
Universidade de Lisboa 

Faculdade de Motricidade Humana 

 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS ORGANIZAÇÕES 

DESPORTIVAS SEM FINS LUCRATIVOS 

APLICAÇÃO DO BALANCED SCORECARD NA FEDERAÇÃO DE 
ANDEBOL DE PORTUGAL 

 

Dissertação elaborada com vista à obtenção do Grau de Mestre em Gestão do 

Desporto 

 

Orientador: Professor Doutor Rui Jorge Bértolo Lara Madeira Claudino 

 

Júri: 

Presidente:  

Professor Doutor Carlos Jorge Pinheiro Colaço 

Vogais: 

Professor Doutor Alcides Vieira Costa 

Professor Doutor Rui Jorge Bértolo Lara Madeira Claudino 

 

 

Miguel Ângelo Carvalho Abreu 

2015



   I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mas o melhor meio para alcançar a felicidade 

é contribuir para a felicidade dos outros. Procurai 

deixar o mundo um pouco melhor do que o 

encontrastes e, quando vos chegar a vez de morrer, 

podeis morrer felizes sentindo que ao menos não 

desperdiçastes o tempo e fizestes todo o possível 

por praticar o bem.” – Última Mensagem do Chefe  

Sir Robert Baden Powell (1857 – 1941)  
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Resumo 

As federações desportivas, enquanto organizações sem fins lucrativos com 

elevada dependência financeira de entidades públicas e privadas, devem ter 

mecanismos de controlo e avaliação do seu desempenho. O Balanced 

Scorecard (BSC) é uma metodologia de gestão proposta por Robert Kaplan e 

David Norton em 1992, que pode ser aplicada nas organizações com e sem 

fins lucrativos ao nível da gestão estratégica e da avaliação de desempenho. O 

objetivo deste estudo visa a construção de um mecanismo de controlo e 

avaliação da implementação e desdobramento da estratégia organizacional em 

ações operacionais, através da metodologia do BSC, como forma de 

monitorização da performance da Federação de Andebol de Portugal (FAP). 

Foi elaborada uma metodologia de aplicação do BSC à FAP, divida em seis 

etapas, onde são descritos os passos para a implementação desta metodologia 

na organização. A recolha dos dados foi feita através de análise documental e 

de entrevistas semi-estruturadas aplicadas aos responsáveis da FAP. Nos 

resultados é apresentado o diagnóstico estratégico, definição de 

posicionamento e planeamento estratégico, e alinhamento de toda a 

organização. Nas conclusões é feita uma reflexão quanto ao problema e 

objetivos deste estudo e são apresentadas algumas recomendações para 

futuros estudos. 
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Abstract 

Sports federations, while non-profit organizations with high financial 

dependence on public and private entities, must have mechanisms for 

monitoring and measure their performance. The Balanced Scorecard (BSC) is a 

management methodology proposed by Robert Kaplan and David Norton in 

1992, which can be applied to for-profit and non-profit organizations in strategic 

management and performance measurement. This study aims to build a control 

and evaluation mechanism of the implementation and deployment of 

organizational strategy into operational actions, through the BSC methodology, 

as a way of monitoring the performance of the Handball Federation of Portugal 

(FAP). It was created a methodology for applying the BSC to FAP, divided into 

six stages, which describes the steps to implement this methodology in the 

organization. The data gathering was made through documentary analysis and 

semi-structured interviews applied to the FAP responsibles. In the results it’s 

presented the strategic diagnosis, definition of positioning and strategic 

planning, and alignment of the entire organization. In the conclusions it’s made 

a reflection on the issue and objectives of this study and are presented some 

recommendations for future studies. 
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Introdução 

Este trabalho enquadra-se no domínio da Gestão do Desporto, mais 

concretamente no âmbito das Organizações Desportivas. 

A temática da avaliação de desempenho nas organizações, desde há 

algum um tempo que se apresenta como uma preocupação para os 

investigadores académicos, gestores e empresários. A melhoria da 

performance organizacional das mesmas apresenta-se como uma questão 

fundamental no contexto atual. 

Russo (2009) defende que a problemática da avaliação de desempenho 

é um fator essencial na gestão de uma organização, porquanto permite a 

recolha de informação necessária à tomada de decisão por parte dos gestores. 

E neste sentido, existe uma diversidade de metodologias de avaliação, que 

posteriormente iremos abordar, centrando-nos no Balanced Scorecard (BSC), 

enquanto modelo específico aplicado neste estudo. 

Esta metodologia foi proposta por Robert Kaplan e David Norton, no 

artigo intitulado – “The Balanced Scorecard – Measures that drive Performance 

– publicado na revista Harvard Business Review em 1992. 

Segundo os autores, o BSC é uma metodologia que equilibra 

indicadores financeiros, com indicadores não financeiros e que assenta em 

quatro perspetivas: financeira, clientes, aprendizagem e crescimento, e 

Processos Internos. De acordo com Caldeira (2010), esta metodologia no 

contexto das organizações, funciona não só como forma de medir o 

desempenho das mesmas, mas como um meio de implementação de novas 

estratégias organizacionais. 
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Normalmente esta metodologia é aplicada em organizações orientadas 

pela vertente financeira, onde o principal objetivo é o lucro. No entanto, 

também pode ser adaptada a organizações sem fins lucrativos, onde o seu 

principal objetivo passa pelo cumprimento da sua missão. 

O BSC pode abranger múltiplos setores de atividade, nomeadamente as 

organizações desportivas. É neste contexto, que são apresentados alguns 

exemplos da sua aplicação, quer a nível internacional quer nacional. 

