uma ideia clara do 

retorno 

Muito curto, com uma ideia clara do 

retorno 

Longo, com uma ideia pouco definida 

do retorno 

Sem ciclo definido, nem ideia definida 

do retorno 

Risco 
Risco calculado segundo as vendas, 

previsão de procura e desperdícios 

Risco calculado atendendo o falhanço 

das expectativas dos clientes 

Risco ilimitado de crises sociais ou 

económicas 

Risco ilimitado da tecnologia ou 

viabilidade do mercado 

Longevidade 

Períodos curtos no qual se 

concentra no meio externo, 1-2 

anos 

Concentração em situações correntes ou 

presentes, no meio considerado 

Períodos médios, até a 10 anos, com 

concentração e previsão do ambiente 

social 

Períodos longos, superiores a 10 anos, 

com concentração e previsão do 

ambiente científico 

Processos Standard e realizado por máquinas 

Parcialmente standard e personalizado 

consoante os requisitos da situação. 

Realizado por máquinas e pessoas 

Fortemente personalizado com alguns 

processos standard. Realizado apenas 

por pessoas. 

Sem processos standards. Realizado 

apenas por pessoas, concentrando-se na 

sua criatividade. 

Recursos 
Requisitos temporais e de tipo de 

recurso sabidos 

Requisitos temporais e de tipo de 

recurso sabidos com antecedência 

Requisitos temporais e de tipo de 

recurso conhecidos ou não com 

antecedência 

Requisitos temporais e de tipo de 

recurso não conhecidos com 

antecedência 

Clientes 
Conhece o produto e sabe o que 

esperar dele 

Conhece atributos do serviço com 

antecedência 

Conhece os atributos do que lhe vai ser 

entregue. 

Não conhece os atributos do que lhe vai 

ser entregue. Os outcomes são 

desconhecidos 

Resultados 

Saídas em termos de acções de 

mercado, volume de vendas, lucro, 

aumento de vendas e qualidade do 

produto 

Saídas em termos da satisfação do 

cliente e a sua resposta sobre a 

qualidade do serviço 

Outcomes, mais importantes que as 

saídas, em termos da satisfação social 

e qualidade dos serviços 

Outcomes, mais importantes que as 

saídas, em termos do desenvolvimento 

social e criação de valor 
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As diferenças nas características das tarefas executadas em organizações de I&D com 

outras organizações constituem, geralmente, barreiras a métodos que traduzem os seus 

objectivos como objectivos quantificáveis. Algumas dessas barreiras são, nomeadamente, os 

horizontes temporais de execução de tarefas ou projectos muito longos, com um enfoque 

mais virado para descobertas e ensaios do que para as vendas; a dificuldade em medir a 

produtividade da I&D ou estabelecer padrões de desempenho, dada a natureza criativa da 

actividade e o carácter labor-intensive da I&D [43]. 

Deverá pois ter-se em atenção a particularidade das actividades de I&D deste tipo de 

organizações e as dificuldades das métricas de controlo tradicionais se adequarem a uma 

actividade com prazos mais dilatados, alguns objectivos mais científicos do que economicistas 

e uma diversidade de tipos de colaboradores que exigirão tratamentos igualitários. 

4.4.2 Flexibilidade do modelo 

O modelo proposto por Kaplan e Norton foi projectado com o objectivo de melhorar a 

gestão financeira das empresas de produção, através da introdução de perspectivas não 

financeiras que permitissem auxiliar o desempenho financeiro. Embora as perspectivas 

definidas para o BSC dependessem da empresa onde era aplicado, geralmente as quatro 

perspectivas caracterizavam satisfatoriamente a sua estratégia, voltada para o sucesso dos 

seus objectivos financeiros. 

Devido ao sucesso do modelo de BSC, este começou a ser aplicado também a organizações 

do sector público e entidades sem fins lucrativos. No entanto, a estratégia deste tipo de 

organizações deixou de ser de carácter financeiro e o modelo precisou sofrer alterações de 

modo a satisfazer os objectivos estratégicos da organização. E deste modo o BSC foi, 

progressivamente, sendo alterado para poder satisfazer as estratégias de qualquer tipo de 

organização.  

O Balanced Scorecard provou ser um modelo capaz de sofrer as mutações necessárias para 

se enquadrar às necessidades estratégicas das organizações, adoptando as perspectivas que 

melhor caracterizam a organização. Deste modo, as perspectivas, inicialmente propostas 

pelos criadores do BSC, podem ser renomeadas, reestruturadas, alteradas, divididas, 

eliminadas ou introduzidas novas de forma a reflectir a realidade da organização em questão. 

Uma das razões que levou à flexibilidade do BSC foi tornar o seu conceito aberto e 

mutável consoante a organização com que lida. Assim, tratando-se de organizações de I&D o 

modelo poderá sofrer as alterações necessárias, no que respeita, às medidas e abordagens, 

com as quais os cientistas e engenheiros se identificam e sintam confortáveis. 

A flexibilidade provou ser uma das principais vantagens do BSC. Quando o modelo é 

correctamente modificado a gestão estratégica por ele providenciada permite que a 

organização alcance o sucesso através da sua estratégia, tal como é possível observar nos 

diferentes exemplos documentados por Kaplan e Norton [41]. 

4.5 Diferentes Modelos de BSC estudados 

Para definir um modelo genérico, que consiga descrever e avaliar continuamente o 

desempenho das organizações de I&D, foi necessário realizar uma profunda pesquisa sobre a 

implementação do BSC neste tipo de organizações. No entanto, ainda muito pouco foi 
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desenvolvido e por isso foram analisadas diferentes abordagens, de modo a obter um modelo 

genérico para este tipo de organizações. 

Os modelos encontrados ao longo da literatura, que melhor caracterizam e enquadram 

com as organizações de I&D, são apresentados de seguida. 

4.5.1 Modelos aplicados a organizações sem fins lucrativos 

As organizações de I&D enquadram-se dentro das organizações sem fins lucrativos, uma 

vez que os seus objectivos estratégicos não se traduzem na obtenção de objectivos 

financeiros, mas na concretização da sua missão. 

Abordagem 1 – Modelo Proposto por Niven 

Niven apresenta um modelo, ilustrado na Figura 4.3, onde a estratégia continua a ser o 

centro do BSC, uma vez que as organizações sem fins lucrativos e governamentais têm muita 

dificuldade em cultivar uma estratégia clara e concisa [21]. O mesmo autor justifica que este 

tipo de organizações não tem como factor definitivo de sucesso a remuneração financeira, e 

portanto a importância dos indicadores financeiros é reduzida nestes casos. Reforça ainda 

que estas organizações concentraram durante muito tempo os seus esforços maioritariamente 

na obtenção de medidas internas eficientes e de qualidade, dando pouca importância à sua 

verdadeira meta de servir a sociedade. 

A estratégia deve, por isso, estar concentrada nas principais prioridades que permitam às 

organizações alcançar a sua missão. As prioridades devem ser consistentes com a situação 

única da organização e ser adequadas de forma a responder eficientemente aos desafios e 

oportunidades que lhe surjam. O mapa estratégico proposto por Niven coloca a missão no 

topo do mapa como propósito a alcançar, seguindo-se imediatamente a perspectiva dos 

clientes e não a perspectiva financeira. O autor explica que o alcance da missão não se 

traduz em responsabilidades fiscais e administrativas, mas sim na determinação de quem a 

organização precisa servir e quais os requisitos que precisa atingir. Deste modo, é através da 

concentração nos clientes e satisfação das suas necessidades que a organização cumpre com 

a sua missão. 

A escolha dos processos internos, que permitem melhorar os resultados a oferecer aos 

clientes, flui imediatamente dos objectivos escolhidos na perspectiva dos clientes. Daí que 

esta perspectiva agregue um vasto número de objectivos e medidas no BSC [21]. 

A perspectiva financeira pode encontrar-se em uma de duas posições no mapa 

estratégico, no fundo do mapa estratégico ou entre a perspectiva dos processos internos e a 

perspectiva da aprendizagem e crescimento. Estas duas versões do mapa estratégico 

encontram-se apresentadas na Figura 4.4. A perspectiva financeira e da aprendizagem e 

crescimento devem ser introduzidas no mapa estratégico atendendo às características 

específicas da organização. Uma vez que estas organizações operam baseadas na sua missão, 

dependem profundamente das habilidades, dedicação e alinhamento dos seus colaboradores, 

para alcançar socialmente as suas metas. 

O sucesso, em melhorar processos, operar de forma fiscalmente responsável e conhecer 

as necessidades de todos os clientes, depende em grande parte da capacidade dos 

colaboradores e das ferramentas por eles usadas no apoio da sua missão. 
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Figura 4.3 – Arquitectura do modelo apresentado por Niven para organizações sem fins lucrativos [21]. 

 

 

 

 
 

Figura 4.4 – Duas versões possíveis para organizar o mapa estratégico de organizações sem fins 
lucrativos, segundo Niven.  
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Abordagem 2 – Modelo Proposto por Kaplan e Norton 

Kaplan e Norton descrevem um modelo para este tipo de organizações, que é apresentado 

na Figura 4.5. O modelo é em tudo idêntico ao modelo proposto inicialmente, por estes 

autores, sendo apenas alterado o critério definitivo de sucesso que, para as organizações do 

sector público e para as entidades sem fins lucrativos, é o desempenho no cumprimento da 

sua missão [41]. 

O mapa estratégico desenvolvido pelos autores, tal como o desenvolvido por Niven, 

concentra a sua atenção na obtenção da missão da organização. No entanto, a perspectiva 

financeira, embora não dominante como nas organizações privadas, reflecte os objectivos de 

importantes partes interessadas, stakeholders, que constituem a perspectiva dos clientes, 

como pode ser observado na Figura 4.6.  

Frequentemente são os clientes que fornecem os recursos financeiros, que permitem à 

organização a sua sustentação e, consequentemente, os meios para que possam alcançar a 

missão desejada. Deste modo, embora a perspectiva financeira não seja a perspectiva 

dominante, é fulcral para levar ao sucesso da organização. 

As organizações alcançam o sucesso também por meio do desempenho dos seus processos 

internos, com o apoio dos seus activos intangíveis existentes na perspectiva da aprendizagem 

e crescimento. 

E embora Kaplan e Norton apresentem o mapa estratégico, ilustrado na Figura 4.6 para a 

arquitectura do modelo proposto para organizações sem fins lucrativos, a construção e 

organização das perspectivas, nele inseridas, dependerão do caminho estratégico a percorrer 

para se alcançar a missão da organização. Em várias das organizações objecto de estudo, dos 

mesmos autores, pertencentes ao sector público ou sem fins lucrativos, pode observar-se que 

a perspectiva financeira ocupa tal como sugere Niven, um dos dois níveis mais baixos do 

mapa estratégico [41]. 

