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• Um esquema integrado (“airplane cockpit”)

• Vantagens da utilização desta metodologia

• Exemplo ECI: Electronic Circuits Incorporated

• Evolução do conceito

• Mapa estratégico na construção civil

• Conclusões

• Principais forças e valores da CSR como fontes de 
vantagem competitiva

• CSR Reporting and the shift of business level
strategies

• Integrar a CSR nas 4 perspectivas do BSC

• Mapa estratégico

“THE BALANCED SCORECARD”
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Introdução

Substituir as medidas tradicionais de desempenho por
medidas operacionais

1. Como é que os clientes vêem a empresa?

(prazos, qualidade, serviço…)

2. Quais as actividades críticas da empresa em que deve
procurar a excelência? 

(processos e competências mais críticas e especificação de 
medidas: competências dos empregados, 
produtividade,qualidade)

3. Como pode a empresa continuar a melhorar e criar valor
para o cliente?

(lançamento de novos produtos, melhoria de eficiências
operacionais…)

4. Como tem a empresa recompensado os seus accionistas?

(CF, crescimento, quota mercado, ROE…)
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Um esquema integrado (“airplane cockpit”)
Como trata os accionistas?

Como somos vistos 

pelos clientes?
Em que actividades 

devemos ser excelentes?

Como podemos continuar

a melhorar e criar valor?

Objectivos            Medidas

Objectivos     Medidas
Objectivos      Medidas

Objectivos   Medidas

Perspectiva

Financeira

Perspectiva

Inovação e 

Aprendizagem

Perspectiva

Clientes

Perspectiva interna

do negócio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
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Vantagens da utilização desta metodologia

1. Informa o gestor segundo quatro perspectivas 
diferentes, limitando o número de medidas e 
obrigando o gestor a focalizar-se no fundamental 

2. Num só relatório existe informação sobre o 
essencial da agenda do gestor (orientação cliente, 
resposta rápida, melhoria da qualidade, ênfase na 
equipa, redução do tempo de lançamento de novos 
produtos e gestão para o longo prazo)

3. Evidencia se a melhoria numa área se deveu à
custa de uma outra

4. Ajuda a clarificar, simplificar e operacionalizar a 
visão do topo para a organização (focaliza a 
atenção dos gestores numa pequena lista de 
indicadores de desempenho corrente e futuro)
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Exemplo :Electronic Circuits Incorporated (Objectivos/Acções)

Inovação/aprendizagem

Liderança tecnológica: Prazo para 

desenvolver a próxima geração de 

produtos

Aprendizagem produtiva: Prazo para a 

maturidade do processo produtivo

Focalização produto: % dos produtos 

que igualam 80% das vendas

Introdução no mercado: Tempo 

comparado com concorrência

Perspectiva Interna do negócio

Capacidade tecnológica: “geometria de 

produção” e comparação com a 

concorrência

Excelência produtiva: Prazos, custos 

unitários

Design e produtividade: eficiência da 

engenharia

Introdução novos produtos: Ritmo 

actual comparado com planeado

Perspectiva Cliente

Novos produtos: % nas vendas dos 

novos produtos 

Resposta: Entrega nos prazos definidos 

pelos clientes

Preferência: Quota das compras 

Parcerias: Nº de esforços cooperativos de 

engenharia 

Perspectiva Financeira

Sobrevivência: Cash flow

Sucesso: Crescimento trimestral das 

vendas e dos rendimentos por divisão

Prosperidade: Crescimento da quota de 

mercado e da rentabilidade dos capitais 

próprios 
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Evolução do conceito
Mais de natureza financeiro, “as medidas motivam”; “Afinação da trajectória”: 

Instrumento para comunicar as prioridades a gestores, clientes, empregados, 

investidores, ajudando à estratégia de uma estratégia organizacional coerente

“Comunica a estratégia e integra quatro processos: explicação da visão, comunicação 

da estratégia, planeamento do negócio e aprendizagem estratégica”

“Mapa estratégico como instrumento que permite aos empregados uma visão clara de 

como o seu trabalho está ligado aos objectivos da organização, traduzindo a 

estratégia em termos operacionais e assumindo a estratégia como um processo 

contínuo e um trabalho de todos”



