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que fez. Solte as amarras! Afaste-se do porto seguro! Agarre o vento em suas velas! 
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Resumo 

Nos dias que decorrem, são imensos os desafios de gestão do quotidiano, seja numa 

pequena ou grande organização, os gestores têm de tomar várias decisões com o intuito 

de atingir a missão e os objectivos dessa mesma organização, utilizando todos os 

recursos à sua disponibilidade, da forma mais eficiente e eficaz possível. 

Assim sendo, a metodologia Balanced Scorecard, é a ideal para dar resposta a um 

combinado de problemas comuns a várias organizações, sendo um deles a gestão 

exclusivamente assente em indicadores financeiros. 

A metodologia empregue neste trabalho é uma investigação descritiva, 

representativa de um estudo de caso. Os instrumentos de pesquisa utilizados para a 

recolha de dados, foram as entrevistas não estruturadas e a análise documental. 

A principal conclusão deste estudo é que a metodologia Balanced Scorecard pode 

melhorar em vários aspectos, as perspectivas de aprendizagem e desenvolvimento, 

processo, financeira e clientes, possibilitando uma forma mais clara e precisa do 

caminho que deve ser percorrido pelo gestor, de forma a atingir todos os seus 

objectivos, nunca se desviando da sua missão. 
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Abstract 

In this days, are many challenges that a manager has to management every day, 

whether in a small or large organization, managers have to make several decisions in 

order to achieve the mission and objectives of that organization, using all the available 

resources, as efficiently and effectively as possible. In this way, the Balanced Scorecard 

methodology is the ideal to address numerous problems common to several 

organizations, one of them is a management exclusively based on financial indicators. 

The methodology utilized in this work is descriptive, representative of a case 

study. The research instruments used for data collection were the unstructured 

interviews, documentary analysis and data analysis. 

This study’s main conclusion is that the Balanced Scorecard methodology can 

improve in many ways, all four perspectives mentioned, enabling more clearly and 

precisely the path that should be followed by the management in order to achieve all its 

goals, never diverting its mission. 
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Introdução 

Nos dias que decorrem, são imensos os desafios de gestão do quotidiano, seja numa 

pequena ou grande organização, os gestores têm de tomar várias decisões com o intuito 

de atingir a missão e os objectivos dessa mesma organização, utilizando todos os 

recursos à sua disponibilidade, da forma mais eficiente e eficaz possível. 

Um gestor deve ter os conhecimentos necessários acerca da organização onde está 

inserido, para que possa tomar decisões com um impacto significativo na mesma, no seu 

todo, tanto a nível do seu desempenho como a nível da obtenção de resultados. 

Desta forma o gestor necessita de ter uma metodologia que lhe permita controlar 

todos os pontos importantes, para que possa ter uma visão rápida do que está a 

acontecer e para que possa tomar as melhores decisões, com o intuito de estar a alcançar 

os resultados desejados pela missão da organização. 

A dissertação está dividida em cinco partes principais: No primeiro capítulo temos 

a apresentação do problema, onde explicamos como formulámos o mesmo, os 

objectivos gerais e específicos do estudo e a importância do mesmo. 

No segundo capítulo abordamos a revisão da literatura sobre o tema Balanced 

Scorecard (BSC), explicando como surgiu a metodologia, as suas perspectivas, e como 

é que a Sports Direct se avalia a si mesma. 

No terceiro capítulo explicamos qual o modelo de análise utilizado, os intrumentos 

de pesquisa e recolha de dados, bem como os procedimentos utilizados para a realização 

do estudo. 

O quarto capítulo é a apresentação e discussão de resultados, apresentando tudo o 

que foi feito, desde as análises necessárias, até à construção do modelo. 

Por fim, o quinto capítulo fala sobre as conclusões, recomendações e limitações do 

estudo. 
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Capítulo 1 - Apresentação do Problema 

1.1 – Formulação do Problema 

Qualquer organização desportiva, deverá ter uma estratégia bem definida, de forma 

a cumprir a sua missão, sendo importante averiguar, se o caminho definido, está a 

alcançar os resultados desejados. 

A maior parte das organizações, cria uma estratégia que se preocupa apenas com a 

perspectiva financeira. Desta forma surgiu o modelo BSC, para dar resposta a um 

combinado de problemas comuns a várias organizações, sendo um deles a gestão 

exclusivamente assente em indicadores financeiros. 

 A metodologia Balanced Scorecard permite formular, implementar e avaliar a 

estratégia da organização com base nos indicadores definidos, de forma a que a mesma 

siga o caminho pretendido, para que possa atingir os objectivos a que se destinou. 

Desta forma, surge a seguinte questão: Será o Balanced Scorecard capaz de 

melhorar o desempenho de uma empresa de retail desportivo? 

Pretende-se, através da metodologia Balanced Scorecard, construir um modelo de 

gestão estratégica e de avaliação do desempenho para a loja de retail Sports Direct em 

Bretton, no Reino Unido. 

1.2 – Objectivos 

O principal objectivo deste estudo passa por elaborar uma proposta de um modelo 

do BSC adaptado à indústria do retail desportivo, mais propriamente a uma loja da 

Sports Direct, em Bretton. Desta forma, será possível perceber se o mesmo trará 

melhorias à organização em causa, definindo-se e implementando-se uma proposta de 

ferramenta de desempenho, o Balanced Scorecard, numa das lojas da Sports Direct. 

1.3 – Objectivos Específicos 

Através desta investigação, pretende-se dar resposta às seguintes questões: 

 1º Objectivo Específico -  Criação de um mapa de objectivos estratégicos 

com as respectivas relações de causa-efeito, através da adaptação da 

metodologia do Balanced Scorecard à situação da empresa. 
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 2º Objectivo Específico - Proposta de operacionalização dos objectivos e 

metas da perspectiva dos clientes, através da criação dos respectivos 

indicadores. 

 3º Objectivo Específico - Proposta de operacionalização dos objectivos e 

metas da perspectiva dos processos internos, através da criação dos 

respectivos indicadores. 

 4º Objectivo Específico - Proposta de um aumento das competências dos 

colaboradores a nível da perspectiva da aprendizagem e do 

desenvolvimento, através da definição dos respectivos indicadores e metas. 

1.4 – Importância do Estudo 

Actualmente são diversas as organizações que procuram novos tipos de ferramenta 

de gestão empresarial, dado o ambiente de globalização e alta competitividade que 

existe. Cabe ao gestor manter um sistema de informação que forneça toda a informação 

necessária de forma correcta e precisa para que o mesmo possa tomar as melhores 

decisões. 

O BSC aparece como uma ferramenta de gestão, que com base na visão da 

organização, são definidos os factores críticos de sucesso, os indicadores de 

desempenho, permitindo uma articulação com as metas e medição dos resultados 

atingidos em áreas que por norma são negligenciadas pelas organizações. 

A importância deste estudo reside no facto de não ter sido encontrado qualquer 

estudo sobre a aplicação do modelo BSC numa organização de retail desportivo, 

atribuindo assim maior importância ao mesmo. Outro motivo pelo qual este estudo é 

importante, deve-se ao facto de ser empregue uma metodologia científica já testada, que 

não abrange apenas indicadores financeiros, permitindo uma visão mais global da 

organização. 
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Capitulo 2 - Revisão da Literatura 

2.1 - Balanced Scorecard 

2.1.1 – Como Surgiu o BSC 

Actualmente qualquer organização tem de sobreviver a um mercado cada vez mais 

competitivo e globalizado, o que implica alterações nos processos de informação e de 

gestão. 

Kaplan e Norton (1997) referem que as organizações tentam adaptar-se ao novo 

meio competitivo através do desenvolvimento de diversas alternativas: gestão da 

qualidade total, redução de custos, desenho de organizações orientadas para o cliente, 

just in time, atribuição de poder aos empregados, processos de reengenharia e gestão de 

custos baseada nas actividades. 

Dadas as insuficiências dos tradicionais sistemas de medição do desempenho, 

foram vários os gestores que tentaram encontrar soluções. A metodologia BSC foi 

proposta por Robert Kaplan e David Norton através de um artigo publicado em 1992, na 

Harvard Business Review “The Balanced Scorecard – measures that drive 

performance”.  

O modelo BSC surgiu para dar resposta a um combinado de problemas comuns a 

várias organizações, sendo um deles a gestão exclusivamente assente em indicadores 

financeiros. 

De acordo com Kaplan e Norton (1992) é fundamental comunicar a estratégia do 

negócio dentro da organização e relacioná-la com os factores críticos de sucesso. Cabe 

ao gestor dar atenção a esses factores críticos de sucesso, já que os mesmos 

condicionam o desempenho da organização a médio e longo prazo. 
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2.1.2 – Evolução do BSC 

 

FIGURA 1 - EVOLUÇÃO DO BSC 

Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

Numa primeira fase o BSC aparece como um sistema que equilibra indicadores de 

performance financeira com indicadores de performance não financeira, originando 

assim três novas perspectivas (Clientes, Processos e Aprendizagem), juntando-se à 

perspectiva financeira. 

Segundo Caldeira (2009) o BSC “procura também balancear as perspectivas 

externas (Financeira e Clientes) com as perspectivas internas (Processo e 

Aprendizagem), os indicadores de médio e longo prazo com os indicadores de curto 

prazo e os indicadores de resultado com os indicadores de acção. Daqui advém a origem 

do nome Balanced (equilibrado).” 

Constatou-se mais tarde que as organizações estavam a utilizar o BSC, não só para 

medir a sua performance, mas também, para implementar com sucesso novas 

estratégias. 

Caldeira (2009) refere que o BSC evoluiu, deixando de ser apenas uma ferramenta 

de medição balanceada para se tornar uma ferramenta de gestão estratégica. 

2.1.3 - Conceito  

Kaplan e Norton (1997) referem que o Balanced Scorecard inclui um conjunto de 

medidas que dão uma visão rápida e global da actividade empresarial, onde estão 

incluídas as medidas financeiras, complementadas com medidas operacionais. 
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Para Olve et al. (2000), o Balanced Scorecard é um método que permite, a uma 

organização definir qual o caminho a seguir, garantindo que não se desvia do mesmo. 