 

 

 

 
 

Figura 4.5 – Arquitectura do modelo apresentado por Kaplan e Norton para organizações sem fins 
lucrativos. 
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Figura 4.6 – Organização do mapa estratégico de organizações sem fins lucrativos, segundo Kaplan e 
Norton [41]. 

4.5.2 Modelo aplicado a actividades de I&D em organizações privadas 

Embora as organizações de I&D não sejam organizações privadas com objectivos 

estratégicos traduzidos na obtenção de objectivos financeiros, algumas das organizações 

privadas utilizam parte dos seus investimentos na criação e financiamento de departamentos 

para integrar as suas actividades de I&D dentro da estratégia da organização, através de BSC 

específicos para essas unidades ou departamentos. 

Deste modo, avaliando a forma como são desenvolvidos os modelos de BSC, para gerir as 

actividades de I&D deste tipo de organizações, a experiência de algumas destas organizações 

privadas pode ser aproveitada e posteriormente implementada seguindo a mesma linha de 

pensamento nas organizações de I&D. 

A figura 4.7 ilustra um modelo de BSC genérico que foi projectado para a gestão de 

actividades de I&D em empresas privadas [44, 45]. Como pode ser observado foi incluído ao 

modelo proposto por Kaplan e Norton, a perspectiva da inovação. Esta perspectiva foi 

adicionada porque os resultados das perspectivas, financeira e dos clientes, devem ser 

complementadas com as saídas intermédias que podem ser obtidas do desempenho desta 

nova perspectiva. Ou seja, existe a necessidade de separar os resultados comerciais e 

financeiros, da empresa, do valor que este acrescenta aos clientes e accionistas em termos 

da inovação [46]. 

A perspectiva da inovação destas empresas está relacionada com a inovação nos seus 

produtos e processos, bem como com a qualidade alcançada no desempenho das suas 

actividades de I&D. Nesta perspectiva deve ser também realizada a comparação entre 

recursos e resultados, no entanto, verificar as discrepâncias obtidas é um processo complexo, 

uma vez que as saídas dos processos de I&D são tradicionalmente medidas pelo aparente 

aumento de conhecimento especializado adquirido pela empresa pelas actividades de I&D em 

curso. A utilização de tecnologia, tanto adquirida externamente como desenvolvida 

internamente, também é considerada como uma saída das actividades de I&D [44]. 
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Figura 4.7 – Arquitectura do modelo apresentado para empresas privadas com unidades 
especificamente concentradas em actividades de I&D. 

 

O mapa estratégico construído para este tipo de organizações inclui a nova perspectiva, 

colocando-a imediatamente abaixo da perspectiva financeira e dos clientes tradicionais, uma 

vez que é a partir das actividades de I&D que estas conseguem melhorar a sua posição em 

relação aos seus competidores e aumentar a satisfação dos clientes para além dos seus 

resultados financeiros. O mapa estratégico aplicado a actividades de I&D em empresas 

privadas é apresentado na Figura 4.8. 

A perspectiva dos processos internos está relacionada com a coordenação de actividades 

de I&D da empresa e a comparação entre os seus investimentos e os seus resultados obtidos e 

comunicação com os vários departamentos de I&D e as áreas de produção e marketing. 

Também a qualidade, as alianças com outras organizações de I&D e o grau de influência de 

regulações externas nas actividades de I&D são analisadas por esta perspectiva. 

Por último a perspectiva da aprendizagem e crescimento fornece a informação relativa à 

formação, experiência e motivação dos colaboradores, particularmente daqueles que 

trabalham nas actividades de I&D. Algumas empresas, que incluem actividades de I&D no seu 

núcleo, constataram que as perspectivas mais importantes são as perspectivas da inovação e 

de aprendizagem e crescimento, assegurando que permitem alcançar os objectivos 

estratégicos da organização relativamente à satisfação dos clientes e accionistas [45]. 

4.6 Modelo de BSC genérico para organizações de I&D 

Ambos os modelos apresentados na secção anterior contêm informação relevante para 

desenvolver um modelo de BSC genérico para organizações de I&D. 

Como as organizações de I&D são organizações sem fins lucrativos, estas devem convergir 

no seu modelo de BSC para a concretização da sua missão, tal como nos modelos 

apresentados no Subcapítulo 4.5.1. 
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Figura 4.8 - Organização do mapa estratégico para empresas privadas com unidades especificamente 
concentradas em actividades de I&D. 

 

Também, um dos aspectos fundamentais para o funcionamento deste tipo de organizações 

é a garantia de que os seus investimentos são suficientes para a sua sustentação, e por isso o 

modelo apresentado por Kaplan e Norton é o que melhor se enquadra na satisfação desta 

condição. Deste modo, a perspectiva financeira auxiliada da perspectiva dos clientes permite 

à organização alcançar a sua missão. 

Embora este modelo se enquadre quanto ao propósito final da organização, a sua missão, 

está maioritariamente definido para organizações do sector público ou entidades 

governamentais, onde a inovação e a tecnologia desempenham um papel secundário. O 

mesmo não ocorre, no entanto, nas organizações de I&D, que dependem fundamentalmente 

do desempenho e poder criativo das suas actividades de I&D. Também a concretização da sua 

missão passa pelo progressivo desenvolvimento de conhecimentos, outcomes e processos 

intimamente ligados à inovação, bem como a qualidade alcançada no desempenho das suas 

actividades de I&D é um factor crítico de sucesso para este tipo de organizações. 

É interessante analisar como as empresas privadas desenvolvem unidades/departamentos 

e, consequentemente, modelos de BSC próprios para lidar com este tipo de actividades. Todo 

o modelo se concentra na obtenção de objectivos financeiros, que permitem à empresa não 

só distinguir-se dos seus competidores, como garantir que estas actividades não acarretam 

um custo maior que o capital nelas investido. Este aspecto deve ser devidamente analisado, 

já que este é também um dos objectivos que as organizações de I&D pretendem alcançar 

financeiramente. 
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4.6.1 Arquitectura do modelo 

Atendendo às característica das organizações de I&D o modelo apresentado pela Figura 

4.9 leva em consideração as semelhanças existentes com os modelos propostos no Subcapítulo 

anterior, baseando-se no modelo genérico apresentado por Osama [35]. 

O modelo proposto, tal como o apresentado para as actividades de I&D das empresas 

privadas, agrega, em vez de quatro, cinco perspectivas. Também neste modelo a principal 

concentração é nos processos internos e gestão da inovação, uma vez que é a partir do 

desempenho obtido nesta perspectiva que é possível satisfazer os clientes e alcançar a 

sustentabilidade financeira da organização. 

4.6.2 Descrição das Perspectivas 

A breve descrição das perspectivas integradas no modelo de BSC genérico para 

organizações de I&D, apresentado na Figura 4.9, permite obter uma melhor compreensão do 

próprio modelo e justificar a sua escolha. 

Uma das principais diferenças entre este modelo e os apresentados para organizações sem 

fins lucrativos, como entidades governamentais ou do sector público, e organizações privadas 

é a divisão da perspectiva da aprendizagem e crescimento em duas diferentes perspectivas. 

A perspectiva de aprendizagem e crescimento concentra-se nos objectivos estratégicos a 

ser alcançados pelos recursos humanos da organização, e fundamentalmente pelo seu 

conhecimento. Deste modo, a sua divisão, em duas diferentes perspectivas, permite analisar, 

mais pormenorizadamente, o contributo dos seus colaboradores para o sucesso global da 

organização, através dos seus conhecimentos e competências; e ainda analisar os objectivos 

estratégicos que são necessários definir para que os colaboradores da organização se sintam 

motivados, e quais os que lhes permitem fornecer as ferramentas necessárias para incentivar 

o seu génio inventivo. 

 

 
 

Figura 4.9 – Arquitectura do Modelo de BSC para organizações de I&D [35]. 
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Perspectiva da motivação e criatividade dos colaboradores 

Os colaboradores são, talvez, o activo mais valioso de qualquer organização, e tratando-

se de organizações de I&D estes são essenciais para seu sucesso, uma vez que os seus 

resultados dependem directamente da motivação e criatividade dos seus colaboradores.  

Não só motivação e criatividade são necessários, nas actividades de I&D desempenhadas 

pelos colaboradores, mas também sistemas, estruturas e processos certos e gestão dos 

recursos humanos devem ser o complemento para manter o trabalho das equipas com padrões 

de elevada qualidade. Osama enumera alguns destes sistemas, estruturas e processos como os 

sistemas de recrutamento e contratação, sistemas de medição e avaliação de desempenho, 

sistemas de incentivos e reconhecimento, modelos de progressão na carreira e formação 

avançada dos seus colaboradores [35]. 

O mesmo autor reforça ainda, que medir o desempenho destes sistemas, assim como todo 

o estado de motivação e criatividade dos colaboradores é crítico para o bom funcionamento e 

bem-estar das organizações de I&D. 

Perspectiva da gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional 

A disseminação da investigação, gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional 

são, como refere Osama, críticas para a saúde das organizações de I&D. A ciência é um 

empreendimento social que depende da abundância das interacções entre organizações e as 

comunidades. 

Organizações que façam um bom trabalho, na gestão e combinação do capital intelectual, 

conhecimento e competências dos seus colaboradores, enquanto usam eficientemente os seus 

recursos e capacidades externas, geralmente conseguem obter um melhor desempenho que 

as organizações que não o fazem. 

Organizações de reconhecimento mundial usam um número de sistemas, estruturas e 

mecanismos para assegurar uma aprendizagem contínua. A preservação da memória 

corporativa é outro importante elemento de gestão do conhecimento, particularmente numa 

área de grande rotatividade de colaboradores, como explica Osama. O autor reforça também 

que a utilização de sistemas e práticas, que maximizem o conhecimento através da detecção 

e correcção de erros e enganos, é uma parte crítica para a aprendizagem organizacional. 

É, por isso, necessário medir o desempenho das actividades e processos de I&D, para que 

as organizações possam saber como e quão bem aprendem e utilizam a sua base de 

conhecimento adquirida progressivamente no tempo. 

Perspectiva dos processos internos e gestão da inovação  

Embora no modelo apresentado por Osama a perspectiva seja nomeada apenas por gestão 

da inovação optou-se por renomear a perspectiva para processos internos e gestão da 

inovação, porque tal como o próprio autor confirma a perspectiva da gestão da inovação é 

similar à dos processos internos do modelo de BSC tradicional, concentrando-se, no entanto, 

fortemente nas actividades e processos de I&D, uma vez que as organizações deste género 

criam valor através da inovação. 

As organizações de I&D dependem de sistemas, estruturas, processos e iniciativas 

específicas para criar conhecimento e desenvolver novas tecnologias e produtos. Osama 

apresenta alguns exemplos como os processos de formulação estratégica, processos de 

geração de requisitos, sistemas que determinam o risco de mercado tecnológico em projectos 

técnicos, e sistemas de gestão de projecto. 
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Perspectiva financeira 

Enquanto a perspectiva financeira representa os resultados finais desejados num BSC 

tradicional, o mesmo não é o caso das organizações de I&D como já foi anteriormente 

abordado ao longo do capítulo. 

