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Resumo 

 

A Marinha Portuguesa implementou em 2011 um novo sistema de gestão 

estratégica baseado na metodologia Balanced Scorecard. Esta encontra-se 

amplamente disseminada, quer no sector público quer no privado, com 

reconhecida utilidade para a gestão estratégica e para o controlo do 

desempenho organizacional.  

O presente trabalho de investigação aborda, de forma exploratória, a 

adoção da metodologia Balanced Scorecard pela Marinha e o impacto daí 

decorrente sobre o desempenho da organização. 

Durante a investigação foi efetuada uma revisão bibliográfica exaustiva 

sobre os temas da avaliação de desempenho organizacional, do Balanced 

Scorecard e do desempenho operacional. Foi analisada a documentação 

estruturante da gestão estratégica da Marinha e recolhidas opiniões de peritos 

e decisores através de instrumentos qualitativos e quantitativos.  

Com a análise da informação coligida, foi possível caracterizar a 

implementação do novo sistema como um sucesso, na medida em que traduz 

um balanço positivo para a Marinha em termos de custo-benefício agregado.   

Quanto ao desempenho operacional da Marinha, considera-se que houve 

um acréscimo potencial de eficiência, que significa que o mesmo nível de 

output passou a poder ser sustentado por menos recursos, fundamentalmente, 

dada uma melhoria do alinhamento interno e do controlo estratégico. No 

entanto, ainda não foi observada uma melhoria significativa, qualitativa ou 

quantitativa, do produto institucional disponibilizado pela Marinha ao Estado e à 

sociedade, como resultado da adoção do novo sistema de gestão estratégica. 

Por fim, é apresentado um modelo conceptual aplicável à Marinha 

Portuguesa, que propõe uma ligação teórica entre a adoção da metodologia 

Balanced Scorecard e a melhoria do desempenho operacional. 
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  Abstract 

 

The Portuguese Navy implemented in 2011 a new comprehensive 

strategic management system based on the Balanced Scorecard. This 

methodology is widely used, both in the private as in the public sector, with 

recognized benefits for the strategic management and the organizational control 

functions.  

The present paper studies, with an exploratory approach, the adoption of 

the Balanced Scorecard methodology by the Navy and its effect on the 

performance of that organization.  

For this study a thorough literature review was conducted on the themes of 

organizational performance management, balanced scorecard and operational 

performance. The navy’s strategic management doctrine was analysed, and the 

opinions of experts and decision makers were collected, through both 

qualitative and quantitative methods.  

By analysing the collected data, it was possible to characterize the 

implementation of the new system as a success in a cost-benefit analysis. 

Regarding the operational performance of the navy, it is considered that 

efficiency has been potentially improved, which signifies that the same output 

can now be supported by fewer resources, mainly, due to improvements in 

internal alignment and strategic control. Notwithstanding, there are yet to be 

observed significant qualitative or quantitative improvements on the aggregate 

operational output offered by the navy to the State and to society, as a result of 

the adoption of the new strategic management system. 

Finally, a conceptual model applicable to the Portuguese Navy is 

presented. This model proposes a theoretical connection between the adoption 

of the Balanced Scorecard and the improvement of operational performance. 
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Nota Prévia 

 

O presente trabalho é baseado num trabalho de investigação individual 

com o título Impacto dos Sistemas de Controlo do Desempenho Organizacional 

na Eficiência da Marinha, produzido pelo autor durante a frequência do Curso 

de Promoção a Oficial Superior no Instituto de Estudos Superiores Militares, 

durante o primeiro semestre de 2012. (Silva, 2012) 

A génese da investigação agora apresentada consta, por isso, daquele 

trabalho, sendo aqui alargada e aprofundada de forma a configurar-se como 

um Trabalho Final de Mestrado, o qual se pretende metodologicamente correto 

e relevante academicamente. 

  

 

Introdução 

 

O sector público enfrenta hoje desafios de gestão sem precedentes. Às 

restrições orçamentais juntam-se os imperativos da qualidade no serviço, da 

responsabilização, da transparência e da criação de valor para o cidadão, no 

caso, o stakeholder1 que é necessário satisfazer com qualidade e economia de 

recursos (Marr & Creelman, 2011, p.11).  

É num ambiente de crescente exigência de desempenho que muitas 

organizações têm encontrado, como resposta adaptativa, a aplicação de 

metodologias e instrumentos que apoiem os desígnios da eficiência e do 

cumprimento da missão institucional, dentre as quais se destaca o Balanced 

Scorecard. 

Em 2011, a Marinha Portuguesa reformulou o seu sistema de gestão 

estratégica, com a adoção da metodologia Balanced Scorecard (BSC) e do 

sistema Execution Premium Process (XPP).  

O presente trabalho de investigação analisa a adoção do BSC pela 

Marinha, com o objetivo de contribuir para a compreensão da relação entre a 

implementação daquela metodologia e a eficiência organizacional, 

                                                           
1
 Stakeholders são os indivíduos ou grupos que dependem da organização para cumprirem 

objetivos próprios e de quem, reciprocamente, a organização depende (Johnson et al., 2009, 
p.90). 
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considerando esta associada ao conceito de produtividade e traduzida pelo 

desempenho operacional2 agregado da organização. 

Entendendo-se, estritamente, o desempenho operacional como a 

proficiência da Marinha na criação de produtos e serviços em prol do Estado e 

da sociedade, enquanto clientes externos e stakeholders de referência, propõe-

se como questão central de investigação: A implementação da metodologia 

BSC contribui para a melhoria do desempenho operacional na Marinha 

Portuguesa?3 

À relevância científica do tema acresce a atualidade da gestão dos 

serviços públicos associada à exiguidade de recursos num cenário de crise 

(Walker et al., 2010) e ao ambiente de mudança que vivem as próprias Forças 

Armadas (Agência Lusa, 2012). 

Quanto à execução da investigação, foi adotada uma forma de estudo 

exploratório, com aplicação de pesquisa multi-método qualitativa/quantitativa, 

observando os preceitos metodológicos preconizados por Saunders et al. 

(2009).  

Durante a investigação foram recolhidas opiniões de peritos, de decisores 

e dos intervenientes nos processos de gestão estratégica, tendo para tal sido 

conduzidas entrevistas e aplicado um questionário estruturado. A análise dos 

dados recolhidos foi qualitativa, sobre o conteúdo das entrevistas, e 

quantitativa, sobre os dados recolhidos através do questionário. Para a análise 

quantitativa recorreu-se à aplicação da metodologia de análise por regressão e 

por modelação de equações estruturais. 

As conclusões produzidas focam a relação entre a adoção da nova 

metodologia e os benefícios daí decorrentes em termos de eficiência e da 

melhoria do desempenho operacional da Marinha, sendo estes conciliados num 

modelo conceptual-teórico final, gerado indutivamente. 

                                                           
2
  No presente trabalho, entende-se o termo “operacional” como referente à área da gestão de 

operações, a qual trata da função organizacional de transformação de recursos disponíveis em 
bens e serviços para fornecer aos clientes externos da organização (Slack et al., 2010, p.4). 
Neste caso, o desempenho operacional agregado pode ser visto como o rácio de recursos 
utilizados versus produtos e serviços gerados (Talbot, 2010, p.34-36). 
3
 O foco da investigação é, assim, a relação do BSC com os processos de criação de produtos 

e serviços. O conceito de desempenho operacional é entendido de forma mais restrita que o 
conceito genérico de desempenho organizacional, considerando que este abrange, não só, os 
processos de criação de produtos e serviços (desempenho operacional) mas também, o 
cumprimento das missões institucionais e a criação de valor para os stakeholders. 
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Quanto ao conteúdo da presente dissertação, inicia-se com uma breve 

revisão de literatura, seguida da identificação pormenorizada das questões, 

objetivos e hipótese de investigação. É depois sintetizada a informação 

recolhida durante a investigação e formulada a respetiva análise. Elaborando-  

-se, finalmente, apreciações críticas e a produção de conclusões. 

Em anexo, juntam-se: a resenha dos instrumentos de recolha de dados, 

que inclui o guião das entrevistas e o questionário estruturado; e a estatística 

descritiva completa das respostas ao questionário, com análises estatísticas 

complementares. 

 

 

1. Breve revisão da literatura 

 

1.1 A metodologia Balanced Scorecard – conceito e evolução 

 

O BSC é uma metodologia popularizada por Robert Kaplan e David 

Norton desde o início da década de noventa. O conceito inicial localizou-se no 

campo do controlo de gestão e sistematizou, com sucesso, a avaliação do 

desempenho das empresas agregando dimensões financeiras e não 

financeiras numa só estrutura conceptual (Kaplan & Norton, 1992). 

O que Kaplan e Norton propuseram foi a conceção de um quadro 

equilibrado de avaliação do desempenho da empresa, agregando quatro 

quadrantes de desempenho, balanceando a leitura do desempenho entre 

perspetivas de curto prazo, mais relacionadas com resultados tangíveis, e as 

perspetivas de desempenho a longo prazo que se baseiam, sobretudo, no valor 

criado por recursos intangíveis (Senge, 1990, p.17; Kaplan & Norton, 1993;  

2001, p.2; 2004a). 

O BSC foi popularizado após trabalho de campo realizado por aqueles 

autores em grandes empresas norte-americanas e da publicação em 1992, na 

Harvard Business Review, do artigo “Measures that drive performance - The 

Balanced Scorecard” (Kaplan & Norton, 1992). O modelo concebido, que 

pretende avaliar o desempenho global da empresa de acordo com a sua 

estratégia e objetivos, é composto por quatro perspetivas distintas mas 
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complementares, que subentendem objetivos e indicadores que, por sua vez, 

permitem avaliar em que medida os objetivos estão a ser atingidos (Kaplan & 

Norton, 1992): 

(1) Perspetiva financeira – mostra se a estratégia da empresa está a 

remunerar os acionistas e a garantir sustentabilidade financeira.  

(2) Perspetiva do cliente – revela como os clientes percecionam a 

empresa. 

(3) Perspetiva dos processos internos – representa o grau de 

desempenho nas atividades em que a empresa deve ser excelente.  

(4) Perspetiva de inovação e aprendizagem – revela as condições da 

empresa para continuar a aprender, inovar e adaptar-se. 

Estas quatro perspetivas encontram-se interligadas numa dinâmica de 

causal, na medida em que a inovação e a aprendizagem são a base da 

melhoria de processos que, por sua vez, permitem melhorar a relação com o 

cliente, a qual cria condições para melhores resultados financeiros a longo 

prazo. O círculo fecha-se com o sucesso financeiro como garante da 

sustentação e investimento nas restantes perspetivas.  

Desta forma, as perspetivas refletem um equilíbrio (“balance”) entre o 

desempenho corrente, refletido pelos indicadores financeiros e o desempenho 

futuro que é indiciado, essencialmente, pelas perspetivas de base (de inovação 

e aprendizagem e dos processos internos).  

Em 2001, Kaplan e Norton publicaram o livro Strategy Focused 

Organization, em que o BSC é afirmado definitivamente como uma ferramenta 

de gestão estratégica. Nesta obra são identificados os cinco princípios de 

gestão da Strategy Focused Organization (SFO), considerados a base para a 

implementação bem-sucedida do BSC (Kaplan & Norton, 2001):  

(SFO1)  Mobilizar para a mudança através da liderança executiva,  

(SFO2)  Traduzir a estratégia para uma expressão operacional,  

(SFO3)  Alinhar a organização à estratégia,  

(SFO4)  Fazer com que a estratégia seja um trabalho de todos, e  

(SFO5)  Fazer com que a estratégia seja um processo contínuo. 

Esta é uma das estruturas conceptuais mais relevantes da família BSC de 

Kaplan e Norton e um dos principais modelos teóricos do tema, pois explica a 
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utilização do BSC em face da melhoria do desempenho organizacional – no 

fundo estabelecem uma justificação teórica para a aplicação da metodologia 

(Geuser, 2009).  

Os referidos cinco princípios são também um fio condutor da obra de 

Kaplan e Norton. O terceiro livro dos autores, “Strategy Maps” (Kaplan & 

Norton, 2004b), detalha o segundo princípio e explica como traduzir a 

estratégia em objetivos operacionalizáveis, causais e mobilizadores. O quarto 

livro, “Alignment” (Kaplan & Norton, 2006), foca o terceiro e o quarto princípio, o 

alinhamento interno, horizontal e vertical dentro da estrutura da organização e 

o alinhamento externo com os stakeholders, assim como, a mobilização do 

capital intangível da empresa traduzido pelas dimensões humana e cognitiva 

(Kaplan & Norton 2004a; 2008, p.VII).  

O BSC continuou a evoluir iterativamente, com a ajuda de uma crescente 

comunidade de praticantes e de investigadores, no entanto, no epicentro da 

evolução do conceito mantiveram-se Kaplan e Norton (Banchieri et al. 2011). O 

conceito, que foi maturando desde a segunda metade da década de 90, evoluiu 

claramente da esfera do controlo de gestão, como um sistema de métricas, 

para a gestão estratégica, como um sistema de mobilização organizacional 

(Kaplan & Norton, 1996; 2004b, p.5). 