Amat Salas et al. (2001) indica que o Balanced Scorecard além de informar, 

contribui também para a formulação da estratégia e da comunicação da mesma, 

permitindo vincular os objectivos da organização com os dos empregados, motivando e 

formando todos os agentes, melhorando de forma contínua a estratégia. 

De acordo com Ramos e Gonçalves (2002), o modelo Balanced Scorecard mostra 

onde se deve competir, que clientes conquistar e o que é necessário fazer para criar 

valor para os mesmos, fornecendo assim às organizações uma visão mais clara da 

economia interna e externa. 

Niven (2005) designa que o BSC é um sistema de gestão que contra balanceia a 

precisão histórica dos números financeiros com os motivadores de desempenho futuros, 

auxiliando as organizações a implementarem estratégias diferenciadoras. 

Segundo Chiavenato e Neto (2003) o Balanced Scorecard “é uma ferramenta que 

facilita a implementação de sistemas de gestão estratégica nas organizações e por 

consequência, focada na estratégia”. 

De acordo com o prefácio do livro: Balanced Scorecard no Estado (Caldeira, 

2009), “a adopção do BSC permite aferir e valorizar os atributos distintivos das 

organizações, testar e conferir consistência às orientações estratégicas, reformular os 

processos, promover o alinhamento dos actores críticos e, finalmente, medir os 

resultados para possibilitar a tomada de decisões com oportunidade”. 

2.1.4 – Vantagens e Limitações do BSC 

Foram várias as organizações que começaram a utilizar a metodologia do BSC 

desenvolvida por Robert Kaplan e David Norton. Contudo, nem todas as organizações 

podem declarar que o processo de implementação desta metodologia foi positivo, já que 

o mesmo também tem as suas limitações. 

De acordo com Kaplan e Norton (1996), o BSC permite o envolvimento dos 

colaboradores, sendo que os mesmos contribuem para o alinhamento, foco e 

implementação da estratégia, esclarecendo internamente o que as estratégias da 

organização pretendem alcançar, sendo um factor crítico para o seu sucesso estratégico. 
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Num estudo realizado por Quesado e Rodrigues (2007), onde participaram as 250 

maiores empresas portuguesas, foram apontados os seguintes benefícios do BSC: 

 É um instrumento de gestão que facilita a implementação da estratégia e do 

seu desenvolvimento; 

 Melhora o alinhamento entre os objectivos estratégicos e as acções a tomar; 

 Clarificação e comunicação da estratégia e do desenvolvimento de um 

sistema consistente de objectivos. 

Também Ferreira (2009) realizou um estudo sobre os benefícios do BSC: 

 Contribui para a clarificação e tradução da visão estratégica e 

organizacional; 

 Contribui para o processo de comunicação dos objectivos estratégicos aos 

diversos níveis da organização: 

 Contribui para o processo de planeamento e para a definição de metas de 

desempenho: 

 Permite obter informação retrospectiva de carácter estratégico, fomentando 

os processos de aprendizagem organizacionais. 

Porém, a metodologia BSC também tem as suas limitações, como nos indica o 

estudo de Otley (1999) que aponta algumas fragilidades ao BSC, tais como: 

 Não elucida suficientemente sobre a contribuição dos empregados e 

fornecedores para que a empresa atinja os seus objectivos; 

 É incapaz de identificar o papel da comunidade na definição do meio 

envolvente em que a empresa trabalha; 

 Falha na identificação das medidas de desempenho como um processo de 

duas vias, que seja capaz de uma gestão avaliadora da contribuição dos 

stakeholders para os objectivos primários e secundários, e que consiga que 

os mesmos avaliem que a organização é capaz de respeitar as suas 

obrigações perante estas, no presente e no futuro. 

Também Roest (1997) aponta algumas limitações à implementação do BSC como 

por exemplo: 

 Não existe uma solução padrão; 
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 O apoio da alta administração é essencial; 

 O ponto de partida do BSC deve ser sempre entender a estratégia do 

negócio; 

 Os objectivos e medidas devem ser em número limitado; 

 O intervalo de tempo entre análise e implementação não pode ser muito 

longo nem muito curto; 

 Adoptar abordagens de cima para baixo e de baixo para cima; 

 O BSC sugere fortes laços entre sistemas de informação e abordagens de 

medição do desempenho. 

 Considerar sistemas de comunicação como ponto de partida. 

 Considerar o efeito dos indicadores de desempenho no comportamento; 

 Nem todas as medidas podem ser quantificadas. 

Ottoboni, Fernandes, Pamplona e Pagni (2002) referem que “apesar das suas 

limitações, nota-se que o modelo proposto por Kaplan é o mais recomendado para 

aplicação nas empresas e acredita-se que o BSC seja realmente uma valiosa 

metodologia para a gestão estratégica do desempenho, mas que necessita ainda ser 

estudada e simplificada para que os gestores se sintam mais seguros no momento de 

decidir ou não implementá-lo”. 

2.1.5 – O BSC como Modelo de Gestão Estratégica 

Wheelen e Hunger (2002) referem que deve existir uma gestão estratégica, da qual 

resultem as seguintes vantagens: 

 Clarificação da visão estratégica da organização: 

 Centralização no que é estrategicamente importante; 

 Melhoria no entendimento de uma mudança rápida. 

Para os mesmos autores, a gestão estratégica baseia-se em quatro fases, como 

podemos verificar na figura abaixo, sendo as mesmas: 

 Estudo do Meio Envolvente; 

 Formulação da Estratégia; 

 Implementação da Estratégia; 

 Avaliação e Controlo. 
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FIGURA 2 - MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA (WHEELEN E HUNGER, 2002) 

Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

Para Caldeira (2009) o modelo de gestão estratégica compõe-se como um modelo 

cíclico e evolutivo em cinco fases distintas: 

 1ª Fase – Estudo Estratégico; 

 2ª Fase – Formulação Estratégica; 

 3ª Fase – Implementação; 

 4ª Fase – Acompanhamento; 

 5ª Fase – Prestação de Contas 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA (CALDEIRA, 2009) 

Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 
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Optei por utilizar o modelo de gestão estratégica de Caldeira (2009) já que o 

mesmo difere do anterior, por ter uma fase de acompanhamento, tornando-se assim mais 

completo e eficaz. 

2.1.5.1 – Estudo Estratégico 

Nesta primeira fase, existe uma análise à envolvente da organização, tanto a nível 

interno como externo e a forma como interagem. É importante nesta fase conhecer a 

organização a nível dos recursos (humanos, financeiros e materiais) que dispõe, 

capacidades, competências e o meio em que a mesma está inserida. 

Duas das principais ferramentas do estudo estratégico são a análise dos 

stakeholders e a análise SWOT. 

2.1.5.1.1 – Análise dos Stakeholders 

De acordo com Savage, Nix, Whitehead e Blair (1991), stakeholders são os 

indivíduos, grupos e outras organizações que têm interesse nas acções que uma empresa 

tem e que poderão influenciar as mesmas de acordo com os seus interesses. 

Tapscott e Ticoll (2005) afirmam que algumas organizações já foram destruídas ou 

arruinadas por negligenciarem os stakeholders. 

Para Caldeira (2009) os stakeholders “são indivíduos, grupos de interesse e 

organizações que disputam o controlo de recursos e resultados, de uma organização para 

proveito dos próprios”. Assim podemos afirmar que cada stakeholder é motivado por 

um conjunto de objectivos, sendo que estes podem entrar em conflito com os da 

organização ou não. 

A análise dos stakeholders pode ser dividida em sete fases: 

 1º Fase – Identificar os Stakeholders: identificar todos os stakeholders da 

organização. 

 2ª Fase – Identificar os KPI: os critérios (KPI - Key Performance 

Indicators) que cada um deles utiliza para avaliar actualmente e sob a sua 

perspectiva a organização. 

 3ª Fase – Quantificar os KPI: utilizando os critérios definidos na fase 

anterior, identificar o grau que os critérios assumem actualmente. Para a 

identificação do grau, pode ser utilizada uma escala, por exemplo de 1 a 4. 
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 4ª Fase – Nível de Interesses dos Stakeholders: identificar o nível de 

interesse que os stakeholders têm na organização. Por exemplo, utilização 

da escala de 1 a 4, evitando a classificação central. 

 5ª Fase – Poder dos Stakeholders: identificar a capacidade que têm para 

influenciar (directamente ou indirectamente) a organização. Por exemplo, a 

utilização da escala de 1 a 4, evitando a classificação central. 

 6ª Fase – Construção da Matriz: a matriz dos stakeholders, posicionando 

no respectivo quadrante cada stakeholder, com base no seu nível de 

interesse e capacidade de influência/poder. 

 7ª Fase – Identificar Medidas: as medidas que a organização deve 

desenvolver para “satisfazer” cada segmento de stakeholders identificado 

nos quadrantes da matriz, garantido que cada um deles não irá constituir 

uma ameaça à execução do plano estratégico e consequentemente à 

performance da organização. 

TABELA 1 -GRELHA DE ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS 

 Stakeholders 

(SH) 

Que critérios 

utilizam para 

avaliar a 

organização? 

Dentro desses 

critérios como é 

que o SH avalia o 

desempenho da 

organização? 

A 

organização 

pode 

influenciar o 

Stakeholder? 

O SH tem 

interesse na 

organização

? 

O SH pode 

influenciar a 

organização? 