As organizações não podem, no entanto, menosprezar esta perspectiva uma vez que 

precisam de financiamentos externos ou obtenção de receitas para desenvolver as suas 

actividades ligadas à inovação cientifica e tecnológica, que são as responsáveis pela produção 

dos seus outcomes e lhes fornece a razão de existir. 

Deste modo, como evidencia Osama estas organizações, além do capital para as suas 

actividades de I&D, precisam assegurar a utilização eficiente dos seus recursos, justificar a 

sua existência a financiadores e parceiros bem como adoptar uma mentalidade de “fazer 

mais com menos”. 

Medir o desempenho da perspectiva financeira é, por isso, essencial para garantir que as 

organizações de I&D alcancem o sucesso, uma vez que adquirir e gerir sabiamente o seu 

capital torna possível a sua re-injecção no desenvolvimento contínuo das actividades de I&D, 

e, consequentemente, facilita à organização alcançar a sua missão. 

Perspectiva dos clientes e parceiros estratégicos 

Tal como qualquer organização, também as organizações de I&D têm clientes internos e 

externos, dos quais a longevidade e bem-estar da organização dependem. A satisfação das 

suas necessidades é, portanto, um dos principais propósitos pela qual a organização existe. 

Os clientes podem ser as próprias unidades de I&D da organização, a gestão corporativa 

de topo, entidades governamentais ou a sociedade e a vasta comunidade intelectual. Em 

cada um dos casos, a gestão de I&D das unidades e laboratórios é responsável por assegurar 

que as necessidades dos clientes são satisfeitas e lhes prestam ainda apoio. 

Dada a importância da satisfação dos clientes, Osama defende, que sistemas, estruturas e 

processos são vitais para garantir que as medidas e para que a organização tenha a 

capacidade de responder às necessidades dos seus clientes, atempadamente, é necessário 

também a monitorização constante do seu grau de satisfação. 

4.6.3 Mapa Estratégico 

O mapa estratégico genérico apresentado para este modelo encontra-se apresentado na 

Figura 4.10. Nele é apresentada uma lista de características genéricas para as organizações 

de I&D, que permitem às organização de I&D construir a sua estratégia, tendo em atenção, 

no entanto, que algumas dessas características são mutuamente exclusivas. 

Tal como todas as organizações sem fins lucrativos, também as instituições de I&D 

posicionam no topo do mapa estratégico a sua missão, ou seja a razão pela qual existem. 

Neste tipo de organizações convém salientar, no entanto, que a sua visão é, geralmente, 

quase que a continuação da missão, representando a posição e imagem desejada no mercado 

científico. Osama divide a missão das organizações em duas componentes, a missão 

especificada, que é aquela que responde ao que é pedido explicitamente pelos seus clientes 

directos e a não especificada, que é aquela que responde às necessidades dos seus clientes 

indirectos [35]. 

A perspectiva dos clientes, ao mesmo nível da perspectiva financeira, apresenta três 

componentes: alcançar as necessidades a curto prazo, referentes à inovação progressiva da 

organização; alcançar as necessidades a longo prazo, referentes à descontinuidade da 
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inovação; e a descoberta de novos clientes e mercados para os serviços de I&D. Também a 

satisfação dos clientes é identificada através de vários factores críticos de sucesso, que 

devem ser especificados pelos líderes e gestores de topo da organização.  

No entanto, tal como o autor explica, a satisfação dos clientes está dependente da 

perspectiva financeira, essencialmente no que respeita aos custos globais e retorno dos 

investimentos. Osama divide esta perspectiva também em três diferentes componentes: 

eficiência, fazer mais pesquisa e desenvolvimento com menos recursos; eficácia, fazer I&D do 

tipo certo com os recursos existentes; e por último, crescimento financeiro, encontrar mais 

recursos para fazer mais pesquisa e desenvolvimento. Neste mapa, é deixada em aberto qual 

a estratégia definida pelas organizações, quanto à proposição de valor a adoptar, excelência 

operacional, liderança de produto ou intimidade com o cliente. 

Não só é importante garantir a satisfação dos clientes como também garantir o 

desenvolvimento da inovação e a gestão dos processos de inovação que os suportem. Osama 

identifica quatro principais blocos na gestão da inovação que são: trabalho inteligente, 

relacionado com a estratégia direccionada para a excelência operacional; orientação ao 

cliente, relacionado com a estratégia direccionada para a intimidade com o cliente; robustez 

técnica, relacionada com a estratégia direccionada para a liderança do produto; e por último 

transição da tecnologia, intimamente ligada com os processos de inovação. 

A perspectiva da aprendizagem e crescimento tradicional foi dividida em duas diferentes 

perspectivas. A perspectiva da motivação e criatividade dos colaboradores, que relaciona a 

motivação dos colaboradores com o seu desempenho, a sua formação avançada e o 

recrutamento e retenção de pessoal qualificado, e a perspectiva da gestão de conhecimento 

e aprendizagem organizacional, que considera a utilização óptima tanto de conhecimentos 

internos como de conhecimentos externos, e o desenvolvimento e capitalização de novas 

ideias, tal como as define Osama. 
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Figura 4.10 – Mapa estratégico genérico para organizações de I&D [35]. 



  

 

 

 

Capítulo 5  

Proposta de um modelo de Balanced 
Scorecard para o INESC Porto 

 

As actividades de investigação e desenvolvimento (I&D) são reconhecidas como um dos 

factores fundamentais na competitividade futura e sobrevivência no ambiente competitivo e 

turbulento no qual nos encontramos actualmente. 

Segundo o Mistério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), o elemento 

essencial da estratégia seguida para o desenvolvimento científico e tecnológico em Portugal 

tem sido o reforço dos recursos humanos na Ciência e Tecnologia envolvidos em actividades 

de I&D. A comunidade científica portuguesa apresenta-se jovem, fortemente 

internacionalizada, equilibrada entre homens e mulheres, muito produtiva e em franco 

crescimento [47]. 

O reforço do emprego científico nas instituições nacionais foi ainda estimulado pelo 

programa da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) para a contratação de 

investigadores doutorados, o qual veio concretizar as aspirações de jovens investigadores a 

contratos de trabalho no sistema científico, permitindo também uma crescente 

internacionalização do sistema de I&D nacional e do ensino superior. 

O aumento da despesa das empresas em I&D reflecte a acumulação de investimento 

público nos anos mais recentes, assim como o esforço do sector privado em acompanhar o 

desenvolvimento científico e a capacidade tecnológica instalada em Portugal [47]. Este 

aumento em I&D e da base científica nacional reflecte também a melhoria das qualificações 

dos recursos humanos afectos ao sistema de ensino superior. 

Desde 1996, os centros e institutos de I&D de todas as áreas do conhecimento em 

Portugal, baseados em instituições do ensino superior ou em associações privadas sem fins 

lucrativos, são periodicamente sujeitos a avaliações internacionais. 

O sistema de avaliação fundamenta-se em apreciações periódicas, realizadas por painéis 

de peritos internacionais, dos relatórios e planos de actividades incluindo contactos directos 

com os investigadores e com as instituições através de visitas a todas as unidades. Deste 

exercício de avaliação resulta a atribuição pelo painel de uma classificação de qualidade, que 

determina o volume de financiamento plurianual a atribuir até à realização de uma nova 

avaliação [48, 49]. 
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A atribuição do financiamento plurianual a unidades de I&D, gerido pela Fundação para a 

Ciência e a Tecnologia (FCT), é feita a instituições de I&D como o Instituto de Engenharia de 

Sistemas e Computadores do Porto, mais conhecido pela abreviatura, INESC Porto, uma vez 

que este se apresenta como uma instituição privada sem fins lucrativos, especialmente 

vocacionada para actividades de I&D.  

Deste modo, surge a necessidade de encontrar uma ferramenta de gestão estratégica que 

permita ao INESC Porto, não só alcançar a sua missão através da sua estratégia, mas melhorar 

o sistema de avaliação já existente através da implementação de um modelo integrado de 

gestão estratégica que permita preencher as lacunas do sistema actual, e uma vez que a 

organização tem necessidades de financiamento externo, alcançar a classificação máxima de 

qualidade pela FCT. 

O Balanced Scorecard (BSC) pode funcionar como uma ferramenta que permite assegurar 

a compreensão do papel estratégico do INESC Porto, bem como introduzir a utilização de 

indicadores estratégicos que acompanham o desempenho dos seus activos tangíveis e 

especialmente dos intangíveis, tão relevantes para a organização. 

O BSC funciona como um instrumento de planificação, permitindo a definição da 

estratégia e dos objectivos, de comunicação aos vários membros da organização e de 

motivação, e consequentemente, contribui para a melhoria da eficácia, eficiência e 

qualidade do instituto. A aplicação do BSC no INESC Porto visa favorecer ainda a 

transparência da gestão das actividades de I&D, e permite clarificar e equilibrar as acções de 

curto e longo prazo da organização. 

5.1 Caracterização do INESC Porto 

A organização objecto de estudo teve a sua origem em Maio de 1985 no Porto. 

Inicialmente fundada como um pólo adicional do INESC, localizado na capital, teve por 

principal função ser um prolongamento dos serviços já existentes, acatando as orientações 

directas do INESC sediado em Lisboa. 

O início do processo de profunda reestruturação do INESC começou pela progressiva 

especialização local dos vários pólos e pela sua autonomização fazendo surgir o INESC Porto, 

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto, constituído a 18 de Dezembro 

de 1998, como uma associação privada sem fins lucrativos declarada de utilidade pública e a 

qual assume actualmente um papel de um centro de orientação estratégica e consolidação 

nacional. 

A organização tem por associados fundadores o INESC, a Universidade do Porto (UP) e a 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Adicionalmente, em Junho de 

2006, tornaram-se igualmente associados desta organização a Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto (FCUP) e o Instituto Politécnico do Porto (IPP). 

Em 2002, foi-lhe atribuído o estatuto de Laboratório Associado pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, após ter obtido a classificação de Excelente na última avaliação 

efectuada por peritos internacionais nomeados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Em 2007, o INESC Porto adoptou um novo modelo organizativo cujo principal objectivo foi 

alargar o âmbito da instituição enquanto Laboratório Associado (LA), permitindo a 

consolidação científica com novos grupos que manteriam a sua autonomia administrativa. 

Assim, foi criada a rede INESC Porto Laboratório Associado (INESC Porto LA) que actualmente 

integra o INESC Porto e os Grupos: Laboratório de Inteligência Artificial e Apoio à Decisão 
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(LIAAD), Centro de Investigação em Sistemas Computacionais Avançados (CRACS) e Unidade 

de Gestão e Engenharia Industrial (UGEI). 