As federações desportivas, especificamente, são organizações onde 

esta metodologia pode ser aplicada. Assim optámos por desenvolver este 

estudo, no âmbito da Federação de Andebol de Portugal (FAP), responsável 

pelo desenvolvimento desta modalidade no nosso país. 

O problema que se apresenta neste estudo prende-se com a dificuldade 

de avaliar o desempenho das organizações desportivas sem fins lucrativos, 

nomeadamente a Federação de Andebol de Portugal. 

Nesse sentido, propomo-nos a construir um mecanismo de controlo e 

avaliação da implementação e desdobramento da estratégia organizacional em 

ações operacionais, através da metodologia do BSC, como forma de 

monitorização da performance da FAP. 

Assim sendo, este trabalho está estruturado em cinco capítulos: 

No primeiro capítulo, encontra-se a abordagem inicial e o primeiro 

enquadramento daquilo que se pretende estudar, delimitando a pesquisa, 

colocando o problema e definindo o objetivo do estudo e os objetivos 

Específicos correspondentes. 
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No segundo capitulo, é apresentada a revisão de literatura onde são 

abordados um conjunto de conceitos que irão suportar a compreensão da 

problemática a ser estudada. 

O terceiro capítulo descreve a metodologia seguida para a elaboração 

deste estudo. 

No quarto capítulo são apresentados os resultados obtidos, decorrentes 

da aplicação da metodologia proposta na FAP de acordo com os Objetivos 

Específicos definidos. 

No quinto e último capítulo são apresentadas as conclusões em relação 

ao problema e aos objetivos específicos estudados e são feitas 

recomendações para futuros trabalhos do mesmo tipo. 

Tendo consciência dos limites presentes neste trabalho, apresento-o 

como sendo mais um contributo para a temática da avaliação de desempenho 

das organizações desportivas. 
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Capitulo I - Colocação do Problema 

1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Hoje em dia, os sistemas de avaliação do desempenho são essenciais 

para os atuais modelos de gestão, pois produzem um conjunto de informações 

importantes, para controlar as diversas atividades da organização, além de 

influenciarem o comportamento organizacional e os processos de tomada de 

decisão. Segundo Gomes (2006), a principal função de um sistema de 

avaliação de desempenho é a introdução de melhorias na prestação de bens e 

serviços, após cada processo de avaliação. 

Para Kaplan (2001), a avaliação do desempenho em organizações sem 

fins lucrativos deve ser medida pela forma eficaz e eficiente com que estas 

conseguem atender às necessidades dos seus intervenientes. 

Russo (2009) refere que em organizações sem fins lucrativos, resultados 

ótimos não significam necessariamente lucros máximos. O mesmo autor refere 

que neste tipo de organizações o objetivo principal é alcançar o melhor 

resultado para os clientes/utentes, com a devida contenção orçamental ou 

conjunto de meios financeiros e materiais (Russo, 2009). 

Segundo Niven (2008), os temas de maior incidência na avaliação do 

desempenho em organizações sem fins lucrativos são: a área financeira, os 

padrões de qualidade na prestação de serviços, os indicadores de 

desempenho (KPI’s), a satisfação dos clientes, a análise de produtos e serviços 

prestados, e a análise da demografia. 

Uma Federação Desportiva é uma organização sem fins lucrativos que 

serve os interesses dos intervenientes de uma determinada modalidade 
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desportiva, e que procura gerir e desenvolver a mesma da melhor forma a 

mesma. 

O artigo 14º da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

(LBAFD), Lei Nº 5/2007, refere que as federações desportivas são associações 

sem fins lucrativos, que têm como objetivo promover e regular uma 

determinada modalidade (s) desportiva (s), representando os interesses dos 

seus associados perante as organizações públicas, e possibilitar a participação 

de atletas a nível internacional nas competições de seleções (LBAFD, 2007). 

Os associados das federações desportivas são clubes, associações e 

sociedades desportivas, ligas profissionais, se existirem, e todos os 

intervenientes do espetáculo desportivo da modalidade, como os praticantes, 

treinadores, juízes e árbitros (LBAFD, 2007). 

A avaliação de desempenho deve ser um processo desenvolvido em 

todas as organizações, como tal uma federação desportiva, não é exceção, 

sendo mais um fator positivo na gestão eficaz e eficiente deste tipo de 

organizações sem fins lucrativos. 

Leal (2010) afirma que vários autores consideram fundamental que os 

objetivos corporativos devem ser compreendidos, divulgados, monitorizados e 

relacionados em todos os níveis da organização, para o êxito da estratégia da 

mesma. Para o autor a utilização da avaliação de desempenho tem benefícios 

na conjugação de esforços e competências para ações definidas pela 

organização.  

Segundo o mesmo autor, o entendimento e desdobramento dos 

objetivos estratégicos são um apoio à tomada de decisão, pois torna os 
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processos internos mais eficazes e eficientes e consequentemente, contribuem 

para o crescimento e desenvolvimento da organização (Leal, 2010). 

Para que se atinjam os resultados esperados é necessária uma estreita 

relação entre as ações operacionais e os objetivos estratégicos estabelecidos 

pela organização.  

Surge então a questão orientadora do nosso estudo: 

Como medir o desempenho de uma organização desportiva sem fins 

lucrativos de acordo com a sua estratégia? 

2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O Problema que se apresenta prende-se com a dificuldade de avaliar o 

desempenho das organizações desportivas sem fins lucrativos, nomeadamente 

a performance estratégica da Federação de Andebol de Portugal. 