In
te

rn
o
s 

      

      

      

      

E
x
te

rn
o
s       

      

      

  1(-) A 4(+) 1(-) A 4(+) 1(-) A 4(+) 1(-) A 4(+) 
Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

TABELA 2 – MODELO DE MATRIZ DE ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS 

  Nível do Interesse 

  Baixo Alto 

Poder 

Pouco 
Esforço  

Mínimo 

Manter 

 Informado 

Muito 
Manter  

Satisfeito 

Gerir em 

Proximidade 
Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 
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2.1.5.1.2 – Analise SWOT 

O termo SWOT significa: Forças (Strenghts), Fraquezas (Weaknesses), 

Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 

 

FIGURA 4 - ANÁLISE SWOT 

As forças e fraquezas dizem respeito a factores internos da organização, sendo 

determinados pela sua posição actual e podendo ser controlados pelos gestores dessa 

mesma organização, já que é o resultado das estratégias de actuação. As oportunidades e 

ameaças dizem respeito a factores externos da organização, sendo antecipações do 

futuro, estando fora do controlo dos gestores da organização. 

Para Martins (2006), a análise SWOT é uma das práticas mais comuns nas 

organizações voltadas para o pensamento estratégico e marketing, trazendo ao gestor 

uma melhor visão dos negócios, já que os cenários das organizações estão em constante 

mudança. 

  



13 

 

TABELA 3- MATRIZ SWOT 

Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003), a função da matriz SWOT é cruzar os 

pontos fortes e fracos da organização com as oportunidades e ameaças externas. Estas 

quatro zonas servem como indicadores da situação da organização, sendo uma das 

ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica competitiva. 

2.1.5.2 – Formulação Estratégica 

Após o estudo estratégico, é apresentada a estratégia da organização. É nesta fase 

que se materializa o plano estratégico, definindo-se a missão, visão, valores 

institucionais, linhas de orientação, principais objectivos, metas e iniciativas 

estratégicas. 
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TABELA 4 - FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA 

Missão Quem somos? O que fazemos? 

 

Exemplo: “Desenvolvemos competências de Gestão” 

Visão Para onde vamos? Como queremos ser reconhecidos? 

 

Exemplo: “Afirmamo-nos como uma referência a nível 

nacional no ensino da Gestão”. 

Valores 

Corporativos 

Que cultura devemos respeitar? O que é importante para nós? 

 

Exemplo: Qualidade, Inovação e Credibilidade 

Linhas de 

Orientação 

Estratégica 

Quais as nossas grandes linhas de acção? Qual o caminho a 

seguir? Qual o plano de jogo? 

 

Exemplo: Apostar numa formação inovadora. Alinhar com as 

melhores metodologias internacionais. 

Objectivos Que objectivos pretendemos alcançar? 

 

Exemplo. Maximizar a capacidade produtiva. Satisfação 

máxima dos clientes. Racionalização de Custos. 

Metas Qual a nossa ambição? 

 

Exemplo: Formar 4.000 participantes; Obter níveis de 

excelência na avaliação das acções de formação. 

Iniciativas 

Estratégicas 

Que projectos críticos teremos que executar para concretizar a 

estratégia? 

 

Exemplo: Implementar a videoconferência; Aquisição de uma 

plataforma de e-learning nacional. 
Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

2.1.5.2.1 – Missão 

Pires (2005) indica que a missão é a maneira especial como a organização vai 

cumprir a sua vocação, sendo que missão, de acordo com Teixeira (1998), consiste na 

definição dos fins estratégicos gerais de uma organização. 

Para Chiavenato (2007), a missão de uma organização envolve os aspectos 

essenciais do seu negócio e tem como objectivo definir precisamente o que fazer (a 

nível de produtos e serviços), como fazer (tecnologia a ser utilizada) e, para quem fazer 

(mercado e clientes) reflectindo sempre o principal objectivo do negócio. 
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2.1.5.2.2 – Visão 

A visão enquadra a atitude da organização em relação às suas perspectivas do 

futuro, segundo Pires (2005). Já para Oliveira (2005), a visão representa um cenário ou 

perspectiva desejada pela organização para actuar. 

De acordo com Rodrigues, Torres, Filho e Lobato,  (2009) a visão da organização é 

a explicação do seu posicionamento no futuro, a maneira como deseja ser vista, sendo 

algo motivador e tangível, na medida em que pode ser alcançada. Ainda segundo os 

mesmos autores, após a visão estar definida, devem ser feitas as seguintes questões: 

Como queremos ser reconhecidos no futuro? Quais os desafios que se apresentam os 

nossos colaboradores? O que queremos ouvir dos nossos stakeholders? Onde estaremos 

a actuar com os nossos clientes? Quais as principais oportunidades que podem aparecer? 

2.1.5.2.3 – Valores Corporativos 

Segundo Niven (2005), os valores representam o que é importante para a própria 

essência da organização, sendo estes representados diariamente através das acções desta 

mesma. Os valores não devem ser modificados, já que agem como uma fonte de energia 

e ciência para o ambiente que rodeia a organização. 

Caldeira (2009) afirma que “os valores devem referenciar aspectos que definam 

comportamentos, identifiquem códigos de conduta, promovam atitudes, reconheçam 

princípios, esclareçam formas de estar. Estes aspectos assumirão o papel de nortear, 

numa base diária, todos os colaboradores de uma organização, fazendo com que esta 

seja mais habilitada a desempenhar em excelência a sua Missão e alcançar a sua Visão”. 

De acordo com este último autor, o Roadmap para a construção dos valores deve: 

1. Identificar oito a doze valores que possam ser considerados importantes 

para a organização, nunca esquecendo da missão, visão, linha de orientação 

estratégica e objectivos estratégicos; 

2. Com a participação das chefias da organização, proceder à eliminação dos 

valores menos importantes até chegar a uma lista de apenas quatro valores; 

3. Analisar os quatros valores e colocá-los por ordem decrescente de 

importância ou urgência; 
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4. Para cada valor, construir um texto de três a quatro linhas que explique aos 

colaboradores da organização a importância do valor para o cumprimento da 

missão da organização; 

5. Através de uma análise subjectiva envolvendo as chefias da organização, 

deve-se tentar avaliar numa escala de 0 a 100%, o nível actual de inserção 

de cada valor nos comportamentos dos colaboradores. 

6. Para cada valor, em função do seu nível de implantação, deve identificar-se 

quais as iniciativas que devem ser conduzidas na organização para que se 

possa introduzir ou consolidar os valores. 

TABELA 5 - EXEMPLO DE VALORES CORPORATIVOS DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO 

Valores 
Estado de 

Arte 

Medidas a 

Implementar 
Indicador 

1 
Ética 

Profissional 
95% Responsabilidade 

Percentagem de 

Reclamação das 

notícias públicas 

2 Qualidade 90% Sensibilidade 

Percentagem de 

Clientes que 

votam a recorrer 

aos serviços da 

direcção 

3 Inovação 80% 
Formação ou 

Investigação 

Nº de processos 

ou documentos 

inovadores;  

Nº de cursos de 

formação 

frequentados/horas 

de formação 

4 Credibilidade 90% Divulgação 
Nº de notícias 

publicadas 
Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

2.1.5.2.4 – Linhas de Orientação Estratégica 

A definição das linhas de orientação estratégica deve ter sempre em conta os 

problemas identificados (na análise dos stakeholders e SWOT), de forma a serem 

aplicadas para resolver esses mesmos problemas, sendo complementada com a 

definição de objectivos para cada uma das quatro perspectivas. (Kaplan e Norton, 

1996). 
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2.1.5.2.5 – Objectivos 

Para Chiavenato (2007) os objectivos são os estados desejáveis que a organização 

pretende alcançar e realizar. Kotler (2000) afirma que os objectivos devem ser 

organizados hierarquicamente, estabelecendo uma ordem de acordo com as prioridades 

da organização. 

Ainda segundo Chiavenato (2007), os objectivos organizacionais são o fim 

desejado que a organização pretende atingir e que orientam o seu comportamento em 

relação ao futuro e ao ambiente interno e externo. Neste sentido os objectivos 

organizacionais são a razão de ser das organizações, estando de acordo com a sua 

missão e visão. 

Para Rodrigues et al (2009), os objectivos são entendidos por resultados 

quantitativos e qualitativos do que a organização pretende. 

2.1.5.2.6 – Metas 

Kaplan e Norton (1997) afirmam que as metas deverão ser ambiciosas e indicar o 

grau de superação da organização, bem como ser entendidas pela mesma. 

De acordo com Kotler (2000) a meta é a quantificação do objectivo, sendo a 

conversão do objectivo em índices e medidas de desempenho mensurável e controlável. 

Rodrigues et al (2009) menciona que na sua óptica, metas são resultados 

quantitativos mensuráveis que se realizam num prazo definido, ou seja, a meta mensura 

o que o objectivo deseja alcançar em forma de números. 

2.1.5.3 – Implementação 

É nesta fase que a organização mete em prática a sua estratégia, sendo considerada 

uma das fases mais importantes, já que envolve a passagem da fase teórica para a fase 

prática. 

Caldeira (2009) refere que a implementação “é consubstanciada pela aplicação dos 

planos de actividade e orçamentos definidos internamente pela organização, sempre sob 

orientação do plano estratégico e carta de missão da organização”. 

2.1.5.4 – Acompanhamento 

Ao acompanhar-se a organização, a mesma pode ser monitorizada e avaliada 

através da sua performance de actuação bem como no impacto que a organização teve 
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na sua envolvente, já que o plano estratégico entrega referências, objectivos e metas 

(Caldeira, 2009). 

Para Caldeira (2009) “este processo de monitorização deve ser contínuo ao longo 

do ano, permitindo efectuar o acompanhamento e controlo dos objectivos, actividades e 

iniciativas estratégicas. O controlo consubstancia-se principalmente no report que 

assume especial importância, na medida em que é o meio privilegiado de avaliação do 

desempenho da instituição sob diferentes perspectivas e dimensões”. 

