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Resumo 

 

A presente dissertação versa sobre a aplicabilidade e aceitação do Balanced Scorecard 

(BSC), enquanto ferramenta de gestão estratégica, no terceiro sector, sendo sobretudo 

um exercício de reflexão. Foi utilizada a metodologia Delphi e constituído um painel de 

sete organizações, que ao longo de três rondas reflectiram sobre a viabilidade de 

implementação, os recursos tecnológicos, humanos e financeiros necessários à 

implementação, os obstáculos culturais a ultrapassar e a necessidade de implementação, 

com o objectivo final de consenso. 

 

Concluiu-se que a maioria destas organizações não está preparada para a implementação 

do BSC, sobretudo devido a carências de formação dos recursos humanos e de uma 

cultura de definição de objectivos; mas foram feitas algumas sugestões para 

implementação desta ferramenta no terceiro sector, decorrentes das respostas aos 

questionários Delphi. 

 

Foi também sugerida a necessidade de mais estudo sobre a aplicabilidade do BSC em 

pequenas e médias empresas e sobre os factores de contingência da aplicação desta 

ferramenta. 

 

Palavras chave: Balanced Scorecard, gestão estratégica, terceiro sector, Delphi, 

reflexão, consenso. 

 



 

 

Abstract 

 

This dissertation work meant to study Balanced Scorecard’s (BSC) acceptance and 

applicability as a strategic management tool in the Portuguese nonprofit organizations. 

It is primarily a reflection exercise. It was used the Delphi methodology and a panel of 

seven organizations, who reflected about implementation viability, technological, 

human and financial resources needed, cultural obstacles and the need for 

implementation, along three rounds, with the final objective of consensus. 

 

It was concluded that most of these nonprofit organizations are not prepared for BSC 

implementation, mainly due to lack of skilled human resources and a culture of setting 

objectives, but some suggestions were made for the implementation of this tool, based 

on the Delphi study. 

 

It was also suggested the need for further study on the BSC applicability in small 

medium size enterprises and the contingency factors of this tool implementation. 

 

Keywords: Balanced Scorecard, strategic management, nonprofit organizations, Delphi, 

reflection, consensus. 
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1.Introdução 

 

A presente dissertação versa sobre a aplicabilidade e aceitação do Balanced Scorecard 

(BSC) no terceiro sector. 

 

O terceiro sector é composto por organizações sem fins lucrativos e com carácter social, 

distinguindo-se do Estado e do sector privado e lucrativo. O estado económico actual 

veio dar a estas organizações uma importância acrescida, no entanto, estas estão 

bastante atrás dos outros sectores em matérias de gestão; embora a gestão seja 

executada com boa vontade, estas organizações têm menos recursos disponíveis e 

menos capacidade de atrair pessoas com o conhecimento técnico, estando por isso mais 

longe dos debates e das preocupações de gestão e de tudo o que de novo vai sendo 

introduzido nesta área. Não obstante, estas organizações precisam de uma gestão eficaz 

e têm responsabilidades a cumprir, quer do ponto de vista orçamental, quer também do 

ponto de vista de resultados, neste caso sociais. 

 

O BSC é uma ferramenta de gestão que surge com grande popularidade, inicialmente 

para a gestão da performance das empresas e actualmente como uma ferramenta de 

gestão estratégica. Embora tenha surgido no sector privado, tem sido adaptada com 

sucesso ao sector público e social, embora os estudos nesta área ainda não sejam tão 

divulgados. 

 

Em Portugal o BSC tem menos visibilidade, mas mesmo assim é amplamente 

reconhecido, quer no sector privado, quer também no sector público. No sector público, 

por exemplo, quer o Curso Avançado em Gestão Pública, quer o Programa de Formação 

em Gestão Pública, quer o Curso de Alta Direcção em Administração Pública, 

promovidos pela Direcção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções 

Públicas (INA), pressupõem um projecto de BSC (http://fdir.ina.pt). 

 

O que é preciso então para introduzir este tipo de ferramentas e este tipo de 

preocupações no terceiro sector? Estas preocupações não estão completamente ausentes 
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deste sector, mas estão certamente menos debatidas e trabalhadas. Conforme já 

explicitado a principal questão de investigação desta dissertação foi a aplicabilidade e 

aceitação do BSC no terceiro sector. Neste âmbito foram estudadas a viabilidade de 

implementação, o que é preciso fazer em termos de recursos tecnológicos, humanos e 

financeiros para conseguir implementar, os obstáculos culturais a ultrapassar e a 

necessidade de implementação. 

 

Para o estudo destas questões aplicou-se a metodologia Delphi, que permitiu uma 

dinâmica de reflexão teórica entre sete organizações com o objectivo final de consenso 

sobre as questões acima enunciadas. 

 

Esta Dissertação está estruturada da seguinte forma: 

 

Primeiro é apresentado um enquadramento teórico ao estudo, estruturado em 3 partes: 

(1) O BSC, (2) Críticas, contingências e variantes do BSC, (3) Aplicação do BSC ao 

terceiro sector. 

 

Depois é teoricamente enquadrada a metodologia Delphi, seguida da explicação 

detalhada da aplicação da metodologia nesta dissertação. 

 

Por último, é feita a análise aos resultados do estudo e são enunciadas as conclusões 

finais, limitações e questões de interesse para investigação futura. 
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2. Revisão da Literatura 

 

Como se disse anteriormente neste capítulo far-se-á o enquadramento teórico ao estudo. 

Este capítulo encontra-se estruturado em 3 partes: (1) O BSC, (2) Críticas, 

contingências e variantes do BSC e (3) Aplicação do BSC ao terceiro sector. 

2.1. O Balanced Scorecard 

 

Tal como a generalidade dos conceitos em gestão, também o BSC é um conceito 

diverso e em aberto. Muitos foram os contributos, as reflexões, as contradições, as 

controvérsias, as discussões e os debates, que se foram desenvolvendo em torno do 

conceito desde o seu aparecimento no início da década de 90 do século XX. Esta 

primeira secção revisitará o percurso evolutivo do conceito nestes vinte anos e as suas 

principais características. 

2.1.1. O Aparecimento 

 

O BSC surge em 1992 por Robert Kaplan e David Norton com a publicação do artigo 

The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance na Harvard Business 

Review. Tinha o propósito de suprimir as necessidades de inclusão dos activos 

intangíveis nos sistemas de medição de performance das organizações. A partir do seu 

aparecimento tem sido adoptado em organizações por todo o mundo e em vários 

sectores de actividade e estudado por vários autores. Ao longo do tempo foi sofrendo 

alterações e actualizações, quer por parte dos seus “inventores”, quer por parte de outros 

autores, consultores e empresas, sendo hoje uma reconhecida ferramenta de gestão 

estratégica. 

 

No final do Séc. XX os activos intangíveis tornaram-se a principal fonte de vantagem 

competitiva das organizações, fazendo com que os indicadores financeiros tradicionais, 

ainda que necessários, não fossem suficientes para a gestão da performance. Ao 

contrário dos activos financeiros e físicos, os activos intangíveis são difíceis de imitar 

por parte dos concorrentes, o que faz com que sejam uma fonte poderosa de vantagem 

competitiva sustentável (Kaplan e Norton, 2000). Os indicadores financeiros têm 
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também a limitação de se focarem no passado e não reflectirem as acções de criação de 

valor contemporâneas (Kaplan e Norton, 1992). O BSC mantém os indicadores de 

performance financeiros que mostram os resultados de acções passadas (os indicadores 

de resultado lag) mas complementa-os com indicadores operacionais que são os 

condutores de performance financeira futura (os indicadores lead), estes indicadores 

incluem a satisfação dos clientes, os processos internos e as actividades de inovação e 

melhoria da organização, proporcionando uma visão rápida mas abrangente do negócio. 

(Kaplan e Norton, 1992, 2001a, 2004a) 

 

O uso de indicadores não financeiros não surge pela primeira vez com o BSC, as 

limitações de gerir só com indicadores financeiros já eram conhecidas, mas o BSC 

enfatiza a ligação da medição à estratégia e as relações de causa e efeito que a 

descrevem. (Kaplan e Norton,2001a) 

 

O BSC é composto por 4 perspectivas (Kaplan e Norton,1992): 

1. Financeira, que pretende responder à pergunta “Como é que os accionistas nos 

vêem?”; 

2. Clientes, que pretende responder à pergunta “Como é que os nossos clientes nos 

vêem?”; 

3. Interna (actualmente designada por Processos Internos), que pretende responder à 

pergunta “Em que devemos ser excelentes?”; e 

4. Inovação e Aprendizagem (actualmente perspectiva de Aprendizagem e 

Crescimento), que pretende responder à pergunta “Podemos continuar a melhorar e a 

criar valor?” 

2.1.2. A Perspectiva Financeira 

 

O BSC mantém a perspectiva financeira como objectivo primordial para as empresas 

lucrativas. A performance financeira de uma empresa melhora através de duas 

abordagens básicas: (1) Aumento de receitas e (2) Produtividade. Uma estratégia de 

aumento de receitas tem geralmente duas componentes: (a) Receita de novos mercados, 

novos produtos e novos clientes e (b) Aumentar as vendas a clientes existentes através 

do aprofundamento das relações com estes, incluindo venda cruzada de múltiplos 
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produtos e serviços e oferta de soluções completas. Uma estratégia de produtividade 

também tem geralmente duas componentes: (a) Melhorar a estrutura de custos baixando 

as despesas directas e indirectas e (b) Utilizar os activos financeiros e físicos de forma 

mais eficiente, reduzindo o capital fixo e variável necessário para suportar um 

determinado nível de negócio. (Kaplan e Norton, 1992, 2001a, 2004a, 2004b) 

 

Segundo Kaplan e Norton (1996) as empresas têm 3 temas financeiros para alcançar a 

sua estratégia: (1) Crescimento e mix de receitas, (2) Redução de custos/melhorias de 

produtividade e (3) Utilização de activos/estratégia de investimento; e a definição de 

indicadores tem em conta estes 3 temas e a fase do ciclo de vida da empresa 

(crescimento, maturidade ou declínio). 