O INESC Porto foi criado com o intuito de desenvolver actividades relacionadas com a 

investigação e o desenvolvimento em diversas áreas tecnológicas e ser uma interface entre o 

mundo académico e o mundo empresarial da indústria e dos serviços. Por isso, o INESC Porto 

obtém uma cultura híbrida e única influenciada predominantemente pela cultura académica, 

que sobressai pelo seu modo de estar, pelos seus valores e interesses, e se alia à eficiência de 

uma cultura empresarial activa. 

O INESC Porto tem de estar preparado para responder aos desafios da Ciência e às novas 

exigências da sociedade e do mundo económico. Para tal, apoia-se numa cultura que 

promove a excelência científica e tecnológica nas suas áreas de intervenção, e que lhe 

permite desempenhar um papel activo na estruturação da política de Investigação e 

Desenvolvimento a um nível regional, nacional e europeu. 

Em conjugação com esta preocupação de coesão interna, imprescindível no seio de 

qualquer organização, o INESC Porto também aposta num diálogo contínuo com os seus 

parceiros, a fim de assegurar a sua missão de difusão da cultura científica e tecnológica, de 

promoção da inovação, de investigação e desenvolvimento, de transferência de tecnologia e 

de apoio à internacionalização de empresas portuguesas. 

Sendo uma organização de I&D, com uma actividade baseada no conhecimento e know-

how intensivos, os seus colaboradores surgem como o recurso único e diferenciador no qual se 

apoia toda a instituição [50]. 

5.1.1 Estrutura organizacional do INESC Porto 

O organograma do INESC Porto tem vindo a sofrer diversas alterações desde a sua 

estruturação inicial, sendo o apresentado na Figura 5.1 o organograma actual da organização. 

O INESC Porto é liderado por uma Direcção composta por cinco elementos, contendo 

ainda dois órgãos estatuários, a comissão de acompanhamento científico e o conselho 

científico. A comissão de acompanhamento científico produz relatórios sobre a actividade 

científica da organização, sendo constituída por investigadores internos e individualidades 

externas, nomeadamente cientistas portugueses e membros da comunidade científica 

internacional. O conselho científico é um órgão interno com competências genéricas e 

orientação das actividades de carácter científico e técnico e tem como principais funções 

emitir pareceres sobre os projectos de investigação, o orçamento, o plano e o relatório anual 

de actividades do INESC Porto, apoiar a direcção nas matérias de desenvolvimento científico 

da instituição e implementar procedimentos de estímulo à excelência, avaliação de qualidade 

e promoção da imagem externa da imagem científica. 

A principal actividade é conduzida pelas diversas unidades de I&D, envolvendo diferentes 

áreas científicas e tecnológicas. São seis as unidades de I&D pertencentes ao núcleo do INESC 

Porto (UITT - Unidade de Inovação e Transferência de Tecnologia, USIG - Unidade de Sistemas 

de Informação e Comunicação, UTM – Unidade de Telecomunicações e Multimédia, UOSE – 

Unidade de Optoelectrónica e Sistemas Electrónicos, USE – Unidade de Sistemas de Energia, 

UESP – Unidade de Engenharia de Sistemas de Produção), contendo este ainda um Grupo 

interno (ROBIS – Grupo de Robótica e Sistemas Inteligentes) que iniciou a sua actividade 

muito recentemente em 2009. 
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Figura 5.1 – Organograma da instituição INESC Porto.  

Cada unidade assenta na existência de uma equipa cujos elementos que desenvolvem a 

sua actividade de I&D num determinado domínio científico ou tecnológico, ou em domínios de 

intervenção multidisciplinar, partilham um ou mais propósitos comuns. Cada Unidade é 

dirigida por um ou dois Coordenadores, responsáveis por delinear as estratégias e dirigir a 

operação corrente, os quais poderão ser coadjuvados por um ou mais Coordenadores 

Adjuntos. 

Estas unidades estão orientadas a uma área ou conjunto de áreas de intervenção, sendo 

que a uma área de intervenção corresponde uma actividade susceptível de ter uma estratégia 

própria, e portanto, um plano e um orçamento. No geral, cada Área tem um Responsável 

(função de Responsável de Área, imediatamente abaixo da Coordenação), que é um elemento 

essencial na elaboração do plano e orçamento da Unidade a que pertence, bem como do 

controlo e relatório da actividade [50]. 

Abaixo da função de Responsável de Área, existe o Responsável de Projecto, a quem cabe 

a responsabilidade de gerir os recursos humanos (RH) e materiais envolvidos, bem como o 

cumprimento dos procedimentos e objectivos dos projectos. Os restantes elementos da 

Unidade envolvidos em actividades de I&D desempenham a função designada de Investigação 

e Desenvolvimento.  

O INESC Porto dispõe de um conjunto de serviços que, não se integrando na estrutura 

produtiva propriamente dita, asseguram às Unidades, à Direcção e à Instituição como um 

todo, um conjunto de funções consideradas fundamentais para o seu bom funcionamento. Os 

serviços de apoio incluem um departamento e cinco serviços: Departamento de Informação e 

Logística (DIL), Serviço de Comunicações e Informática (SCI), Serviço de Comunicação, 

Serviço de Informação de Gestão (SIG), Serviço de Gestão de Infra-estruturas e Serviço de 

Biblioteca e Documentação. 

O INESC Porto integra, ainda, diversos grupos de I&D autónomos, o LIAAD (Laboratório de 

Inteligência Artificial e Apoio à Decisão), CRACS (Centro de Investigação em Sistemas 
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Computacionais Avançados) e UGEI (Unidade de Gestão e Engenharia Industrial), que em 

conjunto representam o INESC Porto LA. 

5.2 O modelo de negócio 

Embora o modelo de negócio do INESC Porto não esteja claramente estruturado, existe 

um conjunto de elementos pelos quais este se guia para alcançar a sua missão e visão, 

permitindo ainda o desenvolvimento e sustentação da própria organização. Estes elementos 

podem ser encontrados nos Relatórios de Actividades, de Plano e Orçamento entre outros [51, 

52, 53, 54]. 

Recorrendo a um template de modelo de negócio é possível caracterizar e descrever, 

mais facilmente e de forma mais estruturada, o modelo de negócio da organização [55,56]. O 

template do modelo de negócio utilizado é ilustrado pela Figura 5.2. 

Produtos e serviços: proposição de valor 

A proposta de valor do INESC Porto, aquilo que a organização oferece como produtos e 

serviços, consiste essencialmente em quatro grandes actividades: investigação científica e 

desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, serviços de I&D e consultoria e 

formação avançada. 

Clientes: clientes alvo, relação estabelecida e canal de distribuição 

A organização tem dois diferentes mercados alvo: o mercado científico e o económico. No 

mercado científico, que abrange tanto o mercado nacional como o internacional, o INESC 

Porto pretende alcançar uma posição e reconhecimento nesse meio, através das suas 

constantes publicações em revistas internacionais de referência e actividades de cooperação 

e disseminação, tanto a nível nacional como internacional. 

 

 
 

Figura 5.2 – Modelo de negócio [56]. 
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Por outro lado, no mercado económico a organização colabora com entidades públicas e 

privadas, pequenas e médias empresas, uma vez que é a estes clientes alvo que a 

organização mais presta serviços de I&D e consultoria especializada, bem como se conduzem 

negociações e lançamento de contratos de valor significativo. Também o licenciamento de 

tecnologia a empresas ou o apoio de actividades de pré-incubação de spin-offs e criação de 

novas empresas, permitem encontrar parceiros empresariais dispostos a liderar processos na 

sua fase inicial. 

Relativamente aos canais de distribuição, o INESC Porto, actua de forma directa, 

geralmente sem qualquer tipo de intermediação, interagindo directamente com o cliente 

final. No entanto, a criação de parcerias estratégicas, dinamização de projectos e outras 

actividades com os Pólos e Clusters criados têm contribuído, com competências e 

capacidades complementares, nos planos de acções com as empresas e diversos sectores. 

A horizontalidade das competências tecnológicas de base, a actuação em diversos 

mercados e o reconhecimento da capacidade para aliar a criação de conhecimento com a sua 

valorização, ao serviço dos sectores e empresas, permite-lhe estabelecer e fortalecer 

relações com diversos parceiros. O INESC Porto posiciona-se como um parceiro nacional e 

internacional com uma oferta diferenciada de padrões de qualidade elevados, devido à 

inovação dos seus produtos, processos e serviços. 

Gestão das infra-estruturas: configuração de valor, competências e parceiros 

As principais actividades da organização desenrolam-se em torno de trabalhos 

colaborativos com os clientes, no planeamento e execução de projectos ou actividades e na 

divulgação do conhecimento adquirido. 

Também algumas actividades de suporte são desenvolvidas para concretizar os propósitos 

da organização, como é o caso das infra-estruturas, a gestão dos recursos humanos e dos 

projectos e a contínua aprendizagem da I&D levada a cabo pelas actividades de I&D. 

O INESC Porto apresenta um conjunto de competências científicas e tecnológicas em 

diversas áreas, desenvolvidas através das actividades de I&D específicas de cada unidade. 

Essas competências passam pelo desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas a produtos, 

processos ou serviços; gestão de projectos multidisciplinares de I&D e respectivos processos 

para produção de soluções integradas para o cliente; gestão de RH altamente especializados 

e diferenciadores; proximidade e facilidade de comunicação com os clientes; diferenciação, 

especialização e qualificação dos seus RH em conjunto com a capacidade de gestão de 

projectos de I&D. 

Como já foi referido no início do Subcapítulo o INESC Porto, colabora com três 

Laboratórios Associados, e encontra-se associado a várias instituições de ensino público como 

a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Ciências ambas da Universidade do Porto e o 

Instituto Politécnico do Porto. Participa, ainda, directa ou indirectamente num número 

significativo de Pólos e Clusters de Competitividade e Tecnologia, nomeadamente: o Pólo das 

Tecnologias de Produção (PRODUTECH), o Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação 

e Electrónica (TICE.pt), Pólo da Energia, o Pólo da Saúde, o Pólo das Indústrias de Base 

Florestal, o Pólo da Moda, o Cluster das Indústrias Criativas, o Cluster do Conhecimento e da 

Economia do Mar e actualmente encontra-se ainda em negociações para a adesão com o Pólo 

da Energia. Tem participação activa com a Plataforma Tecnológica Europeia Manufuture, a 

Portuguese Alliance for Manufacturing e com a Fraunhofer Production Alliance. 

Internacionalmente, participa também nos Programas de Parceria Internacional com 
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universidades americanas como o MIT, CMU e UTAustin e pretende constituir o INESC P&D 

Brasil em parceria com várias universidades brasileiras. Algumas das empresas com que está 

envolvido são a XAREVISION, TOMORROW OPTIONS e a SMARTWATT. Além destas parcerias 

formalizadas existem muitas outras informais através das redes de contactos dos seus 

Investidores e Colaboradores. 