Quanto ao livro mais recente publicado pelos referidos autores, “The 

Execution Premium, Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage” 

(Kaplan & Norton, 2008), aborda a gestão contínua e deliberada da estratégia, 

que combinada com a autoavaliação assertiva do desempenho, permite à 

organização operacionalizar a sua estratégia. Esta operacionalização vai além 

da alocação de recursos às iniciativas de impacto estratégico e engloba a 

melhoria de processos e a gestão dos recursos de forma adaptativa, 

concorrendo diretamente para a obtenção dos objetivos organizacionais 

através da proficiência operacional – significando ligar a gestão estratégica à 

gestão e à execução das operações. 

Nesta última obra, todo o caminho evolutivo da metodologia BSC é 

enquadrado num sistema de gestão estratégica denominado “Execution 

Premium Process” (XPP), no qual o BSC é desenvolvido, aplicado e melhorado 
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em ciclos estratégicos – em que se procuram alinhar estruturas, 

comportamentos e recursos de acordo com as prioridades estratégicas. 

O sistema XPP é focado na governação da gestão estratégica da 

organização, alinhada com a gestão das operações, ou seja, na qual o foco é a 

verdadeira operacionalização da estratégia, de modo a que todas as atividades 

estratégicas e operacionais resultem num efeito sinérgico em todas as 

dimensões e temas estratégicos (Kaplan & Norton, 2008, pp.1,32). Trata-se, 

então, de fazer com que a estratégia balanceada seja executada e governada 

como um processo contínuo, abrindo a porta para um sucesso competitivo 

duradouro – dimensão última do sucesso estratégico (Johnson et al, 2009, 

pp.147, 157).  

O modelo XPP compreende seis fases (Kaplan e Norton, 2008):  

(1) Desenvolver a estratégia – considerando a estratégia existente e os 

ambientes interno e externo. 

(2) Traduzir a estratégia – desenvolvimento do mapa da estratégia. 

(3) Alinhar a organização. – alinhamento de unidades e colaboradores 

com a estratégia definida. 

(4) Planear as operações – formulação da estratégia de operações e 

ligação do orçamento à estratégia. 

(5) Monitorizar e aprender – revisões periódicas da estratégia e das 

operações. Neste ponto reinicia-se o ciclo com o re-desenvolvimento 

evolutivo da estratégia. 

(6) Testar e adaptar – validação da estratégia implementada e introdução 

de adaptações. 

Está incluída no XPP a ideia de melhoria contínua, associando a gestão 

estratégica à melhoria de processos, característica típica dos programas de 

qualidade centrados na gestão de operações. Não é de estranhar, por isso, que 

o XPP tenha sido reconhecido pelo próprio Robert Kaplan como uma “teoria de 

tudo”: “(…) the strategy execution management system (…) encompasses not 

only management accounting and control, but also quality management, 

beyond budgeting, strategy formulation, activity-based costing, analytics, 

operational dashboards and management by objectives. So it integrates a 
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whole suite of management tools in a comprehensive and closed-loop system 

that links strategy and operations.” (Journal of Accountacy, 2008). 

O XPP é assim um culminar do caminho evolutivo da metodologia BSC, 

que se assume agora como uma metodologia e um sistema de gestão 

estratégica (Speckbacker et al, 2003, citado por Geuser, 2009) e que enquadra 

a adaptação contínua da organização ao seu ambiente externo e a ligação da 

estratégia às operações (Banchieri et al, 2011). 

 

1.2 A utilidade do Balanced Scorecard  

 

Embora o grande volume de obras publicadas sobre o tema seja 

essencialmente de natureza normativa, existe já um considerável número de 

evidências empíricas recolhidas acerca dos benefícios do uso do BSC sobre o 

desempenho organizacional (Lipe & Salterio, 2000; Ittner et al., 2003; 

Speckbacher et al., 2003; Braam & Nijssen, 2004; Papalexandris et al., 2005). 

Quanto à categorização dos benefícios organizacionais identificados, 

podem-se enquadrar em três tipologias fundamentais: 

 Processos informacionais, que sustentam a aprendizagem 

organizacional, a tomada de decisão e a função explicativa das 

perspetivas do desempenho organizacional junto de todos os membros 

da organização (Mooraj et al., 1999).  

 Processos de gestão estratégica, em que o BSC funciona como um 

sistema de implementação estratégica apoiado nas capacidades de 

diagnóstico e apoio à tomada de decisão, com impacto no desempenho 

organizacional (Aparisi-caudeli et al, 2009). Estes processos facilitam a 

tradução da estratégia em termos operacionais e em contínuo, 

promovendo o alinhamento de processos, serviços, competências e 

unidades (Geuser, 2009). 

 Resultados económicos ou operacionais, os quais podem ser 

verificados diretamente por indicadores objetivos ou inferidos a partir 

das melhorias dos processos estratégicos e informacionais (Davis & 

Albright, 2004).  
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É digno de nota o foco sobre os outputs ser ainda pouco representativo 

na bibliografia, facto relevado por Deem et al. (2010) que nota o défice de 

evidências registadas sobre os benefícios expressos em termos de resultados 

(económicos). 

Embora pareça claro existirem vantagens potenciais para a organização, 

em termos estratégicos, pela implementação do BSC, os ganhos de 

proficiência operacional estão ainda pouco estudados. Tal facto pode também 

relacionar-se com o próprio caracter altamente contingencial da implementação 

do BSC, mediado por complexos fatores comportamentais e culturais 

(Papalexandris et al, 2005; Deem et al, 2010). 

 

1.3 O Balanced Scorecard, a eficiência organizacional e a gestão de 

operações 

 

Conceptualmente, em última instância, a execução da estratégia 

organizacional traduz-se na oferta de produtos e/ou serviços a um mercado. 

Ora, o processo de transformação que permite gerar e oferecer os referidos 

produtos e serviços ao cliente corresponde à área funcional das operações 

(Slack et al, 2010, p.5).  

O conceito de eficiência organizacional que se pode estudar pelo rácio 

agregado entre outputs e inputs da organização, configura a performance do 

referido processo de transformação (Atkinson et al, 2012, pp.489-490, 515). 

Por isso, a eficiência organizacional pode ser estudada na perspetiva do 

desempenho operacional que gera o output organizacional agregado, ou seja 

aquele que é oferecido aos clientes externos da organização.  

Quer na perspetiva da adaptação ao ambiente estratégico (“market 

requirements”) quer na da exploração dos recursos disponíveis, tangíveis e 

intangíveis (“resource based view”) (Slack et al, 2010, pp.66-70), as Operações 

são centrais pelo papel de criação de valor a partir dos recursos (“inputs”) que 

é transferido para o cliente através de produtos e serviços (“outputs”). Portanto, 

a execução da estratégia passa inevitavelmente pelas operações, do que se 

infere que o BSC terá que se relacionar direta ou indiretamente com a gestão 
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das operações, ou por redução ao absurdo, seria inconsequente 

estrategicamente por não contribuir para a criação de valor pela organização. 

No livro “The Execution Premium”, Kaplan & Norton (2008), abordam 

diretamente o planeamento das operações integrado no XPP, focando dois 

elementos centrais: o alinhamento dos programas de melhoria de processos e 

o desenvolvimento de planos de capacidade e orçamentação.4  

Estas metodologias, agora integradas com o uso do BSC, cabem 

claramente dentro das funções de Planning and Control e Improvement da 

estrutura conceptual das operações de Slack et al. (2010), o que revela a 

afinidade entre o XPP e aquele modelo da gestão das operações. Tal facto 

corresponde ao desígnio dos autores do XPP em criar uma estrutura 

unificadora de gestão estratégica em torno do BSC que englobasse a melhoria 

de processos, a gestão da qualidade, o custeio baseado em atividades e o 

emprego de dashboards operacionais (Kaplan & Norton, 2008, p.31). 

De igual modo, o XPP sintetiza as perspetivas de “market requirements” e 

de “resource based view”, suprindo com a metodologia BSC e com o processo 

iterativo de gestão estratégica a necessidade que as organizações têm de se 

adaptar ao ambiente externo e de fazer uma utilização ótima dos seus 

recursos. 

 

1.4 O sector público não-lucrativo, as organizações militares e a Marinha 

Portuguesa 

 

A aplicação da metodologia BSC no sector público não-lucrativo é, 

reconhecidamente, mais complexa do que no sector empresarial em geral 

(Kaplan & Norton, 2001, p.134). As organizações estatais contêm, aliás, 

desafios intrínsecos de identificação clara dos sistemas de stakeholders, do 

significado de criação de valor e da própria gestão estratégica (Marr & 

Creelman, 2011, p.9; Weinstein & Bukovinsky, 2009).  

Não obstante as adaptações resultantes da natureza própria das 

organizações estatais, a metodologia BSC permanece inalterada nos seus 

                                                           
4
 Capítulos seis e sete do livro The Execution Premium (Kaplan & Norton, 2008). 
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processos nucleares e finalidade, aplicáveis a todos os sectores de atividade 

(Kaplan & Norton 2001, p.159). 

Sendo o BSC comprovadamente aplicável a organizações estatais (Niven, 

2008; Weinstein & Bukovinsky, 2009), no caso das organizações militares 

existem casos de sucesso, com destaque para o Exército norte-americano 

(Caterinicchia, 2002; Bush, 2005), e também casos com resultados abaixo das 

expectativas, como seja na Marinha do Reino Unido (Woodley, 2006).  

Quanto à relação entre o desempenho operacional e a gestão estratégica 

com uso do BSC nas organizações militares, de acordo com a pesquisa 

bibliográfica empreendida, aquela questão aparenta ainda não ter sido 

estudada. A eventual ligação causal ou correlacional entre a adoção do BSC e 

o desempenho operacional consubstancia-se, por isso, como uma lacuna que 

pode ser explorada. 

O campo do desempenho operacional das forças militares é, aliás, 

extraordinariamente complexo, pois estas desempenham tarefas de natureza 

muito diversa, com subespecialidades inúmeras, em ambientes de atuação 

díspares e nos quais as missões de maior importância para o Estado são 

efetuadas com periodicidade imprevisível, como sejam as atuações em 

cenários de guerra. Este carácter, de ter como competência principal a 

resposta a cenários de tipo “cisne negro”5, dificulta a avaliação de performance, 

pois torna-se difícil estimar objetivamente um valor (custo/benefício) associado 

ao fator tempo, dado que a função Procura subjacente não só é não linear mas, 

sobretudo, caótica.  

A Marinha Portuguesa é o exemplo em Portugal de uma organização 

militar que utiliza a metodologia BSC, a qual já se encontra implementada no 

contexto da gestão estratégica aos níveis corporativo e sectorial (Ribeiro et al, 

2010, pp.44-45; Marinha Portuguesa, 2011, pp.12-16). Esta adoção da 

metodologia BSC é considerada pela Marinha em sintonia com o princípio da 

boa gestão de recursos, transparente e em conformidade com a lei (Marinha 

Portuguesa, 2011, p.1). 

  

                                                           
5
 Cenários formalmente imprevisíveis; expressão popularizada por Taleb (2007). Com 

relação às organizações militares ver Taleb (2007, pp.126-127). 
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2. Base conceptual e definição das questões de investigação 

 

2.1 Definição das questões de investigação  

 

O sistema XPP, conceito mais recente da família do BSC, concebido por 

Kaplan e Norton, vem detalhar a conexão entre as áreas da gestão estratégica 

e da gestão de operações, identificando inclusive instrumentos de controlo de 

gestão adequados ao estabelecimento daquele interface (Kaplan & Norton, 

2008, pp.7-18). Os autores referem exemplos ilustrativos em várias empresas 

(Kaplan & Norton, 2008, pp.160-171), no entanto, não são mencionados 

exemplos no sector não-lucrativo nem os desafios particulares que este pode 

representar ao nível do alinhamento da gestão de operações através do XPP.  

Em Portugal, a Marinha implementou desde 2011 um processo 

compreensivo de gestão estratégica baseado no XPP e construído em torno da 

metodologia BSC. Este processo envolve todos os sectores da organização e 

pretende operacionalizar a política de gestão promulgada pelo comando da 

Marinha com uma abordagem compreensiva de mudança organizacional e uma 

concretização técnica cuidada (Palladium Group, 2010; Estado-Maior da 

Armada, 2011a). 

Dada a complexidade organizacional e sistémica que caracteriza a 

Marinha Portuguesa, a implementação do BSC é uma oportunidade para o 

alinhamento interno e para uma melhoria da cadeia de valor da organização 

que resulte no aumento do valor disponibilizado à sociedade – materializado 

pela melhoria do balanço entre os benefícios proporcionados pelos produtos e 

serviços gerados e os correspondentes recursos absorvidos pela organização 

(Estado-Maior da Armada 2011b).  

Tratando-se assim, num sentido estrito, o desempenho operacional 

duma organização militar como a eficiência e eficácia 6  na produção e 

disponibilização de produtos e serviços ao Estado e à sociedade, como 

stakeholders primordiais (Moynihan & Andrews, 2010, p.64; Slack & Lewis, 

                                                           
6
 O conceito de “eficácia” refere-se aqui à medida em que os produtos e serviços gerados 

correspondem aos padrões estabelecidos pela estratégia da organização, os quais por sua 
vez, subentendem uma síntese deliberada entre drivers de mercado, de recursos, operacionais 
e estratégicos (Moynihan & Andrews, 2010, p.64; Slack et al, 2010, p.66). 
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2008, p.29; Slack et al, 2010, p.26), no que diz respeito à utilização do BSC no 

âmbito do sistema de gestão estratégica da Marinha, emerge como questão de 

investigação principal: 

 A implementação da metodologia BSC contribui para a melhoria 

do desempenho operacional na Marinha Portuguesa? 