2.1.3. A Perspectiva de Clientes 

 

(Kaplan e Norton, 1992, 2000, 2001a, 2004b) 

 

Muitas empresas têm uma missão corporativa que se foca no cliente, saber como está a 

performance da empresa da perspectiva dos seus clientes é uma prioridade para a gestão 

de topo. O BSC exige que os gestores traduzam a sua declaração de missão geral de 

serviço ao cliente em indicadores específicos. 

 

A perspectiva de clientes identifica a proposta de valor da empresa; esta proposta 

descreve a combinação única de produto, preço, serviço, relação e imagem que a 

empresa oferece aos seus clientes alvo, assim definindo como é que a organização se 

diferencia dos seus concorrentes para atrair, reter e aprofundar relações com clientes. 

Isto está ligado ao aumento de receitas na perspectiva financeira. 

 

Existem 3 propostas de valor: (1) Excelência Operacional, (2) Intimidade com o Cliente 

e (3) Liderança pelo Produto. Estratégias sustentáveis são baseadas em sobressair numa 

destas 3 e manter os padrões limite nas outras 2. Depois de identificar a sua proposta de 

valor, a empresa sabe que classes e tipos de clientes atingir. 
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2.1.4. A Perspectiva de Processos Internos 

 

(Kaplan e Norton,1992, 2000, 2001a, 2004b) 

 

Na perspectiva de processos internos é especificado o que a empresa tem de fazer 

internamente para chegar aos resultados pretendidos na perspectiva de clientes e 

financeira. Os objectivos na perspectiva de clientes descrevem a estratégia – os clientes 

alvo e a proposta de valor – e os objectivos na perspectiva financeira descrevem as 

consequências económicas de uma estratégia bem sucedida – Aumento de receitas e 

produtividade. Os objectivos na perspectiva de processos internos vão conduzir aos 

objectivos destas duas perspectivas, estes produzem e entregam a proposta de valor aos 

clientes, conduzindo a aumentos de receitas, e melhoram processos e reduzem custos, 

para a componente de produtividade da perspectiva financeira. 

 

Os processos internos de uma organização podem ser divididos em 4 grupos: (1) Gestão 

de operações, (2) Gestão de clientes, (3) Inovação e (4) Processos regulatórios e sociais. 

 

Os processos de gestão de operações são os processos diários para produção e entrega 

dos produtos e serviços existentes aos clientes. Os processos de gestão de clientes 

ampliam a aprofundam relações com os clientes alvo. Os processos de inovação 

desenvolvem novos produtos, processos e serviços, muitas vezes permitindo à empresa 

penetrar em novos mercados e segmentos de clientes. Os processos regulatórios e 

sociais ajudam as organizações a continuamente ganhar o direito de operar nas 

comunidades e países nos quais produzem e vendem. 

 

As empresas devem identificar, dentro dos 4 grupos, quais os processos críticos em 

devem ser excelentes e especificar indicadores para estes. 
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2.1.5. A Perspectiva de Aprendizagem e Crescimento 

 

(Kaplan e Norton, 2000, 2001a, 2004a, 2004b) 

 

Nesta perspectiva são identificados os activos intangíveis, existentes na empresa, 

necessários para executar e suportar a estratégia. Estes activos intangíveis podem ser 

organizados em 3 categorias: (1) Capital humano, (2) Capital de informação e (3) 

Capital organizacional. No capital humano estão as habilidades, talento e know-how 

possuídos pelos colaboradores da empresa. No capital de informação estão as bases de 

dados, sistemas de informação, redes e infraestruturas tecnológicas da empresa. No 

capital organizacional está a cultura da empresa, quão alinhadas estão as pessoas com os 

objectivos estratégicos e a partilha de conhecimento. 

2.1.6. O Mapa Estratégico 

 

(Kaplan e Norton, 2000, 2001a, 2004b, 2008) 

 

O mapa estratégico é uma representação visual da estratégia, numa só página mostra 

como é que os objectivos nas 4 perspectivas do BSC se combinam para descrever a 

estratégia. Este mapa deve ser adaptado para o caso específico de cada organização. 

 

O Mapa estratégico constrói-se de cima para baixo. Em primeiro lugar é revista a 

missão, que enuncia o propósito da empresa, e depois é desenvolvida a visão, que deve 

enunciar aquilo em que a empresa se quer tornar a longo-prazo. A estratégia, descrita 

pelas relações de causa e efeito dos objectivos ao longo das 4 perspectivas, vai 

identificar o caminho para atingir a visão. Cada objectivo é medido por indicadores e 

para cada indicador são definidas metas a atingir e iniciativas para o conseguir. As 

relações de causa e efeito entre os objectivos vão expor a sua natureza lead ou lag, tudo 

isto está espelhado no mapa. O Mapa estratégico contém também as principais 

orientações estratégicas da empresa representadas como vértices verticais. 

 

Descrever a estratégia não é o mesmo que formular a estratégia, mas a sua descrição 

clara aumenta a probabilidade de sucesso na sua implementação. Os mapas estratégicos 
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vão ajudar as organizações a ver as suas estratégias de forma coerente, integrada e 

sistemática e muitas vezes a sua construção ajuda a identificar falhas na estratégia. Ao 

identificar hipóteses, através das relações de causa e efeito, para levar a organização de 

uma posição presente para uma posição desejada futura, este mapa torna a estratégia 

explícita e testável, o segredo para implementar a estratégia é tornar estas hipóteses 

claras para toda a gente na organização, alinhar todas as unidades organizacionais e 

recursos com estas hipóteses, e testar e adaptar continuamente estas hipóteses. 

 

No anexo 1 pode ser consultado um exemplo de mapa estratégico e a definição 

detalhada de um indicador. 

2.1.7. Formulação e Execução da Estratégia 

 
(Kaplan e Norton 2001b, 2005, 2008) 

Kaplan e Norton já escreveram várias vezes sobre este tema, baseando-se na sua própria 

experiência e no feedback de executivos de organizações que adoptaram o BSC. 

 

Em resumo, o desenvolvimento da estratégia compreende a definição da missão, valores 

e visão da empresa, a análise da envolvente interna e externa, e a formulação da 

estratégia em si - as hipóteses estratégicas e a forma de as atingir. As organizações, ao 

traduzirem a sua estratégia através do mapa estratégico e BSC, criam um ponto de 

referência comum e perceptível para todas as unidades organizacionais e colaboradores, 

o que é essencial uma vez que todos na organização devem estar envolvidos na 

implementação da estratégia e todos devem conduzir o seu trabalho diário de forma a 

contribuir para o sucesso da mesma. 

 

O BSC permite que a fixação de objectivos pessoais seja integrada na organização e 

ligada aos objectivos estratégicos de alto nível e muitas organizações ligam sistemas de 

compensação ao BSC. Isto aumenta o interesse dos colaboradores em todas as 

componentes da estratégia e promove a sua exigência de conhecimento e informação 

sobre os indicadores scorecard. Por outro lado, as organizações são compostas por 

numerosos sectores, unidades de negócio e departamentos, cada um com as suas 

próprias operações, conhecimento, linguagem, cultura e muitas vezes com a sua própria 
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estratégia, a isto dá-se o nome de silos funcionais, que são uma grande barreira à 

implementação da estratégia. As estratégias de cada sector, unidade de negócio e 

departamento devem estar alinhadas com a estratégia corporativa, podem existir mapas 

estratégicos e BSC’s para cada, este alinhamento permite que surjam sinergias a nível 

corporativo. 

 

Uma outra vertente, usando o BSC a organização liga a estratégia ao processo de 

orçamentação, avaliando se potenciais investimentos e iniciativas são estratégicos, se 

têm impacto nos indicadores scorecard e garantindo que todos os indicadores scorecard 

têm iniciativas e orçamentos associados. 

 

A maior frequência de reuniões sobre a estratégia faz também com que os sistemas de 

informação se adaptem para as suportar. 

 

O BSC inicial representa hipóteses sobre a estratégia, no momento da sua formulação é 

a melhor estimativa das acções espectáveis de criar sucesso financeiro a longo-prazo. O 

processo de desenho do BSC torna as relações de causa e efeito das hipóteses explícitas. 

Quando o BSC é posto em acção e os sistemas de feedback começam a reportar 

resultados reais, a organização consegue testar as hipóteses da sua estratégia, tornando a 

formulação, teste e revisão da estratégia num processo contínuo. 

 

É também sempre salientado que focar uma organização na estratégia exige que os 

líderes das mesmas estejam empenhados em conduzir o processo de mudança. 

 

Em 2005 Kaplan e Norton chegam mesmo a falar na possibilidade (já em prática em 

algumas organizações) de criar um gabinete de gestão estratégica dentro da organização, 

cujas funções iriam versar sobre as várias dimensões da formulação e execução da 

estratégia acima mencionadas. 

2.2. Críticas, Contingências e Variantes 

 

Como já referido, para além dos autores que “inventaram” a ferramenta, vários outros 

autores e empresas estudaram e implementaram o BSC e hoje existe um grande 
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universo de casos de estudo, relatórios de sucesso, críticas, variantes e propostas de 

metodologias de implementação, aplicados a diferentes sectores e circunstâncias. 