3. OBJETIVO DO ESTUDO 

Nesse sentido propomo-nos a construir um mecanismo de controlo e 

avaliação da implementação e desdobramento da estratégia organizacional em 

ações operacionais, através da metodologia do BSC, como forma de 

monitorização da performance da FAP. 

 

3.1 Definição de Objetivos Específicos 

Tendo em conta a problemática que nos propomos estudar, e o objetivo 

que pretendemos alcançar, é da maior importância definir objetivos específicos, 

como forma de procura de soluções ao longo da metodologia que queremos 

implementar. 
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Posto isto, temos: 

O 1º Objetivo Específico – Identificar e analisar o ambiente geral, 

estrutura de funcionamento, Stakeholders, pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças da FAP. 

O 2º Objetivo Específico – Propor uma metodologia para o planeamento 

estratégico através de um mapa estratégico tendo em conta os objetivos. 

O 3º Objetivo Específico – Alinhar os objetivos das Unidades Orgânicas 

da FAP com a execução da estratégia organizacional. 

O 4º Objetivo Específico – Alinhar os objetivos operacionais dos 

colaboradores da FAP com a execução da estratégia organizacional e das suas 

unidades orgânicas. 

. 

4. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

Segundo Niven (2008), existem mais de 1,5 milhões de organizações 

sem fins lucrativos nos Estados Unidos da América, e este número continua a 

aumentar.  

O INE (2011) refere que em Portugal, até ao ano de 2006, estavam 

registadas cerca de 45.543 organizações sem fins lucrativos. Destas, metade 

desenvolviam a sua atividade na área de Cultura e Recreação. Segundo a 

Organização das Nações Unidas (2003), na Classificação Internacional de 

Organizações não Lucrativas, o Desporto inclui-se na área de Cultura e 

Recreio. 
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Segundo Russo (2009), a avaliação de desempenho é um fator 

essencial na gestão de uma organização, facultando a informação necessária à 

tomada de decisão por parte dos gestores. 

Uma das metodologias de avaliação de desempenho é o BSC que, 

segundo Caldeira (2010) é um modelo que apareceu com o intuito de resolver 

alguns dos problemas com que se deparavam as organizações, entre os quais 

o facto de estas serem geridas unicamente com base em indicadores 

financeiros. 

Segundo Niven (2008), o modelo de Kaplan e Norton, foi reformulado e 

implementado em organizações públicas e sem fins lucrativos, tendo os seus 

líderes relatado que as alterações revelaram melhorias significativas quer ao 

nível de processos, capacidades e serviços das suas organizações. 

As federações desportivas, como organizações que gerem o desporto, 

devem ser um exemplo para os seus intervenientes. E nesse caso, a avaliação 

de desempenho, apresenta um papel de elevada importância na gestão das 

mesmas. A aplicação de um sistema como o BSC numa federação desportiva 

surge como mais um elemento de apoio à gestão da mesma. 

Neste estudo considera-se importante a capacidade que o BSC tem 

como ferramenta de implementação, acompanhamento e avaliação da 

performance estratégica organizacional da FAP. 

O fato desta metodologia envolver todos os intervenientes da 

organização na partilha dos mesmos objetivos, tendo em conta as linhas 

estratégicas da organização e o lugar que ocupam, leva a um maior 

comprometimento e contribuição dos mesmos.  



9 
 

Capitulo II - Revisão de Literatura 

Neste capítulo serão apresentadas as reflexões teóricas sobre os temas 

que dão suporte ao objetivo do estudo. Pretende-se com os diferentes 

conceitos articular e contextualizar o melhor caminho para conduzir o presente 

trabalho. As temáticas abordadas centram-se nos temas chave do estudo, a 

avaliação de desempenho organizacional, a estratégia, o Balanced Scorecard e 

as organizações sem fins lucrativos. 

1. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

A Avaliação de desempenho organizacional tem ganho cada vez mais 

importância nos últimos anos no setor privado, e mais recentemente também 

no setor público e sem fins lucrativos.  

Para Ghalayni e Noble (1996), a evolução histórica da avaliação de 

desempenho pode ser caracterizada em duas fases. A primeira desde o início 

de 1880 até 1980, que se caracterizou pela utilização de indicadores de 

desempenho financeiros, como o lucro, o retorno de investimento e a 

produtividade. A segunda fase iniciou-se desde os anos 80 até aos dias de hoje 

e caracteriza-se pela utilização de medidas de desempenho ponderadas e 

equilibradas, onde são considerados indicadores financeiros e não financeiros, 

integrados na organização.  

Segundo Kaplan e Norton (1992), até aos anos 80, o fator mais 

importante para a competitividade nas organizações era a liderança pelo custo. 

De acordo com Rodrigues (2005), durante muitos anos, a avaliação de 

desempenho organizacional cingiu-se basicamente a sistemas contabilísticos 
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restritivos, baseados em indicadores de ordem financeira, orientados apenas 

para o controlo financeiro e a demonstração de resultados.  

Esta perspetiva era de curto prazo, e assentava exclusivamente em 

resultados tangíveis das suas atividades passadas. As informações que 

provem dos sistemas de avaliação de desempenho têm uma importância 

fundamental no apoio a todo o ciclo de gestão das organizações (Rodrigues, 

2005). 

Segundo Moura (2011), a avaliação de desempenho é uma comparação 

entre os resultados obtidos e o desempenho desejado. Neste caso os 

resultados gerados pelos indicadores de desempenho por oposição aos 

descritos nos objetivos e metas estratégicas.  