Aspectos Financeiros: Estrutura de custos e receitas 

A existência de meios laboratoriais e oficinas de elevada qualidade, e, consequente, 

diferenciação entre organizações do mesmo género, tem os custos elevados, assim como a 

manutenção destes equipamentos requer fortes investimentos em actualizações, 

manutenções preventivas, dos recursos humanos e dos serviços de informação tecnológica 

(IT), para além do espaço físico, e custos de funcionamento necessários. Uma organização 

como o INESC Porto requer actividades de suporte com algum peso. Na organização os 

Investigadores e Gestores de Projectos (e alguns elementos por estes delegados) podem 

despoletar o processo de aquisição, e dentro de certos limites, efectuar a própria aquisição. 

Este processo implica uma multiplicidade de interlocutores internos e externos e um esforço 

administrativo relevante. As suas instalações e respectivas especificidades técnicas requerem 

cuidados especiais de manutenção, limpeza, higiene e vigilância. 

As receitas da organização são obtidas através do financiamento de organismos nacionais 

como a Agência de Inovação, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, o Gabinete de Relações 

Internacionais da Ciência e do Ensino Superior, o Observatório da Ciência e do Ensino Superior 

e o Quadro de Referência Estratégico Nacional; e organismos europeus como a CORDIS 

(Community Research & Development Information Service). Também a transferência de 

tecnologia e prestação de serviços de I&D e consultoria a entidades públicas e empresas 

privadas permitem contribuir substancialmente para as receitas da organização. 

5.2.1 O sistema de avaliação de desempenho 

O INESC Porto utiliza um sistema de avaliação de desempenho para medir e avaliar o 

desempenho dos seus recursos humanos. Quanto a sistemas que permitam avaliar os seus 

processos e actividades, existem apenas os relatórios de actividades e os relatórios de planos 

e orçamento, já anteriormente mencionados. 

Embora estes últimos façam uma análise quanto às saídas e outcomes da organização, 

apenas são tomados em consideração alguns critérios usados para medir o desempenho 

científico como o número de: publicações, aprovações de projectos, conclusões de projectos, 

patentes, relatórios, apresentações, mestrados, doutoramentos e estágios. No entanto, estes 

indicadores não são suficientes para descrever os objectivos estratégicos da organização, nem 

tão pouco são estabelecidas, especificamente, metas e planos de acção que permitam à 

organização conhecer o seu verdadeiro desempenho obtido através das suas actividades de 

I&D.  

Atendendo que a organização depende fortemente dos seus recursos humanos, devido ao 

seu carácter de investigação e desenvolvimento, o estudo realizado por Macedo sobre o 

sistema de avaliação de desempenho dos RH do INESC Porto permitiu concluir que o processo 

existente necessita de ser realinhado com a estratégia do instituto [57]. O processo peca 

ainda por uma falta de objectividade nos critérios de avaliação de desempenho, por uma 

falta de empenho da gestão de topo e das chefias directas em garantir o cumprimento dos 

prazos do processo, segundo o mesmo.  
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Macedo afirma que em nenhum momento da avaliação é tida em conta a estratégia da 

organização ou sequer a do departamento, podendo mesmo alguns dos seus colaboradores 

nem ter conhecimento das mesmas. É evidente a falta de comunicação entre estes e os seus 

superiores. Do mesmo modo, não são comparados objectivos esperados com objectivos 

concretizados, até porque, os mesmos, nunca foram definidos ou solicitados. É também 

encontrada falta de transparência do sistema e falta de enquadramento do processo na lógica 

da instituição, bem como a carência de feedback e acompanhamento dos resultados. 

Também o facto da progressão na carreira e aferição de prémios estar directamente 

ligada ao processo de avaliação de desempenho pode constituir um obstáculo ao sucesso do 

INESC Porto, uma vez que o método de avaliação contém em si já muitos problemas, podendo 

tornar-se injusto e um factor de desmotivação para os colaboradores da organização. 

Através do seu estudo Macedo conclui que o sistema de avaliação de desempenho se 

mostra ineficaz, no que diz respeito à melhoria contínua do desempenho da organização, na 

reestruturação de processos ou de postos de trabalho, já que este processo não tem qualquer 

forma de verificar se os objectivos estratégicos da organização estão a ser atingidos. Também 

a avaliação é feita com base nos desempenhos mais recentes e não a todo o período de 

avaliação. 

Deste modo, a introdução do Balanced Scorecard no seio do INESC Porto implementaria 

um modelo de alinhamento pelas unidades e colaboradores, garantindo que todos caminham 

na mesma direcção, entendendo o seu papel e contributo para o sucesso da organização. 

Também a realização regular de reuniões, entre os colaboradores das equipas e unidades do 

INESC Porto, funciona não só como uma ferramenta de comunicação mas permite também 

conhecer o verdadeiro desempenho das actividades de I&D desenvolvidas. E até mesmo os 

incentivos de compensação seriam uma forma de diferenciar e premiar o desempenho dos 

seus colaboradores e reconhecer as suas contribuições únicas na organização. 

A avaliação passaria a ser efectuada de uma forma transparente e motivadora, garantindo 

a prossecução dos objectivos organizacionais, a comunicação inter-organizacional e o 

reconhecimento e desenvolvimento dos seus colaboradores. 

5.3 Missão, Visão, Valores e Estratégia 

O INESC Porto é, como já foi referido, uma organização em constante mudança, devido à 

sua actual expansão. Também as actividades de I&D desenvolvidas pelas suas unidades 

nucleares e Laboratórios Associados dependem fortemente das oscilações no mercado 

científico devido à sua evolução contínua nas áreas científica e tecnológica. 

No entanto, tanto a missão, visão e valores do INESC Porto, definidas aquando da sua 

constituição, não têm vindo a sofrer alterações, uma vez que este tipo de organização não 

tem o propósito de alcançar os seus objectivos num período específico no tempo, mas 

pretende sim alcançar os seus objectivos de modo contínuo, de forma a garantir não só uma 

constante melhoria dos processos e actividades realizados na organização, mas também na 

sociedade, a quem serve. 

5.3.1 Missão 

O INESC Porto é uma instituição criada para constituir uma interface entre o mundo 

académico e o mundo empresarial da indústria e dos serviços, bem como a administração 
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pública, no âmbito das tecnologias de informação, telecomunicações e electrónica, 

dedicando-se a actividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, 

transferência de tecnologia, serviços de I&D e consultoria e formação avançada. 

5.3.2 Visão 

A visão do INESC Porto é uma prolongação da sua missão, reflectindo o desejo actual de 

se encontrar numa possível posição futura de sucesso e reconhecimento internacional. A 

afirmação da visão desta organização é alcançar uma posição e imagem no mercado nacional, 

bem como ser reconhecida internacionalmente como uma organização de referência nas 

áreas científicas e tecnológicas que desenvolve. Pretende ainda ser um elemento relevante 

do Sistema Científico e Tecnológico Europeu, com mérito e excelência na Inovação de base 

tecnológica e transferência de conhecimento e tecnologia. 

5.3.3 Valores 

Somente através de uma actividade de investigação responsável, baseada em princípios 

éticos fundamentais, é que a ciência contribuirá de forma sustentada para o desejado 

benefício de toda a humanidade. 

O rápido progresso científico e tecnológico dos tempos actuais coloca sérias questões 

éticas, sobretudo pelo impacto que a investigação levada a cabo, actualmente, pode ter para 

as gerações futuras. 

A este respeito, o INESC Porto assume uma postura de constante reflexão relativamente 

às consequências da investigação que realiza, ponderando sempre o risco potencial desta, 

bem como a sua aceitação pela sociedade. 

A instituição não contem uma “Carta de Princípios” própria, e por isso, o INESC Porto 

rege-se, por determinados quadros éticos, tendo nomeadamente em atenção a 

“Recomendação da Comissão Europeia relativa à Carta Europeia dos Investigadores e Código 

de Conduta para o Recrutamento de Investigadores”, bem como os princípios da investigação 

científica e desenvolvimento tecnológico. 

No que toca à Boa prática científica, os investigadores e restantes colaboradores do INESC 

Porto devem pautar a sua actuação e as suas tomadas de decisão por um conjunto de 

princípios éticos, a saber: o respeito pela dignidade e integridade da pessoa humana, o 

respeito pela democracia, pela lei e segurança, pela propriedade alheia, incluindo a 

intelectual, e ainda o respeito pela privacidade e pela protecção dos dados pessoais. 

Por outro lado, a actuação de todo e qualquer colaborador do INESC Porto deverá ser 

sempre no sentido de manter e defender a honra, integridade e dignidade da instituição, 

construindo uma reputação profissional baseada no mérito dos seus serviços e não através de 

uma concorrência desleal com outros investigadores ou instituições. 

É dever do INESC Porto contribuir para a elaboração e formalização dos fundamentos de 

uma deontologia da investigação que passe por recomendações em matéria de comunicação 

científica interna e externa, responsabilidade do investigador perante o organismo e a 

sociedade, em particular nas suas actividades de avaliação, valorização da investigação e 

peritagem. 

Finalmente, o INESC Porto, através da sua Direcção, assume um compromisso de 

honestidade, imparcialidade e independência, rejeitando qualquer forma de suborno ou 

favorecimento pessoal e tratando igualmente todas as pessoas, independentemente do sexo, 
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ascendência familiar, raça, cor, origem étnica, língua, nacionalidade, território de origem, 

convicções políticas e ideológicas, filiação sindical, estado civil e familiar, condição 

económica e social, idade ou deficiência. 

5.3.4 Estratégia 

O INESC Porto, como condição fundamental para a realização da sua missão e visão, 

procede a uma escolha criteriosa de áreas de intervenção onde possa pautar a sua acção por 

critérios de inovação, de internacionalização e de impacto no tecido económico e social, 

mormente pelo estabelecimento de um conjunto de parcerias estratégicas que garantam a 

sua sustentabilidade. 

Neste enquadramento, o INESC Porto propõe-se: 

- Levar a cabo a produção de ciência e de tecnologia capazes de competir a nível 

nacional e mundial; 

- Colaborar na formação de recursos humanos de qualidade científica e técnica, 

motivados para apostar nas capacidades nacionais e na modernização do País; 

- Contribuir para a evolução do sistema de ensino científico e tecnológico, 

modernizando-o e adaptando-o às necessidades do tecido económico e social; 

- Contribuir, pela realização dos objectivos anteriores, para a construção de um 

Portugal moderno, de uma economia sólida e de uma sociedade de qualidade. 

- Promover, facilitar e incubar iniciativas empresariais que possibilitem a valorização 

das suas actividades de I&D e promovam o espírito de iniciativa e de risco entre os 

seus jovens investigadores; 

5.4 Proposta de Modelo de BSC 

Embora o INESC Porto se encontre ainda numa fase de constante remodelação e 

expansão, o que pode dificultar a implementação de um Balanced Scorecard inicial, tudo 

indica que a sua missão, visão e valores não sofram alterações num futuro próximo. Daí que 

essa expansão se traduza, por enquanto, apenas em processos de enquadramento e 

alinhamento das unidades introduzidas com a missão e visão já estabelecidas. 