 

Alguns exemplos de críticas ao modelo proposto por Kaplan e Norton são: 

 A falta de recomendações para a elaboração do BSC, no que toca à formulação dos 

objectivos estratégicos, indicadores, metas e relações de causa-efeito (Ahn, 2001; 

Rillo, 2005); 

 O desenho das relações de causa-efeito não ter em consideração as relações cíclicas 

entre os objectivos, os chamados feedback loops (Chytas, Glykas, Valiris, 2011; 

Rillo, 2005); 

 Não estarem suficientemente considerados no modelo os stakeholders e a envolvente 

externa (Rillo, 2005); 

 A abordagem top-down para implementação da estratégia não ser a melhor (Rillo, 

2005); 

 O modelo não se adequar às pequenas e médias empresas (Rillo, 2005); 

 Não haver troca de informação entre indicadores e perspectivas (Chytas et al, 2011); 

 Os indicadores terem todos o mesmo peso (Chytas et al, 2011). 

Em contraponto, Hendricks, Menor e Wiedman (2004), que estudaram os factores de 

contingência do BSC, referem que este é mais útil a alguns tipos de estratégia do que 

outros e mais útil em grandes organizações e organizações que enfrentem ambientes 

com maior incerteza, referindo também que é preciso mais estudo sobre a 

implementação do BSC. Barnes, Deem, Preziosi e Segal (2010) enfatizam a relação 

entre cultura organizacional e sucesso do BSC. Chen e Jones (2009) publicaram um 

estudo que pretendeu mostrar que existem melhorias consideráveis a fazer no que diz 

respeito à aceitação e empenho dos colaboradores com o BSC, os colaboradores não 

parecem partilhar do entusiasmo de implementação do BSC, o que pode condenar o seu 

sucesso. 

 

Quanto aos feedback loops, Kaplan e Norton referem a sua existência num artigo em 

2004 (2004b), mas seria preciso uma explicação melhor, uma vez que ao longo da 

bibliografia publicada estas relações são sempre representadas como um encadeamento 
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de objectivos orientado para os objectivos no topo do mapa estratégico que ignora os 

feedback loops, conforme apontado por Chytas et al (2011). 

 

Quanto à aplicação às pequenas e médias empresas (PME’s), apesar de estar menos 

divulgada e estudada, já existem alguns autores a trabalhar sobre esta temática, os 

autores Andersen, Cobbold e Lawrie (2001) concluem que o BSC tem aplicabilidade às 

PME’s, o mesmo é corroborado por Russo (2009) e mesmo Rillo (2005) adapta com 

sucesso o modelo às PME’s, propondo uma metodologia composta por 10 fases: (1) 

Formação com especialista sobre BSC e gestão estratégica a um grupo designado na 

organização; (2) O especialista e o grupo desenvolvem a missão e visão e os objectivos 

estratégicos; (3) O especialista e alguns membros do grupo criam o mapa estratégico, os 

indicadores para os objectivos e as relações de causa-efeito; (4) O especialista e o grupo 

debatem sobre o mapa estratégico e chegam a consenso; (5) Os objectivos, os 

indicadores e o BSC rápido e todo o trabalho feito até à data são comunicados à 

organização e são reunidas opiniões e correcções a fazer e assim se reúne o apoio 

necessário de todos; (6) O especialista e 2 ou 3 membros do grupo fazem as correcções; 

(7) O especialista e os gestores de linha traduzem o mapa estratégico e medidas globais 

em medidas individuais para as diferentes unidades; (8) São ajustados os sistemas de 

recompensa aos objectivos estratégicos; (9) O especialista e os gestores de linha 

definem as iniciativas estratégicas; e (10) É feito um acompanhamento constante, com a 

ajuda do especialista em BSC. 

 

Quanto aos indicadores terem todos o mesmo peso, a maior parte do software BSC 

reconhece esta dimensão, Niven (2008) indica este como um dos critérios de selecção 

de um software BSC: “uma boa ferramenta scorecard deve permitir pesar os 

indicadores de acordo com a sua importância relativa”; pode considerar-se que esta 

dimensão está suficientemente reconhecida na prática sobre BSC. 

 

Poder-se-á estudar melhor estas questões e as restantes críticas enunciadas, não 

obstante, o BSC é uma ferramenta amplamente implementada e existem inúmeros casos 

de sucesso na literatura, alguns exemplos de empresas que implementaram com sucesso 

são referidos por Russo (2009, p.29). 
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Vários autores documentaram as suas próprias experiências de formulação e 

implementação do BSC, e alguns construíram mesmo metodologias novas. Por 

exemplo, Ahn (2001) descreve seis fases para implementação do BSC, Chytas et al 

(2011) propõem um BSC proactivo, com uma metodologia composta também por 6 

fases e Ioannou, Papalexandris, Prastacos e Soderquist (2005) propõem uma 

metodologia com um eixo vertical composto por 6 fases cronológicas das actividades do 

projecto, divididas entre actividades core e actividades de suporte. Também as empresas 

de consultoria têm feito um vasto trabalho de estudo e aperfeiçoamento metodológico 

ao BSC, no entanto a maior parte deste trabalho não está publicado, mas por Howard 

Rohm chega-nos um exemplo de metodologia de implementação, chamada “9 passos 

para o sucesso” (Rohm, 2003; Halbach e Rohm, 2004; www.balancedscorecard.org). 

 

Com base nas 5 variantes acima enunciadas (Ahn, 2001; Chytas et al, 2011; Ioannou et 

al, 2005; Rillo, 2005; Halbach e Rohm, 2004; Rohm, 2003 

www.balancedscorecard.org), nas advertências de Barnes et al (2010), Chen e Jones 

(2009) e Hendricks et al (2004), bem como nos princípios de formulações e execução da 

estratégia de Kaplan e Norton (2001b; 2008); pode fazer-se a seguinte síntese dos 

elementos e passos fundamentais ao sucesso do BSC: (1) Estudo e formação sobre BSC, 

(2) Interesse genuíno dos líderes e envolvimento dos colaboradores, (3) Estudo da 

envolvente, (4) Estudo e formulação da estratégia, (5) Pensar no que é pretendido do 

BSC e planear as actividades, (6) Construção do BSC, ou seja, definição de objectivos 

estratégicos, relações de causa-efeito, indicadores, metas, iniciativas e desenho do mapa 

estratégico, (7) Colocação do BSC em funcionamento, (8) Desagregação do BSC, (9) 

Ligar recompensas e incentivos ao BSC e (10) Feedback e constante adaptação do BSC. 

2.3. Aplicação ao Terceiro Sector 

 

Esta secção versa sobre a aplicação do BSC ao terceiro sector, será apresentado o 

âmbito e relevância desta aplicação, bem como as adaptações necessárias, encontradas 

na literatura publicada. 
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2.3.1. Definição de Terceiro Sector 

 

Segundo a definição dada por Carlota Quintão no V Congresso Português de 

Sociologia, o terceiro sector é o 

conjunto de organizações muito diversificadas entre si, que representam formas 

de organização de actividades de produção e distribuição de bens e prestação 

de serviços, distintas dos dois agentes económicos dominantes – os poderes 

públicos e as empresas privadas com fins lucrativos -, designados 

frequentemente e de forma simplificada, por Estado e Mercado. 

    In Comunicação de Carlota Quintão (2004), p. 2. 

As organizações do terceiro sector têm carácter social e solidário e pretendem intervir 

onde o Estado não pode ou não consegue e que estão fora das problemáticas das 

empresas privadas com fins lucrativos. Estas organizações procuram promover a coesão 

económica e social e a participação cívica. (www.3sector.net) 

2.3.2. Gestão da Performance 

 

As organizações sem fins lucrativos (OSFL), estão cada vez mais preocupadas com a 

gestão da performance. Estas organizações encontram cada vez mais competição, sendo 

crescente o número de organizações estabelecidas com o propósito de suprimir 

necessidades sociais, e torna-se necessário competir por donativos e fundos 

governamentais. A gestão de performance eficaz torna-se, assim, imprescindível para o 

sucesso. (Cheng, Yang e Yang, 2005; Kaplan, 2001) 

 

No entanto, as informações de performance disponibilizadas pelas OSFL só se focam 

em aspectos financeiros, como donativos, custos e rácios de despesa operacional e 

mesmo a nível interno estes aspectos parecem ser os únicos existentes nos sistemas de 

medição (Kaplan, 2001). As OSFL têm de ter, como todas as outras organizações, uma 

gestão financeira auditada e têm responsabilidade perante os seus investidores e 

doadores e, claro, precisam de recursos para financiar as suas actividades, mas estas 

organizações têm igualmente uma responsabilidade social e é fundamental que esta 

dimensão seja sujeita a medição e se encontre nos resultados divulgados por uma 
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organização. (Adzic, Alfirevic, Bratic, Pavicic e Simurina, 2005; Grossman e Kaplan, 

2010; Kaplan, 2001) 

 

Segundo Grossman e Kaplan (2010) os doadores e fundações não conseguem obter 

informação relevante, consistente e comparável entre OSFL e por outro lado fazem 

pouco para compensar esta falta de informação, fazendo pouca pesquisa sobre a 

performance das organizações que recebem o seu dinheiro. Mas ainda segundo estes 

autores, estão a aparecer sinais de mudança, em que se começa a exigir que o impacto 

social dos donativos seja medido e o dinheiro seja canalizado para as OSFL mais 

eficazes. 