E desta derivam duas questões: 

 Como é que a metodologia BSC promove a melhoria do desempenho 

operacional na Marinha Portuguesa? 

 No contexto do sistema de gestão estratégica da Marinha Portuguesa, 

quais os instrumentos de gestão associados ao BSC, úteis para 

promover a eficiência e eficácia da gestão de operações?  

Os alicerces teóricos que se propõem para a exploração das questões 

levantadas encontram-se nas áreas de estudo da Gestão Estratégica, do 

Controlo de Gestão e da Gestão de Operações incluindo, nomeadamente, os 

seguintes modelos teóricos de referência: 

 O Execution Premium Process como sistema que permite a 

operacionalização da estratégia (Kaplan & Norton, 2008).  

 Os cinco princípios de gestão da Strategy Focused Organization 

(Kaplan & Norton, 2001), cuja aplicação aumenta a probabilidade de 

sucesso da utilização do BSC na melhoria da performance 

organizacional (Geuser 2009). 

 O modelo sistémico da Gestão de Operações apresentado por Slack et 

al. (2010), que relaciona os inputs e outputs da organização através de 

um sistema de transformação interno que é gerido nas funções de 

design, planeamento, controlo e melhoria das operações. 

O modelo XPP e os princípios da Strategy Focused Organization 

enquadram a exploração das três questões, observando a metodologia 

aplicada por Geuser (2009) no contexto empresarial. Os modelos da área de 

gestão de operações enquadram, essencialmente, a exploração da segunda e 

terceira questões. 
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2.2 Hipótese de investigação  

 

Com base na revisão de literatura e no enquadramento teórico, 

complementados pela recolha exploratória de dados acerca do sistema de 

gestão estratégica da Marinha Portuguesa, foi levantada uma hipótese que 

traduz a questão principal de investigação: 

 

Figura 1 – Hipótese 

Hipótese: A adoção da metodologia BSC contribui para a melhoria do 

desempenho operacional da Marinha Portuguesa. 

 

2.3 Delimitação do conceito de “desempenho operacional”  

 

O conceito de desempenho operacional é central nas questões em estudo 

e, já tendo sido citado a propósito das questões de investigação, torna-se 

conveniente elaborar uma delimitação mais precisa.  

Como ponto de partida, assume-se o conceito de desempenho 

operacional como mais restrito que o conceito genérico de desempenho 

organizacional, na medida em que este abrangerá, não só, a criação proficiente 

de produtos e serviços (o desempenho operacional) mas também, e sobretudo, 

o cumprimento das missões institucionais. Entende-se, também, que o 

desempenho organizacional engloba uma semântica muito mais lata que pode 

ser modelada de variadas formas, nomeadamente, por modelos difusos de 

capacidades e indicadores de desempenho (Talbot, 2010, pp.146-147).7  

O foco assumido de estudo é, então, o processo de criação de produtos e 

serviços (outputs), sem considerações sobre os resultados que estes causam 

                                                           
7
 Note-se que, no sector privado, muitas vezes, os resultados económicos são entendidos 

como indicadores primordiais do desempenho organizacional, por exemplo pelas abordagens 
de shareholder value ou pela metodologia Economic Value Added. No entanto, no sector 
público estas abordagens têm uma aplicabilidade muito limitada (Talbot, 2010, p.154). Daí a 
opção pelo foco restrito sobre os processos operacionais de criação de produtos e serviços. 



 ISEG – Trabalho Final de Mestrado 
O Balanced Scorecard e a melhoria de desempenho da Marinha Portuguesa 

 
 

14 
 

em benefício do Estado de da sociedade (outcomes) 8. Deixam-se, portanto, 

fora do estudo quaisquer apreciações sobre competitividade, por extravasarem 

o perímetro estrito da eficiência organizacional e da produtividade. 

Assim, para efeitos do presente estudo, assume-se como definição do 

conceito de “desempenho operacional da Marinha Portuguesa”: 

 As dimensões de eficiência e eficácia do processo agregado de 

transformação pelo sistema produtivo da Marinha que tem como output 

os produtos e serviços oferecidos ao Estado e à sociedade e como 

input os recursos internos e externos, disponíveis à organização 

(Moynihan & Andrews, 2010, p.64; Slack & Lewis, 2008, p.29; Slack et 

al, 2010, p.26). 

A dimensão de eficiência traduz a razão económica entre os inputs e 

outputs do sistema de transformação, cuja otimização significa aumentar o 

output relativamente ao input. Sendo que os termos input e output têm 

significado agregado e dimensões quantitativas e qualitativas. 

A dimensão de eficácia traduz a medida em que o output gerado tem o 

perfil determinado pela business strategy correspondente. Subentendendo-se 

que o produto operacional deve satisfazer os requisitos estratégicos, 

nomeadamente, os fatores críticos de sucesso definidos pela própria 

organização.  

 

2.4 O modelo conceptual de análise 

 

O contexto teórico que enquadra as questões de investigação foi 

compilado num modelo conceptual que relaciona a melhoria do desempenho 

operacional com a adoção do BSC. Este modelo culmina com o conceito de 

melhoria do desempenho operacional e contém três outros conceitos que 

podem ser entendidos como causais ou condicionantes do impacto positivo do 

BSC sobre o output operacional. 

                                                           
8

 Talbot (2010, p.175, 181) diferencia claramente os conceitos de outputs e outcomes, 

descrevendo os outputs como produto direto da atividade das organizações e os outcomes os 
efeitos daqueles sobre a sociedade e outros stakeholders, observáveis através de indicadores 
indirectos (por exemplo, taxas de criminalidade, desemprego, etc). 
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Assim e com base na teoria, assumem-se como dimensões do conceito 

de melhoria do desempenho operacional para as quais o BSC contribui: 

 A otimização da cadeia de valor, que resulta numa maior transferência 

de valor para o Estado e para a sociedade. Incluindo: 

 Melhorias de economia e eficiência. 

 Melhorias de funcionalidade e qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos. 

 A melhoria observada dos indicadores correspondentes às perspetivas 

de topo do mapa da estratégia da Marinha, que corporizam o 

cumprimento de metas pré-definidas relacionadas com objetivos 

operacionais e com o cumprimento de missões (representativas, 

portanto, do output organizacional). 

Estas dimensões, que constituem o ponto culminante da investigação, 

têm a montante, como conceitos causais ou condicionantes:  

 As cinco dimensões da Strategy Focused Organization, como pré-

condições do sucesso do BSC. 

 O sucesso da metodologia BSC como gerador de valor para a 

organização. 

  A influência efetiva da estratégia sobre a gestão das operações nas 

funções de design, planeamento, controlo, melhoria de processos e 

melhoria do desempenho - através de processos e instrumentos de 

gestão dedicados e eficientes. 

 
Figura 2 – Modelo conceptual de análise 
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Dimensões do modelo conceptual de análise 
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O modelo conceptual de análise contém a cadeia de prova que permite 

validar a hipótese proposta, através da verificação de inter-relações 

significativas entre os conceitos. O modelo tem como ponto de partida o 

conceito SFO e culmina com a verificação do conceito de Melhoria do 

Desempenho Operacional da Marinha. 

Considerando a hipótese como o foco da investigação, o modelo 

conceptual constitui a chave de análise da problemática que permite criticar a 

hipótese e responder às questões de investigação.  

As dimensões conceptuais representadas na Figura 3 foram derivadas do 

estudo de Geuser (2009) relativamente aos constructos de Strategy Focused 

Organization e BSC Implementado com Sucesso. Quanto às dimensões do 

conceito de Ligação do BSC à Gestão de Operações, foram derivadas dos 

inputs e das activities do modelo sistémico da gestão de operações proposto 

por Slack et al. (2010). Já o conceito de Melhoria do Desempenho Operacional, 

engloba as dimensões de eficiência e eficácia (Moynihan & Andrews, 2010, 

p.64) e, ainda, o cumprimento de objetivos pré-estabelecidos, os quais estão 

explicitados nos próprios mapas da estratégia da Marinha.9  

No tocante aos indicadores necessários para avaliar as dimensões do 

modelo proposto, a observação do desempenho operacional, tal como do 

sucesso da implementação do BSC, foi efetuada através de indicadores 

subjetivos representativos da autoperceção organizacional, recolhidos em 

entrevistas e questionários autoadministrados. A autoperceção é, aliás, 

assumida como um indicador válido de desempenho segundo vários autores 

(Deem et al. 2010; Fey & Denison, 2003; López et al., 2004)10. 

A avaliação do desempenho não foi tentada por metodologias 

quantitativas, como por exemplo através de modelos de Data Envelopment 

Analysis ou por outros métodos paramétricos (Tofallis, 2001). À partida, um 

modelo quantitativo representativo do desempenho agregado de um ramo das 

                                                           
9
 Não foi adoptada a conceptualização multidimensional de Slack et al (2010, pp.40-54) relativa 

aos objectivos de desempenho da gestão de operações (qualidade, velocidade, confiabilidade, 
flexibilidade e custo), por se considerar que aquela maior riqueza conceptual exigiria uma maior 
complexidade empírica. Preferiram-se, assim, dimensões de eficiência e eficácia, para um 
modelo de análise mais parcimonioso. 
10

 “(…) The dependent variable in this study was BSC effectiveness, which was measured by 
self-assessment. It is appropriate to use such a measure for this variable since it has been 
found that subjective measures of performance correlate with objective measures.” (Deem et al, 
2010, p.34).  
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Forças Armadas seria de tal forma complexo que a sua operacionalização seria 

difícil e, por outro lado, a dependência de múltiplos pressupostos 

sistematizados num modelo prescritivo levantariam fortes questões de validade 

interna, ao que acresce que não foi encontrado modelo semelhante na 

pesquisa bibliográfica.  

 

 

3. Resultados da pesquisa e discussão 

 

3.1 Pesquisa qualitativa: entrevistas a peritos 

 

3.1.1 Método e amostra 

 

No âmbito da pesquisa qualitativa foram realizadas entrevistas a quatro 

oficiais do Núcleo de Consultoria Interna (NIC), ao Diretor da Direção de 

Análise e Gestão da Informação (DAGI), ao Chefe da Divisão de Planeamento 

do Estado-Maior da Armada (EMA) e a dois consultores externos, pertencentes 

ao Palladium Group. Todos estes entrevistados estiveram diretamente 

envolvidos no projeto de desenvolvimento e implementação do BSC na 

Marinha. As referências das entrevistas realizadas estão na bibliografia e o 

guião utilizado é apresentado no Anexo B. 

O conteúdo das respostas foi analisado face ao modelo de análise 

teórico, através de uma análise de conteúdo horizontal simples. Resultou da 

análise uma perspetiva, sobretudo, descritiva do processo de implementação 

do BSC e dos resultados obtidos, assente nas perceções de peritos que 

estiveram directamente envolvidos. 

  

3.1.2 Análise das opiniões recolhidas nas entrevistas 

 

Quanto à perceção de sucesso na implementação do BSC na Marinha. 

A adoção do BSC pela Marinha foi relatada por todos os entrevistados 

como claramente vantajosa em termos de custo/benefício agregado.  
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“A implementação do BSC, até agora, é um sucesso a todos os níveis 

organizacionais envolvidos” (Henriques, 2012) e “a relação custo-benefício é 

muito vantajosa para a Marinha” (Pereira, 2012). 

As principais vantagens organizacionais relatadas pela adoção do BSC 

são no âmbito do alinhamento, comunicação interna, controlo e cultura 

organizacional. É assumido que, embora não tenha sido reforçada a 

autonomização estratégica dos diferentes sectores, resultou uma maior 

iniciativa e proatividade por parte da gestão sectorial, incentivada pela clara 

definição de objetivos e pelo reforço duma cultura de responsabilização 

individualizada.  

“Não houve variação na autonomia dos sectores, houve sim um aumento 

de transparência que incentiva a execução” (Pinto, 2012)  

Os fatores críticos de sucesso da implementação do BSC foram 

claramente identificados internamente pela própria Marinha, segundo Pereira 

(2012): 

 O “compromisso da gestão de topo da Marinha.” 

 A “massa crítica de pessoal conhecedor e recetivo às inovações do 

sistema de gestão estratégica.” 

 A “comunicação interna que informou e envolveu os membros da 

organização.” 

 A “atuação do Núcleo de Consultoria Interna”, como dinamizador do 

processo de construção da estrutura do sistema. 

 A “aplicação informática, concebida pela Direção de Análise e Gestão 

da Informação”, que suporta o sistema de gestão estratégica. 

 

Quanto ao contributo das dimensões da Strategy Focused Organization 

para o sucesso da implementação do BSC. 

Liderança executiva: É um facto relatado unanimemente que a liderança 

da Marinha exerceu uma influência dinamizadora ativa e eficaz.  

“Houve um envolvimento decisivo da liderança da Marinha (…), CEMA, 

SCEMA e SSTI e também das chefias sectoriais” (Pinto, 2012). 

Tradução da estratégia para termos operacionais: O BSC é visto como 

razoavelmente alinhado com o pensamento estratégico corporativo e sectorial. 



  ISEG – Trabalho Final de Mestrado 
O Balanced Scorecard e a melhoria de desempenho da Marinha Portuguesa 

 

20. 