O mesmo autor refere que a avaliação deve analisar as causas e os 

efeitos entre aquilo que tinha sido programado e o que foi realizado, para que 

seja possível realizar recomendações e ações corretivas no sentido de retificar 

o que não está de acordo com o programado. As análises mais aprofundadas 

podem indicar quais as estratégias que resultaram em contribuições positivas e 

as que resultaram em contribuições negativas. 

Para Russo (2009), a avaliação de desempenho, para além de fazer o 

diagnóstico à organização, serve também para monitorizar e coordenar o 

desempenho e fazer a aplicação adequada dos recursos disponíveis (Fig. 1). 
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Fig. 1 - Atividade de Avaliação de Desempenho.  
Fonte: Russo (2009) 

 

No entender de Rodrigues (2005), há a perceção de que a avaliação de 

desempenho é um forte instrumento de gestão, e que por esta, passa a 

reestruturação de qualquer instituição. 

De acordo com Teixeira (2010), a avaliação de desempenho é a 

comparação entre os padrões esperados e aquilo que realmente ocorre, ou 

seja, é o cálculo dos desvios em relação ao previsto, verificando se esses 

desvios estão ou não dentro dos níveis de tolerância. 

De acordo com Pinto (2007), a avaliação de desempenho é um conceito 

que abrange várias metodologias e instrumentos que fazem parte dos sistemas 

de gestão das organizações – empresas, serviços públicos e organizações sem 

fins lucrativos. 

Moura (2011) refere que para que a avaliação de desempenho ocorra é 

necessário definir alguns elementos como as áreas de desempenho, os 

objetivos de cada área, os respetivos indicadores e as metas e prazos para as 

realizar.  

O mesmo autor afirma ainda que estas medidas devem ocorrer em todos 

os níveis de gestão e deve existir uma relação de causa efeitos entre os 
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objetivos e metas dos diversos níveis de gestão para que a avaliação seja 

equilibrada. 

Kutucuoglu, Hamali, Irane e Sharp (2001), afirmam que: 

 A avaliação de desempenho evoluiu de um registo histórico para 

um registo de prospetiva;  

 A avaliação de desempenho oferece o feedback, a compreensão 

e a motivação; 

 A área mais importante na avaliação de desempenho incide sobre 

o pensamento sistemático, a mudança estrutural e a 

aprendizagem organizacional; 

 A avaliação de desempenho é essencial para que todos na 

organização saibam qual é o seu papel e se adaptem aos 

objetivos da mesma.  

Russo (2009) destaca que a literatura sobre o desempenho 

organizacional, refere como características para os sistemas de avaliação de 

desempenho: 

 Reconhecer diferentes responsabilidades hierárquicas na gestão 

de desempenho nas organizações; 

 Apresentar o sistema de objeto de avaliação através de uma 

perspetiva equilibrada; 

 Reconhecer diversas dimensões da medição do desempenho; 

 Relacionar as medidas com objetivos importantes; 

 Unir a avaliação de desempenho à estratégia; 

 Envolver os funcionários; 
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Para o mesmo autor, ainda são os sistemas de gestão, baseados em 

indicadores económico-financeiros que predominam nas organizações 

portuguesas, apesar de cada vez menos se revelarem capazes de analisar e 

determinar o sucesso ou insucesso das organizações. 

Ainda de acordo com Russo (2009) esta incapacidade dos sistemas 

tradicionais, deve-se ao facto dos fatores críticos de sucesso, na 

competitividade das organizações, estarem cada vez mais dependentes de 

fatores intangíveis como: 

 A qualidade dos produtos e serviços; 

 O nível de satisfação e fidelização dos clientes; 

 A capacidade de resposta e eficiência dos processos internos; 

 E a motivação e competência dos colaboradores. 

 

1.1 Metodologias de Avaliação de Desempenho Organizacional 

Este subcapítulo não tem como objetivo fazer uma análise exaustiva de 

cada uma das metodologias de avaliação de desempenho organizacional, mas 

sim fazer uma breve análise das metodologias mais abordadas pela 

bibliografia, comparando-as através de um quadro síntese de caracterização 

das mesmas. 

Foi feito um levantamento sobre diversas metodologias de avaliação de 

desempenho organizacional. Da pesquisa efetuada, foram selecionados nove 

(9) que nos pareceram ser os mais referidos pelos autores e adequados ao 

estudo em questão. As metodologias de avaliação de desempenho foram 

descritas por ordem cronológica no quadro seguinte (Quadro 1).  
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Quadro 1 - Evolução Histórica das Metodologias de Avaliação de Desempenho Organizacional 
Fonte: Adaptado de Hourneaux (2005)   

Data de Origem 
Metodologia de Avaliação 

Desempenho 
Autores 

Início do Séc. XX Tableau de Bord  Engenheiros Franceses 

2ªGuerra Mundial 
(1939 a 1945) 

Avaliação 360º  Exército Alemão 

1950 Método de Martindell  J. Martindell 

1954  Administração por objetivos  P. Drucker 

1970 Método de Buchele  R. Buchele 

1985 Six Sigma  Motorola 

1992  Balanced Scorecard   R. Kaplan & D. Norton 

1997  Skandia Navigator  L. Edvinsson 

1999  
 

SIGMA Sustainability Scorecard  
 

 British Standards Institution 

 Forum for The Future 

 Accountability 

 UK Department of Trade and 
Industry 

 

1.1.1 Tableau de Bord 

É a primeira metodologia de avaliação de desempenho organizacional 

conhecido surgiu em França no início do século XX, e foi criado por 

engenheiros franceses, que procuravam novas formas de melhorar a produção, 

através do conhecimento das relações de causa efeito.  