 

O BSC é uma ferramenta que surge com grande popularidade para ajudar na gestão das 

OSFL. Adzic et al (2005) referem que “há inúmeras variedades de métodos de avaliação 

de performance em organizações sem fins lucrativos (…) De entre eles está, como um 

dos mais promissores conceitos para avaliação de performance de organizações sem fins 

lucrativos, o Balanced Scorecard.”; segundo Kaplan (2001) “O foco e aplicação inicial 

do Balanced Scorecard ocorreu no sector lucrativo (privado) mas a oportunidade para o 

Scorecard melhorar a gestão das organizações sem fins lucrativos deve ser ainda 

maior.” E Cheng et al (2005) referem que “aplicar o Balanced Scorecard a uma 

organização sem fins lucrativos pode ajudá-la a focar-se, a elevar o seu potencial e a 

aumentar a sua responsabilidade de gestão.” 

 

Mas a aplicação do BSC às OSFL carece de adaptações. 

2.3.3. Preocupações Conceptuais 

 

Mesmo antes das adaptações práticas à estrutura do BSC, surgem preocupações ao nível 

das especificidades conceptuais e processuais destas organizações. 

 

As OSFL têm dificuldade em definir claramente a sua estratégia, quando estas 

organizações implementam um sistema de medição da performance tendem a medir o 

progresso no alcance de marcos nas suas iniciativas em vez de usar as iniciativas como 

meio para atingir os seus objectivos estratégicos e resultados pretendidos. Para além 
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disto, as OSFL em particular valorizam a participação dos colaboradores e tendem a 

incluir nos documentos de estratégia todas as sugestões dadas por todos os 

colaboradores em vez de canalizarem as sugestões para alguns temas coerentes, e 

muitas vezes adoptam iniciativas que não estão dentro da sua missão e estratégia 

(Kaplan, 2001). 

 

Por outro lado, a pressão constante para angariação de fundos torna as OSFL, muitas 

vezes, vulneráveis às preferências especiais e exigências dos grandes doadores, 

distraindo-as da sua missão core e comprometendo, eventualmente, a performance 

futura. (Grossman e Kaplan, 2010) 

 

O BSC vai fornecer às organizações quer um sistema de gestão estratégica, quer um 

modelo de reporte abrangente pelo qual são responsabilizadas. O Mapa estratégico 

mostra os processos críticos que irão criar a mudança social desejada, as habilidades, 

capacidades e motivação dos colaboradores que realizam esses processos e um sistema 

eficiente para gerir os recursos financeiros (Grossman e Kaplan, 2010). 

2.3.4. Adaptações Práticas 

 

Quanto às mudanças práticas da aplicação do BSC ao sector não lucrativo, a primeira 

diferença é a colocação da missão ao nível mais alto do scorecard (Adzic et al, 2005; 

Cheng et al, 2005; Kaplan, 2001; Speckbacher, 2003). 

 

No sector privado a perspectiva financeira vem em primeiro lugar porque esta fornece a 

medida de responsabilização entre a empresa e os seus donos, os accionistas. Mas para 

as OSFL a responsabilização deverá ser para com a sociedade e por isso a missão da 

organização deve ser destacada ao nível mais alto do scorecard. Mas as medições feitas 

sob a missão mostram progressos com longos desfasamentos, os indicadores nas quatro 

perspectivas do BSC vão fornecer metas e feedback a curto e médio prazo. (Kaplan, 

2001) 

 

Também por esta razão os clientes passam frequentemente para a primeira perspectiva 

na hierarquia do BSC (Kaplan, 2001; Speckbacher, 2003). 



Aplicabilidade e aceitação do Balanced Scorecard no terceiro sector 

16 

Susana Leite Vilhena 

Nestas organizações é também frequente considerar os doadores também como clientes, 

embora separando-os dos beneficiários directos dos serviços fornecidos, uma vez que 

uns pagam o serviço e outros recebem o serviço, e colocar estas duas perspectivas em 

paralelo no topo do BSC (Kaplan, 2001). 

 

Alguns intermediários financeiros e outras organizações reconhecem como objectivo 

primordial angariar capital e fundos operacionais e usá-los de forma eficiente e 

sustentável e mantêm a perspectiva financeira no topo do BSC (Gomes e Liddle, 2009; 

Kaplan, 2001). 

 

Mas isto depende de para com quem é a responsabilidade principal da organização, de 

acordo com Speckbacher (2003), primeiro é preciso definir quem são os stakeholders 

chave, podem ser doadores, recebedores dos serviços, voluntários ou outros, e depois é 

que se define a perspectiva no topo do BSC. 

 

Ao passar a perspectiva de clientes para 1º lugar, a perspectiva financeira passa 

frequentemente para último (Cheng et al, 2005; Kaplan, 2001). Há também casos em 

que existem mais do que 4 perspectivas e/ou em que existe renomeação de perspectivas, 

por exemplo “utentes” ou “utilizadores” em vez de “clientes” (Adzic et al, 2005; Cheng 

et al, 2005; Kaplan, 2001; Russo, 2009; Zimmerman, 2009). Estas são as adaptações 

mais comuns, mas existem outras. 

 

No fundo não há certos nem errados, o que é importante é que a teoria do BSC seja bem 

conhecida e aplicada e o design escolhido esteja adequado à organização em causa 

(Zimmerman, 2009). 

 

Em resumo, o BSC ajudará as organizações a focarem-se estrategicamente, a alinharem 

iniciativas, departamentos e indivíduos e a utilizarem os seus recursos de forma eficaz 

(Kaplan, 2001). 
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3. Enquadramento Metodológico 

 

Considera-se que a técnica Delphi surge nos anos 50 num estudo da organização RAND 

para a força aérea dos EUA, visando prever os resultados de sofrer um possível ataque 

(Bates e McLaughlin, 2004; Charnsirirattana e Nuangchalerm, 2010; Clark, 2006; 

Ekionea e Fillion, 2011; Harris, Lovell e Mphil, 2006). 

 

Segundo Preble (1988) “Delphi é uma técnica de consenso que prevê a solicitação e 

confronto sistemático de opiniões sobre um determinado tema.” As especificidades do 

método variam, mas tipicamente é constituído um painel de especialistas em 

determinado assunto, que irão responder individualmente a rondas de questionários. No 

fim de cada ronda as respostas são compiladas, sumarizadas e divulgadas e é pedido ao 

grupo para considerar esta informação antes de uma nova ronda de questionários. Este 

processo faz-se tantas vezes quanto as necessárias para que haja convergência e 

estabilização de resultados (Bates e McLaughlin, 2004; Charnsirirattana e 

Nuangchalerm, 2010; Davies, Geppert, McDonald, Romano, Schmidt e Schultz, 2011; 

Ekionea e Fillion, 2011; Preble, 1984; Sinha, Smyth e Williamson, 2011). As respostas 

finais assumem-se como o nível máximo de consenso dos especialistas sobre 

determinado assunto (Clark, 2006; Ekionea e Fillion, 2011). 

 

“Isto não é o mesmo que dizer que todos os especialistas vão concordar, em vez disso, o 

método vai expor exactamente onde há consenso e onde não há” (Clark, 2006) e na 1ª 

ronda de questionários os especialistas vão responder baseados unicamente no seu 

conhecimento/opinião, só depois é que entra em consideração o confronto de opiniões e 

pode haver reconsiderações e apesar do feedback, vão sempre responder com base em 

reflexão individual, anonimamente e sem pressão (Bates e McLaughlin, 2004; Brown, 

2006; Charnsirirattana e Nuangchalerm, 2010; Clack, 2006; Davies et al, 2011; Ekionea 

e Fillion, 2011; Sinha et al, 2011). Nas palavras de Brown (2006) “o enviesamento de 

participação é reduzido quando as pessoas são livres de reflectir a seu próprio ritmo e 

sem a pressão do escrutínio dos outros.” 
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Algumas vantagens apontadas ao método passam pela ausência de confronto, fazendo 

com que não haja domínio de personalidades mais fortes ou constrangimentos de status 

e capacidades de comunicação e resolução de constrangimentos de tempo, proximidade 

ou recursos que impossibilitem os indivíduos de se encontrar fisicamente (Bates e 

McLaughlin, 2004; Brown, 2006; Charnsirirattana e Nuangchalerm, 2010; Clark, 2006; 

Ekionea e Fillion, 2011; Sinha et al, 2011) embora a vantagem principal continue a ser a 

construção de consenso (Bates e McLaughlin, 2004; Ekionea e Fillion, 2011). 

 

Por outro lado, Preble (1984) refere que “ a proliferação de aplicações Delphi não foi 

acompanhada por um aumento do nível de rigor metodológico ou sofisticação no seu 

uso”. Tem de haver mais rigor e transparência no uso da metodologia Delphi, a maior 

parte dos estudos publicados não explica exactamente como é que o Delphi foi 

desenhado e utilizado, tornando impossível avaliar o rigor. (Brown, 2006; 

Charnsirirattana e Nuangchalerm, 2010; Sinha et al, 2011) 

 

Uma fase crucial do método Delphi é a definição do painel (Harris et al, 2006; Ekionea 

e Fillion, 2011). 

 

Ekionea e Fillion (2011) concordam com a bibliografia que defende que o número de 

participantes deve ser limitado, Davie et al (2011) consideram que ter um painel grande 

minimiza a influência de cada indivíduo e maximiza a confiança dos resultados. 