2.1.5.4.1 – Construção de Indicadores de Medição da Performance 

Caldeira (2009) refere que os indicadores medem o nível de execução dos 

objectivos, sendo que devem ter como características essenciais: 

 Medirem correctamente o objectivo – apesar de existirem objectivos cuja 

medição é uma tarefa muito complicada, o indicador deve ser capaz de 

aferir, o melhor possível, a performance do objectivo, ou seja, importa que 

os indicadores sejam de facto pertinentes para os objectivos; 

 Serem fiáveis – a informação para o cálculo do indicador deve ser de 

origem credível, de forma a evitar a descredibilização do seu resultado e o 

consequente desinteresse; 

 Serem baratos – o apuramento do resultado não deve ser muito consumidor 

de tempo nem caro. Importa que o cálculo do resultado não obrigue o 

responsável pelo seu apuramento a ter que parar de trabalhar para passar a 

medir. Importa também que exista uma relação custos/benefícios que seja 

interessante para a organização. Não se deve gastar 10 unidades para obter 

informação de 9 unidades; 

 Serem simples – quanto mais simples forem os indicadores, maior será o 

nível de aceitação por parte dos seus responsáveis e mais eficazmente será a 

estratégia explicada através do mapa estratégico; 

 Envolverem informação acessível – a informação para o cálculo do 

indicador não deve ser de difícil acesso. No caso de um indicador que meça 

a performance de um objectivo de uma determinada unidade orgânica, a 

informação para o cálculo do indicador deve, preferencialmente, estar 

localizada no seio dessa unidade. Evita-se assim que uma unidade dependa 

de outras unidades para o apuramento do resultado; 
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 Abrangerem um intervalo de tempo identificado – o indicador deve 

garantir que o resultado apurado reflecte, inequivocamente, um intervalo 

específico de tempo; 

 Terem um responsável designado capaz de actuar sobre os indicadores 

– é de máxima importância que esteja perfeitamente identificado um 

responsável pelo resultado do indicador. Este responsável pode ser um 

indivíduo, uma equipa ou uma unidade orgânica; 

 Terem a unidade de medida correctamente justificada – as unidades de 

medida podem ser as seguintes: números absolutos (n.º), 

percentagens/pesos/crescimento (%), índices (ex:1,21), ratings (ex: 0 a 100, 

1 a 10, etc.), rankings (1º, 2º), monetárias (€), dias, horas, etc. 

2.1.5.4.2 – Tipos de Indicadores 

Como podemos verificar na tabela abaixo, existem vários tipos de indicadores que 

podem ser utilizados para medir objectivos estratégicos. 

TABELA 6 – EXEMPLO DE INDICADORES 

Objectivo Indicador 

Diminuição dos tempos de espera 

N.º de dias de redução do tempo de 

espera; 

Tempo médio de espera. 

Aumento do nível de qualidade do serviço 

Taxa de qualidade do serviço; 

Taxa de reclamações à qualidade do 

serviço. 

Redução de custos de exploração 

% de redução de custos de funcionamento; 

Valor da redução de custos de 

funcionamento. 

Captação de novas receitas Valor das novas receitas. 

Agilização de processos internos N.º de processos internos melhorados. 

Aumentar o n.º de parceria externas N.º de parcerias externas. 

Aumentos de competências 

Índice de competências; 

Taxa de crescimento do plano de 

formação para aumento de competências. 

Aumento do nível de motivação interna Índice de motivação interna. 

Aumento do nível de implantação dos 

valores corporativos 

Taxa de implantação dos valores 

corporativos (Medido por inquérito) 
Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 
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2.1.5.4.3 – Avaliação da Performance dos Objectivos 

A análise da performance dos objectivos é realizada através dos indicadores e para 

tal é necessário existir uma avaliação, atribuindo um peso a cada um dos indicadores, 

pois desta forma podemos verificar se os objectivos estão a ser atingidos ou não. 

Por norma, utiliza-se uma escala de quatro cores para descrever o “estado” de cada 

um dos objectivos: 

 Azul – Objectivo Superado; 

 Verde – Objectivo Cumprido; 

 Amarelo – Objectivo em Risco: 

 Vermelho – Objectivo Falhado. 

2.1.5.4.4 – Modelo Scoring 

Este modelo possibilita a eliminação da subjectividade da análise do desempenho 

dos objectivos estratégicos. É um modelo matemático que estabelece os critérios 

reguladores para a aferição do grau de concretização dos objectivos. (Caldeira, 2009). 

 
TABELA 7 - EXEMPLO DO MODELO SCORING 

Indicador 
Resultado 

(a) 

Meta 

(b) 

Resultado/Meta 

(c)=(a)/(b) 

Peso 

(d) 

Valor 

(e)=(c)x(d) 

Valor para o 

objectivo 
∑(𝑒) 

X 8 10 0,80 40% 0,3200 

82,2% Y 98% 95% 1,03 30% 0,3095 

Z 456 678 0,67 30% 0,2018 
Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

Cabe à organização definir um padrão para indicar se o objectivo está a ser 

cumprido ou se está em risco de ser falhado. Na tabela abaixo, temos um exemplo de 

uma solução que segundo Caldeira (2009) poderia ser: 

TABELA 8 - EXEMPLO DA COR DOS OBJECTIVOS 

Objectivo Cor Intervalo 

Falhado Vermelho Abaixo de 75% 

Em Risco Amarelo Entre 75% e 100% 

Cumprido Verde 100% 

Superado Azul Cima de 120% 

Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 
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2.1.5.4.5 – Mapa de Indicadores 

Segundo Caldeira (2009), o mapa de indicadores “procura apresentar, num único 

documento, os objectivos estratégicos, respectivos indicadores, metas, tolerâncias, 

excelências e pesos. Desta forma, pretende-se que os utilizadores da metodologia BSC 

tenham uma visão geral no mapa estratégico”. 

O mapa de indicadores tem como objectivos: 

 Apresentar um quadro geral que esclareça a forma como os indicadores 

concorrem para o processo de cálculo da performance estratégica dos 

objectivos; 

 Permitir uma “visão de helicóptero” sobre todos os objectivos e indicadores; 

 Facilitar a percepção da robustez dos indicadores na medição da 

performance dos objectivos; 

 Facilitar a definição dos pesos dos indicadores que concorrem para o 

mesmo objectivo; 

 Permitir a identificação de falhas na frequência de acompanhamento dos 

indicadores aos objectivos; 

 Potenciar a harmonização das designações dos indicadores e tolerâncias. 

2.1.5.4.5 – Vantagem Competitiva 

Para Dessler (2003), a vantagem competitiva trata-se de “quaisquer factores que 

permitam à empresa diferenciar os seus produtos ou serviços dos seus concorrentes, a 

fim de aumentar a sua participação no mercado”. 

De acordo com Pires (2005) “quando se idealiza uma estratégia, o objectivo é obter 

vantagem competitiva. A vantagem competitiva é a consequência da articulação de duas 

realidades distintas: 

 Das competências distintivas que decorrem da análise interna; 

 Das competências comparativas que decorrem da análise externa. 
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FIGURA 5 – VANTAGEM COMPETITIVA 

Fonte: Adaptado de Pires (2007) 

Cabe assim à metodologia Balanced Scorecard, apresentar estratégias que criem 

vantagem competitiva face à concorrência. 

2.1.5.5 – Prestação de Contas 

Caldeira (2009) afirma que esta é a fase onde a organização vai apresentar o nível 

de performance dos seus resultados, explica os seus desvios e analisa as medidas 

tomadas na resolução dos problemas. Esta fase tem como grande objectivo apresentar 

aos stakeholders da organização a forma como a mesma conseguiu dar cumprimento à 

sua estratégia e se concretizou ou não o seu plano de actividades e orçamento. 

2.1.6 – Mapa Estratégico 

O mapa estratégico tem como uma das suas principais funções, facilitar a 

explicação estratégica dentro da organização, constituindo-se assim uma ferramenta de 

extrema eficácia no acompanhamento da performance organizacional. 
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FIGURA 6 - MAPA ESTRATÉGICO 

Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

No mapa estratégico, os objectivos estratégicos da organização estabelecem 

relações entre si, encontrando-se disciplinados na horizontal pelas quatro perspectivas  

(Clientes, Financeira, Processos e Aprendizagem), e enquadrados verticalmente pelos 

vectores estratégicos. 

2.1.7 – Perspectivas 

A diferença do BSC em relação a outros sistemas de gestão é que este organiza os 

objectivos e indicadores em quatro perspectivas diferentes, que fornecem respostas às 

questões que podemos verificar no quadro abaixo. 

A metodologia BSC posiciona os objectivos estratégicos de uma organização numa 

matriz orientada horizontalmente para quatro perspectivas (Financeira, Cliente, 

Processos e Aprendizagem). 
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TABELA 9 - PERSPECTIVAS DA METODOLOGIA BSC 

Perspectiva Questão 

Cliente Quais os objectivos a atingir para satisfazer os Clientes? 

Financeira 
Quais os objectivos a atingir para optimizar os recursos e 

ainda contribuir para a satisfação do cliente? 

Processo 

Quais os objectivos a atingir para que o processo da 

organização seja excelente e consiga assim satisfazer o cliente 

e contribuir para os objectivos financeiros? 

Aprendizagem 

Quais os objectivos a atingir para motivar e entregar 

competências aos colaboradores garantindo a excelência nos 

processos internos? 
Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

2.1.7.1 – Financeira 

Os objectivos da perspectiva financeira são bastante desejados por parte dos 

Stakeholders, nomeadamente os mais importantes da organização, mesmo que nem 

sempre criem efeitos nos objectivos dos clientes. 

Exemplos de objectivos da Perspectiva Financeira: 

 Redução de Custos; 

 Captação de novas receitas; 

 Optimização de recursos financeiros; 

 Aumento de produtividade. 

2.1.7.2 – Clientes 

Após a identificação de quem são os clientes da organização, começa-se a reflectir 

na melhor forma de os deixar satisfeitos. É importante sistematizar a informação sobre 

os diferentes clientes, já que os interesses podem não ser comuns a todos e é realmente 

importante satisfazer os mesmos, de acordo com os seus objectivos. 

A proposta de valor para o cliente assenta em três pilares básicos: 

 Atributos do Produto/Serviço: preço, qualidade, disponibilidade e 

funcionalidade; 

 Relacionamento: serviço e parceria; 

 Imagem: marca. 

Exemplos de objectivos da Perspectiva dos Clientes: 

 Diminuição dos tempos de espera; 
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 Aumento do nível de qualidade do serviço; 

 Aumentar os níveis de satisfação de clientes. 