Foi denominado de Tableau de Bord, pelas suas parecenças com um 

painel de instrumentos de navegação existentes em navios ou aviões. 

Segundo Lauzel e Sibert (1959 citados por Hourneaux, 2005), o Tableau 

de Bord é uma metodologia de que responde a quatro (4) questões:  

 Quem? – Responsáveis da estrutura da organização; Como consiste 

a delegação de tarefas; e como funcionam os sistemas de 

informação na organização; 

 O quê? – Quais as informações importantes para cada função e 

determinada responsabilidade na organização. 

 Como? – Avaliar as tendências e acontecimentos mais anormais e 

orienta-las no sentido de uma análise mais aprofundada. 
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 Quando? – Frequência necessária para comunicar a informação a 

todos os níveis hierárquicos, ou apenas num nível hierárquico, 

dependendo do tipo de informação. As características dos negócios e 

da organização devem ser respeitadas. 

Para Lauzel e Sibert (1959 citados por Hourneaux, 2005), o Tableau de 

Bord é composto um conjunto de medidas que incluem tanto indicadores 

financeiros como não financeiros.  

Segundo os autores, a missão e a visão da organização são traduzidas 

em objetivos, dos quais derivam posteriormente os fatores críticos de sucesso 

da organização (FCS). Por sua vez, estes FCS’s são traduzidos num conjunto 

limitado de indicadores (KPI’s) que devem ser monitorizados para avaliar o 

desempenho da organização (Lauzel e Sibert,1959 citados por Hourneaux, 

2005). 

Segundo Ancelin-Bourguignon, Malleret e Norreklit (2001) o Tableau de 

Bord nasceu da necessidade da gestão em monitorizar a atividade das 

organizações, e dos engenheiros em controlar os processos produtivos das 

organizações. Para os mesmos autores, o Tableau de Bord, hoje em dia, é 

uma ferramenta de controlo, que envolve os objetivos, os indicadores e os 

desvios para alertar a necessidade de adotar ações corretivas ou não. 
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Segundo Silva (2005), esta é a lógica do Tableau de Bord: 

 
Fig. 2 - Lógica de Desenvolvimento do Tableau de Bord 
Fonte: Silva (2005) 

 

1.1.2 Avaliação 360º 

De acordo com Paiva1 (2012), a avaliação 360º, também conhecida 

como Feedback 360º, é uma avaliação que ocorre de uma forma circular, por 

todos os elementos que interagem com quem está a ser avaliado. Colegas, 

clientes, superiores hierárquicos, subordinados e a própria pessoa, avaliam, 

originando um maior número de informações de todas as áreas da 

organização. 

Segundo Fleenor e Prince (1997), foi através do exército alemão e dos 

seus centros de avaliação, que se começou a reconhecer valor a obtenção de 

informação sobre o desempenho através de múltiplas fontes. Nas 

organizações, as primeiras utilizações do feedback de avaliação 360º, foram 

efetuadas através de questionários para aferir opiniões dos colaboradores, 

tento como premissa o fato de a informação ser mais fiável, compreensiva e 

objetiva, sendo obtida por varias fontes, ao invés de apenas uma fonte. 

Fleenor e Prince (1997) afirmam que durante muitos anos, os 

questionários foram efetuados para obter informação acerca de aspetos 

importantes para a organização, como por exemplo as remunerações, 

benefícios ou liderança. Segundo os autores, até aos anos 80 a utilização por 

Missão 
Visão 

Objetivos FCS KPI's 
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parte das organizações da avaliação 360º para avaliar desempenho individual 

era rara. Devido às tradicionais estruturas hierárquicas, normalmente a 

avaliação era feita apenas pelos gestores aos seus subordinados (Fleenor e 

Prince, (1997). 

Para Brandão et al (2008), a avaliação sendo feita por vários atores 

torna-se mais rica e fidedigna, do que a feita apenas por uma pessoa. Segundo 

os autores, os envolvidos na avaliação, compartilham a responsabilidade do 

processo e as eventuais distorções de realidade, assim a perceção de um 

avaliador pode ser diluída nas outras avaliações, se estiver fora do contexto. 

Esta metodologia apresenta algumas vantagens e desvantagens. 

Brandão et al (2008) apresenta como vantagens da avaliação 360º, o fato de 

se obter avaliações mais ricas e precisas, e gerar um maior comprometimento 

pelos envolvidos no processo. Como desvantagens, Brandão et al (2008), 

aponta a complexidade operacional do modelo, e o fato de na autoavaliação, 

os colaboradores se sobreavaliarem em benefício próprio. 

1.1.3 Método de Martindell 

Este método surgiu em 1950, e for introduzido por Jackson Martindell, 

após a publicação do livro “The Scientific Appraisal of Management”. O autor 

descreve este método como uma ferramenta que possibilita a avaliação 

completa das organizações.  

Segundo Bezerra (2007) esta avaliação consistia num questionário com 

300 perguntas. Hourneaux (2005) afirma que este era composto por dez (10) 

variáveis, cada uma com uma determinada pontuação, sendo os 10.000 pontos 

o máximo que uma organização pode atingir (Quadro 2).  
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Quadro 2 - Pontuações segundo o Método de Martindell 
Fonte: Hourneaux (2005) 

Item Índice máximo 

Função Económica 400 

Estrutura Organizacional 500 

Saúde da rendibilidade 600 

Justiça para com os acionistas 700 

Pesquisa e desenvolvimento 700 

Análise da direção 900 

Politicas fiscais 1100 

Eficiência na produção 1300 

Vigor das vendas 1400 

Avaliação dos executivos 2400 

Total 10000 

Segundo Côrrea (1986, citado por Hourneaux, 2005), Martindell 

considerava que a Flexibilidade, a Intangibilidade, a Comparabilidade, a 

Mensurabilidade e a Visão de Sistema são os principais requisitos de um 

sistema de avaliação desempenho. 