 

Pode haver um painel homogéneo (Bates e McLaughlin, 2004) ou heterogéneo (Brown, 

2006; Charnsirirattana e Nuangchalerm, 2010) ou pode haver vários painéis (Clark, 

2006; Preble, 1984) se se pretender o confronto de consensos/conclusões; a escolha dos 

membros do painel ou painéis depende do assunto que se quer estudar. É geralmente 

assumido que os resultados Delphi são mais válidos quando os painéis são compostos 

por especialistas nos assuntos (Bates e McLaughlin, 2004) o que abre a discussão para a 

definição de especialistas segundo Harris et al (2006) e Ekionea e Fillion (2011). Harris 

et al, apoiados na literatura, fizeram uma tabela de 11 tópicos para ajudar pesquisadores 

a debater, escolher e defender a sua selecção de especialistas, que inclui definir 

especialista, identificar o tipo de Delphi e o tipo de amostra (homogénea ou 
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heterogénea), identificar critérios de inclusão e exclusão e definir conhecimento e 

experiência requeridos. Para Ekionea e Fillion, a selecção de especialista deve ter em 

conta “(1) O seu conhecimento sobre o tema, (2) A sua legitimidade comparada com o 

painel de especialistas que poderiam representar, (3) A sua disponibilidade durante o 

processo de questionários Delphi, e (4) A sua independência de pressões comerciais, 

políticas ou outras.” 

 

É também necessário prevenir e tentar reduzir o número de desistências no meio do 

processo, escolher pessoas que tenham interesse nos resultados do estudo é uma boa 

forma de reduzir a taxa de desistência (Preble, 1984). 

 

Quanto às rondas dos questionários, muitos autores consideraram que três rondas eram 

suficientes/relevantes para a chegada a consenso (Bates e McLaughlin, 2004; Brown, 

2006; Charnsirirattana e Nuangchalerm, 2010; Clarck, 2006; Ekionea e Fillion, 2011; 

Preble, 1984). 

 

A forma de tratamento dos dados depende do tipo de perguntas feito, que por sua vez 

depende do tipo de cenários que se pretende construir. Pode ser pedido, por exemplo, 

para escolher ou excluir hipóteses ou para ordenar por escala. São comuns as escalas de 

Likert e o uso de medidas estatísticas simples. (Bates e McLaughlin, 2004; 

Charnsirirattana e Nuangchalerm, 2010; Clarck, 2006; Ekionea e Fillion, 2011; Preble, 

1984) 

 

Alguns autores pediram feedback aos participantes sobre o método Delphi e receberam 

feedbacks muito positivos (Bates e Mclaughlin, 2004; Brown, 2006; Preble, 1984). 
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4. O Estudo 

 

Pretendeu-se estudar a aplicabilidade e aceitação do BSC no terceiro sector, o que é 

preciso para introduzir este tipo de ferramentas e este tipo de preocupações na gestão 

deste sector, fazendo sobretudo um exercício de debate sobre estas questões e as 

realidades actuais destas organizações. Pelo exposto considerou-se que o Delphi servia 

os propósitos do estudo, tendo a vantagem de permitir que o mesmo conjunto de 

pessoas, assumidas como especialistas na gestão do terceiro sector, reflectisse várias 

vezes sobre as mesmas questões e considerasse vários pontos de vista, não sendo um 

exercício estanque de pergunta e resposta. Apresentou igualmente a vantagem de 

contornar limitações horárias e de disponibilidade, uma vez que não depende de 

encontros presenciais. 

4.1. Definição do Painel 

 

A definição do Painel teve a colaboração imprescindível da Entrajuda e obedeceu aos 

seguintes critérios de selecção: (1) Pessoas a desempenhar cargos associados à gestão 

no terceiro sector há mais de 5 anos; (2) Pertencentes a organizações diferentes; (3) 

Com disponibilidade para responder a 3 questionários dentro dos prazos estabelecidos. 

 

Neste sentido foram contactadas pela Entrajuda oito IPSS, das quais seis manifestaram 

disponibilidade para colaborar no estudo. Foi igualmente pedida a colaboração de uma 

pessoa da Entrajuda, por esta organização apoiar diariamente a gestão de inúmeras 

organizações e se lhe reconhecer um conhecimento profundo das realidades do terceiro 

sector. 

 

Foi assim estabelecido um painel composto por sete especialistas e pelas organizações 

Entrajuda; Centro de Promoção Juvenil; Associação Luís Pereira da Mota; CEBI; CPS 

S. Silvestre do Gradil; Obra do Ardina e Associação Novo Futuro. 
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4.2. Primeira Ronda 

 

A 1ª ronda incluiu uma breve explicação do que é o BSC e as questões incidiram sobre 

as organizações do terceiro sector em geral, pretendendo-se a reunião de opiniões e 

considerações. 

 

O questionário continha 6 perguntas de resposta aberta e 10 afirmações para classificar 

na escala de 1 a 5 (1-discordo totalmente; 2-discordo; 3-discordo em parte e concordo 

em parte; 4-concordo; 5-concordo totalmente), foi disponibilizado online através do 

Google Docs e o link de acesso enviado por e-mail a cada um dos participantes. 

 

Foi necessária alguma insistência com e-mails, onde se tentou dar importância à 

colaboração e ao despertar deste tipo de debates sobre a gestão do terceiro sector e 

suscitar interesse na participação, foi igualmente enfatizado o carácter anónimo das 

respostas. Sensivelmente 2 semanas após a disponibilização do questionário, estavam 

submetidas 6 respostas, sobre as quais se fez a análise para a 2ª ronda. 

4.3. Segunda Ronda 

 

Na 2ª ronda foi disponibilizado o resumo da análise feita à 1ª ronda, bem como as novas 

perguntas consequentes dessa análise. Nesta ronda todas as perguntas da ronda 1, quer 

as de resposta aberta, quer as afirmações para classificar, deram origem a novas 

perguntas, sendo que desta vez as perguntas de resposta aberta incidiram sobre o caso 

específico da organização de cada participante (embora enfatizando que não era preciso 

enunciar de que organização se tratava). Pretendia-se construir alguns pontos comuns 

entre as várias realidades a partir dos dados reunidos na 1ª ronda. 

 

Desta vez o questionário continha 7 perguntas de resposta aberta e 12 afirmações para 

classificar em escala. Foi igualmente disponibilizado online aos 7 participantes e foi 

estabelecido um prazo de 8 dias para resposta. 

No final do prazo estabelecido estavam reunidas 4 respostas e seguiu-se uma semana de 

insistência com e-mails e alguns telefonemas, finda a qual não foi possível obter 

nenhuma resposta nova e avançou-se para a 3ª ronda. 
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4.4. Terceira Ronda 

 

Na 3ª ronda era pretendido validar algumas conclusões retiradas a partir das respostas à 

2ª ronda. 

 

Houve uma questão de resposta aberta da 2ª ronda que não originou pergunta 

subsequente, por se considerar que tinha sido reunida toda a informação relevante. 

Quanto às questões para classificar em escala, foram descartadas as perguntas em que 

não houve consenso, por se considerar que seriam necessárias mais rondas e mais 

perguntas para perceber o porquê das variâncias nas respostas e atingir o consenso. As 

afirmações em que o consenso foi obtido foram novamente postas à consideração dos 

participantes, tendo-se pedido para comentar. Foi também pedido para classificar 

novamente 3 questões da ronda 2, em que o consenso esteve perto de ser atingido. 

 

O questionário continha então 6 questões de resposta aberta, contando com o 

comentário às afirmações em que o consenso foi obtido, e 3 afirmações para classificar. 

Foi igualmente disponibilizado online aos 7 participantes e pedida a resposta dentro de 

3 dias úteis, findos os quais se obteve 4 respostas. Seguiu-se um e-mail e alguns 

telefonemas e no espaço de 1 dia útil foi possível obter mais uma resposta, seguiu-se 

para a análise final à 3ª ronda com 5 respostas. 

4.5. Outras Considerações Importantes 

 

Houve respostas tardias aos questionários, dadas quando já se tinha passado à ronda 

seguinte, que não foram consideradas na análise das rondas e nas questões subsequentes 

postas à consideração dos participantes. Na análise destas respostas observou-se 

algumas sugestões novas e outros pontos de vista, não considerados, mas em nenhum 

caso algo que invalide as conclusões obtidas em cada ronda. 

 

Em todas as rondas o questionário foi enviado aos 7 participantes, tendo-se incentivado 

a resposta de todos, mesmo que não tivessem tido oportunidade de responder ao 

questionário anterior. 
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Existe uma clara diferença entre as realidades da Entrajuda e as realidades dos restantes 

membros do painel no que toca às competências técnicas disponíveis e portanto existia 

uma variância esperada nas respostas à 2ª ronda, que incidiam sobre o caso específico 

de cada organização, o que efectivamente se verificou apesar do carácter anónimo das 

respostas, mas não foi um entrave ao consenso. 

4.6. Validação Final de Resultados 

 

Foi introduzida uma fase extra. As conclusões tiradas da análise final às questões de 

resposta aberta foram postas à consideração da Entrajuda, sobretudo com o objectivo de 

dar mais confiança e relevâncias aos dados obtidos, assumindo-se a Entrajuda como 

especialista nas dinâmicas da gestão do terceiro sector, uma vez que trabalha com o 

intuito de apoiar a organização e gestão de outras organizações deste sector, trabalhando 

com inúmeras organizações portuguesas, nas quais se incluem os restantes membros do 

painel. (www.entrajuda.pt) 
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5. A Análise 

 

Nesta secção far-se-á a análise das respostas obtidas em cada uma das questões do 

estudo Delphi, ao longo das 3 rondas. 

Os questionários Delphi resumidos podem ser consultados no anexo 2. 

5.1. Questões de Resposta Aberta 

 

As questões de resposta aberta do estudo Delphi versaram sobre (1) Viabilidade de 

implementação, (2) Recursos tecnológicos, (3) Recursos humanos, (4) Recursos 

financeiros, (5) Cultura organizacional e (6) Necessidade de implementação. A sua 

análise será agora descrita. 