2.1.7.3 – Processos 

Nesta perspectiva é crítico identificar os objectivos a serem atingidos, para que os 

mesmos possam criar eficiência na execução das actividades internas da organização, 

tendo impacto nos objectivos das perspectivas financeira e dos clientes 

Exemplos de objectivos da Perspectiva do Processo: 

 Diminuição do nº. de dias dos processos; 

 Agilização de processos internos; 

 Aumentar o n.º de parcerias externas; 

 Melhorar o nível de gestão de equipas. 

2.1.7.4 – Aprendizagem 

No que toca a esta perspectiva, deve-se ter em conta as competências técnicas e 

relacionais, bem como a motivação dos colaboradores. Os objectivos desta perspectiva 

permitem a existência de uma infra-estrutura que pode ser decomposta em três aspectos: 

 Humano – existência de competências, motivação, conhecimento e valores 

para execução das actividades necessárias à estratégia; 

 Informação – existência de sistemas de informação para suportar a 

estratégia; 

 Organização – capacidade de mobilizar e suster processos de mudança 

necessários para a execução da estratégia. 

Exemplo de objectivos da Perspectiva de Aprendizagem: 

 Reforço/Aumento de competências; 

 Aumento do nível de motivação interna; 

 Aumento do nível de implantação dos valores corporativos. 

2.1.8 – Iniciativa Estratégica 

Caldeira (2009) afirma que “uma iniciativa estratégica não é mais do que um 

projecto de tempo limitado – com início, meio e fim – que, quando executado, vai 

permitir que o plano estratégico seja cumprido com sucesso”. Existem iniciativas que 
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não produzem custos no orçamento da organização, consumindo apenas horas/homens 

dentro da mesma.  

O mesmo autor indica ainda que podem constituir-se como iniciativas estratégicas: 

 Formação para entrega/reforço das competências técnicas e 

comportamentais dos colaboradores; 

 Introdução/Melhoramento de sistemas de informação; 

 Definição/Redefinição de procedimentos internos; 

 Reestruturações internas; 

 Contratualização de novas parcerias; 

 Implementação da metodologia BSC; 

 Construção e implementação de um inquérito de satisfação do cliente; 

 Aquisições de activos críticos para a boa execução da estratégia. 

A metodologia BSC vai possibilitar que todos os recursos das organizações sejam 

repartidos pelo impacto que estes podem ter na concretização dos objectivos 

estratégicos e na estratégia definida pela organização, não permitindo que os recursos 

sejam distribuídos por áreas de actuação ou por pressão de determinadas unidades 

orgânicas (Caldeira, 2009). 

A decomposição das iniciativas estratégicas tem como finalidade apresentar de 

forma detalhada as actividades que constituem a mesma, abrangendo três níveis 

(iniciativa, acção e tarefa) como podemos verificar na tabela abaixo. 

TABELA 10 – EXEMPLO DE ESTRUTURAÇÃO DE ACTIVIDADES 

Nível Decomposição 

1 Iniciativa 

1.1 Acção 

1.1.1 Tarefa 
Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

A estratégia ao ser decomposta vai permitir inicialmente, elaborar a iniciativa com 

rigor, já que todas as actividades serão identificadas. Posteriormente ajudará na 

explicação e acompanhamento da sua implementação. 
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TABELA 11 - EXEMPLO DE ESTRUTURAÇÃO DE ACTIVIDADES - MAIS DETALHADA 

Nível Actividades 

1 
Formação em metodologia Balanced 

Scorecard 

1.1 
Procura no mercado de fornecedores de 

formação 

1.2 
Convite para apresentação de proposta de 

serviços 

1.2.1 
Definição das características base para a 

formação 

1.2.2 Envio de convite 

1.3 Análise e selecção de propostas 

1.3.1 Recepção de propostas 

1.3.2 Análise 

1.3.3 Selecção 

1.4 Cartas para adjudicação 

1.5 … 

Fonte: Adaptado de Caldeira (2009) 

 2.2 – Avaliação do Desempenho 

Na opinião de Martins (1998), o sistema de avaliação do desempenho “é um dos 

elementos centrais de um sistema de gestão. Os indicadores são imprescindíveis na 

avaliação do desempenho actual da empresa e, também, no acompanhamento do 

progresso alcançado. Além disso, permite a comparação do seu desempenho com o 

desempenho de outras empresas do sector”. 

Já Pinto Correia (2013) refere que “a avaliação do desempenho organizacional 

nunca poderá existir num vazio de objectivos estabelecidos e de indicadores e medidas 

concretas das diversas realizações e resultados alcançados. Avalia-se porque se quer 

conhecer e medir o grau de concretização de objectivos definidos como importantes 

para a organização. E as metas serão, depois, em cada período intermédio relevante de 

tempo do respectivo horizonte de planeamento, a concretização quantificada desses 

objectivos, que se medirão efectivamente permitindo constatar o nível de eficácia e 

eficiência da gestão operacional.” 



28 

 

O mesmo autor indica ainda que “estas concepções de governação e de avaliação 

do desempenho implicam, portanto, que os órgãos dirigentes de topo das organizações 

desportivas – as direcções, presidentes de direcção, e/ou directores executivos 

profissionalizados, consoante os casos – se dediquem adequada e aprofundadamente à 

concepção/elaboração de um quadro estratégico de desenvolvimento para a organização 

que dirigem, num determinado ciclo temporal relativamente alargado, do qual decorram 

naturalmente os respectivos objectivos estratégicos a prosseguir”. 

2.2.1 - Na Sports Direct 

Como já foi referido é de extrema importância avaliar o desempenho de uma 

organização para saber se a mesma cumpriu os seus objectivos. De forma a obter uma 

previsão de que os objectivos estão a ser atingidos, a organização deve implementar um 

modelo para avaliar o desempenho dos mesmos. 

A nível interno a Sports Direct divide todas as suas lojas em quatros escalões: 

Premier League, Championship, Division 1 e Conference, uma alusão aos campeonatos 

de futebol inglês. 

Se a loja está na Premier League, isto significa que a loja está a ter um bom 

desempenho em todos os factores. Na Championship e Division 1, significa que a loja 

está a ter um desempenho regular, não sendo nem bom nem mau. A Conference, a liga 

inferior, significa que a loja está a falhar na maioria dos indicadores, estando a obter um 

desempenho mau. 

Como podemos verificar, este molde permite à Sports Direct fazer uma comparação 

entre todas as suas lojas, analisando quais as que estão a obter o melhor desempenho e 

quais as que necessitam de melhorar. 

Os indicadores analisados são os seguintes: 

1. Stocktakes – Os stocktakes são realizados mensalmente, sendo divididos em 

quatro categorias, roupa, acessórios, réplica e calçado. 

2. Pay vs Turnover – Cabe ao gestor de cada loja, comparar o volume de 

negócios do ano passado com o actual e ver o número de horas que 

necessitou, aumentando ou diminuindo consoante a produtividade e 

desempenho da loja. 
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3. Five Star Products – Número de produtos cinco estrelas vendidos, sendo 

analisado se o mesmo se encontra acima ou abaixo da média de produtos 

cinco estrelas vendidos por todas as lojas da Sports Direct. 

4. KPI’s Sales – Venda de sacos, palmilhas, revistas, meias sondico. Mais uma 

vez, é analisado o número de KPI’s vendidos e se o mesmo está acima ou 

abaixo da média vendida por todas as lojas da Sports Direct. 

5. Mystery Shop – A percentagem entre 0 a 100% que é obtida através da visita 

de um cliente mistério, que analisará vários factores na loja, desde o 

atendimento, ao merchandising de produtos. 

6. Newsletters – Se os membros da administração da loja, obtiveram a 

newsletter digital. 

7. Weekly Focus – Todos os membros do staff têm de confirmar num dos 

computadores, com a sua impressão digital, em como obtiveram 

informações sobre o tópico semanal. 

8. Lateness and Absence – A percentagem do número de atrasos, de faltas e 

trocas de turno. 

9. IBT – Todas as semanas é realizado o IBT, que consiste em recolher a roupa, 

acessórios e calçado que já não é relevante para venda na loja e é enviada 

para um armazém. Todas as semanas, a loja tem de obter um mínimo de 

80%. 

10. Price Change – Todas as semanas, cada loja tem de obter 100% na mudança 

de preço nos produtos estipulados. 

Através destes 10 indicadores, o Scoring System de cada indicador, é marcado 

individualmente e com um sistema de pontuação diferente, que por norma é de 0 a 100 

pontos. Ao somar todas os indicadores, cada loja obtém a sa posição num dos quatro 

escalões acima mencionados. 
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Capitulo 3 - Metodologia 

3.1 – Modelo de Análise 

O modelo de análise utilizado neste estudo, é de investigação descritiva, tratando-se 

de um estudo de caso. 

De acordo com Colaço (2013) a investigação científica é “a área de investigação 

que implica estudar, compreender e explicar a situação actual do objecto de 

investigação. Inclui a recolha de dados para testar hipóteses ou responder a questões que 

lhe digam respeito”. 

Yin (1994) define “estudo de caso” com base nas características do fenómeno em 

estudo e com base num conjunto de características associadas ao processo de recolha de 

dados e às estratégias de análise dos mesmos. 

O estudo de caso é uma metodologia de investigação particularmente apropriada 

quando procuramos compreender, explorar ou descrever acontecimentos e contextos 

complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos vários factores. 

Assim, Yin (1994) afirma que esta abordagem se adapta à investigação quando o 

investigador tem como objectivo analisar ou descrever o fenómeno a que se acede 

directamente, de uma forma profunda e global. 

Já Colaço (2013) afirma que “o estudo de caso é uma abordagem empírica que: 

investiga um fenómeno actual no seu contexto real, quando os limites entre 

determinados fenómenos e o seu contexto não são claramente evidentes e no qual são 

utilizadas muitas fontes de dados”. 