1.1.4 Gestão por Objetivos  

Segundo Felgueiras (2013), Peter Drucker foi o autor que pela primeira 

vez publicou a Gestão por Objetivos (GPO), no ano de 1954, e por esse fato, é 

considerado o pai desta metodologia de gestão e avaliação desempenho. 

Segundo Teixeira (2010), a GPO é uma filosofia de gestão que incide 

sobre a criação de objetivos, definidos em conjunto, tanto pelos gestores de 

topo como pelos colaboradores, sendo estes objetivos a base fundamental da 

motivação, avaliação e controlo da organização. 

Este processo ocorre em cinco (5) fases: 

 O estabelecimento de objetivos de longo prazo; 

 Definição de objetivos específicos de curto prazo para a empresa; 

 Definição de objetivos individuais e padrões; 

 Avaliação de resultados; 

 E ações corretivas. 
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O apoio dos gestores topo mostra-se crucial, verificando-se insucesso 

nesta metodologia em situações onde não há apoio e empenhamento por parte 

dos mesmos. 

Algumas das vantagens da GPO, segundo Teixeira (2010), são: 

 Realização de Planeamento Global; 

 Estabelecimento de prioridades, metas e padrões mensuráveis; 

 Estimula a participação ativa dos colaboradores na organização; 

 Clarifica funções, responsabilidade e autoridade de cada 

colaborador; 

 Aumenta a capacidade da organização de responder mais rápido 

e com mais flexibilidade às alterações do seu meio. 

1.1.5 Método de Buchele 

Segundo Hourneaux (2005), Robert Buchele, publicou em 1967, o livro 

Business Policy in Growing Firms, considerando-o como um manual de 

avaliação de empresas, quer no seu todo, quer apenas em alguns aspetos. O 

livro está dividido em duas partes, uma relacionada com pequenas empresas e 

a outra relacionada com as médias e grandes empresas. Nesta segunda parte 

o Buchele apresenta o seu método de avaliação que procura analisar a 

qualidade da gestão da organização através do estudo dos processos 

administrativos. 

Para Buchele (1971, citado por Hourneaux 2005), era necessário avaliar 

analiticamente as organizações e quantificar o seu desempenho. O autor 

considerou dois focos a serem analisados pelos gestores. Por um lado a 

capacidade da empresa em melhorar o desempenho das suas operações. Por 
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outro lado o futuro da organização, em termos de políticas e programas, 

análise externa, capacidade de inovação, capacidade de criação de novos 

produtos e por fim possibilidade de atrair desenvolvimento para os gestores. 

Segundo Hourneaux (2005), Buchele criou o método de avaliação direta 

que consiste numa análise dos processos administrativos, através de: 

 Análise da força competitiva: passado, presente e futuro, 

avaliados por meio de: 

o Planos e Objetivos; 

o Produtos ou serviços; 

o Capacidade de desenvolver produtos ou serviços; 

 Analise dos departamentos principais, avaliados através de: 

o Extensão do desenvolvimento dos departamentos; 

o Registo de desempenho; 

o Características da administração; 

 Análise financeira, onde são avaliadas: 

o Tendências da situação geral; 

o Posição atual; 

o Aproveitamento das informações; 

o Estrutura do capital; 

o Valor da empresa; 

 Análise do conselho de administração, avaliados por: 

o Identificação e registro do conselho de administração; 

o Tendências da capacidade do conselho de administração; 

o Sucessão administrativa; 
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Finalmente, Corrêa (1986, citado por Hourneaux, 2005) afirma que este 

método não é integrado e a sua forma de implementação não é clara.  

1.1.6 Six Sigma 

Segundo Eckes (2003), o conceito básico do Six Sigma, (Seis Sigma em 

Português), pretende melhorar ao mesmo tempo eficiência e eficácia. Este 

modelo realça a importância do cliente, e por isso analisa a satisfação destes, 

medindo a quantidade de experiencias insatisfatórias por milhão de 

ocorrências. 

Segundo Pande e Holpp (2002), o Seis Sigma é a forma mais inteligente 

de gerir uma organização. Para o autor, o Seis Sigma coloca o cliente como 

elemento chave e usa dados e fatos para encontrar melhores soluções para o 

satisfazer. 

Segundo Eckes (2003), o Seis Sigma surgiu nos anos 80, iniciado pela 

Motorola, e foi uma iniciativa de qualidade que teve um papel muito significativo 

na gestão das organizações. Para Eckes (2001), Bob Galvin, CEO na Motorola 

e responsável pelo projeto, deparou-se com uma grande perda de 

competitividade dos seus produtos, devido ao aumento de reclamações por 

parte dos clientes em relação às falhas nos produtos.  

Eckes (2001) afirma que a perspetiva de Galvin centrou-se numa gestão 

eficaz para reduzir o número de produtos com defeito, sem recorrer as novas 

tecnologias nem contratar mais colaboradores. 