O que alicerça a expectativa de que o BSC vai, de facto, impactar na tomada 

de decisão e gestão a médio/longo prazo. É considerado, no entanto, que a 

tradução da estratégia poderá e deverá ser melhorada, podendo beneficiar do 

alargamento do BSC a escalões hierárquicos subsectoriais. 

Alinhamento: O esforço de alinhamento é relatado como tendo sido 

empreendido quer em forma quer em conteúdo, horizontal e verticalmente. 

Subentendendo-se que as perspetivas sectoriais são complementares entre si 

e contribuem para os objetivos corporativos. 

Estratégia como responsabilidade de todos: O plano de comunicação que 

acompanhou o processo de implementação do BSC envolveu toda a 

organização, oficiais, sargentos e praças. Este materializou um grande esforço 

de envolvimento global da organização e continua actualmente em 

desenvolvimento. 

“[O plano de comunicação] está em curso mas só vai culminar com uma 

abordagem comportamental a prazo mais alargado” (Francisco et al, 2011). 

É, sobretudo, relatado que a responsabilização atribuída individualmente, 

referente a cada objetivo e indicador, reforçou decisivamente o 

comprometimento, embora não tenham sido associadas políticas de 

recompensas e benefícios ao processo de implementação do BSC. 

Foi também relatado que as próprias chefias sectoriais mostram tendência 

para se apropriarem do processo, o que revela comprometimento. No entanto, 

o impacto aos escalões hierárquicos mais baixos ainda não é sensível. 

Governação da estratégia num processo contínuo:  

“A governação contínua da estratégia é o maior desafio [no âmbito da 

implementação do BSC]” (Pereira, 2012). 

Orçamentação: Foi identificado claramente que o novo sistema trouxe 

inovações às práticas de gestão de projetos intersectoriais, introduzindo 

contabilidade analítica associada a cada projeto. Este facto fez com que a 

questão da gestão financeira já não seja sentida como exclusiva da Direção 

dos Serviços Financeiros.  

“Os sectores já sentem necessidade de ter formação financeira” (Pinto, 

2012). 

A orçamentação ainda não foi ligada diretamente ao BSC, estando em 

desenvolvimento a associação dos planos anuais de atividades aos 
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orçamentos das unidades. Neste âmbito, o Enterprise Project Management 

(EPM)11 é apontado como um instrumento primordial para a centralização do 

controlo e descentralização da execução das iniciativas mapeadas pelo BSC.  

“A aplicação do EPM contribui para um controlo orçamental muito eficaz 

ao nível dos projetos” (Pinto, 2012). 

Gestão de Capacidade: O novo sistema é entendido como facilitador da 

observação do ambiente externo e do alinhamento correspondente da gestão 

estratégica, nomeadamente em termos de afetação de recursos, permitindo 

conduzir uma “gestão adaptativa de capacidades” (Pereira, 2012; Pinto, 2012). 

Desta forma, a capacidade instalada pode ser orientada seletivamente pela 

estrutura de objetivos e iniciativas integradas nos BSC. 

Não foram identificados quaisquer mecanismos de gestão contínua de 

capacidade baseada em indicadores preditivos. 

Investimentos: É afirmado que os objetivos plasmados no BSC permitem 

analisar o que concorre para as perspetivas corporativas operacional e de 

missão e daí priorizar investimentos. Desta forma, o novo sistema tem impacto 

sobre as decisões de investimento estruturantes das capacidades operacionais 

futuras da Marinha. 

Utilização de dashboards operacionais: Foi identificado que o EPM 

permite gerar dashboards, os quais podem ser utilizados para controlo 

operacional. Mas, até ao presente, aqueles dashboards têm apenas sido 

utilizados em projetos individuais, no acompanhamento da preparação de 

forças e não na execução operacional em si. 

Aprendizagem organizacional: Quanto à aprendizagem resultante da 

implementação do novo sistema, foi reportado que todo o processo será 

revertido para uma a publicação que trata da “documentação estruturante da 

estratégia naval” (PAA32), publicação que incluirá as lições aprendidas de todo 

o processo de reformulação da gestão estratégica e de implementação da 

metodologia BSC. 

Quanto à prática de benchmarking interno, esta foi afirmada como de 

grande utilidade durante a fase de implementação BSC, a qual foi liderada pelo 

                                                           
11

 O EPM é o sistema de gestão de projetos utilizado pela Marinha Portuguesa. Consiste na 
implementação da tecnologia Microsoft Enterprise Project Management na intranet da Marinha. 



  ISEG – Trabalho Final de Mestrado 
O Balanced Scorecard e a melhoria de desempenho da Marinha Portuguesa 

 

22. 

Núcleo de Consultoria Interna (NCI), equipa responsável pela coordenação da 

implementação do BSC. 

O NCI continua a reunir semanalmente e a acompanhar continuamente o 

processo de desenvolvimento e melhoria da aplicação da metodologia BSC na 

gestão estratégica da Marinha. O foco atual do NCI é, exatamente, a melhoria 

da formulação e execução dos planos anuais de atividades das unidades da 

Marinha – de forma a incrementar a eficácia orçamental. 

 

Quanto à influência do BSC sobre a gestão de operações. 

O BSC impacta sobre a gestão dos recursos organizacionais (“resource 

based view”) em termos de angariação e afetação dos mesmos. Ajuda a 

organizar os processos, permitindo “com o mesmo, fazer melhor”, numa 

perspetiva estrutural, mas, sobretudo, “ajuda a fazer as coisas certas, pois 

expressa as perspetivas principais da criação de valor pela marinha.” (Pinto, 

2012).  

“A gestão estratégica identifica o esforço de transformação necessário 

nas áreas onde se deve melhorar o desempenho”, “[por isso] dirige o esforço 

de melhoria organizacional“ (Pereira, 2012). 

 “[A] priorização da edificação de capacidades dirige um maior enfoque 

sobre os navios que têm que ser aprontados de acordo com as missões que 

têm que ser cumpridas, ao invés de aprontar tudo” (Pinto, 2012). 

Não obstante o enfoque estratégico assumido por todos os entrevistados, 

existem iniciativas concretas contidas nos BSC’s corporativo e sectoriais 

orientadas para a ampliação de capacidades operacionais e melhoria de 

desempenho operacional, como sejam: a edificação do centro integrado de 

conhecimento situacional marítimo e a centralização do treino e avaliação no 

Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval (CITAN). 

Quanto a instrumentos de gestão associados ao BSC, úteis para 

promover a eficiência e eficácia da gestão de operações, identificaram-se os 

seguintes. 

 A aplicação informática de gestão estratégica, que permite 

operacionalizar com eficácia a metodologia BSC e suportar o controlo 

de objetivos, indicadores e metas. 
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 O sistema EPM, que permite a gestão de projeto das iniciativas 

corporativas, sectoriais e intersectoriais associadas ao BSC, 

possibilitando a execução eficaz e alinhada dos projetos que 

contribuam diretamente a consecução de objetivos do BSC. 

 A expansão do BSC a níveis hierárquicos executantes, como seja à 

Flotilha ou ao Corpo de Fuzileiros, para tornar mais transparente o 

desempenho operacional. Ou, como alternativa, a implementação de 

dashboards que registem as capacidades operacionais, níveis de 

aprontamento e prontidão – estes dashboards podem ser suportados 

na plataforma de gestão estratégica e/ou no EPM. Os dashboards 

operacionais tornariam os níveis de prontidão e desempenho 

operacional transparentes. 

 

Quanto ao efeito observado da adoção do BSC sobre o desempenho 

operacional da Marinha. 

Os principais efeitos percebidos do BSC centram-se na gestão 

estratégica, aos níveis corporativo e sectorial e no alinhamento organizacional. 

É manifesta a expectativa que estas melhorias estratégicas e de alinhamento 

se traduzam em eficiência e desempenho operacional melhorados, 

principalmente, por via de uma melhor afetação de recursos às atividades que 

criam valor. 

Até ao presente, não foram sentidos benefícios em termos de 

desempenho operacional, quer em funcionalidade quer em qualidade – estes 

não são, aliás, objetivos explícitos para a introdução da metodologia BSC, nem 

resultados expectáveis a curto prazo.  

Foi relatada, no entanto, a perceção de benefícios em termos de 

economia de recursos através da gestão otimizada dos processos de gestão, 

nomeadamente, em projetos específicos de aprontamento para missões, o que 

se pode configurar como uma otimização parcial da cadeia de valor.  

Naturalmente, dado o curto período de vigência do novo sistema de 

gestão estratégica, não existe um histórico de indicadores objetivos que revele 

o impacto do BSC sobre o desempenho da Marinha. 
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“A gestão estratégica influencia o desempenho, mas não é suficiente 

para, por si só, garantir um bom desempenho. A melhoria contínua de 

processos é outra componente que tem de ser garantida.” (Pinto, 2012). 

 

3.2 Pesquisa quantitativa: aplicação de questionário estruturado 

 

3.2.1 Método e amostra 

 

Para a pesquisa quantitativa foi construído um questionário estruturado, o 

qual foi lançado aos utilizadores da plataforma informática de gestão 

estratégica da Marinha. Esta população-alvo contém todos os utilizadores com 

autorização de visualização e escrita nos BSC corporativo e sectoriais, 

incluindo todos os responsáveis por objetivos e indicadores, num total de 159 

pessoas.  

O questionário foi lançado através da intranet da Marinha e através do 

correio eletrónico institucional, tendo sido recolhidas 49 respostas, 

correspondentes a 30,8% da população.  

Especificamente, no grupo de responsáveis por indicadores e objetivos do 

BSC, que tem 67 elementos, foram obtidas 34 respostas que correspondem a 

uma taxa de respostas de 50,7%. As restantes 15 respostas foram obtidas 

entre utilizadores genéricos do sistema. 

 O questionário empregue foi adaptado a partir do trabalho de Geuser 

(2009) e contém sessenta e três indicadores em escala de Likert que permitem 

medir as dimensões e conceitos presentes no modelo de análise (Anexo A). O 

modelo do questionário consta do Anexo B e a estatística descritiva completa 

das respostas é apresentada no Anexo C.  

 

3.2.2 Resultados da pesquisa quantitativa 

 

3.2.2.1 Análise fatorial exploratória e validade dos constructos 

 

Como foi afirmado atrás, o questionário empregue foi adaptado a partir de 

Geuser (2009). Com base no trabalho deste autor consideraram-se validados 
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teoricamente, à partida, os constructos de Strategy Focused Organization e de 

BSC com Sucesso, avaliados pelas questões 1 a 17.  

Quanto aos conceitos de Ligação à Gestão de Operações e de Melhoria 

do Desempenho Operacional, introduzidos pelo presente trabalho, foram alvo 

uma análise fatorial exploratória sobre os respetivos indicadores, contidos nas 

questões 18 e 19.  

Como resultado da análise fatorial, o índice sintético relativo ao conceito 

de Ligação do BSC à Gestão de Operações foi construído apenas a partir das 

alíneas 18.1, 18.2 e 18.3, tendo sido excluídas as alíneas 18.4, 18.5 e 18.6 por 

revelarem maior proximidade com o Fator identificado nas alíneas da questão 

19 (Melhoria do Desempenho Operacional), o que colocava em questão a sua 

validade enquanto indicadores do conceito de Ligação do BSC à Gestão de 

Operações (Anexo C, Tabela C-VI, p.C7). Quanto ao índice correspondente ao 

conceito de Melhoria do Desempenho Operacional foi construído a partir das 

alíneas 19.1, 19.2 e 19.3, sem lugar a qualquer exclusão (Anexo C, pp.C6-C7). 

Relativamente à validade de todos os constructos presentes no modelo 

conceptual, todos os índices sintéticos foram gerados através do método de 

componentes principais, garantindo um mínimo de variância explicada superior 

a 50% por cada índice (Huber, 2011). Todos os índices foram, também, 

avaliados quanto à fiabilidade através do alfa de Cronbach, observando-se os 

critérios citados por Peterson (1994, pp.381, 387)(Anexo C, p.C3-C5). 

 

3.2.2.2 Observação comparada de médias12 

 

A descrição completa das médias das respostas obtidas consta do Anexo 

C. Destacam-se aqui as observações mais relevantes para a análise 

conceptual. 

Da comparação entre conceitos, nota-se não existirem diferenças 

estatisticamente significativas entre as médias dos constructos SFO, BSC com 

Sucesso e Ligação às Operações. A média da Melhoria de Desempenho não é 

                                                           
12

 As respostas a todas as questões são presumidas como tendo uma distribuição 
aproximadamente normal de acordo com o Teorema do Limite Central (Newbold et al, 2010, 
p.274-280).   
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de todo comparável com as restantes dada a formulação da questão 19, que 

mede aquele constructo, ser distinta semanticamente.  

Relativamente às questões que compõem o constructo BSC com 

Sucesso, a dimensão Balanço custo/benefício é a que apresenta média mais 

elevada, refletindo a opinião geral positiva sobre o valor agregado da adoção 

do BSC pela Marinha. A Autonomização Funcional é a única com diferença 

significativa de média (p<0,1) para as restantes, no caso, valorizada de forma 

inferior – facto já assinalado nas entrevistas realizadas.   

Relativamente às dimensões da SFO, destaca-se o facto de a Liderança 

Efetiva (SFO1) apresentar a média mais elevada enquanto a Governação 

Contínua (SFO5) apresenta uma das mais baixas.  