5.1.1. Viabilidade de Implementação 

 

Na primeira ronda as opiniões convergiram no sentido de que a implementação desta 

ferramenta é útil e pode vir ser um objectivo viável, mas na maioria das respostas foram 

indicados constrangimentos a ser ultrapassados e trabalho a fazer antes de vir a ser 

possível implementar uma ferramenta como o BSC. 

 

Foi sobretudo apontado que as organizações do terceiro sector ainda não têm uma 

cultura de definição de objectivos e medição da performance, que existirá dificuldade na 

definição e interpretação dos indicadores, bem como na percepção da importância desta 

análise e foi expressa a preocupação da adequação dos indicadores à realidade do 

terceiro sector. 

 

Mas foi ainda salientado que estas preocupações devem existir ao nível da gestão de 

topo e que existem novas realidades sociais e uma importância renovada das 

organizações do terceiro sector na economia social, acompanhada por uma maior 

consciência sobre a importância de melhorar a imagem e o desempenho global das 

organizações. 
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Na 2ª ronda foi perguntado se seria possível, no espaço de um ano, introduzir na 

organização de cada participante a definição e manutenção de indicadores de 

performance e todas as respostas foram afirmativas. 

Na 3ª e última ronda foi perguntado se a implementação de indicadores tornaria mais 

viável a implementação futura de uma ferramenta como o BSC e todas as respostas 

foram novamente afirmativas. 

 

Concluiu-se que existem vários constrangimentos à implementação do BSC no terceiro 

sector, mas a implementação de indicadores de performance é possível no presente e 

ajudaria a conseguir implementar uma ferramenta como o BSC mais tarde. 

 

Sobre esta conclusão a Entrajuda alertou que o Instituto da Segurança Social já solicita 

o controlo de alguns indicadores operacionais, através do sistema de Qualificação das 

Respostas Sociais, conforme também mencionado por um dos respondentes na questão 

sobre cultura organizacional, mas concordou que “colocar estes indicadores numa folha 

de Excel para acompanhar a sua evolução, adicionando outros indicadores de maior 

relevância, pode ser a maneira mais fácil de introduzir passo a passo a ferramenta BSC.” 

5.1.2. Recursos Tecnológicos 

 

Na 1ª ronda as respostas incidiram sobre a necessidade de sistemas informáticos que 

suportem a implementação deste tipo de software, bem como a aquisição do software 

em si, mas não evidenciaram estas questões como uma realidade ou uma possibilidade. 

Foi ainda apontada a possibilidade de ter software aberto e/ou de haver o 

desenvolvimento interno da ferramenta, e estas duas hipóteses foram exploradas na 2ª 

ronda, mas as respostas dividiram-se entre o “sim” e o “não” em função dos recursos 

humanos e das realidades de cada organização e na 3ª ronda foi perguntado se com 

formação a um grupo de colaboradores escolhido na organização seria possível o 

desenvolvimento interno da ferramenta e na maioria dos casos foi assumida essa 

possibilidade. 

 

Existem alguns constrangimentos do ponto de vista tecnológico e os software BSC 

podem até nem se adequar às realidades do terceiro sector, uma vez que estas 
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organizações estão pouco informatizadas e não estão preparadas para adoptar estes 

softwares. A dimensão e os processos de cada organização podem também não o 

justificar. A utilização de um software BSC permite usufruir de muitas vantagens, que 

de outra forma são impossíveis, como a automatização dos processos, mas o BSC é uma 

filosofia e uma ferramenta de gestão, não é um programa informático, pode funcionar 

sem estes suportes. Toda a reflexão e trabalho que é preciso para construir um BSC é o 

mais importante, depois a colocação em prática poderá ser feita com recurso a Excel, 

por exemplo, ainda que de forma mais rudimentar. Conclui-se que com formação, ainda 

que só a alguns colaboradores, seria possível implementar o BSC, mesmo que fosse em 

Excel e não com um programa próprio para BSC. 

 

Posta esta conclusão à consideração final da Entrajuda verificou-se que a mesma só se 

aplicaria em instituições médias e grandes, sendo que as pequenas precisariam de 

voluntários qualificados, porque os poucos colaboradores existentes estão dedicados 

quase totalmente ao atendimento directo dos clientes. 

5.1.3. Recursos Humanos 

 

Na 1ª ronda foi perguntado o que é preciso fazer em termos de recursos humanos (RH) 

para conseguir implementar, utilizar e alimentar uma ferramenta como o BSC e as 

respostas convergiram sobre a necessidade de formação, quer no que toca às questões 

teóricas do que é esta ferramenta, quer sobre as questões práticas de como se usa. Foi 

também muito focada a necessidade de envolver todos os colaboradores na definição da 

missão, visão, objectivos e estratégia. 

 

Mas foi apontada a necessidade de uma mudança cultural prévia e a necessidade de um 

trabalho muito intenso de motivação dos colaboradores. Como aspectos a existir 

previamente foi focada a gestão por resultados, em que a visão e objectivos estratégicos 

e operacionais estejam definidos para toda a organização e em que todos se sintam 

responsáveis por resultados. Também houve referência à possibilidade de ser necessário 

mais recursos humanos e que isso pode não ser viável do ponto de vista de custos. 
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Na 2ª ronda foi perguntado se actualmente existem condições na organização de cada 

participante para que existam acções de formação e/ou debates sobre o que é esta 

ferramenta do ponto de vista teórico, que envolvam todos os colaboradores e a 

convergência de respostas foi sim, mas maioritariamente foi indicado que não para a 

totalidade dos colaboradores, apenas para alguns. 

 

Na 3ª ronda foi perguntado se formando apenas alguns colaboradores seria possível 

implementar e começar a utilizar uma ferramenta como o BSC e, faseadamente, 

abranger todos. A convergência de respostas foi sim, tendo havido um talvez. 

Acrescenta-se que numa resposta foi referido que mesmo o faseamento seria 

direccionado para determinados colaboradores, enquanto numa outra resposta 

transpareceu a preferência de dar formação a todos. 

 

Em conclusão, embora tenham sido focados vários aspectos culturais, motivadores e 

outros a existir antes de vir a ser possível implementar uma ferramenta como o BSC, do 

ponto de vista de RH conclui-se que será preciso começar pela formação. Embora haja a 

necessidade de envolver todos os colaboradores na definição da missão, visão, 

objectivos e estratégia, conforme focado pelos respondentes, no momento presente a 

formação só se tornaria útil a alguns colaboradores. Concluiu-se que uma estratégia 

poderia ser designar um grupo específico para formação sobre BSC dentro da 

organização e com esse grupo seria possível implementar e começar a utilizar e, 

faseadamente, abranger todos os colaboradores. 

 

A Entrajuda alertou que a formação, mesmo que para todos os colaboradores, não é 

suficiente se não existir um elevado grau de envolvimento dos órgãos sociais 

(direcção/mesa da assembleia geral) na definição estratégica e apoio na implementação 

do BSC. 

5.1.4. Recursos Financeiros 

 

Na 1ª ronda pretendia-se reunir ideias sobre como conseguir recursos financeiros para 

implementar o BSC no terceiro sector o que resultou nas seguintes 6 considerações: (1) 

Utilizar software aberto; (2) Estudo Benchmarking; (3) Projectos lançados por entidades 
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financiadoras para apoiar a implementação do sistema; (4) Campanha para angariação 

de fundos, que passaria pela tentativa de envolvimento de empresas do ramo; (5) 

Fundos comunitários; (6) Uma entidade que pudesse ajudar na implementação através 

da apresentação de candidaturas por parte das organizações, premiando e seleccionando 

aquelas que apresentassem mais capacidade para aplicar e ter sucesso com esta 

ferramenta de gestão. 

 

Na 2ª ronda foi pedido a cada participante para considerar se alguma destas ideias podia 

ser posta em prática de forma realista na sua organização ou que pudesse ser 

apresentada a alguma entidade, tendo todos os respondentes apontado uma ou mais do 

que uma das acima referidas. Em consequência, na 3ª ronda foi perguntado se do ponto 

de vista de recursos financeiros existia viabilidade para implementação no presente e as 

respostas dividiram-se entre o sim e o não. 

 

Há sempre impedimentos de recursos financeiros e orçamentos, independentemente da 

saúde financeira da organização, mas há situações mais limitadoras do que outras, não 

sendo possível tirar grandes conclusões destas questão, será possível concluir que os 

recursos financeiros não são a principal limitação à implementação do BSC no terceiro 

sector. 

 

A Entrajuda não concorda com a conclusão, argumentando que indirectamente os 

recursos financeiros são a principal limitação, porque apesar dos custos directos com 

software poderem ser amenizados com utilização de ferramentas mais básicas como 

Excel ou software aberto, existe sempre o custo da mão-de-obra que deve trabalhar com 

estas ferramentas e o trabalho voluntário não é ideal, excepto se se conseguir um 

compromisso de longo prazo com estas pessoas. 

5.1.5. Cultura Organizacional 

 

Na 1ª ronda foi perguntado quais as dificuldades a nível de cultura organizacional que 

teriam de ser ultrapassadas para conseguir implementar o BSC e foram apontadas como 

dificuldades a alteração de rotinas e de formas de trabalho, foram também salientadas 

questões como a falta de definição de objectivos e indicadores, a falta de 



Aplicabilidade e aceitação do Balanced Scorecard no terceiro sector 

29 

Susana Leite Vilhena 

profissionalização e de conhecimento sobre novas ferramentas de gestão e a falta de 

uma cultura de gestão por resultados e responsabilização. Foram também sugeridas 

formas de acção que passam pelo comunicação e pelo envolvimento, a definição clara 

de objectivos e métricas e o envolvimento da gestão de topo e a motivação pelo 

exemplo. Foi ainda apontado que a implementação da certificação de qualidade por 

exigência da Segurança Social pode vir a tornar mais fácil a adaptação a uma ferramenta 

como o BSC. 