Slide 1

Amílcar Ramos: ISCTE-Business School 4

Amílcar Ramos: ISCTE-Business 

School

7

Mapa estratégico na construção civil

Fonte: Nelson António 

e Jorge Rodrigues, 

Causa e efeitos, através da qual a estratégia é comunicada aos seu público-

alvo, contando a história da estratégia e não a sua elaboração 
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Conclusões

• Exige o envolvimento dos gestores de topo e fixação da 
visão e das prioridades da organização empresarial

• Esta metodologia coloca a estratégia e a visão, e não o 
controle, no centro das preocupações

• Integrando as 4 perspectivas (financeira, clientes, interna do 
negócio e inovação/aprendizagem permite ultrapassar os 
pontos de vista limitados de ordem funcional e promove a 
melhoria da tomada de decisão e da resolução dos 
problemas

• Perspectiva da sustentabilidade: objectivos e medidas na 
áreas social e ambiental (linhas de orientação internacional 
constituídas pelas normas GRI-Global Report Initiative
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Principais forças e valores da CSR como fontes de 

vantagem competitiva

Sectores financeirosErosão da confiança

ReguladoresEnergia

Sociedade Civil/ONGGlobalização

Accionistas activistasPoluição e saúde

Consumidores verdesClima

DEMANDING 

STAKEHOLDERS

“MEGA-ISSUES”

Inovação

Crescimento

Marca

Eficiências

Receita

Produtividade

Vantagem

competitiva
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CSR Reporting and the shift of business level strategies

Breadth of

Competitive

Scope

Broad

Target

Market

Narrow

Target

Market

Cost Uniqueness

Cost Differentiation

Leadership

Focused Focused

Low cost diferentiation

Source of Competitive Advantage

Traditional

Base

Fonte: David Crawford, CMA,

October 2005

(Uso eficiente               (Valores 

de recursos)               dos“verdes”)

Lifestyle of Health and Sustainable (LOHAS) market: 226 Biliões de 

dólares; 30% da população adulta nos EUA; 63 milhões de pessoas; 

Valores da CSR; saúde, ambiente, justiça social, desenvolvimento 

pessoal e vida sustentável…
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Integrar a CSR nas 4 perspectivas do BSC

Uso de 100% de 

algodão orgânico

Compromisso e desempenho 

ambiental dos fornecedores

Globalization backlashClientes

AusênciaPolítica de exclusão trabalho 

infantil

Erosion of trust and 

transparency

Clientes

Nº empregados 

formados em gestão 

ambiental

Negócios em áreas sensíveisActivist shareholdersAprendizagem

Nº empregados 

“domésticos”

Políticas, guidelines e 

processos

Civil society/NGOAprendizagem

Zero incidentesIncidentes e não 

conformidade

Governments and 

regulators

Interna

Redução anualTotal de emissõesClimate changeInterna

Zero perdasAbsentismo, acidentes Pollution and healthInterna

PercentagemVariação % dos lucros 

retidos

FinancialFinanceira

100% renováveisPerfil das energias utilizadas Energy crunchFinanceira

Redução anual Consumo energia“Green” consumersFinanceira

Meta: Nível de 
desempenho ou melhoria

Medidas-GRI (Global 
Reporting Initiative)

Principais

Forças

Perspectiva do 

BSC
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Mapa estratégico
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Maximizar o valor organizacional

Estratégia de crescimento

das receitas

Estratégia de 

produtividade
Utilização 

dos activos

Criar/reter

elevado valor

p/ cliente 

Aumentar 

receita 

p/ cliente

Reduzir custo

p/ cliente

Lideranç na 

gestão de 

clientes

Liderança 

inovação

Comerc.

Excelência

operações

internas

Governança, 

controlo

eficaz

Percep.

relações

públicas

Capital         Capital Cultura organiz.

humano        informacional Clima p/ acção

(competências) Infra-estrutura tecnológica)

Novas      Soluções

ofertas     focalização
Actuais                        Novos