Finalmente, a ausência de diferenças significativas entre as dimensões 

que compõem o conceito de Melhoria de Desempenho Operacional significa 

que, como resultado da adoção do BSC, não foi notada uma melhoria de 

eficiência, mais que a melhoria de capacidades ou de eficácia operacionais. 

Este facto contraria a tendência encontrada nas entrevistas, que indicava 

possíveis ganhos de eficiência. 

 

3.2.2.3 Análise por modelação de equações estruturais. 

 

Para a análise de associação foram gerados índices sintéticos 

normalizados, através do método dos componentes principais. Estes foram, 

então, modelados com o software AMOS 20.0.  

O modelo conceptual de análise, com todos os conceitos e dimensões, 

não pode ser estimado, visto a amostra disponível ser de apenas quarenta e 

nove observações, o que obrigou à criação de um modelo simplificado, para 

cumprir os requisitos teóricos de validade desta metodologia face ao tamanho 

da amostra (Marôco, 2010, p.26). 

Antes da estimação do modelo foram verificados os restantes 

pressupostos para este tipo de análise (Marôco, 2010, p.57-66), 

nomeadamente a verificação de normalidade multivariada e da ausência de 

multicolinearidade13 e de outliers multivariados.  

                                                           
13

 Para cada modelo, foi verificada a não-multicolinearidade dos índices utilizados sob os 
critérios de Tolerância>0,2, VIF<5 e coeficientes de correlação<0,8 (Pestana & Gageiro, 1998). 
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Decorrente da análise de outliers através do software AMOS, sob o 

critério das distâncias de Mahalanobis (Marôco, 2010, p.65), foram retiradas 

duas observações da análise por equações estruturais e de associação 

(passando-se a trabalhar uma amostra com 47 observações). 

O modelo estimado, representado na página seguinte (Figura 4), 

demonstra um bom ajustamento apesar do tamanho reduzido da amostra (χ2/df 

=2,41; p<0.05; NFI=0,92; CFI=0,95)14. Oferece, por isso, evidências estatísticas 

relevantes para a apreciação do modelo conceptual de análise.  

A única medida comum de ajustamento que apresenta valores subótimos 

é a RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), que deveria ser, 

desejavelmente, de valor inferior a 0,1. No entanto, à luz da dimensão da 

amostra e do propósito exploratório do estudo, considera-se que esta medida 

de ajustamento, por si só, não enfraquece o mérito e a validade exploratória do 

modelo. 

 

 

                                                           
14

 De acordo com os critérios mencionados por Marôco (2010, p.51). 

Figura 4 – Output AMOS do modelo simplificado 

(χ
2
/df=2,41; p<0.05; NFI=0,92; CFI=0,95; RMSEA=0,17; p(RMSEA<0,17)=0,06) 
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Tabela I – Efeitos totais estimados (diretos e indiretos) por modelação de equações estruturais 

Variáveis 
Dependentes 

Variáveis Independentes 

Conceito SFO SFO5 
Ligação à Gestão 

de Operações 
BSC com Sucesso 

Ligação à Gestão de 
Operações 

- 0,71 - - 

BSC com Sucesso 0,72 - - - 

Melhoria do 
Desempenho 
Operacional 

0,22 0,41 0,58 0,30 

Do modelo estimado, emerge como cadeia principal de associação 

explicativa da Melhoria do Desempenho Operacional: SFO ↔ SFO5 → Ligação 

às Operações → Melhoria de Desempenho. Os efeitos totais estimados 

confirmam o conceito SFO como explicativo do BSC com Sucesso, e, por outro 

lado, destacam a Ligação à Gestão de Operações e a Governação Contínua 

(SFO5) como as variáveis de maior influência sobre a Melhoria do 

Desempenho Operacional. 

 

3.2.2.4 Análise por correlação e regressão 

 

Para complementar e explorar os resultados obtidos através da 

modelação de equações estruturais, foram realizadas análises correlação linear 

simples e de regressão linear múltipla, com o software SPSS 20.0.  

Tabela II – Correlações entre os constructos do modelo conceptual  

Nota: n=47, p<0,001 em todas as correlações 

A análise de correlação linear simples revela que todos os constructos 

estão significativamente correlacionados (p<0,001). Os índices de correlação 

mais elevados correspondem às relações diretas presentes no modelo 

conceptual: Conceito SFO ↔ BSC com Sucesso; Conceito SFO ↔ SFO5; 

SFO5 ↔ Ligação às Operações; Ligação às Operações ↔ Melhoria de 

 

Conceito 

BSC com 

Sucesso 

Conceito 

SFO 

Governação 

Contínua  

(SFO5) 

Ligação às 

Operações 

Conceito SFO 0,72    

Governação Contínua (SFO5) 0,42 0,69   

Ligação às Operações 0,46 0,62 0,71  

Melhoria de Desempenho 0,55 0,67 0,70 0,70 
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Desempenho. Já a Melhoria de Desempenho Operacional apresenta o menor 

índice de correlação, ainda que significativo, com o BSC com Sucesso. 

 
Tabela III – Análise de regressão da Melhoria do Desempenho Operacional 

A análise de regressão linear múltipla sobre a Melhoria do Desempenho 

Operacional vem confirmar e reforçar parcialmente os resultados do modelo de 

equações estruturais. São relevadas as variáveis Ligação à Gestão de 

Operações e Governação Contínua como explicativas da Melhoria do 

Desempenho Operacional. No entanto, o BSC com Sucesso não aparece aqui 

como variável independente significativa (p>0,1). 

Tabela IV – Análise de regressão da Ligação à Gestão de Operações 

A análise de regressão com os cinco princípios SFO como variáveis 

independentes da Ligação à Gestão de Operações mostra que o princípio de 

Governação Contínua (SFO5) é o único significativamente correlacionado com 

aquele conceito.  

Em contraste, os princípios associados significativamente ao BSC com 

Sucesso são a Liderança Efetiva (SFO1) e o Alinhamento (SFO 3). Tal indicia 

Variável dependente: 
Melhoria do Desempenho Operacional 

Variáveis independentes: 
Resultados do modelo: 

β a t (43) P 

Ligação à Gestão de Operações 0,366 2,418 0,020 

Governação Contínua (SFO5) 0,379 2,032 0,048 

Conceito de BSC com Sucesso 0,205 1,454 0,153 

Conceito SFO 0,126 0,572 0,570 

F(4,43)=18,19 ; p<0,001 ;  R
2

a=0,59 

Variável dependente: 
Ligação à Gestão de Operações 

Variáveis independentes: 
Resultados do modelo: 

β a t (42) P 

SFO1 Liderança 0,093 0,592 0,557 

SFO2 Tradução 0,138 0,948 0,349 

SFO3 Alinhamento -0,153 -1,110 0,273 

SFO4 Envolvimento 0,232 1,463 0,151 

SFO5 Governação Contínua 0,562 3,659 0,001 

F(5,42)=11,30 ; p<0,001 ;  R
2

a=0,52 
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que as dimensões SFO que mais contribuem para a ligação efetiva do BSC às 

operações (SFO5) e, portanto, para um desempenho operacional melhorado 

podem ser distintas das mais relacionadas com o sucesso na implementação 

do BSC (SFO1 e SFO3).  

Tabela V – Análise de regressão do conceito de BSC com Sucesso 

Como conclusão empírica, pode-se afirmar que a principal variável 

explicativa da Melhoria do Desempenho Operacional é a Ligação à Gestão de 

Operações, medidas de associação fortes e significativas (Tabela I, Tabela II e 

Tabela III). Por outro lado, o BSC com Sucesso aparece correlacionado 

significativamente com a Melhoria de Desempenho Operacional (Tabela I), 

apresentando, no entanto, um índice de correlação claramente inferior ao 

observado entre a Melhoria de Desempenho Operacional e a Ligação à Gestão 

de Operações e não aparecendo como significativo na análise de regressão 

(Tabela III).  

Finalmente, os fatores SFO que aparecem significativamente associados 

ao BSC Implementado com Sucesso são a Liderança Efetiva e o Alinhamento 

(Tabela V), enquanto o fator significativamente associado Ligação à Gestão de 

Operações é a Governação Contínua (Tabela IV). 

 

3.3 Discussão  

 

Perante os resultados qualitativos e quantitativos obtidos, pretende-se 

elaborar uma análise crítica integrada, baseada na triangulação dos métodos 

utilizados, que permita obter respostas válidas às questões de investigação. 

Variável dependente: 
BSC Implementado com Sucesso 

Variáveis independentes: 
Resultados do modelo: 

β a t (42) P 

SFO1 Liderança 0,364 2,272 0,028 

SFO2 Tradução 0,080 0,538 0,594 

SFO3 Alinhamento 0,307 2,185 0,034 

SFO4 Envolvimento 0,024 0,149 0,882 

SFO5 Governação Contínua 0,181 1,152 0,256 

F(5,43)=10,5; p<0,001 ; R
2

a=0,50 



  ISEG – Trabalho Final de Mestrado 
O Balanced Scorecard e a melhoria de desempenho da Marinha Portuguesa 

 

31. 

Começa-se por assinalar a representatividade relativa da amostra que, 

embora retirada de uma população restrita (159 utilizadores), considera-se que 

representa as perceções da comunidade de peritos internos e de utilizadores 

do sistema de gestão estratégica da Marinha. Estas perceções foram 

levantadas pelas entrevistas conduzidas a elementos-chave do processo de 

implementação do BSC e através das respostas obtidas ao questionário 

estruturado, as quais abrangem mais de metade (50,7%) dos responsáveis por 

objetivos e indicadores representados nos BSC corporativo e sectoriais.  

Também, a dimensão da amostra utilizada para a análise quantitativa, 

com 49 respondentes, embora reduzida, permitiu resultados relevantes dentro 

do âmbito de um estudo exploratório, quer através da metodologia de 

modelação de equações estruturais quer pelas análises de regressão cujo 

poder estatístico já é considerável perante o número de observações 

modeladas (n=47).  

Em termos dos resultados da pesquisa, relativamente à apreciação global 

sobre a adoção do BSC, esta pode ser descrita como um sucesso, na medida 

em que se mostra vantajosa em termos de custo-benefício agregado para a 

Marinha. Em termos concretos, para o sucesso do BSC na Marinha, o apoio da 

liderança corporativa revelou-se como a dimensão mais significativa (Tabela V 

e ponto 3.1.2 – “Análise das opiniões recolhidas nas entrevistas”, pp.18-19).  

Os benefícios organizacionais mais notados, resultantes da adoção do 

BSC são a melhoria dos processos comunicacionais internos, o alinhamento 

estratégico vertical entre os níveis corporativo e sectorial e o envolvimento 

organizacional abrangente na implementação da estratégia, assente numa 

cultura de responsabilização – mais do que a autonomização dos diversos 

sectores (Tabela V e ponto 3.1.2 – “Análise das opiniões recolhidas nas 

entrevistas”, p.19). 

Se a perceção sobre o custo/benefício agregado da adoção do BSC 

parece unânime, já o impacto sobre o desempenho operacional da Marinha é 

menos claro, sendo percebido, sobretudo, como decorrente da melhoria de 

eficiência organizacional na alocação de recursos, quer por alinhamento 

estratégico das mesmas, quer por melhor controlo estratégico (ponto 3.1.2 – 

“Análise das opiniões recolhidas nas entrevistas”, pp.22-23). 
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Em termos quantitativos, a Melhoria do Desempenho Operacional, como 

variável dependente, aparece explicada diretamente por dois conceitos: 

 Principalmente, pela Ligação do BSC às funções de gestão de operações, 

conceito com o qual apresenta forte correlação (r =0,58, p<0,001) (Tabela 

III e Tabela I); 

 Complementarmente, pelo Sucesso da implementação do BSC (r =0,30, 

p<0,01) (Tabela III e Tabela I) – associação que aparece menos 

significativa e com índices inferiores no modelo de equações estruturais e 

na análise de correlação (Tabela I e Tabela II), não sendo, inclusive, 

detetada como significativa pela análise de regressão linear (Tabela III). 

Denota, ainda, um efeito total sobre a Melhoria de Desempenho inferior 

ao da Governação Contínua 0,30 versus 0,42 (Tabela I). 

Esta apreciação é coerente com a perceção de que o BSC não garante 

por si melhores produtos e serviços (ponto 3.1.2 – “Análise das opiniões 

recolhidas nas entrevistas”, pp.23-24).  

Dado o pouco tempo decorrido desde a adoção do novo sistema de 

gestão estratégica, os benefícios potenciais ainda não estão definitivamente 

concretizados. As expectativas são elevadas mas o sistema continuará a sofrer 

ampliações, como seja a extensão do BSC a novos escalões hierárquicos, e 

melhorias, como sejam as decorrentes das revisões periódicas operacionais e 

estratégicas. 

Concretamente, a Ligação do BSC à Gestão de Operações parece ser 

explicada significativamente pelo Conceito SFO, particularmente, pela 

dimensão Governação Contínua. Tal é confirmado através da modelação de 

equações estruturais (Tabela I), da análise de regressão (Tabela III) e da 

correlação linear simples (Tabela II).  