 

Na 2ª ronda foi pedido para comentar as formas de acção apontadas e/ou sugerir outras, 

pensando no caso específico de cada organização, e a convergência de resposta versou 

sobre a definição de objectivos, a sensibilização e o envolvimento de todos no 

andamento do projecto. 

 

Na 3ª ronda foi perguntado se estes pontos resumiam de forma fiel o que é preciso fazer 

para ultrapassar os obstáculos culturais à implementação de uma ferramenta como o 

BSC na organização dos inquiridos. Todos os respondentes concordaram com os pontos 

acima mencionados, mas foram acrescentados alguns outros, de entre os quais apenas se 

considerou pertinente acrescentar a “formação”, que de resto foi sendo enfatizada ao 

longo das várias questões e várias rondas. 

 

Em conclusão, os próximos passos a dar para ultrapassar as barreiras culturais à 

implementação do BSC no terceiro sector são sensibilizar, dar formação, definir 

objectivos e envolver todos no processo. 

 

A Entrajuda concordou com esta conclusão, alertando, no entanto, que a prioridade 

inicial da sensibilização deve ser os órgãos sociais e a seguir o resto da organização, 

com formação para membros chave de toda a organização. 

5.1.6. Necessidade de Implementação 

 

Na 1ª ronda todas as respostas a esta questão convergiram sobre a importância e 

utilidade da ferramenta; em alguns casos foi apontado que no momento presente ainda 

não é essencial. As considerações positivas apontadas passaram pela aprendizagem e 
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crescimento dos colaboradores; ajuda na gestão financeira, gestão das pessoas e 

alocação de recursos; melhoria da imagem das organizações e uma ponte para 

estabelecer novas parcerias e angariar novos apoios; eficaz controlo de gestão e de 

performance; facilitação do caminho da qualidade e os processos de melhoria contínua; 

sustentabilidade dos valores da organização, e eficiência dos processos para contornar 

problemas de liquidez. 

 

Na 2ª ronda foi perguntado o que é possível implementar a curto-prazo, na organização 

de cada respondente, no âmbito da gestão estratégica e da gestão de performance e 

foram referidos os pontos (1) Uma ferramenta como o BSC; (2) Formação; (3) 

Informação para despertar o interesse para formação; (4) Definição de objectivos clara 

para cada área. 

 

Não foi feita nenhuma pergunta subsequente e pode concluir-se que as organizações 

estão em diferentes fases. Estas constatações estão de acordo com o que já 

anteriormente tinha sido referido nos próximos passos a dar para uma mudança cultural 

e no que é exigido do ponto de vista dos vários recursos. 

 

Em comentário final a esta conclusão a Entrajuda refere “As IPSS têm uma grande falta 

de orientação para resultados e de responsabilização. O BSC requer inicialmente uma 

mudança de mentalidade para focar nos indicadores.” 

5.2. Questões para Classificar na escala de 1 a 5 

 

Na 1ª ronda foram postas à consideração dos participantes 10 afirmações para classificar 

e após análise dos resultados todas deram origem a afirmações subsequentes na 2ª 

ronda. Na 3ª ronda foram descartas as afirmações em que não houve consenso e foram 

novamente postas à consideração dos respondentes as questões em que o consenso foi 

obtido, tendo sido pedido para comentar. Foram também novamente colocadas 3 

afirmações em que o consenso esteve perto de ser atingido na 2ª ronda, mas nas 

respostas à 3ª ronda houve ainda menos consenso sobre estas questões, tendo também 

estas sido descartadas das conclusões. As afirmações colocadas à consideração dos 

respondestes nas 3 rondas podem ser consultadas no anexo 2. 
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As 4 questões em que o consenso foi atingido foram: 

 Actualmente é preciso ajuda na gestão das organizações; 

 O potencial das organizações pode ser elevado; 

 É importante existir responsabilização por resultados; 

 Existem actividades não estratégicas nas organizações. 

Todas os respondentes concordaram com as 4 afirmações, sendo estas uma conclusão 

em si mesmas. Através da análise dos comentários dos respondentes, a única que 

aparenta, mesmo assim, ainda poder dar lugar a divergências é a existência de 

actividades não estratégicas nas organizações. 
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6. Conclusões 

 

Este estudo permitiu, através de um painel Delphi composto por 7 organizações, 

reflectir sobre a aplicabilidade e aceitação do BSC no terceiro sector.  

 

Este sector tem as suas próprias características, tem diferentes obrigações, diferentes 

objectivos, diferentes recursos, diferentes necessidades de informação, mas tem igual 

necessidade de foco estratégico e eficaz alocação de recursos e deve ser igualmente 

responsabilizado por resultados. O BSC é uma ferramenta de gestão capaz de responder 

a estas necessidades. 

 

Considera-se um sinal positivo que todos os respondentes tenham reconhecido a 

utilidade e importância da ferramenta, mas conclui-se que a maioria destas organizações 

não está preparada para a implementação do BSC; reconhece-se, no entanto, que esta 

conclusão está profundamente dependente de factores como a dimensão da organização 

e as competências técnicas dos RH. 

 

Embora já comece a existir preocupação na medição de performance, estas organizações 

do terceiro sector ainda estão pouco profissionalizadas e sensibilizadas para as questões 

de gestão estratégica, faltando sobretudo uma cultura de definição de objectivos e 

formação dos RH, sendo esta essencial não só porque os RH precisam de perceber, 

alimentar e utilizar a ferramenta, mas também porque esta formação suprimiria as 

limitações tecnológicas e financeiras apontadas à implementação. 

 

Não sendo possível a implementação do BSC deve-se continuar a trabalhar no sentido 

da existência de uma cultura de gestão por resultados e definição de informação 

relevante para a gestão, traduzida em indicadores, não só operacionais, mas também 

estratégicos. E este esforço deve começar pela sensibilização da gestão de topo. 

 

Nas situações em que haja condições para implementação e compromisso por parte dos 

líderes, conclui-se, pelo presente estudo Delphi, que uma estratégia de implementação 

poderia ser começar pela definição de indicadores estratégicos em Excel e pela 
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designação de um grupo dentro da organização para formação e trabalho com estes 

indicadores, entrando estas considerações em linha de conta com a metodologia 

proposta por Rillo (2005). 

 

As organizações do terceiro sector necessitam de desenvolver esforços efectivos no 

sentido de melhorarem a sua gestão da performance. O BSC é uma metodologia com, 

reconhecido, potencial de aplicabilidade neste sector, com vista à concretização daquele 

propósito. Todavia, perante os resultados deste painel Delphi, não parecem estar ainda 

reunidas as condições para a sua implementação. Uma lógica de "pequenos passos" 

afigura-se como sendo o modelo mais adequado para a introdução de uma mais eficaz 

gestão da performance nas organizações do terceiro sector. 

 

6.1. Limitações e Pistas para Novas Investigações 

 

Este estudo tem a limitação de se debruçar sobre o terceiro sector em geral, não 

reflectindo as diferentes características das organizações e neste sentido, como 

desenvolvimento ulterior, seria interessante repetir este estudo mas constituindo vários 

painéis de acordo com características comuns de dimensão e recursos, fazendo-se o 

confronto das conclusões obtidas nos vários painéis. 

 

Outra limitação é a hipótese de metodologia de implementação apresentada não estar 

testada, sendo também esta uma sugestão para trabalho futuro. 

 

Seria igualmente interessante haver mais estudos sobre a aplicação do BSC em PME’s, 

como os de Andersen, Cobbold e Lawrie (2001) e Rillo (2005), dado que no terceiro 

sector predominam organizações de pequena dimensão, bem como mais estudo sobre os 

factores de contingência do BSC, continuando algum do trabalho de Hendricks et al 

(2004) e comparando esses resultados como os de organizações do terceiro sector. 
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Anexo 1: Mapa Estratégico 

 

 

Adaptado de Kaplan e Norton, 1996 (caso Metro Bank). 

 

Exemplos de Indicadores para medir o objectivo “Aumentar a confiança do cliente”: 

Objectivo: Indicadores: 

Aumentar a confiança do 

cliente no nosso 

aconselhamento 

financeiro 

Taxa de retenção de clientes 

Taxa de satisfação dos clientes 

Crescimento das vendas de produtos financeiros 
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Exemplo de definição detalhada para o indicador Taxa de Satisfação dos Clientes: 

Perspectiva a que pertence Clientes 

Orientação estratégica a que 

pertence 

Reduzir a volatilidade dos lucros através da 

ampliação das fontes de receita dos clientes actuais 

Objectivo a que pertence Aumentar a confiança do cliente no nosso 

aconselhamento financeiro 

Responsável pelos resultados do 

indicador 

L. Santos 

Descrição clara do indicador A satisfação dos clientes mede a percentagem de 

clientes inquiridos que dizem estar satisfeitos com a 

oferta actual de serviços. A satisfação é avaliada de 

acordo com um número de critérios que incluem 

acesso aos serviços e qualidade em geral. Só 

assegurando que os clientes actuais estão satisfeitos é 

que é possível ampliar as fontes de receita dos 

mesmos. 

Lag/Lead Lag 

Frequência de medição Trimestral 

Unidade Percentagem 

Fórmula de cálculo Número de inquiridos satisfeitos / número total de 

inquiridos. 