O Seis Sigma tornou-se muito popular na década de 90, através de 

grandes empresas como a Allied Signal e a General Electric e dos seus CEO’s 

Lawrence Bossidy e Jack Welch, respetivamente. 
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Segundo Pande e Holpp (2002), o Seis Sigma tem o seu foco principal 

em três áreas: 

 Melhorar a satisfação do cliente; 

 Reduzir o tempo de ciclo; 

 Diminuição das falhas; 

Pande e Holpp (2002), afirmam que as melhorias nestas áreas 

apresentação enormes reduções de custos, retenção de clientes, crescimento 

de quota de mercado e desenvolvimento de produtos e serviços. 

Segundo Eckes (2003), Seis Sigma equivale a 3,4 clientes insatisfeitos 

com o com os produtos ou serviço, por cada milhão de clientes. O autor refere 

que a maior parte das organizações são dois a três Sigma, que significa cerca 

de 70 mil clientes insatisfeitos para cada milhão de ocorrências. 

A metodologia Seis Sigma tem um método próprio. Neste caso o Método 

do Seis Sigma é composto por cinco (5) passos de aplicação, o Ciclo DMAIC 

(Fig.3), que se refere a Definir (Define), Medir (Measure), Analisar (Analyze), 

Melhorar (Improve) e finalmente Controlar (Control) (Eckes, 2003) (Fig. 3). 
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Fig. 3 - Ciclo DMAIC - Seis Sigma.  
Fonte: Eckes (2003) 

 

Silva (2005), resume cada uma das fases do DMAIC desta forma: 

1. Definir – Nesta fase são identificados possíveis projetos pela 

gestão de topo. A equipa responsável pelo processo avalia os 

projetos, atribui prioridades e seleciona os projetos mais 

adequados. Posteriormente prepara a missão do projeto e inicia o 

trabalho em equipa. 

2. Medir – Na segunda fase, são identificadas as características 

chave e os parâmetros do processo. Aqui é medido o rendimento 

e são estabelecidas métricas que permitem monitorizar todo o 

processo. Nesta fase é definido plano de recolha de dados e os 

mesmos são recolhidos. 

3. Analisar – Durante esta fase do processo, como o próprio nome 

indica, são analisados e processados os dados recolhidos. 

Posteriormente são identificadas potenciais causas de 

1º    
Definir 

2º    
Medir 

3º 
Analisar 

4º 
Melhorar 

5º 
Controlar 
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insucesso/problemas, constatados através dos dados, e são 

desenvolvidas hipóteses para a variação de relações de causa-

efeito, com o intuído de determinar o funcionamento do processo 

e desenvolver ações corretivas. 

4. Melhorar – Aqui são desenvolvidas soluções para as causas dos 

problemas. As soluções apresentadas são testadas e são 

medidos os impactos das ações corretivas para que o rendimento 

do processo seja otimizado. 

5. Controlo – Por fim na última fase do processo DMAIC, são 

estabelecidos os novos métodos padrão e resolvidos problemas 

adicionais. As ações corretivas devem ser definidas como 

procedimentos de verificação, não estando posta de parte a 

possibilidade de ocorrências de novos problemas adicionais. 

Funções e Responsabilidades no Six Sigma 

Segundo Pande e Holpp (2002), as equipas de projeto Six Sigma são 

compostas com alguns elementos, com funções e responsabilidades 

diferentes: 

 Conselho de Administração é composto pelos principais 

membros da organização e onde são tomadas as decisões 

estratégicas da organização, escolha de projetos e recursos 

necessários. 

 O Champion (Campeão) e/ou Sponsor (Patrocinador) é/são 

normalmente os donos do projeto. Estes orientam a equipa 

projeto estrategicamente, mas não costumam estar sempre 

presente. Têm uma função de Supervisão.  
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 O Master Black Belt funciona como um consultor que se situa 

entre o Champion e o Black Belt. É uma função de consultadoria 

e apoio ao Black Belt e de assistência ao Champion. 

Normalmente esta função tem o papel de formar os novos Black 

Belts. 

 O Black Belt, (Cinturão Preto) é normalmente o líder da equipa e 

quem gere as atividades do dia-a-dia da equipa de projeto 

dedicando-se a 100% ao mesmo. São os especialistas da 

metodologia na equipa de projeto e treinam as equipas de projeto. 

 O Green Belt, (Cinturão Verde), é um função que se situa entre 

os Black Belt e os membros da equipa de projeto normais. As 

suas funções são apoiar os Black Belts em questões técnicas de 

Six Sigma e desenvolver os projetos de Six Sigma. Estes 

elementos da equipa que têm uma dedicação mais reduzida e 

menos responsabilidades no projeto. 

 Os restantes membros são simplesmente chamados de Equipa 

Projeto, e são quem tem a responsabilidade de efetivamente 

realizar o projeto. 

1.1.7 Balanced Scorecard 

Segundo Caldeira (2010) a metodologia do Balanced Scorecard foi 

proposta por Robert Kaplan e David Norton, através do artigo “The Balanced 

Scorecard – Measures that drives performance”, publicado em 1992 pela 

Harvard Business Review. 

Caldeira (2010) refere que esta metodologia surgiu para responder a um 

conjunto de problemas com que se deparavam as organizações, entre os quais 
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o fato da gestão das organizações estar exclusivamente assente em 

indicadores financeiros.  

Segundo Caldeira (2010), Kaplan e Norton apresentaram uma primeira 

versão do seu modelo como um sistema que equilibra indicadores de 

performance financeira e indicadores de performance não financeiros. Dos 

indicadores não financeiros, surgiram depois três (3) novas perspetivas, 

perspetiva de clientes, aprendizagem e crescimento e de processos internos, 

para além da já existente, perspetiva financeira, relacionada com os 

indicadores de ordem financeira. 