Também nas entrevistas a peritos, a perceção do desenvolvimento da 

dimensão de Governação Contínua aparece, de facto, associada à ligação à 

Gestão de Operações e à obtenção de um desempenho operacional 

melhorado, tendo sido inclusivamente apontados instrumentos de gestão 

vocacionados para o aprofundamento desta ligação funcional (título “Influência 

do BSC sobre a gestão de operações”, pp.22-23). Está, aliás, a ser 

desenvolvida a ligação do BSC à orçamentação anual das unidades, o que 

traduz a edificação concreta duma ligação efetiva entre a gestão estratégica e 
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os níveis operacionais da organização (título “Governação da estratégia num 

processo contínuo”, p.20). 

Em termos concetuais, pode-se considerar que o modelo de análise é 

validado pelos resultados da investigação. A Melhoria do Desempenho 

Operacional aparece, portanto, dependente da Governação Contínua da 

estratégia e da efetiva Ligação do BSC às funções da Gestão de Operações. 

Sendo este efeito complementado pela influência do BSC Implementado com 

Sucesso. 

Em termos empíricos, no caso da Marinha, considera-se que se 

desenvolveu o conceito de Strategy Focused Organization, com enfase nas 

dimensões de mobilização para a mudança através da liderança executiva 

(SFO1), de tradução da estratégia para termos operacionais (SFO2) e de fazer 

com que a estratégia seja um trabalho de todos (SFO4), que facilitaram a 

edificação com sucesso do novo sistema de gestão estratégica.  

Por outro lado, um melhor desempenho operacional agregado, por via da 

ligação efetiva do BSC às operações, ainda não foi materializado. No entanto, 

aquela ligação aparenta estar a ser desenvolvida, nomeadamente, pelo 

aprofundamento da Governação Contínua da estratégia que engloba medidas 

que efetivam a Ligação do BSC à Gestão de Operações, donde se destaca o 

desenvolvimento no campo da orçamentação. 

 

 

4. Conclusões 

 

O presente trabalho de investigação abordou o impacto da adoção da 

metodologia BSC sobre a eficiência e o desempenho operacional da Marinha 

Portuguesa. Tomou-se, aqui, o conceito de “desempenho operacional” como a 

relação entre os recursos utilizados e as dimensões quantitativa e qualitativa 

dos produtos e serviços disponibilizados pela Marinha ao Estado e à 

sociedade. Permaneceu fora do perímetro da investigação a análise do 

conceito de “desempenho organizacional”, a qual englobaria a apreciação do 

cumprimento das missões institucionais numa perspectiva de eficácia 

organizacional e competitividade.  
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Da análise dos dados recolhidos torna-se agora possível elaborar 

respostas às questões de investigação.  

 

4.1 Resposta às questões derivadas 

 

Como é que a metodologia BSC promove a melhoria do desempenho 

operacional na Marinha Portuguesa? 

Com base na conjunção das análises quantitativa e qualitativa, 

apresentadas no capítulo 3 do presente trabalho (pp.18-33), é proposto um 

modelo conceptual que responde a esta questão derivada.  

No modelo proposto, correspondente ao modelo conceptual de análise 

confirmado pelas observações empíricas, a influência efetiva do BSC sobre 

melhoria do desempenho operacional da Marinha requer: a aplicação do quinto 

princípio da SFO, a Governação Contínua da estratégia e, também, a Ligação 

do BSC à Gestão de Operações.  

 

 

Complementarmente, o conceito de BSC Implementado com Sucesso 

contribui, também, para a Melhoria de Desempenho Operacional. Esta relação 

é menos forte e significativa que a patente entre a Melhoria de Desempenho e 

a Governação Contínua, pelo que se lhe atribui um papel complementar, ou 

eventualmente, potenciador ou moderador. Subentende-se, por isso, que o 

BSC Implementado com Sucesso contribuirá para a Melhoria do Desempenho 

Operacional mas não será suficiente, por si só, para o garantir. 

 Strategy Focused 

Organization 
(Kaplan & Norton, 2001) 

BSC implementado 

com sucesso 
(Geuser, 2009) 

Melhoria do desempenho 
operacional 

Ligação do BSC à gestão 
de operações 

(Kaplan & Norton 2008;                            

Slack et al., 2010) 

Governação contínua da 

estratégia 
(Kaplan & Norton, 2001) 

Figura 5 – Modelo conceptual proposto 
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A validação exploratória do modelo conceptual de análise decorre 

fundamentalmente dos resultados da análise representados na Figura 4 (p.27), 

que ilustram a inter-relação forte e significativa entre o conceito SFO, a Ligação 

à Gestão de Operações e a Melhoria de Desempenho Operacional. De forma 

complementar, a análise de regressão (Tabela IV, p.29) demonstra o princípio 

da Governação Contínua como o mais significativo dentro dos cinco princípios 

SFO para a Ligação do BSC à Gestão de Operações. Enquanto a análise de 

correlação releva a associação sequencial existente entre todos os constructos 

do modelo (Tabela II, p.28). 

A concretização do princípio da Governação Contínua da estratégia 

compreende a integração de múltiplas práticas, técnicas e iniciativas, como 

sejam: a orçamentação ligada ao BSC; a revisão regular de objetivos, de metas 

e da execução; e, a adoção de técnicas de custeio baseado em atividades, 

para apoio à decisão (ver título "Governação da estratégia num processo 

contínuo", p.18-19; em sintonia com Kaplan & Norton (2001)). 

No presente estado de implementação do BSC na Marinha, esta 

aproximação à governação contínua da estratégia que está a ser lançada, 

nomeadamente, através das revisões periódicas e da melhoria dos processos 

de orçamentação está ainda em fase inicial, mas apresenta grande potencial 

de expansão.  

Quanto à Ligação do BSC à Gestão de Operações, esta requer que a 

perspetiva operacional do BSC compreenda objetivos e iniciativas que 

incentivem e controlem explicitamente: a estratégia de operações, o design, o 

controlo operacional e os programas dirigidos à melhoria do desempenho 

operacional, incluindo, a gestão, melhoria e reengenharia de processos 

operacionais (Slack et al, 2010; Kaplan & Norton, 2008).  

À ligação funcional à gestão de operações pode acrescer, ainda, a 

expansão da influência do BSC a níveis subestratégicos, através da 

implementação do BSC em escalões subsectoriais como, por exemplo, no 

CITAN e/ou no Comando do Corpo de Fuzileiros.  

 

No contexto do sistema de gestão estratégica da Marinha 

Portuguesa, quais os instrumentos de gestão associados ao BSC, úteis 

para promover a eficiência e eficácia da gestão de operações?  



  ISEG – Trabalho Final de Mestrado 
O Balanced Scorecard e a melhoria de desempenho da Marinha Portuguesa 

 

36. 

Quanto a instrumentos de gestão, que associados ao BSC, podem ser 

úteis para promover a eficiência e eficácia da gestão de operações, e sejam 

adequados e exequíveis no contexto da Marinha, identificaram-se15:  

 O EPM, associado não só ao aprontamento mas também ao controlo 

da prontidão das unidades e forças e da execução operacional.  

 Os dashboards operacionais, que monitorizem os planos anuais de 

treino e os padrões de desempenho e prontidão, podendo ser 

baseados na plataforma informática EPM ou na de gestão estratégica.  

 Programas específicos de melhoria contínua de processos 

operacionais.  

 Por último, a própria metodologia BSC, aplicada a um nível 

subsectorial, aproximando-se mais dos escalões operacionais ou 

executantes. 

Estes instrumentos, programas e metodologias configuram exemplos 

concretos da ligação entre o conceito de governação contínua da estratégia e a 

gestão de operações.  

 

4.2 Apreciação crítica da hipótese de investigação 

 

Pelo exposto nos parágrafos anteriores e como crítica à hipótese 

formulada, afirma-se que esta não pode ser validada por faltarem dados 

concretos que corporizem uma cadeia de prova que associe a Adoção do BSC 

à Melhoria do Desempenho Operacional: 

 A dimensão de Governação Contínua (SFO5) apresenta uma das 

médias mais baixas dentro dos princípios SFO, significativamente 

inferior a todas as restantes com a exceção do Alinhamento 

Organizacional Interno (SFO4) (Anexo C, Tabela C-II, pp.C-3, C-4). 

                                                           
15

  Análise das opiniões recolhidas nas entrevistas, p.17, e em sintonia com a teoria (Kaplan & 
Norton, 2008, capítulos seis e sete). 

Figura 6 – Hipótese 



  ISEG – Trabalho Final de Mestrado 
O Balanced Scorecard e a melhoria de desempenho da Marinha Portuguesa 

 

37. 

 A Ligação à Gestão de Operações apresenta-se, ainda, parcialmente 

fora do perímetro do BSC, o qual tem enfase estratégico, embora 

inclua o desenvolvimento de capacidades com impacto operacional 

como sejam a melhoria de capacidades do CITAN e a construção do 

conhecimento situacional marítimo (Marinha Portuguesa, 2011). Nas 

respostas ao questionário, este conceito apresenta, aliás, a média mais 

baixa em comparação com os restantes três conceitos do modelo de 

análise (Anexo C, Tabela C-II, p.C-3). 

 Quanto à perceção positiva na dimensão de eficiência e de economia 

de recursos recolhida nas entrevistas, esta acabou por não ser 

confirmada pela análise das respostas ao questionário estruturado 

(pp.23, 24). 

 

4.3 Resposta à questão principal de investigação 

 

A implementação da metodologia BSC contribui para a melhoria do 

desempenho operacional na Marinha Portuguesa? 

Em linha com a apreciação crítica da hipótese, considera-se que, no 

presente momento, a adoção do BSC ainda não tem impacto significativo no 

produto institucional da Marinha, ou seja, na qualidade, quantidade ou no custo 

direto dos produtos e serviços gerados para os “clientes externos”. 

Não obstante não ser possível a validação presente da hipótese, 

relembra-se que a adoção do BSC pela Marinha tem cerca de um ano. 

Entretanto, o processo de implementação do BSC prossegue, focando a 

melhoria dos processos de orçamentação, a ligação sinérgica com o EPM, o 

alinhamento e afinação intersectorial e a continuação do plano de comunicação 

interna, com o objetivo de aumentar o envolvimento de todos.  

Considera-se, por isso, que a ligação da gestão estratégica ao 

desempenho operacional está a ser desenvolvida.  

Finalmente, e em termos de utilidade agregada, considera-se que o BSC 

foi implementado com sucesso, já que cria valor para a Marinha, ou seja, 

apresenta um balanço positivo em termos de custo/benefício, nomeadamente 

através da melhoria do alinhamento e da comunicação interna, de melhor 
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controlo estratégico e, sobretudo, da inseminação de uma cultura 

organizacional de ação e responsabilização.  

Existindo continuidade e sustentação do atual processo de 

implementação e desenvolvimento, espera-se que o valor criado internamente 

possa ser transferido para os stakeholders externos da organização, por uma 

Marinha mais eficiente e eficaz no cumprimento das suas missões. 

 

4.4 Oportunidades para estudo futuro  

 

Identificam-se como oportunidades para estudo futuro, a exploração 

hipotético-dedutiva do modelo conceptual, no seio da Marinha, com um 

desenho de investigação longitudinal e ênfase na observação de indicadores 

objetivos, para testar o modelo conceptual e validar as conclusões aqui 

produzidas. 

O alargamento do estudo a outras organizações, nomeadamente ao 

tecido público estatal ou empresarial português, permitiria agregar validade 

externa ao presente contributo teórico. Neste âmbito poder-se-ia ainda explorar 

a perceção de sucesso do BSC enquanto variável moderadora da influência do 

BSC sobre a Melhoria do desempenho operacional. 
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Anexo A – Instrumentos de Recolha de Dados 

 

1. Guião das entrevistas semiestruturadas  

 

Assunto: Sistema de Gestão Estratégica da Marinha e a implementação da 

metodologia Balanced Scorecard. 

Público-alvo: peritos do sistema de gestão estratégica da Marinha. 

Duração prevista: de 90 a 120 minutos. 

 

 
Parte I – Processo de implementação do BSC 

1. Qual a sua opinião geral acerca da adoção da metodologia BSC pela Marinha 

Portuguesa? 

a. Qual o propósito na origem da adoção da metodologia BSC pela Marinha? 

2. Como decorreu o processo de implementação? 

a. Quais as principais fases da implementação? 

b. Como foram articuladas? 

c. Qual foi a cronologia geral? 

Parte II – Perceção de sucesso da implementação do BSC 

3. Qual a sua apreciação sobre o sucesso da adoção do BSC pela Marinha? 

Parte III – Pressupostos da Strategy Focused Organization 

4. Quais as condições organizacionais que permitem à Marinha fazer um uso eficaz do 

BSC, no âmbito do sistema de gestão estratégica? 

Parte IV – Principais fatores do sucesso e obstáculos do processo de implementação do BSC 

5. Quais os fatores de sucesso do processo de implementação do BSC na Marinha?  

6. Quais os principais obstáculos à implementação e à eficácia do novo sistema de 

gestão estratégico? 

Parte V – Contributo do BSC para o valor e desempenho operacional da Marinha (Processos, 

instrumentos e efeitos) 

7. Qual o conceito de “desempenho operacional”, vigente na Marinha? 

8. Quais os efeitos do novo sistema de gestão estratégica sobre as operações? 

Parte VI – Ligação do BSC à Gestão de Operações 

9. Quais os processos e instrumentos de gestão que, no quadro do sistema de gestão 

estratégica da Marinha, contribuem para a eficiência e eficácia das operações? 