3.2 – Instrumentos de Pesquisa e Recolha de Dados 

Os instrumentos de pesquisa utilizados para a recolha de dados, foram as 

entrevistas não estruturadas e a análise de documental. 

De acordo com Mattos (2005) a entrevista não estruturada, permite ao entrevistado 

construir a resposta da forma que o mesmo pretender, rompendo-se assim com a 

concepção tradicional da linguagem. 

As conversações com os gestores da loja, foram semanais, desde o início da 

pesquisa bibliográfica, até às conclusões do estudo. Existiu uma maior incidência no 
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contacto com os mesmos, na altura em que estava a ser construído o modelo para a loja, 

de forma a procurar a opinião dos mesmos, que contam com anos de experiência no que 

diz respeito ao retail desportivo. 

A análise documental é de extrema importância, pois segundo Ludke e André 

(1986) “constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema”. 

3.3. – Procedimentos Metodológicos para a Realização do Estudo 

Para a elaboração do modelo Balanced Scorecard, foram necessárias várias etapas. 

1ª Etapa – Estudo Estratégico – Análise do meio, análise dos stakeholders e 

análise SWOT. 

2º Etapa – Formulação Estratégica – Determinação dos temas-chave através da 

missão, visão, valores corporativos e linhas de orientação estratégica. 

3ª Etapa – Planeamento Estratégico – Determinação das perspectivas, elaboração 

do mapa estratégico e elaboração do BSC. 

4º Etapa – Alinhar a Organização – Apresentar o modelo Balanced Scorecard já 

construído. 

3.4 – Campo de Análise 

A Sports Direct Bretton foi fundada em 2007, sendo uma das maiores lojas do 

grupo, localizando-se na zona central de Bretton. 
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FIGURA 7 - ORGANOGRAMA DA SPORTS DIRECT BRETTON 

Fonte: Elaborador pelo autor 

3.5 – Amostra 

Dado ser um estudo-caso, esta investigação não necessita de recorrer a uma 

amostra, sendo que para o presente trabalho serão incluídos todos os departamentos da 

loja de Bretton, que neste caso é o departamento da roupa e acessórios e o departamento 

do calçado. 
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Capitulo 4 - Apresentação e Discussão dos Resultados 

4.1 – Estudo Estratégico 

O estudo estratégico consiste em realizar-se uma análise ao meio onde a 

organização se encontra inserida, uma análise dos stakeholders, identificando todas as 

componentes que influenciam a organização e por último uma análise SWOT para 

identificar a nível interno os pontos fortes e fracos e a nível externo as oportunidades e 

as ameaças. 

4.1.1 – Análise ao Meio 

A análise ao meio é fundamental para qualquer organização, para que a mesma 

possa perceber qual é a realidade em que está inserida e quem a pode influenciar. Desta 

forma, através de todos os documentos disponibilizados pela Sports Direct, foi possível 

realizar uma análise e equacionar propostas de estratégias que sustentem a missão e 

visão da organização. 

4.1.2 – Análise dos Stakeholders 

Cada stakeholder é motivado por um conjunto de objectivos, sendo que o sucesso 

de uma organização depende em parte da satisfação de quem tem interesse na mesma. 

Para ser realizada esta análise, deve-se responder às seguintes questões: 

 Quem são os stakeholders da organização? 

 Quais os critérios utilizados para avaliar a organização? 

 Qual o nível de interesse dos stakeholders no desempenho da organização? 

 Qual o nível de interferência dos stakeholders nos processos de decisão da 

organização? 

  



34 

 

TABELA 12 - GRELHA DE ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS 

Nível Stakeholder 

Que Critérios 

Utilizam para 

avaliar a 

organização? 

Nível de 

Interesse no 

desempenho 

da SD 

Nível de 

interferência 

nos processos 

de decisão da 

SD 

O que esperam da 

SD? 

Baixo Alto Pouco Muito 

In
te

rn
o

 

Managers 

Níveis de 

desempenho dos 

colaboradores 

 X  X 

Processos de 

trabalho eficientes. 

Atingir os 

objectivos 

propostos 

Full-Timers 

Processos de 

decisão e tipo de 

gestão adoptada. 

 X  X 

Reconhecimento 

por parte dos 

managers.  

Casual 

Assistant 

Condições de 

trabalho 
 X X  

Mais horas de 

trabalho, salário 

correspondente ao 

desempenho. 

E
x
te

rn
o

 

Clientes 

Qualidade dos 

produtos em 

relação ao preço. 

Qualidade do 

serviço do Staff. 

X  X  

Relação qualidade-

preço. 

 Informação sobre 

novos produtos e 

promoções. 

Fornecedores 
Possibilidades de 

parcerias. 
 X X  

Compromissos 

Financeiros 

regularizados. 

Concorrência 

Qualidade do 

serviço, produtos e 

preços. 

X  X  

Novas ideias para 

inovarem 

Fonte: Elaborador pelo autor 

Após uma análise do quadro anterior, foi possível construir uma matriz, 

posicionando cada stakeholder no seu respectivo quadrante, tendo em base o seu nível 

de interesse e nível de influência nos processos de decisão da organização.  

O interesse no desempenho da Sports Direct é de extrema importância para todos os 

envolvidos a nível interno, sendo que os managers e os full-timers tem muita influência 

nos processos de decisão da mesma. 

A nível externo tanto os clientes como a concorrência têm pouco interesse no nível 

de desempenho da Sports Direct. Já os fornecedores têm bastante interesse, de forma a 

venderem mais produtos à organização. Nenhum dos stakeholders a nível externo 

influencia a Sports Direct nos seus processos de tomada de decisão. 
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TABELA 13 - MATRIZ DE ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS 

  Nível de Interesse no Desempenho da SD 

  Baixo Alto 
N

ív
el

 d
e 

In
fl

u
ên

ci
a
 n

o
s 

P
ro

ce
ss

o
s 

d
e 

D
ec

is
ã
o
 d

a
 S

D
 

P
o
u

co
 

Esforço Mínimo 

 

Concorrência 

Clientes 

Manter Informado 

 

Casual Assistant 

Fornecedores 
M

u
it

o
 

Manter Actualizado 

 

- 

Gerir em Proximidade 

 

Managers 

Full Timers 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Através da análise dos stakeholders foi possível construir uma matriz, que 

possibilita uma rápida análise de quem interfere mais na organização. 

Se por um lado a Sports Direct deve de gerir com esforço mínimo a concorrência e 

os clientes, por outro deve de gerir com proximidade os managers e os full-timers, já 

que têm ambos um nível de interesse e influência muito grande na organização. A 

Sports Direct deverá ainda manter informado os casual assistants e os fornecedores. 

4.1.3 – Análise SWOT 

A análise SWOT é uma importante ferramenta estratégica para que possamos 

perceber a nível interno quais as forças e as fraquezas da organização e, a nível externo 

as oportunidades e ameaças que poderão surgir. 

TABELA 14 - ANÁLISE SWOT 

P
la

n
o
 I

n
te

rn
o

 

Forças Fraquezas 

 Loja de retail desportivo nº 1 no 
Reino Unido com mais de 400 
lojas: 

 

 Marca de confiança para os 

consumidores; 

 

 Estratégia agressiva para 

adquirir marcas desportivas; 

 

 Bons benefícios monetários 

para os funcionários a full-

time; 

 Contratos de zero horas para a 

maioria dos funcionários; 

 

 Rotatividade dos funcionários 

não permite a existência de 

estabilidade; 

 

 Opera sob baixas margens de 

lucro o que cria dúvida quanto 

à sua sustentabilidade 

financeira; 

 

 Crescimento lento da quota de 
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 Boa estratégia em relação ao 

preço/qualidade do produto; 

 

 Forte presença online através 

do seu site que disponibiliza 

um sistema de entregas em 

24h; 

 

 Estratégia bem definida, 

estabelecendo vários 

objectivos diários. 

mercado dado ser um mercado 

bastante competitivo; 

 

 Baixas qualificações dos 

casual assistant. 

P
la

n
o
 E

x
te

rn
o

 

Oportunidades Ameaças 

 Possibilidade de adquirir mais 

marcas desportivas; 

 

 Expandir a marca para a 

América do Norte e do Sul; 

 

 Associar a marca à 

responsabilidade social 

empresarial através de 

campanhas; 

 

 Apostas em nova tecnologia 

nas suas lojas. 

 Crise Financeira; 

 

 Aumento das taxas; 

 

 Aumento do custo unitário de 

produção; 
 

 Criação de novas empresas 

com a mesma estratégia de 

preços 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Após a realização da análise SWOT é possível construir a matriz SWOT, sendo que 

para Caldeira (2009), a colocação do sinal (+) ou (-) deve ser  feita de acordo com a 

seguinte legenda: 

(+) Interacção positiva: ameaça combatida ou aproveitamento de oportunidade. 

(-) Interacção negativa: ameaça potenciada ou oportunidade desperdiçada. 

A nível do plano interno, a Sports Direct deve de continuar a apostar nos seus 

pontos fortes, como é o caso da aquisição de novas marcas e a forte presença online, já 

que vivemos numa era cada vez mais digital. No que diz respeito às fraquezas, a Sports 

Direct deveria de apostar mais nos seus funcionários, permitindo uma maior 

estabilidade e qualificação dos mesmos. 
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TABELA 15 - MATRIZ SWOT 

  Pontos Fracos Pontos Fortes 
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Possibilidade de adquirir mais marcas 

desportivas 

   +    +  +   

Expandir a marca para a América do Norte 

e do Sul 

   -         

Associar a marca à responsabilidade social 

empresarial através de campanhas 

    -        

Apostas em nova tecnologia nas suas lojas      + +    +  
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Através da matriz SWOT, é possível verificar quais as ameaças combatidas ou 

potenciadas, bem como as oportunidades aproveitadas ou desperdiçadas. Uma das 

oportunidades aproveitadas foi a aposta nas novas tecnologias, permitindo à Sports 

Direct marcar uma forte presença online, através do seu website, junto dos 

consumidores. Por outro lado, uma das oportunidades desperdiçadas, é a possibilidade 

de expandir a marca para a América do Norte e do Sul, aumentando assim a sua quota 

de mercado. 