Um possível modelo de BSC a ser implementado no INESC Porto é o apresentado como 

modelo genérico para organizações de I&D no Subcapítulo 4.6 e novamente na Figura 5.3. As 

perspectivas do modelo genérico enquadram devidamente as necessidades da organização, 

uma vez que se adapta e enquadra ao modelo de negócio do INESC Porto descrito no 

Subcapítulo 5.2.2. 

A implementação de modelo integrado de gestão estratégica permitiria ao INESC Porto 

encontrar e preencher as lacunas existentes do seu sistema de avaliação de desempenho e 

comunicação intra e inter-organizacional, definindo com clareza os seus factores críticos de 

sucesso, objectivos estratégicos, indicadores críticos de sucesso (KPI), metas e iniciativas 

para alcançar a sua missão e visão. 
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5.5 Mapa Estratégico 

A construção de um mapa estratégico para o INESC Porto exige a determinação de 

objectivos estratégicos, que assegurem, através de relações de causa e efeito, a obtenção da 

missão e visão da organização. Estes devem conter uma mistura equilibrada de objectivos 

estratégicos de carácter financeiro, como são exemplos o aumento das receitas ou o 

crescimento da organização, e de carácter não financeiro estando relacionados com o capital 

intelectual da instituição. 

A definição de objectivos estratégicos não é, caso geral, tarefa fácil para as organizações, 

e portanto, para este tipo de organizações de I&D a complexidade na sua definição é ainda 

acrescida, face à importância dos seus activos intangíveis e à sua difícil mensuração, uma vez 

que estes não são facilmente quantificáveis. 

Uma vez que ainda não existe qualquer modelo integrado de gestão estratégico 

introduzido na organização, e os próprios objectivos estratégicos não estão ainda bem 

definidos, foram utilizados essencialmente factores críticos de sucesso, ou seja, pontos chave 

que definem o sucesso ou fracasso dos objectivos a serem posteriormente definidos, para 

descrever visualmente a estratégia da instituição. 

Para definir os factores críticos de sucesso que melhor se enquadram a organizações de 

I&D, foram compilados na Tabela 5.1 diversos objectivos estratégicos e medidas de 

desempenho, encontrados durante a revisão bibliográfica, para cada uma das perspectivas 

existentes em organizações de I&D ou empresas que incluam actividades de I&D para inovar 

os seus produtos e processos, com a respectiva perspectiva da inovação, como visto no 

Subcapítulo 4.5.2. 

 

 

 
 

Figura 5.3 – Modelo de BSC proposto para o INESC Porto. 
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Tabela 5.1 – Objectivos estratégicos e medidas de desempenho de I&D. 

 

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E 

MEDIDAS DE DESEMPENHO 

Autor 

Mettänen 
[34] 

Jyoti 
[42] 

Bremser e 
Barsky 
[58] 

Kerssens-
van 

Drongelen e 
Biderbeek 

[59] 

Valderrama 
et al. [44] 

Bigliardi e 
Dormio 

[45] 

F

I

N

A

N

C

E

I

R

A 

Aumentar lucratividade x x x  x x 

Aumentar taxa de receitas   x  x  

Aumentar sucesso financeiro    x x  

Retorno do Investimento  x x    

Auto-financiamento de I&D  x  x   

Negócio criado com o resultado 
da I&D 

 x  x x  

Direitos autorais obtido através 
de patentes 

 x    x 

Financiamento atempado das 
actividades 

 x     

Diminuir despesas nas 
actividades de I&D 

 x    x 

Distribuição de orçamento 
pelas actividades de I&D 

   x x x 

Redução de custos derivados da 
inovação 

   x x x 

Diminuir dependência externa      x 

Optimização do capital usado 
(RH e material) 

     x 

C

L

I

E

N

T

E

S 

Renome e imagem no mercado x x x  x x 

Internacionalização x x     

Aumentar a satisfação dos 
clientes 

x x  x x x 

Aumentar a satisfação dos 
Financiadores 

x x     

Manter actuais financiadores e 
angariar novos 

x x     

Adequar oferta ao mercado  x x x x  

Obter feedback dos clientes  x     

Aquisição de novos clientes  x x    

Projectos com envolvimento 
directo dos clientes 

 x x x x x 

Retenção Clientes/Lealdade  x x   x 

Aumentar a variedade e 
qualidade dos produtos 

  x x  x 

Vendas por Cliente   x  x  

Ser o melhor nas áreas de I&D      x 

Despesas em comunicação 
interna e externa 

     x 

Tempo de resposta ao pedido 
do cliente 

   x  x 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E 

MEDIDAS DE DESEMPENHO 

Autor 

Mettänen 
[34] 

Jyoti 
[42] 

Bremser e 
Barsky 
[58] 

Kerssens-van 
Drongelen e 

Biderbeek [59] 

Valderrama 
et al. [44] 

Bigliardi e 
Dormio 

[45] 

 
 
 
P
R
O
C
E
S
S
O
S 
 
I
N
T
E
R
N
O
S 

Distribuição eficiente do 
trabalho 

x  x  x  

Gestão eficiente de Projectos x  x  x x 

Disponibilidade de 
Equipamentos 

x      

Aumentar produtividade x  x x x x 

Número de projectos 
concluídos com sucesso 

 x x x x x 

Metas atingidas em termos de 
qualidade, tempo e custo 

 x x x x x 

Análise de atrasos  x  x   

Resolução de problemas  x     

Continuidade no progresso e 
fluxo contínuo de trabalho 

 x   x x 

Utilização de recursos 
internos ou externos 

 x x x x x 

Soluções desenvolvidas 
utilizadas internamente ou 
por clientes 

 x  x x  

Lucro em novos produtos   x x x x 

Segurança no trabalho   x    

Compatibilidade entre os 
objectivos da empresa e as 
actividades de I&D 

    x x 

Número de projectos 
inacabados ou abandonados 

     x 

Coordenação entre níveis da 
empresa 

    x x 

A
P
R
E
N
D
I
Z
A
G
E
M 
 
E 
 
C
R
E
S
C
I
M
E
N
T
O 

Aumento da competência 
académica 

x x x  x x 

Aumento da experiencia do 
pessoal 

x x x x x x 

Aumento da satisfação e bem-
estar dos funcionários 

x x   x  

Motivação dos membros da 
equipa 

x x x  x x 

Promover crescimento x x     

Partilha de conhecimento 
entre Departamentos 

x x    x 

Publicações  x x x   

Patentes  x  x x x 

Acções de Formação 
realizadas 

 x x  x x 

Conferencias e seminários 
realizadas 

 x   x x 

Numero de patentes 
candidatadas e atribuídas 

 x x x   

% projectos em cooperação 
com outras entidades 

 x  x x x 

Adaptação do pessoal a novas 
tecnologias 

 x x x x x 

Avaliação do desempenho dos 
funcionários 

 x x  x x 

Contratação de novos 
funcionários 

  x  x x 
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OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS E 

MEDIDAS DE DESEMPENHO 

Autor 

Mettänen 
[34] 

Jyoti 
[42] 

Bremser e 
Barsky 
[58] 

Kerssens-van 
Drongelen e 

Biderbeek [59] 

Valderrama 
et al. [44] 

Bigliardi e 
Dormio 

[45] 

 
Retenção dos funcionários   x    

Programas de incentivo      x 

I
N
O
V
A
Ç
Ã
O 

Grau de inovação atingido em 
novos produtos, máquinas, 
materiais 

    x x 

Introdução de tecnologia em 
novos produtos 

    x x 

Novos processos tecnológicos     x x 

Desenvolvimento de novas 
funções para produtos 
existentes 

    x  

Novos métodos de trabalho     x  

Contribuição da inovação para 
o progresso dos projectos de 
I&D 

     x 

 
O conjunto de objectivos estratégicos e medidas de desempenho, encontradas ao longo 

da revisão de literatura, para organizações dentro do mesmo género ou com actividades de 

I&D similares, permitiu encontrar e definir mais facilmente alguns dos factores críticos de 

sucesso da instituição INESC Porto. 

Estes factores foram introduzidos num mapa estratégico, que tem em consideração a 

disposição das perspectivas de acordo com o mapa estratégico genérico proposto para as 

organizações de I&D, apresentado no Subcapítulo 4.6.3. O mapa construído pode ser 

analisado na Figura 5.4. 

Tal como esperado, a missão encontra-se no topo do mapa, sendo, no entanto, auxiliada 

também pela visão da instituição, pois a concretização da sua missão, a longo prazo, leva 

inevitavelmente à concretização da sua visão. Nas perspectivas de topo encontram-se, lado a 

lado, a perspectiva dos clientes e parceiros estratégicos e a perspectiva financeira, uma vez 

que é a partir da sua contribuição conjunta que a instituição alcança os resultados desejados. 

O modelo de negócio da instituição define dois grandes grupos de partes interessadas, os 

seus clientes externos e os seus financiadores e parceiros estratégicos. São estes, que 

permitem à instituição alcançar os seus objectivos financeiros, uma vez que ambos 

contribuem com capital para o desenvolvimento de projectos e actividades de I&D. Os seus 

clientes externos asseguram as receitas globais, provenientes da prestação de serviços de 

I&D, consultoria, formação avançada e transferência de tecnologia, de modo a cobrir os 

custos globais da instituição; enquanto os seus financiadores e parceiros estratégicos 

garantem o financiamento de projectos ou partilha de recursos. 

Deste modo, a perspectiva financeira detém como principal compromisso o equilíbrio 

orçamental, de modo a garantir a sustentabilidade da própria instituição, e no caso de 

possuir margem de negócio, o seu compromisso reverte para o reinvestimento do capital no 

desenvolvimento de actividades de I&D. 

A proposição de valor baseia-se essencialmente na produção e prestação de serviços que 

satisfaçam as necessidades dos clientes e da sociedade, e paralelamente, a instituição, 

pretende elevar a qualidade e excelência dos seus progressos científicos, de modo a obter a 

imagem e reconhecimento internacional tão desejado. 
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Figura 5.4 – Mapa estratégico proposto para o INESC Porto. 
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A perspectiva dos processos internos e gestão da inovação reflecte quais os principais 

processos que permitem à instituição alcançar satisfatoriamente a sua proposição de valor, 

intimamente ligada aos clientes e mercado científico. Deste modo, a perspectiva foi dividida 

em quatro principais conjuntos de processos, processos de interacção e colaboração com 

parceiros estratégicos, processos da qualidade da produção científica e resultados, processos 

orientados ao cliente e processos de eficiência no trabalho. 