Fonte dos dados Inquéritos aleatórios a clientes. Os dados são 

introduzidos no sistema no 5º dia útil seguinte ao 

último dia de cada trimestre. 

Responsável pela recolha e 

introdução dos dados 

P. Silva 

Base existente Actualmente a satisfação dos clientes situa-se nos 

59% 

Meta a alcançar T1: 65% T2:68% T3:72% e T4:75% 

Explicação das metas Atingir a satisfação dos clientes é crítico para a 

estratégia de ampliação das fontes de receita. Os 

aumentos definidos nas metas trimestrais são mais 

altos que nos anos anteriores mas reflectem a atenção 

crescente à satisfação dos clientes. 

Iniciativas para alcançar as 

metas 

 Formações sobre atendimento ao cliente; 

 Serviços específicos para clientes-alvo; 

 Implementação de um software de gestão de 

clientes. 

 

Adaptado de Niven, 2008 e Teixeira, 2011. 
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Anexo 2: Questionários Resumidos do Estudo Delphi 

 

Aqui apresenta-se, resumidamente, os questionários das 3 rondas do Delphi. Salienta-se 

que neste anexo constam apenas as questões, estando ausentes os textos introdutórios e 

a análise a cada uma das questões da ronda anterior, elementos que também integraram 

os questionários que foram efectivamente disponibilizados aos participantes. 

 

2.1. Primeira Ronda 

 

[Texto explicativo do que é o BSC e do que pressupõe] 

Questionário: 

1. Comente quanto à viabilidade de implementação desta ferramenta. 

2. Na sua opinião, o que é preciso fazer em termos de recursos tecnológicos para conseguir 

colocar uma ferramenta como esta em funcionamento e utilização? 

3. Na sua opinião, o que é preciso fazer em termos de recursos humanos para conseguir 

implementar, utilizar e alimentar uma ferramenta como esta? 

4. Na sua opinião, o que é preciso fazer em termos de recursos financeiros para conseguir 

implementar esta ferramenta? (Por exemplo, que apoios precisam de existir, que 

iniciativas e projectos, outras circunstâncias). 

5. Na sua opinião, quais são as dificuldades a nível de cultura organizacional (valores, 

hábitos, formas de trabalho), que teriam de ser ultrapassadas para conseguir 

implementar esta ferramenta? 

6. Comente quanto à necessidade de uma ferramenta como esta. 

Classifique as 10 afirmações que se seguem na escala de 1 a 5 

1- discordo totalmente; 2- discordo; 3- discordo em parte e concordo em parte; 4- 

concordo; 5- concordo totalmente 

 

1. As organizações do terceiro sector estão cada vez mais preocupadas com a gestão da 

performance. 

2. As organizações do terceiro sector enfrentam cada vez mais competição. 

3. O impacto social das organizações do terceiro sector deve ser medido. 

4. Uma ferramenta como o BSC iria ajudar na gestão das organizações. 

5. Implementar esta ferramenta é viável em termos de tempo necessário para o fazer. 
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6. Implementar este tipo de ferramentas é necessário. 

7. Esta ferramenta iria elevar o potencial das organizações. 

8. Esta ferramenta iria aumentar a responsabilidade da gestão. 

9. Esta ferramenta iria ajudar a orientar as actividades diárias das organizações de acordo 

com a missão e a visão. 

10. Esta ferramenta iria ajudar as organizações a evitar actividades não estratégicas. 

2.2. Segunda Ronda 

 

Nesta ronda foram resumidas e enunciadas as conclusões a todas as perguntas da ronda 

anterior e colocadas as seguintes novas questões: 

 

1. Seria possível, no espaço de um ano, introduzir na sua organização a definição e 

manutenção de indicadores de performance (e não do BSC)? 

Exemplos de indicadores de performance: Número de novos parceiros; Número de 

novos doadores; percentagem de fundos para novos projectos ou serviços; Número de 

melhorias implementadas nos processos; custos operacionais; satisfação dos 

colaboradores; satisfação dos utilizadores; número de interacções com comunicação 

social, etc. Os indicadores são sempre definidos com base na informação que é 

estrategicamente relevante para a organização em causa. 

2. Seria possível, na sua organização, a definição de uma solução como o BSC em 

software aberto? 

Responder tendo em conta 3 pontos de vista: 

-Recursos tecnológicos já existentes na organização; 

-Recursos humanos existentes na organização para desenvolver este trabalho; 

-Utilização deste software por parte dos colaboradores da organização. 

Software aberto é software de utilização livre que existe na internet, e por isso de 

baixo custo, mas que precisa de ser trabalhado por alguém para se adaptar ao caso 

específico da organização e se pôr em funcionamento. 

3. Na sua organização, seria possível desenvolver uma ferramenta como o BSC com 

recurso a Excel e indicadores de performance? Responder tendo em conta os recursos 

humanos necessários para alimentar e monitorizar os dados. 
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4. Existem actualmente condições, na sua organização, para que existam acções de 

formação e/ou debates sobre o que é esta ferramenta do ponto de vista teórico, que 

envolvam todos os colaboradores? Ter em conta na resposta as perspectivas de tempo 

para estas acções de formação, aderência por parte dos colaboradores e formadores 

necessários. 

5. Comente, à luz deste resumo de ideias, se há alguma que pudesse ser posta em prática 

de forma realista na sua organização ou que pudesse ser apresentada a alguma entidade 

(referira a que entidade). 

[O resumo de ideia foi o seguinte: (1) Software aberto; (2) Estudo Benchmarking; (3) 

Projectos lançados por entidades financiadoras para apoiar a implementação do sistema; 

(4) Campanha para angariação de fundos, que passaria pela tentativa de envolvimento 

de empresas do ramo; (5) Fundos comunitários; (6) Uma entidade que pudesse ajudar na 

implementação através da apresentação de candidaturas por parte das organizações, 

premiando e seleccionando aquelas que apresentassem mais capacidade para aplicar e 

ter sucesso com esta ferramenta de gestão]. 

6. Comente as “formas de luta” apontadas e/ou sugira outras, pensando no caso 

específico da sua organização. [A nível cultural foram apontadas várias dificuldades e 

algumas “formas de luta” que passam pelo comunicação e pelo envolvimento, a 

definição clara de objectivos e métricas e o envolvimento da gestão de topo e a 

motivação pelo exemplo]. 

7. No âmbito da Gestão de Performance e Gestão Estratégica, o que é possível e viável 

implementar a curto prazo na sua organização? Não necessariamente do ponto de vista 

de ferramentas, pode também ser do ponto de vista de iniciativas, projectos, formações 

ou outro. 

 

Afirmações para classificar na escala de 1 a 5 

Novas questões: 

1. Actualmente o impacto social das organizações pode ser medido. 

2. Actualmente, é preciso ajuda na gestão das organizações. 

3. Estão criadas condições para se implementar nas organizações novos processos de 

gestão da performance. 
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4. O impacto do aumento da competição pode ser minorado com a ajuda deste tipo de 

ferramentas. 

5. O potencial das organizações pode ser elevado. 

6. Existem actividades nas organizações que não estão de acordo com a missão e a visão 

das mesmas. 

7. Seria preciso mais de um ano para implementar em pleno esta ferramenta na minha 

organização. 

8. Implementar este tipo de ferramentas é necessário, mas ainda não é possível. 

9. Implementar este tipo de ferramentas não é absolutamente necessário porque podem 

existir outras formas de gerir eficazmente a performance. 

10. É importante existir responsabilização por resultados de performance. 

11. Já existe responsabilização por resultados de performance. 

12. Existem actividades não estratégicas nas organizações. 

2.3. Terceira Ronda 

 

Foram enunciadas as conclusões retiradas da 2ª ronda e colocadas as seguintes novas 

questões: 

 

1. A implementação de indicadores de performance tornaria mais viável vir a 

implementar uma ferramenta como o BSC? 

2. Com formação a um grupo de colaboradores escolhido na organização seria possível 

o desenvolvimento interno (seja em software aberto ou Excel) da ferramenta? 

Quem já anteriormente respondeu sim poderá comentar se há algum constrangimento do 

ponto de vista de recursos tecnológicos ou se a implementação é absolutamente viável 

deste ponto de vista. 

3. Formando apenas alguns colaboradores seria possível implementar e começar a 

utilizar e faseadamente abranger todos? 

4. [Uma vez que todos os respondente apontaram uma ou mais do que uma das ideias 

citadas] Então, do ponto de vista de recursos financeiros apenas, existe viabilidade para 

implementação do BSC no presente? 

5. [Convergência de respostas da 2ª ronda: Definição de objectivos, sensibilização, 

envolvimento de todos no andamento do projecto] Estes 3 pontos resumem de forma 
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fiel o que é preciso fazer para ultrapassar os obstáculos culturais à implementação de 

uma ferramenta como o BSC na sua organização? 

 

Afirmações para classificar na escala de 1 a 5 

Afirmações em que houve consenso sobre a concordância: 

 Actualmente, é preciso ajuda na gestão das organizações; 

 O potencial das organizações pode ser elevado; 

 É importante existir responsabilização por resultados de performance; 

 Existem actividades não estratégicas nas organizações. 

Novas questão: Concorda com as 4 afirmações? Sim/Não Comente. 

 

Novas afirmações para classificar 

1. Seria preciso mais de um ano para implementar em pleno esta ferramenta na minha 

organização; 

2. Implementar esta ferramenta é viável em termos de tempo necessário para o fazer; 

3. Implementar este tipo de ferramentas é necessário, mas ainda não é possível. 

 