4.2 – Formulação e Planeamento Estratégico 

4.2.1 – Missão 

A missão da Sports Direct é oferecer uma gama incomparável de produtos aos seus 

clientes, oferecendo uma qualidade excepcional e valor imbatível nos mesmos, a partir 

de uma grande variedade de produtos, tanto na loja como online através do seu website. 

4.2.2 – Visão 

A visão da Sports Direct é manter a sua posição de líder de mercado no sector de 

retalho desportivo no Reino Unido, expandindo-se pela Europa fora. 

4.2.3 – Valores Corporativos 

Os valores corporativos da empresa passam por cinco áreas: 

 Empregados – Desenvolvendo as competências dos mesmos é crucial para 

atingir os objectivos estratégicos da organização; 

 Saúde e Segurança – Rever regularmente os procedimentos de saúde e 

segurança; 

 Ambiente – Reduzir o impacto que a organização causa no ambiente, 

actualmente e no futuro; 

 Clientes – Prestar aos clientes o melhor serviço possível; 

 Comunidade – Ajudar a comunidade onde as lojas estão situadas. 

4.2.4 – Linhas de Orientação Estratégica 

As linhas de orientação estratégica da Sports Direct passam por 5 passos, como 

podemos verificar na ilustração abaixo. 
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FIGURA 8 - LINHAS DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA NA SPORTS DIRECT 

4.2.5 – Perspectivas do BSC 

Cada uma das quatro perspectivas terá quatro objectivos estratégicos e o que 

pretendemos com cada um deles. 

4.2.5.1 – Perspectiva Financeira 

A perspectiva financeira é de extrema importância para qualquer organização, 

sendo que os recursos financeiros devem ser geridos de forma a garantir a saúde 

financeira da organização. 

TABELA 16 – OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA PERSPECTIVA FINANCEIRA 

Objectivo Estratégico O que pretendemos? 

Promover o crescimento dos proveitos Pretende-se garantir a saúde financeira da 

organização. 

Promover a venda dos KPI’s Pretende-se que o staff venda o maior 

número possível de KPI’s 

Diminuir os custos de funcionamento Pretende-se maximizar os recursos 

disponíveis 

Promover a venda dos Five Star Products Pretende-se que o staff venda o maior 

número possível de Five Star Products. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

  



40 

 

4.2.5.2 – Perspectiva Clientes 

A perspectiva clientes cria valor para os mesmos através da qualidade do serviços e 

dos produtos permitindo assim que os mesmos fiquem satisfeitos e voltem. 

TABELA 17 - OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA PERSPECTIVA CLIENTES 

Objectivo Estratégico O que pretendemos? 

Aumentar a satisfação dos clientes Pretende-se melhorar o sentimento dos  

clientes quando fazem compras na loja. 

Melhorar os atributos do serviço e dos 

produtos 

Pretende-se que os clientes estejam 

felizes com os produtos adquiridos 

através de um bom serviço. 

Incentivar os clientes a fazer compras 

através do nosso website 

Pretende-se que existam compras através 

do nosso website e que as mesmas sejam 

levantadas na loja. 

Melhorar a imagem da organização Elevar os níveis de qualidade a nível 

interno e ser reconhecidos pelos clientes 

como a melhor loja de retail desportivo. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2.5.3 – Perspectiva Processos Internos 

Através da perspectiva processos internos, pretende-se uma optimização de todos 

os recursos disponíveis de forma a tornar todo o processo mais eficiente, de forma a 

gerar qualidade no serviço prestado aos clientes. 

TABELA 18 - OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS 

Objectivo Estratégico O que pretendemos? 

Controlar o staff Pretende-se que o staff cumpra os 

requisitos necessários. 

Melhorar a comunicação interna Pretende-se que haja comunicação entre 

toda a equipa de forma a não haver falhas 

na troca de informação. 

Atingir os targets propostos Pretende-se atingir o máximo possível 

para que o funcionamento da loja seja o 

mais eficiente. 

Aumentar a capacidade de resposta Pretende-se diminuir o número de 

reclamações por partes dos clientes, 

dando uma resposta rápida antes de os 

mesmos procederem às reclamações. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.5.4 – Perspectiva Aprendizagem e Desenvolvimento 

A perspectiva aprendizagem e desenvolvimento diz respeito à forma como os 

colaboradores são preparados e motivados pela organização. 

TABELA 19 - OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS DA PERSPECTIVA APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

Objectivo Estratégico O que pretendemos? 

Desenvolver competências dos 

colaboradores 

Pretende-se maximizar os conhecimentos 

dos colaboradores. 

Desenvolver um clima motivacional 

saudável 

Pretende-se que exista um clima de 

competição saudável entre os 

colaboradores e que se sintam apreciados. 

Promover a satisfação e motivação dos 

colaboradores 

Pretende-se que os colaboradores se 

identifiquem com o caminho tomado pela 

organização. 

Desenvolver competências estratégicas Pretende-se verificar o grau académico 

dos colaboradores 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.6 – Mapa Estratégico 

De acordo com Caldeira (2009), o mapa estratégico “consiste em facilitar a 

explicação da estratégia dentro da organização. Esta peça procura também constituir-se 

como uma ferramenta eficaz no acompanhamento da performance organizacional”. 

O mapa estratégico terá em atenção o equilíbrio entre: 

 O curto prazo e o médio-longo prazo; 

 A componente financeira e a componente não financeira; 

 As áreas internas e externas da organização; 

 Os indicadores de acção e os indicadores de resultados. 

O mapa estratégico é fundamental para que todos os colaboradores da organização 

saibam o caminho que está a ser tomado pela mesma, e como poderão fazê-lo. A 

estratégia passa assim, a ser do conhecimento de todos. 
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Mapa de Estratégia da Sports Direct em Bretton 
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qualidade excepcional e valor imbativel nos mesmos, a partir de uma grande variedade 

de produtos, tanto na loja como online através do seu website. 

      

Visão 
 Manter a sua posição de líder de mercado no sector de retalho desportivo no Reino 

Unido, expandindo-se pela Europa fora. 
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FIGURA 9 - MAPA ESTRATÉGICO DA SPORTS DIRECT 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O mapa estratégico da Sports Direct, começa por explicar qual a missão e visão da 

organização e quais os objectivos estratégicos que cada perspectiva pretende melhorar. 

Desta forma e em poucos minutos, qualquer colaborador pode verificar qual o caminho 

que a organização pretende seguir e como pode fazer para atingir com sucesso o 

mesmo.  
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Mapa de Estratégia da Sports Direct em Bretton 
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FIGURA 10 - MAPA ESTRATÉGICO DA SPORTS DIRECT E AS SUAS RELAÇÕES CAUSA-EFEITO  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como podemos analisar na figura acima, os objectivos estratégicos estão 

interligados, sendo que o sucesso de uma poderá desencadear o sucesso de outro, 

mesmo sendo de perspectivas diferentes. Um exemplo disso é, que ao desenvolverem-se 

competências estratégicas (Perspectiva Aprendizagem e Desenvolvimento) vai levar a 

um aumento da capacidade de resposta por parte dos colaboradores (Perspectiva 

Processo), que vai fazer com que haja um aumento na satisfação por parte dos clientes 

(Perspectiva dos Clientes) o que por si, faz com que haja um crescimento dos proveitos 

(Perspectiva Financeira), já que os clientes vão acabar por voltar a fazer compras nas 

lojas Sports Direct. 

Desta forma, é essencial pensar de forma estratégica em todos os objectivos 

propostos, e fazer com que todos estejam interligados, para que sejam possíveis de 

serem melhorados e atingidos.  
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4.4 – Alinhar a Organização 

4.4.1 – Balanced Scorecard da Loja Sports Direct em Bretton 

De forma a acompanhar o desempenho da loja Sports Direct em Bretton, foi 

elaborado um modelo BSC para que, seja possível medir o desempenho da mesma 

dentro das quatro perspectivas. 

FIGURA 11- SCORECARD DA LOJA SPORTS DIRECT BRETTON 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como podemos analisar na figura acima, que demonstra o modelo Balanced 

Scorecard da Sports Direct em Bretton, temos as quatro perspectivas, financeira, 

clientes, processo e aprendizagem e desenvolvimento. Dentro de cada um das 

perspectivas, temos os objectivos estratégicos, e cada objectivo estratégico tem um sub-

objectivo. 

Os sub-objectivos podem ser medidos de duas formas, através de resultados ou 

através de acções. Os indicadores de resultados medem a performance do objectivo 

estratégico, enquanto que os de acção explicam como foi alcançado o resultado. 

O peso atribuido a cada objectivo estratégico, varia de acordo com a sua 

importância para a organização, fazendo sempre um total de 100%. 

O resultado e as metas, ao serem preenchidos darão o score da organização em cada 

um desses departamentos, sendo possível de verificar rapidamente quais os pontos 

passíveis de melhoria. 

Na perspectiva financeira deve-se ter em conta os quatros objectivos estratégicos 

mencionados, para que a Sports Direct  mantenha uma boa saúde financeira. Promover 

o crescimento dos seus proveitos, bem como a diminuição dos custos é de extrema 

importância. A venda dos KPI’s é fundamental dentro de qualquer loja, pois permitirá 

um rendimento extra a todos os colaboradores. 

Dentro da perspectiva clientes, melhorar a imagem da organização é um dos 

objectivos estratégicos mais importantes, sendo que dentro do mesmo, a posição da loja 

no ranking do grupo é o que mais interessará ao store manager, já que permite obter 

uma rápida visualização do desempenho da loja face às outras, tendo assim uma maior 

importância. 

Na perspectiva processo, o melhoramento da comunicação interna é o mais 

importante, já que é através do mesmo, que todos os processos internos se desenvolvem, 

sendo que dentro deste objectivo estratégico, os team-briefs são fundamentais para que 

a informação circule de forma eficaz e eficiente. 