 

 

2. Questionário estruturado 

 

O questionário estruturado aplicado na investigação foi desenvolvido a 

partir do modelo conceptual de análise e foi baseado em grande parte no 

questionário utilizado por Geuser (2009). Este autor criou um questionário para 

correlacionar os conceitos de “Strategy Focused Organization” e de “BSC 

implementado com sucesso”, conceitos abordados nas secções 1 e 2 do 

questionário. 
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Na secção 3 do questionário piloto, foram integradas perguntas de 

diagnóstico da ligação da estratégia às operações e da melhoria do 

desempenho operacional sob influência do BSC, perguntas que refletem a 

conceptualização de Kaplan e Norton (2008). 

Quanto à operacionalização do questionário, este começou por ser 

revisto com base na informação recolhida nas entrevistas da Fase I da 

investigação, sendo depois aplicado a um grupo piloto para validação e, 

finalmente, aplicado à população de utilizadores do sistema de gestão 

estratégica da Marinha, sendo para tal difundido através da intranet desta 

organização com o apoio da Direção de Análise e Gestão de Dados. 

 

2.1.  Guião do questionário estruturado 

 

Assunto: O processo de implementação da metodologia Balanced Scorecard e 

o seu efeito na organização. 

Público-alvo: utilizadores da plataforma informática de gestão estratégica da 

Marinha (159 pessoas). 

Duração estimada de preenchimento: 10 minutos. 

Formato das questões: Escala de Likert (questão 1 a 19), questões abertas (20, 

21 e 22). 

 

 
(Constructo 1: Autoperceção de sucesso do BSC) 

 

(opinião geral própria) 

1. Na sua perceção, qual é a opinião geral na Direção da Marinha acerca do sucesso da 

implementação do Balanced Scorecard (BSC)? 

(1= Insucesso total; 5= Sucesso total; N/O= Não tenho opinião)  

 

(opinião de terceiros) 

2.  Quanto ao seu sector organizacional, qual é a opinião corrente nos diferentes grupos 

organizacionais ou funcionais acerca do sucesso da implementação do BSC?  

(1= Insucesso total; 5= Sucesso total; N/O= Não tenho opinião)  

2.1. Chefias 

2.2. Estado-maior ou estruturas equivalentes 

2.3. Componente operacional ou executante 

2.4. Componente técnica ou de apoio 

2.5. Outros grupos ou funções organizacionais 

 

(custo/benefício) 

3.  Na sua opinião, qual o balanço entre custos e benefícios para a Marinha resultantes da 

adoção da metodologia BSC?  
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(1=Os custos excedem em muito os benefícios 2=Neutro 3=Os benefícios excedem em muito 

os custos; N/O= Não tenho opinião)  

 

(integração) 

4.  Classifique a importância que o BSC assume relativamente aos seguintes papéis no seu 

sector organizacional 

(1= Nada importante; 5= Extremamente importante; N/O= Não tenho opinião)  

4.1. Reflexão estratégica 

4.2. Comunicação da estratégia 

4.3. Alinhamento estratégico 

4.4. Avaliação de performance 

4.5. Cultura de performance 

4.6. Gestão da mudança 

4.7. Planeamento estratégico 

4.8. Controlo estratégico 

 

(ganho de autonomia) 

5. Em que medida considera que o seu sector organizacional ganhou ou perdeu autonomia 

com a adoção do BSC, quanto aos seguintes elementos: 

(1= Perdeu muita autonomia; 3= Não ganhou nem perdeu; 5= Ganhou muita autonomia; N/O= 

Não tenho opinião)  

5.1. Objetivos e metas sectoriais 

5.2.  Introdução de novos serviços, capacidades e/ou processos 

5.3.  Modificação de serviços, capacidades e/ou processos 

5.4.  Restruturações internas 

5.5.  Gestão do pessoal 

5.6.  Seleção de fornecedores 

5.7.  Priorização de missões a efetuar 

5.8.  Avaliação de performance 

5.9.  Gestão de incentivos e compensações ao pessoal 

 

(Constructo 2: Strategy Focused Organization) 

 

(apoio de liderança) 

6.  Em que medida o desenvolvimento do BSC do seu sector organizacional recebeu apoio da 

Direção da Marinha?  

(1=Não recebeu apoio; 5=Foi extremamente apoiado; N/O= Não tenho opinião)  

 

7.  Classifique o envolvimento dos seguintes escalões de liderança no desenvolvimento do 

BSC do seu sector 

(1= Nenhum envolvimento; 5= Extremo envolvimento; N/O= Não tenho opinião)  

7.1. Liderança de topo da Marinha 

7.2. Liderança sectorial 

 

(tradução da estratégia) 

8.  Em que medida o modelo BSC foi importante para apoiar o desenvolvimento da estratégia 

do seu sector?  

(1=Nada importante; 5=Extremamente importante; N/O= Não tenho opinião)  

 

9.  Classifique a utilidade do BSC quanto ao estabelecimento de prioridades e apoio à tomada 

de decisão estratégica?  
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(1=Inútil; 5=Essencial; N/O= Não tenho opinião) 

 

10.  Em que medida o mapa estratégico do seu sector representa, de fato, a estratégia 

sectorial?  

(1=Em nada; 5=Completamente; N/O= Não tenho opinião) 

 

(alinhar a organização) 

11.  Em que medida o desenvolvimento do BSC no seu sector influenciou a reestruturação ou 

a melhoria de processos, serviços e/ou competências?  

(1= Não influenciou; 5= Foi determinante; N/O= Não tenho opinião)  

11.1. Processos 

11.2. Serviços 

11.3. Competências 

 

12. Em que medida a implementação do BSC encorajou uma melhor cooperação ou 

integração de esforço entre diferentes sectores? (1=Não encorajou nada; 5=Encorajou 

extremamente; N/O=Não tenho opinião) 

 

(estratégia como responsabilidade de todos) 

13.  Classifique o envolvimento das pessoas pertencentes às seguintes áreas funcionais, no 

desenvolvimento do BSC do seu sector 

(1= Nenhum envolvimento; 5= Extremo envolvimento; N/O= Não tenho opinião)  

13.1. Chefia 

13.2. Estado-maior ou estruturas equivalentes 

13.3. Componente operacional ou executante 

13.4. Componente técnica ou de apoio 

13.5. Outros grupos ou funções organizacionais 

 

14.  Em que medida o seu sector organizacional comunica com o comando superior acerca 

dos objetivos contidos no seu BSC? (1=Não comunica; 5=Comunica intensamente; N/O=Não 

tenho opinião) 

 

15.  Em que medida os militares e funcionários civis do seu sector estão cientes do seu papel 

na colaboração para o cumprimento de metas sectoriais? (1=Em nada; 5=Completamente; 

N/O=Não tenho opinião) 

 

(estratégia como processo contínuo) 

16.  Qual a frequência de revisão de objetivos ou metas do BSC dentro do seu sector? 

(1=Indefinida; 2=Anual; 3=Semestral; 4=Trimestral; 5=Bimensal ou superior; N/O=Não tenho 

opinião) 

 

17.  No seu sector organizacional, em que medida as seguintes PRÁTICAS são influenciadas 

pelos objetivos e temas contidos no BSC?  

(1= Nada influenciadas; 5= Muito influenciadas; N/O= Não tenho opinião)  

17.1.  Orçamentação estratégica 

17.2.  Orçamentação corrente 

17.3.  Gestão da capacidade disponível (gestão da prontidão dos meios) em função da 

previsão do volume de atividades futuras 

17.4.  Iniciativas de avaliação de custos associados a atividades 

17.5.  Iniciativas de melhoria ou reengenharia de processos de gestão 

17.6.  Gestão de projetos 
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17.7.  Iniciativas de gestão da mudança 

17.8.  Elaboração de perfis de competências 

17.9.  Recrutamento ou gestão dos recursos humanos 

17.10.  Iniciativas de responsabilização do pessoal 

17.11.  Benchmarking 

17.12.  Decisões de investimento 

 

(Constructo 3: Ligação da estratégia à gestão de operações) 

 

18.  No seu sector organizacional, em que medida as seguintes FUNÇÕES são influenciadas 

pelos objetivos e temas contidos no BSC?  

(1= Nada influenciadas; 5= Muito influenciadas; N/O= Não tenho opinião) 

18.1.  Conceção ou implementação de novas capacidades ou processos operacionais 

18.2.  Planeamento e controlo da execução operacional (execução das atividades) 

18.3.  Iniciativas de melhoria da performance operacional 

18.4.  Iniciativas de aumento de eficiência e redução de desperdício 

18.5.  Iniciativas de aumento de qualidade dos processos e serviços 

18.6.  Controlo da performance na execução de processos e atividades (controlo da 

eficiência e/ou eficácia)  

 

(Constructo 4: Melhoria do desempenho operacional) 

 

19.  Em que medida considera que a adoção do BSC afetou (direta ou indiretamente):  

(1= Foi muito prejudicial; 3= Foi neutra; 5= Foi muito beneficial; N/O= Não tenho opinião) 

19.1.  A melhoria do desempenho ou das capacidades operacionais da Marinha? 

19.2.  A melhoria de eficiência ou de economia de recursos? 

19.3.  O cumprimento de metas operacionais e de metas relacionadas com as missões?  

 

(Questões não conceptuais) 

 

20.  Comentários finais que pretenda acrescentar.  

21.  Qual é o seu posto?  

22.  Qual é o seu sector organizacional? 
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Anexo B – Estatística descritiva e análises complementares 

 

1. Estatística descritiva das respostas ao questionário 

 

População alvo: utilizadores da aplicação informática do sistema de gestão 

estratégica, aplicação, 159 pessoas. 

Amostra: 49 utilizadores do sistema de gestão estratégica da Marinha (30,8%). 

Período de recolha de respostas: 5 a 31 de Março e de 30 de Maio a 12 de 

Junho de 2012. 

 
Tabela C-I – Estatística descritiva das respostas ao questionário estruturado. 

 Respostas 

válidas 
Mínimo Máximo Média 

Desvio 
padrão 

1. Opinião percebida da Direção da Marinha 
acerca do sucesso do BSC 

26 3 5 4,12 0,52 

2. Opinião corrente nos diferentes grupos 
organizacionais acerca do sucesso da 
implementação do BSC 

 

2.1. Chefias 28 1 5 4,04 0,96 

2.2. Estado-maior ou estruturas equivalentes 25 2 5 4,12 0,78 
2.3. Componente operacional ou executante 26 2 5 3,54 0,65 
2.4. Componente técnica ou de apoio 26 2 5 3,46 0,71 
2.5. Outros grupos ou funções organizacionais 24 2 5 3,38 0,65 

3. Balanço entre custo/benefício da adoção do 
BSC 

25 1 5 4,20 0,87 

4. Importância que o BSC assume relativamente 
diversas funções organizacionais 

 

4.1. Reflexão estratégica 27 1 5 4,04 1,06 

4.2. Comunicação da estratégia 27 1 5 4,00 1,11 
4.3. Alinhamento estratégico 27 1 5 4,26 1,02 
4.4. Avaliação de performance 27 1 5 4,07 1,04 
4.5. Cultura de performance 27 1 5 3,96 0,90 
4.6. Gestão da mudança 27 1 5 3,67 1,14 
4.7. Planeamento estratégico 27 1 5 4,19 1,00 
4.8. Controlo estratégico 27 1 5 4,26 1,02 

5. Elementos em que os sectores 
organizacionais ganharam ou perderam 
autonomia, com a adoção do BSC 

 

5.1. Objetivos e metas sectoriais 27 2 5 3,52 0,80 

5.2. Introdução de novos serviços, capacidades 
e/ou processos 

27 2 5 3,37 0,74 

5.3. Modificação de serviços, capacidades e/ou 
processos 

26 2 5 3,35 0,75 

5.4. Restruturações internas 26 2 5 3,12 0,59 
5.5. Gestão do pessoal 25 2 4 3,08 0,40 
5.6. Seleção de fornecedores 25 2 4 2,96 0,35 
5.7. Priorização de missões a efetuar 27 2 5 3,52 0,85 
5.8. Avaliação de performance 27 2 5 3,37 0,93 
5.9. Gestão de incentivos e compensações ao 
pessoal 

25 1 3 2,88 0,44 

6. Apoio da direção da Marinha ao 
desenvolvimento do BSC 

26 2 5 4,27 0,96 

  



ISEG – Trabalho Final de Mestrado 
O Balanced Scorecard e a melhoria de desempenho da Marinha Portuguesa 

 
 

 

ANEXO B  B – 2 
   

7. Envolvimento dos escalões de liderança do 
desenvolvimento dos BSC dos diversos 
sectores 

 

7.1. Liderança de topo da Marinha 27 2 5 4,26 0,76 

7.2. Liderança sectorial 27 2 5 4,15 0,82 

8. Importância do modelo BSC para o 
desenvolvimento da estratégia sectorial 

25 1 5 4,00 0,87 

9. Utilidade do BSC para apoio à tomada de 
decisão estratégica 

27 1 5 4,00 0,96 

10. Representação das estratégias sectoriais 
pelos mapas estratégicos 

28 3 5 4,25 0,65 

11. Influência do BSC sobre a melhoria de 
processos, serviços e competências 

 