Os processos de interacção e colaboração com parceiros estratégicos definem os factores 

críticos de sucesso que a instituição deve seguir, para garantir o alinhamento dos objectivos 

estratégicos e transparência, aquando de programas realizados em parceria. Os processos da 

qualidade da produção científica e resultados garantem a produção contínua de novo 

conhecimento, através das actividades de I&D, e resultados científicos, através da obtenção 

de patentes, licenciamento de tecnologia e publicação em revistas científicas internacionais 

de referência. Os processos orientados ao cliente permitem à instituição manter a sua visão 

na vanguarda das novas tecnologias, orientando os seus produtos e serviços na satisfação de 

necessidades específicas tanto de clientes específicos, através de serviços personalizados, 

como da própria sociedade. Por fim os processos da eficiência de trabalho pretendem 

assegurar uma eficiente gestão de recursos e projectos, que garanta uma organização 

estratégica da instituição. 

Na perspectiva da gestão do conhecimento e aprendizagem operacional foram escolhidos 

factores críticos de sucesso que garantam a disseminação da investigação, gestão do 

conhecimento e aprendizagem organizacional, através da utilização óptima tanto de 

conhecimentos internos como de conhecimentos externos. 

No mesmo nível, a perspectiva da motivação e criatividade dos colaboradores que 

reflecte como o ambiente da instituição influencia o desempenho dos seus colaboradores. 

Também, nesta perspectiva são factores críticos de sucesso a atractividade da instituição, 

que gera interesse no pessoal qualificado, permitindo mais facilmente o recrutamento e 

contratação de pessoal qualificado. 

5.6 Modelo de alinhamento 

O modelo de alinhamento permite à organização que todos os seus colaboradores 

caminhem na mesma direcção, tendo como fim alcançar a sua missão e visão. A definição do 

modelo baseia-se no escalonamento em cascata da organização (cascading), através do 

desenvolvimento de BSC para cada um dos níveis da organização. Para uma melhor 

compreensão do desenvolvimento do modelo de alinhamento pode ser feita uma revisão no 

Subcapítulo 3.9 deste trabalho. 

O alinhamento do INESC Porto é um desafio estratégico, pois apresenta-se como uma 

organização multidimensional, que envolve sinergias em todas as suas perspectivas, desde as 

questões de financiamento externo e receitas internas, transferência de tecnologia e 

soluções únicas de serviços de I&D e consultoria aos seus clientes até à partilha do 

conhecimento pela organização. 

 Analisando a estrutura organizacional do INESC Porto, e em especial, o seu organograma 

é possível estabelecer uma divisão por diferentes níveis de gestão à sua estrutura 

organizacional. Na Figura 5.5 é apresentada essa divisão, onde é possível observar que a 

Direcção encabeça a organização, imediatamente depois encontram-se as várias Unidades de 

Investigação e Laboratórios Associados, ambos estruturas organizacionais da própria 
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organização. Cada unidade de I&D encontra-se subdividida por Áreas de Intervenção, e uma 

vez que os LA têm autonomia administrativa a ligação às suas Áreas de Intervenção ocorre de 

forma indirecta, não sendo por isso representada. Os serviços de apoio encontram-se 

presentes ao longo dos vários níveis, pois asseguram um conjunto de funções fundamentais 

para o bom funcionamento da Direcção e Unidades de I&D.  

  Aplicar agora um modelo de alinhamento ao INESC Porto é bastante mais simples. Este 

poderá ser feito através do escalonamento em cascata por três diferentes níveis: alto nível ou 

BSC corporativo, nível intermédio ou unidade de I&D e Laboratórios Associados, e finalmente 

de nível operacional ou de Área de Intervenção. O escalonamento, em cascata, deve ser 

aplicado começando com o scorecard de topo ou alto-nível, progredindo para os scorecards 

desenvolvidos para cada uma das Unidades de I&D e Laboratórios Associados. Dentro das 

Unidades de I&D devem ainda ser desenvolvidos os scorecards por Área de Intervenção. Já o 

scorecard a desenvolver para os Serviços de Apoio deve ser interligado a todos os outros, de 

modo a conhecer intimamente quais os objectivos estratégicos a adoptar, face ao tipo de 

apoio que tiver que prestar à organização. O modelo de alinhamento descrito para o INESC 

Porto é ilustrado na Figura 5.6. 

Tal como foi estudado no Subcapítulo 2.4 existirá uma integração vertical entre os 

scorecards construídos para os diferentes níveis, e integração horizontal entre scorecards do 

mesmo nível, como é o caso de scorecards desenvolvidos para cada uma das Unidades de I&D 

ou para as Áreas de Intervenção. De notar, que o conjunto das estratégias das Áreas de 

Intervenção pertencentes a uma Unidade de I&D, devem descrever as estratégias globais 

dessa Unidade. O mesmo ocorre para o conjunto de Unidades de I&D e Laboratórios 

Associados e as estratégias globais do INESC Porto. 

Embora neste modelo de alinhamento inicial não seja incluído um escalonamento para um 

nível mais baixo, relativo a equipas ou mesmo indivíduos, quando o BSC se encontrar já 

disseminado pela organização poderá ser um aspecto relevante promover o alinhamento pelas 

equipas e colaboradores que integram cada uma das Áreas de Intervenção, através de 

scorecards personalizados desenvolvidos para o efeito. 

 

 

 
 
 

Figura 5.5 – Divisão por níveis de gestão do INESC Porto atendendo ao seu organograma. 
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Figura 5.6 – Modelo de alinhamento proposto para o INESC Porto. 

5.7 Processos de divulgação e feedback 

O processo de alinhamento por si só não é capaz de garantir o sucesso da implementação 

do BSC, pois é através da comunicação entre os diferentes níveis organizativos que é possível 

dar a conhecer a todos os elementos da organização esta ferramenta de gestão estratégica.  

Como foi abordado, aquando da sua caracterização no Subcapítulo 5.2, o INESC Porto 

evidencia alguns problemas de comunicação entre os diferentes níveis organizativos. Deste 

modo, a implementação de um BSC na organização teria também a vantagem de ser utilizado 

como uma ferramenta de comunicação, explicado no Subcapítulo 3.8. 

Para que a comunicação se dissemine convenientemente por toda a organização é 

necessário, realizar não só reuniões periódicas como, implementar processos de divulgação 

(deployment) e feedback. Estes processos podem definir também estratégias de 

comunicação, uma vez que é esta que irá suportar os planos de acção, bem como garantir a 

sua divulgação por toda a organização. 

Como já foi referido no Subcapítulo anterior os objectivos estratégicos devem convergir 

para os do nível superior, e consequentemente para os objectivos estratégicos definidos no 

nível institucional. Deste modo, a sua divulgação deve ser feita do nível institucional para o 

operacional, sendo da responsabilidade dos gestores de nível a sua correcta divulgação, já 

que é fulcral que todos os colaboradores conheçam os objectivos estratégicos, pelos quais se 

guiam para que a organização alcance o sucesso. Mas não basta existir comunicação 

descendente (dos níveis superiores para os inferiores) é necessária também comunicação 

ascendente (dos níveis inferiores para os superiores) que permita aos níveis superiores 

conhecer os resultados e desempenho obtido no nível inferior. Só assim os executivos e 

gestores de topo conhecerão o desempenho global da organização. 
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É a partir da elaboração de scorecards e dashboards nos diferentes níveis que se torna 

possível comunicar, de modo descendente e ascendente, dentro da organização. A Figura 5.7 

ilustra como os processos de divulgação e feedback devem ser inseridos no INESC Porto, de 

modo a que a comunicação possa ser feita desde a Direcção até às Unidades de I&D e Áreas 

de Intervenção e orientá-las na mesma direcção. 

5.7.1 Balanced Scorecards e Dashboards 

Embora neste trabalho não sejam apresentados Balanced Scorecards nem Dashboards que 

possam ser introduzidos directamente no INESC Porto, devido ao curto período de tempo em 

contacto com a organização e devido à complexidade dos dados necessários para os elaborar, 

serão apenas apresentados modelos que podem ser posteriormente utilizados. 

A integração de Balanced Scorecards e Dashboards no INESC Porto, permitiria aos seus 

gestores detectar e corrigir desvios na estratégia e planos operacionais. Os scorecards são 

tabelas de dados onde estão definidos e são apresentados os objectivos estratégicos, as 

medidas, as metas e as iniciativas, de cada Área de Intervenção, Unidade de I&D ou mesmo 

da Direcção. Já os dashboards fazem a representação gráfica desses dados, através da 

utilização de diagramas e gráficos, que permitem mais facilmente verificar o progresso, 

obtenção ou defeito do desempenho desejado da organização. 

 

Balanced Scorecards 

Os objectivos estratégicos que integram os scorecards podem ser comuns a toda a 

organização, se constarem nos scorecards das Unidades de I&D ou Áreas de Intervenção 

objectivos definidos no BSC de alto nível; singulares, se forem específicos de uma 

determinada Unidade de I&D ou Área de Intervenção; e compartilhados se existir um mesmo 

objectivo estratégico, em scorecards do mesmo nível, que só possa ser alcançado por essas 

Unidades de I&D ou Áreas de Intervenção em conjunto. 

 

 
 
 

Figura 5.7- Processos de divulgação e feedback a introduzir no INESC Porto. 
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As medidas a introduzir nos scorecards devem estar de acordo com o especificado no 

Subcapítulo 3.6.2, devendo ser escolhidas com especial cuidado para cada um dos objectivos 

estratégicos. Também as metas e iniciativas devem ser seleccionadas atendendo ao que o 

INESC Porto se propuser atingir para esses objectivos e a forma como os pretende alcançar. 

Uma revisão destes conceitos pode ser feita no Subcapítulo 3.6.3 e no Subcapítulo 3.6.4, 

respectivamente. 

Alguns parâmetros adicionais podem também ser incluídos no Balanced Scorecard como 

são exemplos: 

- Descrição: onde é apresentada uma breve descrição do objectivo estratégico; 

- Resultado: valor actual alcançado pela Unidade de I&D ou Área de Intervenção; 

- Peso relativo ou absoluto: que permite estimar a importância relativa, ou absoluta, do 

objectivo estratégico em relação à Unidade de I&D a que pertence, ou à organização; 

- Taxa de realização: que permite verificar rapidamente o progresso na concretização 

de um objectivo estratégico; 

- Classificação: que identifica se a meta estipulada foi atingida, superada ou não 

alcançada; 

- Desvio: que determina a diferença entre a meta desejada e o resultado realmente 

obtido; e finalmente 

- Desempenho absoluto: desempenho global do objectivo estratégico na organização. 

A Figura 5.8 apresenta um modo de apresentar Balanced Scorecards que pode ser 

adoptado e posteriormente preenchido, pelos vários níveis organizativos do INESC Porto. A 

sua construção pode ser realizada utilizando o programa MS Excel, como interface simples e 

fácil de utilizar. 

 

 
 

Figura 5.8 - Possível Balanced Scorecard a aplicar de modo geral em todos os níveis organizativos do 
INESC Porto. 
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Dashboards 

Este tipo de documento deve ser utilizado essencialmente na divulgação de resultados, 

em reuniões ou disponíveis na rede interna da organização de modo a difundir o progresso das 

Unidades de I&D e inferir sobre o desempenho global da organização, num ponto específico 

do tempo. Tal como os scorecards também os dashboards devem ser desenvolvidos para todos 

os níveis organizativos da organização, permitindo monitorizar, analisar e gerir o nível 

operacional, táctico e institucional, respectivamente [60]. 