Por último, na perspectiva aprendizagem e desenvolvimento, deve-se ter em 

especial atenção o desenvolvimento das competências dos colaboradores, tendo 

novamente especial atenção aos team-briefs. 
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4.4.2 – Scorecards Departamentais 

Os scorecards departamentais serão divididos em três, sendo um para o Store 

Manager, outro para o Shoes Manager e por fim, para o Clothes Manager. 

FIGURA 12 - SCORECARD DO STORE MANAGER 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O scorecard do stone manager foca-se no nível global da loja, permitindo perceber 

ao mesmo se está a realizar o número de reuniões internas necessárias para o bom 

funcionamente da loja, se está a reconhecer os melhores colaboradores, etc.. 

A nível pessoal, permite perceber o nível de motivação e qual o índice de liderença, 

sendo o seu balanço pessoal sobre o cargo onde se encontra. 

Desta forma é possível uma rápida análise por parte do store manager a si mesmo, 

de forma a verificar se está a trabalhar da forma que pretende e quais os pontos que 

deve de melhorar. Este scorecard acaba por ser uma espécie de auto-avaliação. 
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FIGURA 13 - SCORECARD DO SHOE SUPERVISOR 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A nível do scorecard pessoal, é igual ao scorecard do Store Manager. No que diz 

respeito ao scorecard departamental, é baseado em todas as avaliações do calçado. De 

forma a poder passar com sucesso nos stocktakes do calçado (inventário de todo o 

calçado existente na loja), as perdas devem de ser mínimas. Desta forma é de extrema 

importância manter-se a par destas avaliações, para que seja possível ter uma previsão 

de onde as perdas vão ser maiores e onde deverá ser mantido o foco. 

 

FIGURA 14 - SCORECARD DO CLOTHES MANAGER 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Tal como os dois anteriores, também o scorecard do Clothes Supervisor é o mesmo. 

O seu scorecard departamental é baseado em três pontos. O primeiro na mudança dos 

preços que é um trabalho realizado a nível semanal. Os outros dois pontos baseiam-se 

nas avaliações das roupas e dos acessórios, que são fundamentais para passar com 

sucesso os stocktakes de ambos, permitindo um grande bónus ao supervior em questão, 

caso obtenha sucesso no mesmo.  
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4.5 – Monotorização da Performance 

Para que a monotorização da performance da loja seja levada a cabo, deverá eleger-

se um responsável pela mesma. O responsável terá uma folha de cálculo em Excel para 

introduzir todos os dados pedidos e visualizar no momento, se os objectivos estão a ser 

atingidos ou se estão longe de acontecer. 

Desta forma, foi criada uma escala percentual para avaliar o desempenho da 

organização nos mais variados indicadores. 

TABELA 20- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE PERFORMANCE 

Indicador Cor Desempenho 

Mau Vermelho 0% - 79% 

Alerta Amarelo 80% - 89% 

Bom Verde 90% - 99% 

Excelente Azul 100% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Como podemos verificar na tabela acima, se a loja se mantiver na cor vermelha, 

singnifica que não está a cumprir com a performance desejada, estando a obter um mau 

desempenho nos mais diversos objectivos. Se estiver em alerta, a performance da loja 

aparecerá a amarelo. Já se for verde, significa que a loja está a obter uma boa 

performance nos mais diversos objectivos e indicadores. Por fim se o indicador da loja 

estiver a azul, significa que a loja está a ter um excelente desempenho, obtendo 100% 

em todos os seus indicadores. 
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Capitulo 5 - Conclusões, Recomendações e Limitações 

Actualmente, devido à globalização, todas as indústrias estão a modificar-se de 

forma extremamente rápida, sendo necessário estar a mudar constantemente o modo 

como se gere uma organização. Muitas destas organizações apostam tudo no indicador 

financeiro, ajustando os seus parâmetros ao mesmo, esquecendo-se que existem outros 

indicadores a ter em atenção, para levar a cabo a sua missão e objectivos. 

O problema a ser estudado, consistia em saber se o modelo Balanced Scorecard 

seria capaz de melhorar o desempenho de uma empresa de retail desportivo, 

construindo o mesmo para que no futuro possa ser aplicado. 

O primeiro objectivo específico, passava por construir um mapa de objectivos 

estratégicos com as respectivas relações de causa-efeito, através da adaptação da 

metodologia Balanced Scorecard à situação da empresa. 

O mapa estratégico, é uma ferramenta fundamental em qualquer modelo Balanced 

Scorecard, pois é o mesmo que vai permitir o acompanhamento estratégico de todas as 

perspectivas e dos seus objectivos estratégicos.  

As relações causa-efeito são cruciais para qualquer mapa estratégico, já que permite 

uma rápida visualização de como os objectivos estão interligados entre si. Desta forma 

existe um aumento na boa comunicação, potencializando o sucesso de cada objectivo 

definido, pois sabendo que se atingirmos um dos objectivos propostos, pode levar à 

consequente execução de outros. 

Deve ainda ter-se em conta, que ao construir um objectivo específico para uma das 

perspectivas, este deve ter sempre uma relação de causa-efeito com outro, já que é 

importante que um objectivo contribua para outros objectivos. 

O segundo objectivo específico consistia em elaborar uma proposta de 

operacionalização dos objectivos e metas da perspectiva dos clientes, através da criação 

dos respectivos indicadores. 

A perspectiva cliente é fundamental para qualquer organização, pois permite à 

mesma entender o modo como é vista pelos demais, sabendo como deverá reagir. Se as 

necessidades dos clientes estão a ser satisfeitas ou não, deve ser uma preocupação para 
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qualquer organização. Contudo, é necessário saber em primeiro lugar, quem são os 

nossos clientes para que os possamos satisfazer. 

Desta forma, foram criados quatro objectivos estratégicos para a perspectiva 

cliente, com o intuito de cada um deles atingir algo em específico. O aumento da 

satisfação dos clientes é algo de extrema importância, já que quando nos sentimos 

satisfeitos com algo, temos tendência a repetir, procurando o mesmo sentimento.  Ao 

melhorarmos os atributos e serviços dos produtos, vai fazer com que exista uma 

melhoria da imagem da organização, fazendo com que os clientes possam fazer compras 

não só no espaço físico da loja, mas também a nível virtual através do nosso website. 

Como podemos verificar, todos os objectivos estratégicos da perspectiva cliente, 

acabam por estar interligados, sendo que é uma perspectiva de muita importância, já que 

sem clientes, não há negócio. 

O terceiro objectivo específico pretendia construir uma proposta de 

operacionalização dos objectivos e metas da perspectiva dos processos internos, através 

da criação dos respectivos indicadores. 

É essencial identificar o que deve ser atingido para que a nível interno os processos 

decorram da forma mais eficiente possível, poupando recursos e tempo à organização, 

para que a mesma os possa concentrar noutras áreas. 

Desta forma, criar uma proposta de  operacionalização dos objectivos e metas nesta 

perspectiva, é extremamente crucial. Controlar o staff, para que os mesmos cumpram os 

requisitos necessários para o funcionamento da loja, vai fazer com que os targets 

propostos a nível interno, sejam atingidos, tornando todo o processo mais eficiente, 

existindo um aumento da capacidade de resposta e uma melhoria na comunicação 

interna. 

Uma execução eficiente e eficaz nas actividades internas da organização, vai levar a 

um impacto directo e positivo nas restantes perspectivas. 

Por fim, o quarto objectivo específico, é a elaboração de uma proposta para um 

aumento das competências dos colaboradores a nível da perspectiva da aprendizagem e 

do desenvolvimento, através da definição dos respectivos indicadores e metas. 
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Numa organização é de extrema importância ter a pessoa certa no lugar certo, 

permitindo assim um processo mais fluente e eficiente a nível interno. Cabe à 

organização desenvolver as competências certas para que os colaboradores possam dar 

o melhor de si, existindo assim um desenvolvimento de competências estratégicas com 

o intuito de atingir os objectivos propostos. Desta forma, ao promover a satisfação e 

motivação dos colaboradores, vai existir um clima motivacional saudável. 

No que toca ao desenvolvimento das competências dos colaboradores, a Sports 

Direct faz testes online aos mesmos, no qual têm de responder a dez perguntas sobre 

diferentes tópicos, e acertar todas para que possam passar nos testes. Existem também 

os team briefs, que possibilitam a troca de informação entre a organização e todos os 

seus colaboradores, já que todas as semanas existe um tópico diferente. 

Assim sendo, a Sports Direct deve continuar a apostar nos testes online e nos team 

briefs diários, já que os mesmos permitem aumentar e relembrar certas informações 

necessárias, para que o colaborador obtenha um bom desempenho. 

A nível geral, concluo que a metodologia Balanced Scorecard pode melhorar em 

vários aspectos, todas as quatro perspectivas mencionadas durante este estudo, 

possibilitando uma forma mais clara e precisa do caminho que deve ser percorrido pelo 

gestor, de forma a atingir todos os seus objectivos, nunca se desviando da sua missão. 

As recomendações para a utilização desta metodologia na loja Sports Direct em 

Bretton, passam por existir um responsável pelo preenchimento do mesmo, existindo 

reuniões para que todos possam perceber como funciona a metodologia, ter a gestão de 

topo envolvida em todo o processo e aplicar a metodologia entre seis meses a um ano. 

A nível de limitações ao longo do estudo, o fornecimento de dados nem sempre foi 

fácil, pois algumas informações estavam aquém do gestor da loja, não existindo uma 

preocupação dos gestores de topo no fornecimento dos mesmos, para que existisse uma 

maior base de dados disponível. 

Outra limitação é o facto de não existirem estudos sobre propostas de metodologias 

Balanced Scorecard para lojas de retail desportivo, não permitindo assim uma 

comparação com os mesmos. 
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No que diz respeito a recomendações para futuras investigações, deveria ser 

realizado um estudo onde se apresentaria uma proposta de metodologia Balanced 

Scorecard para outra organização de retail desportivo e quem sabe um terceiro estudo, 

para que se pudesse comparar ambas as organizações e ver quais os pontos que ambas 

têm em comum.  
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