11.1. Processos 28 1 5 3,25 1,04 

11.2. Serviços 28 1 5 2,93 0,94 
11.3. Competências 28 1 4 2,79 0,96 
12.Encorajamento de cooperação ou integração 
intersectorial 

28 1 5 3,43 0,88 

13. Envolvimento das pessoas pertencentes a 
diversas áreas funcionais no desenvolvimento 
dos BSC  

 

13.1. Chefia 26 2 5 4,15 0,73 

13.2. Estado-maior ou estruturas equivalentes 23 3 5 4,17 0,58 
13.3. Componente operacional ou executante 23 2 5 3,74 0,62 
13.4. Componente técnica ou de apoio 23 2 5 3,43 0,84 
13.5. Outros grupos ou funções organizacionais 21 2 4 3,24 0,70 

14. Comunicação vertical sobre objetivos 
contidos no BSC 

23 1 5 3,91 0,95 

15. Envolvimento de militares e funcionários 
civis no cumprimento de metas sectoriais 

27 1 4 3,30 0,82 

16. Frequência de revisão de objetivos e/ou 
metas do BSC 

28 1 5 2,89 1,03 

17. Práticas de gestão influenciadas pelos 
objetivos e temas do BSC 

     

17.1. Orçamentação estratégica 24 1 5 3,63 0,92 

17.2. Orçamentação corrente 23 2 5 3,17 0,89 
17.3. Gestão da capacidade disponível (gestão da 
prontidão dos meios) em função da previsão do 
volume de atividades futuras 

21 2 4 3,38 0,74 

17.4. Iniciativas de avaliação de custos associados 
a atividades 

23 2 5 3,30 0,76 

17.5. Iniciativas de melhoria ou reengenharia de 
processos de gestão 

25 1 4 3,44 0,87 

17.6. Gestão de projetos 25 1 5 3,96 1,02 
17.7. Iniciativas de gestão da mudança 25 1 5 3,36 1,11 
17.8. Elaboração de perfis de competências 25 1 4 3,12 0,88 
17.9. Recrutamento ou gestão dos recursos 
humanos 

25 1 4 2,68 0,75 

17.10. Iniciativas de responsabilização do pessoal 26 2 5 3,54 0,76 
17.11. Benchmarking 24 2 5 3,71 0,69 
17.12. Decisões de investimento 24 1 5 3,54 0,98 

18. Funções influenciadas pelos objetivos e 
temas do BSC 

 

18.1. Conceção ou implementação de novas 
capacidades ou processos operacionais 

26 2 5 3,46 1,03 

18.2. Planeamento e controlo da execução 
operacional 

27 2 5 3,70 0,91 

18.3. Iniciativas de melhoria da performance 
operacional 

26 2 5 3,77 0,82 

  

Tabela C-I – Estatística descritiva das respostas ao questionário estruturado (continuação) 
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18.4. Iniciativas de aumento de eficiência e redução 
de desperdício 

27 2 5 3,78 0,89 

18.5. Iniciativas de aumento de qualidade dos 
processos e serviços 

28 1 5 3,64 0,95 

18.6. Controlo da performance na execução de 
processos e atividades (controlo da eficiência e/ou 
eficácia) 

28 1 5 3,71 0,94 

19. Medida em que o BSC afetou o desempenho 
operacional da Marinha 

 

19.1. A melhoria do desempenho ou das 
capacidades operacionais da Marinha? 

27 3 5 3,85 0,66 

19.2. A melhoria de eficiência ou de economia de 
recursos? 

28 3 5 3,89 0,63 

19.3. O cumprimento de metas operacionais e de 
metas relacionadas com as missões? 

27 3 5 3,78 0,58 

 

2. Estatística descritiva das respostas ao questionário 

 

N Mín Máx 

Média 

Desvio 
Padrão 

α de 
Cronbach 

Nominal Intervalo de 

confiança 

(90%) 

1_2. Opinião prevalente na Marinha acerca 

do sucesso do BSC, percebida pelos 

respondentes (média das respostas às 

alíneas das questões 1 e 2) 

33 3,00 5,00 3,85 3,72 3,99 0,45 0,85 

3. Balanço entre custo/benefício resultante 

da adoção do BSC (questão 3) 

45 1,00 5,00 4,16 3,97 4,34 0,74 - 

4. Integração funcional resultante da 

adoção do BSC (média das respostas das 

respostas às alíneas da questão 4) 

47 3,00 5,00 4,03 3,82 4,25 0,87 0,95 

5. Autonomização funcional resultante da 

adoção do BSC (média das respostas às 

respostas às alíneas questão 5) 

42 1,78 4,33 3,19 3,07 3,31 0,47 0,88 

SFO1 - Apoio efetivo da liderança ao BSC 

(média das respostas às questões 6 e 7) 

41 2,00 5,00 4,22 4,03 4,41 0,72 0,78 

SFO2 - Tradução efetiva da estratégia para 

termos operacionais (média das respostas 

às questões 8, 9 e 10) 

43 1,67 5,00 3,97 3,79 4,15 0,69 0,73 

SFO3 - Alinhamento organizacional interno 

(média das respostas às questões 11 e 12) 

46 1,00 4,83 3,16 2,95 3,36 0,82 0,85 

Tabela C-I – Estatística descritiva das respostas ao questionário estruturado (continuação) 

Tabela C-II – Médias de dimensões e constructos 
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3. Composição dos índices sintéticos utilizados para a análise de 

associação 

Tabela C-III – Composição dos índices sintéticos 

Índice Sintético Questões incluídas 
α de 

Cronbach 
SFO1 – Liderança efetiva 6 e 7 0,78 

SFO2 – Tradução operacional 8, 9 e 10 0,73 

SFO3 – Alinhamento organizacional 11 e 12 0,85 

SFO4 – Envolvimento de todos 13, 14 e 15 0,62 

SFO5 – Governação contínua 17
+
 0,87 

Sucesso – dimensão Opinião prevalente 1 e 2 0,85 

Sucesso – dimensão Balanço custo/benefício 3 - 

Sucesso – dimensão Integração funcional 4 0,95 

Sucesso – dimensão Autonomização funcional 5 0,88 

Ligação à gestão de operações 18.1, 18.2, 18.3
++

 0,88 

Melhoria de desempenho organizacional 19 0,90 

Índice agregado BSC com Sucesso índices “Sucesso” 0,67 

Índice agregado SFO índices “SFO” 0,90 

Notas:
  + 

Foi excluída a questão 16 porque a sua inclusão implicaria α<0,5. 

 
++ 

Foram excluídas as alíneas 18.4, 18.5 e 18.6 após análise fatorial. 

 

Para a construção do modelo de equações estruturais foram gerados 

índices sintéticos normalizados, através do método dos componentes 

principais, com os valores em falta substituídos pela média. 

Os índices foram gerados em duas fases: 

 Fase 1, normalização das respostas a todas as questões e construção 

de índices sintéticos correspondentes às questões compostas por 

SFO4 - Envolvimento de todos na 

estratégia (média das respostas às 

questões 13, 14 e 15) 

29 2,93 4,40 3,71 3,57 3,84 0,42 0,62 

SFO5 - Governação contínua da estratégia 

(média das alíneas da questão 17) 

33 1,00 4,25 3,34 3,14 3,53 0,67 0,93 

SFO (média SFO1-5) 32 2,08 4,31 3,37 3,21 3,56 0,51 0,90 

BSC Implementado com Sucesso (média 

questões 1_2 a 5) 

34 2,40 4,40 3,63 3,46 3,79 0,48 0.67 

Ligação do BSC às funções de Gestão de 

Operações (média das respostas às alíneas 

18.1, 18.2, 18.3) 

44 1,00 5,00 3,53 3,31 3,75 0,88 0,88 

Melhoria do desempenho operacional 

resultante da adoção do BSC (média das 

respostas à questão 19) 

46 3,00 5,00 3,77 3,63 3,91 0,56 0,90 

Tabela C-II – Médias de dimensões e constructos (continuação) 
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mais que uma alínea, com exceção da questão 1 e 2 as quais foram 

integradas diretamente na construção do conceito de Sucesso – 

Opinião prevalente. 

 Fase 2, análise fatorial das alíneas das questões 18 e 19 (ver o ponto 

2.1 – “Análise fatorial exploratória”).  

 Fase 3, construção dos índices sintéticos correspondentes aos 

constructos. 

 

Tabela C- IV – Pesos fatoriais do constructo SFO. 

 
Comunalidade 

Peso 
Fatorial 

SFO1 Liderança 0,57 0,75 

SFO2 Tradução 0,75 0,87 

SFO3 Alinhamento 0,76 0,87 

SFO4 
Envolvimento 

0,74 0,86 

SFO5 Governação 
Contínua 

0,60 0,77 

eigenvalue 3,41 

Variância 
explicada 

68% 

 

Tabela C-V – Pesos fatoriais do constructo Governação Contínua (SFO5). 

 
Comunalidade 

Peso 
Fatorial 

Alínea 17.1 0,81 0,90 

Alínea 17.2 0,37 0,60 

Alínea 17.3 0,54 0,73 

Alínea 17.4 0,71 0,84 

Alínea 17.5 0,81 0,90 

Alínea 17.6 0,57 0,75 

Alínea 17.7 0,42 0,65 

Alínea 17.8 0,47 0,69 

Alínea 17.9 0,25 0,50 

Alínea 17.10 0,56 0,75 

Alínea 17.11 0,62 0,79 

Alínea 17.12 0,69 0,83 

eigenvalue 6,81 

Variância 
explicada 

57% 
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Tabela C-VI – Pesos fatoriais do constructo BSC Implementado com Sucesso 

 
Comunalidade 

Peso 
Fatorial 

Questão 1 e 2 0,59 0,77 

Questão 3 0,32 0,57 

Questão 4 0,57 0,75 

Questão 5 0,59 0,77 

eigenvalue 2,07 

Variância 
explicada 

52% 

 
Tabela C-VII – Pesos fatoriais do constructo Ligação do BSC à Gestão de Operações. 

 
Comunalidade 

Peso 
Fatorial 

Alínea 18.1 0,74 0,86 

Alínea 18.2 0,88 0,94 

Alínea 18.3 0,80 0,90 

eigenvalue 2,42 

Variância 
explicada 

81% 

 
Tabela C-VIII – Pesos fatoriais do constructo Melhoria do Desempenho Operacional. 

 
Comunalidade 

Peso 
Fatorial 

Alínea 19.1 0,80 0,90 

Alínea 19.2 0,87 0,93 

Alínea 19.3 0,83 0,91 

eigenvalue 2,50 

Variância 
explicada 

83% 

 

2.1 Análise fatorial exploratória 

 

Tendo sido efetuada a análise fatorial exploratória das alíneas da questão 

18 e 19, com rotação varimax e extração de dois fatores, verificou-se que as 

alíneas 18.4, 18.5 e 18.6. indicavam, quer ambiguidade (18.4) quer pertencer 

ao mesmo fator da questão 19, o que não seria conciliável teoricamente. 

Efetuando a análise com a exclusão daquelas alíneas fica patente a diferença 

entre os dois fatores propostos, pela diferença de pesos fatoriais.  

Os critérios de adequação observados, MSA, KMO e o teste de Bartlett 

indicam a adequação da análise fatorial exploratória, não obstante, teria sido 
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desejável confirmar o modelo através de análise fatorial confirmatória com o 

software AMOS, o que não foi possível dada a exiguidade da amostra para a 

estimação de modelos com variáveis implícitas. 

Finalmente, os resultados da análise fatorial exploratória foram apenas 

indicativos das alíneas a incluir na construção cada índice, sendo os índices 

gerados depois, de forma independente, pelo método dos componentes 

principais. Caso se pretendessem gerar índices com a análise fatorial, seria 

necessário optar por uma rotação não-ortogonal para permitir a posterior 

análise de associação entre os fatores e, também, para aumentar o contraste 

entre os pesos fatoriais. 

Tabela C-IX – Análise fatorial das questões 18 e 19 

 

Tabela C-X – Análise fatorial das alíneas 18.1, 18.2, 18.3, 19.1, 19.2, 19.3 

Alínea 
Fator 1: 

Ligação às 
Operações 

Fator 2: 

Melhoria de 
Desempenho 

Comunalidade 

18.1 0,297 0808 0,741 

18.2 0,295 0,882 0,865 

18.3 0,452 0,764 0,788 

18.4 0,643 0,603 0,777 

18.5 0,757 0,398 0,732 

18.6 0,763 0,424 0,763 

19.1 0,730 0,406 0,699 

19.2 0,844 0,385 0,861 

19.3 0,859 0,192 0,774 

eigenvalue 6,18 0,82 

 Variância 
explicada 

68,67% 9,11% 

MSA > 0,7; KMO =0,82; Teste de Barlett: χ(36)=334,7  p<0,001 

 

Alínea 
Fator 1: 

Ligação às 
Operações 

Fator 2: 

Melhoria de 
Desempenho 

Comunalidade 

18.1 0,818 0,276 0,746 

18.2 0,995 0,288 0,883 

18.3 0,769 0,440 0,785 

19.1 0,421 0,790 0,801 

19.2 0,411 0,824 0,848 

19.3 0,212 0,883 0,825 

eigenvalue 4,24 0,69 

 Variância 
explicada 

70,63% 11,55% 

MSA > 0,7; KMO =0,78; Teste de Barlett: χ(15)=176,3  p<0,001 
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