Os dados apresentados nos dashboards são a representação gráfica dos scorecards, 

concentrando-se essencialmente na progressão e desempenho dos resultados obtidos na 

concretização dos seus objectivos estratégicos. Normalmente, é especificada uma 

parametrização para estes dados, sendo definidos valores mínimos e máximos, que permitem 

mais facilmente verificar o estado actual em que se encontram. 

O progresso e desempenho dos objectivos estratégicos podem ser ilustrado recorrendo a 

diferentes cores, geralmente verde, amarelo e vermelho, que permitem destacar se o seu 

progresso ou desempenho superou o esperado, se este se encontra dentro de limites definidos 

ou abaixo do que era esperado, respectivamente. Pode ilustrar diferentes objectivos 

estratégicos dentro da mesma perspectiva, fazer análise dos valores de desempenho de risco 

ou analisar resultados num determinado intervalo no tempo. 

Estes dashboards são elaborados atendendo ao nível organizativo que representam. Deste 

modo, ao nível institucional importa analisar o progresso e desempenho da organização, 

enquanto às Áreas de Intervenção importa analisar se cada um dos seus objectivos 

estratégicos está a ser cumprido conforme é esperado. Também a periodicidade de 

apresentação destes resultados é diferente, uma vez que os objectivos estratégicos definidos 

para o nível institucional apenas são alcançados a longo prazo, enquanto o definido para as 

Áreas de Intervenção são de curto prazo, e por isso devem ser analisados com maior 

regularidade. 

A sua representação pode ser realizada recorrendo a diagramas do tipo diamante, gráficos 

de tendência, risco, peso, temporais, circulares ou de calibre. Na figura 5.9 é apresentado 

um modelo de dashboard, onde são introduzidos alguns gráficos e diagramas com valores 

aleatórios, que permitem, no entanto, ter uma visão geral do que é esperado aquando da 

construção de dashboards. Também este tipo de dashboards pode ser desenvolvido em 

programas como o MS Excel e MS Power Point, como é o caso do apresentado. 

 

Por último, para construir um Balanced Scorecard podem ser utilizados programas como o 

MS Excel, financeiramente mais atractivos mas mais trabalhosos, uma vez que todos as 

tabelas têm que ser actualizadas pelos colaboradores. 

Outra hipótese é adquirir programas existentes no mercado que contêm múltiplas funções 

avançadas como tabelas pré-definidas, ajuda na construção de árvores, mapas estratégicos, 

dashboards personalizados com diversos diagramas e gráficos. Em geral, estes programas são 

também capazes de relacionar internamente os scorecards dos diferentes níveis induzindo 

sobre o desempenho da organização muito rapidamente, no entanto são economicamente 

mais dispendiosos. 
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Figura 5.9 – Possível Dashboard da perspectiva financeira do INESC Porto.



 

 

 

 

 

Capítulo 6  

Conclusão 

A progressiva evolução dos sistemas de medição de desempenho (SMD), em sistemas de 

gestão da estratégia integrados nas organizações, ocorreu a partir da segunda metade do 

século XX. A crescente competitividade entre empresas, inseridas na mesma actividade 

económica de produção ou prestação de serviços, é causada pelo aumento do poder 

económico dos clientes, gradualmente mais exigentes na satisfação das suas necessidades. 

  As empresas vêm-se assim obrigadas a largar os sistemas de contabilidade tradicionais e 

introduzir novas perspectivas baseadas nos activos intangíveis da empresa, que como se 

constatou, até ao fim do século XX, são os principais factores de sucesso das empresas. 

O Balanced Scorecard (BSC) apresenta-se como uma ferramenta de sucesso, 

implementado em várias empresas de renome mundial, como a IBM e General Motors. Este 

sucesso, leva a que organizações de outros sectores tentem também implementar o mesmo 

sistema, no entanto, organizações sem fins lucrativos têm propósitos distintos das empresas 

do sector privado. Por esse motivo, é necessário realizar uma adaptação do modelo de BSC, 

para que este se adeqúe convenientemente com o propósito pelo qual a organização existe. 

6.1 Principais contribuições 

Este trabalho permitiu compreender a evolução sofrida pelo BSC, desde a necessidade de 

preenchimento das lacunas das empresas, do sector industrial, através de SMD que 

introduzissem novas perspectivas não financeiras, no início da segunda metade do século XX, 

até à sua integração actual nas organizações, como sistema de gestão da estratégia através 

de processos de alinhamento, divulgação e feedback de resultados. 

O BSC tornou-se uma ferramenta de gestão estratégica tão cobiçada pelos gestores, 

porque quando correctamente implementado fornece às organizações os meios para atingir os 

fins. Um dos principais factores que leva ao sucesso da sua implementação é a comunicação e 

o alinhamento estratégico difundido por todos os níveis da organização. No entanto, é 

necessário garantir que todos os colaboradores entendem do mesmo modo a afirmação da 

missão e visão da organização. Só assim todos os elementos estarão orientados na mesma 
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direcção, caminhando de encontro à obtenção das metas globais definidas pela organização, 

através da definição de objectivos estratégicos nos diferentes níveis, que convirjam para os 

objectivos estratégicos globais da organização. 

 A adaptação do modelo de BSC, em organizações com propósitos finais que não o sucesso 

financeiro, é actualmente um desafio para organizações sem fins lucrativos, devido à 

especificidade destas organizações, que dependem essencialmente da missão pela qual 

existem e servem a sociedade. A sua implementação é especialmente complexa, devido à sua 

unicidade, já que cada uma destas organizações tem por fim satisfazer um conjunto de 

necessidades específicas da sociedade onde se inserem. 

Concluiu-se ser necessário adaptar o modelo inicial proposto por Kaplan e Norton, já que 

as organizações de I&D contêm características em parte similares com organizações sem fins 

lucrativos, no que diz respeito aos outcomes a longo a prazo e à orientação específica na 

concretização da sua missão; e em parte similares com as unidades de I&D das empresas 

privadas, no que diz respeito ao foco na geração de novas ideias e tecnologia e na aplicação 

dessas ideias e tecnologia a produtos ou processos, que permitam satisfazer as necessidade 

dos clientes e da sociedade. 

Este trabalho concentrou-se no desenvolvimento de um modelo adequado de BSC para as 

organizações de I&D, uma vez que muito pouco tem ainda sido explorado para este tipo de 

organizações. De modo a complementar a revisão da literatura elaborada, foi também 

desenvolvida uma proposta de implementação de um modelo de BSC na instituição de I&D 

INESC Porto, através da metodologia apresentada por Kaplan e Norton. 

A aplicação do modelo de BSC na organização objecto de estudo, permitiu não só 

enxergar as principais dificuldades na implementação do próprio modelo de BSC, como 

encontrar as lacunas existentes na divulgação da estratégia e feedback dos resultados pelos 

vários níveis organizativos; na avaliação do desempenho dos recursos humanos; nos programas 

de incentivos e remuneração, e programas de progressão da carreira; na comunicação e 

alinhamento estratégico entre a organização e os Laboratórios Associados, Pólos e Clusters; e 

no impacto científico e tecnológico internacional e na sociedade. 

Deste modo, a integração de uma ferramenta como o BSC numa organização de I&D 

provou ser uma tarefa extremamente complexa, na qual a caracterização e enquadramento 

da organização na sociedade são essenciais, uma vez que entender e conhecer a organização 

como um todo requer uma grande dedicação. Ainda assim, foi, não só, estudado o modelo de 

negócio actual da instituição, como também foi analisada a sua estrutura organizacional, que 

permitiram propor um modelo de BSC adequado, para o nível institucional do INESC Porto. 

O modelo proposto apresenta as cinco perspectivas definidas para uma organização de 

I&D genérica, e é auxiliado por um mapa estratégico que identifica alguns dos factores 

críticos de sucesso da instituição, sendo também proposto um modelo de alinhamento 

estratégico adequado que permite o escalonamento em cascata da difusão da estratégia da 

organização pelas diferentes Unidades de I&D e Áreas de Intervenção. Para finalizar foram 

apresentados, apenas a nível exemplificativo, scorecards e dashboards que permitem realizar 

a divulgação da estratégia e feedback dos resultados de uma forma fácil e rápida, e gráfica 

no caso dos dashboards, por todos os colaboradores da instituição. 
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6.2 Perspectiva de desenvolvimento futuro 

O desenvolvimento do modelo proposto para a organização objecto de estudo, embora 

contenha uma visão global da organização quanto ao seu propósito, estrutura organizacional 

e modelo de negócio, apenas permite apresentar uma proposta de implementação para o 

nível institucional do INESC Porto. 

O preenchimento de algumas das lacunas encontradas aquando da caracterização da 

organização são essenciais para que o BSC seja não só correctamente implementado, mas 

funcione como um guia no alcance da missão da instituição. Um dos sistemas que precisa ser 

revisto será o sistema de avaliação de desempenho dos recursos humanos. A implementação 

do BSC pode extinguir esse problema, através do processo de alinhamento até ao nível de 

scorecard individual, onde cada colaborador reconhece o seu contributo para o sucesso da 

instituição. Também os programas de incentivos e remuneração e programas de progresso na 

carreira devem ser criteriosamente pensados e reestruturados, de modo que a sua atribuição 

seja justa, e reflicta o desempenho dos seus colaboradores. 

Devido à actual expansão do INESC Porto constataram-se alguns problemas na divulgação 

e alinhamento estratégico entre a organização e os Laboratórios Associados, Pólos e Clusters. 

Também, ao próprio alinhamento estratégico interno falta uma forte componente de 

comunicação e interacção entre os diferentes níveis organizativos. Deste modo, existe a 

possibilidade de aprofundar a implementação do BSC de acordo com o processo de 

alinhamento proposto, e consequentemente o escalonamento em cascata pelas Unidades de 

I&D e Laboratórios Associados, Áreas de Intervenção e Serviços de apoio. De notar, no 

entanto, que nos Serviços de Apoio é necessária atenção redobrada, uma vez que estes 

oferecem suporte a toda a organização, e o seu alinhamento estratégico condiciona o bom 

funcionamento de toda a instituição. 

Nesta dissertação apenas foram elaborados scorecards e dashboard de carácter 

essencialmente exemplificativo, e numa futura implementação o seu desenvolvimento é 

fundamental para a divulgação e feedback dos resultados obtidos por todos os níveis da 

instituição. É assim evidente, a necessidade de integração de um suporte tecnológico, que 

permita a todos os colaboradores conhecer o actual desempenho das Áreas de Intervenção e 

Unidades de I&D nos quais estão inseridos, bem como ter a visão global do desempenho da 

organização como um todo. 
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