Segundo Kaplan e Norton (1996a), o BSC é “uma ferramenta completa 

que traduz a visão e a estratégia da organização num conjunto coerente de 

medidas de desempenho”.  

Kaplan e Norton (1996a) consideram o BSC como uma pedra angular 

para a gestão de uma organização através dos seguintes processos-chave: 

 Esclarecimento e atualização da estratégia; 

 Comunicação da estratégia a toda a organização; 

 Alinhamento das metas de departamentos e indivíduos à 

estratégia da organização; 

 Identificação e alinhamento das iniciativas estratégicas; 

 Associação dos objetivos estratégicos com as metas de longo 

prazo e os orçamentos anuais; 

 Alinhamento das análises estratégicas e operacionais; 

 Obtenção de feedbacks para aprender e melhorar a estratégia. 



27 
 

Segundo Kaplan e Norton (1996a), as quatro perspetivas do BSC 

equilibram os objetivos de curto e longo prazo, os resultados, os indicadores de 

desempenho dos resultados e as iniciativas. 

Os criadores do BSC procuraram estabelecer relações de causa e efeito 

entre os vários indicadores dentro das quatro perspetivas, configurando as 

inter-relações entre os indicadores de desempenho. No final a estratégia deve 

ser alinhada em todos os níveis de gestão da organização. 

Segundo Caldeira (2010), a metodologia do BSC simplifica a explicação 

da estratégia da organização através da construção de um mapa estratégico. 

Para o autor, a função deste mapa consiste em facilitar a interpretação da 

estratégia por parte dos colaboradores, o que permitirá aos mesmos ter um 

papel mais ativo na organização. 

Para Kaplan e Norton (2004), a elaboração de um mapa estratégico 

permite à organização compreender como é que os ativos intangíveis 

alavancam o crescimento e sustentabilidade na obtenção de valor para todos 

os intervenientes na organização, clientes, acionistas e Stakeholders. 

1.1.8 Skandia Navigator 

A metodologia Skandia Navigator surgiu nos anos noventa (90), dentro 

da perspetiva de gestão de conhecimento, e foi proposta por uma empresa de 

seguros e serviços financeiros, a Skandia.  

Segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka. (2001, citado por Hourneaux, 

2005), esta metodologia permitia “identificar os resultados para a empresa 

decorrentes de uma estratégia baseada na criação de conhecimento”. O 
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mesmo autor afirma que o Navigator, ou Navegador de Capital intelectual, 

oferece uma visão equilibrada dos capitais financeiros e intelectuais. 

Segundo Fevorini (2010), o Skandia Navigator consiste em 30 

indicadores-chave, dividimos por 5 focos. Os 5 focos do Skandia Navigator são: 

 Foco Financeiro; 

 Foco Clientes; 

 Foco Processos;  

 Foco Recursos Humanos; 

 Foco Renovação e Desenvolvimento. 

O foco Financeiro está relacionado com o histórico (passado) da 

organização. Os focos de Clientes, Processos e Recursos humanos, estão 

relacionados com o presente da organização. Por fim o Foco de Renovação e 

desenvolvimento está relacionado com o futuro da organização.  

Neste modelo, o foco de Recursos humanos, representa o coração, a 

alma e inteligência da organização. Está situado no centro e relaciona-se com 

todos os outros focos do modelo (Fig. 4). 
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Fig. 4 - Modelo de Skandia Navigator 
Fonte: Lima (2005) 

 

1.1.9 SIGMA Sustainability Scorecard 

Segundo Kaplan e Norton (2004), o modelo SIGMA Sustainability 

Scorecard, foi criado com o objetivo de gerar valor para as organizações 

através do tripé da sustentabilidade empresarial, ou mais conhecido como 

Triple Bottom Line. Este tripé assenta em três áreas, económica, ambiental e 

social.  

O modelo foi criado em 1999 pela British Standards Institution, o Fórum 

For The Future e a organização Accountability, com o apoio do Departamento 

de Comércio e Industria do Reino Unido. Este projeto tem o intuito de apoiar a 

medição e avaliação de desempenho das organizações (SIGMA, 2003a). 

Segundo Yokomizo (2009), o SIGMA Sustainability Scorecard foi 

adaptado do Balanced Scorecard, mas ao contrário deste modelo, altera as 

perspetivas financeira e de clientes, pelas perspetivas de sustentabilidade e de 
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Stakeholders respetivamente. Este modelo é constituído por quatro (4) 

perspetivas (Fig. 5): 

 Perspetiva de sustentabilidade; 

 Perspetiva Stakeholder Externo; 

 Perspetiva processos internos; 

 Perspetiva de conhecimento e habilidade; 

 

Fig. 5 - Perspetivas do Modelo SIGMA Sustainability Scorecard 
Fonte: SIGMA (2003b) 
 

A implementação do modelo SIGMA desenvolve-se em quatro (4) 

passos: 

1. Identificação e aceitação da missão, visão e valores da 

organização; 

2. Identificação e aceitação das principais áreas-chave da 

organização, para que seja atingida a missão, visão e valores da 

organização. 

Perspetiva de 
Conhecimento e 

Habilidade 

Perspetiva de 
Processos 
Internos 

Perpectiva de 
Stakeholder 

Externo 

Perspetiva de 
Sustentabilidade 
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3. Construir e concordar com o modelo de explicação das relações 

entre as principais áreas-chave de desempenho e a missão e 

visão. 

4. Identificar e aceitar os indicadores de sucesso, identificar o 

desempenho atual em relação aos indicadores e definir objetivos. 

Segundo Crawford (2002), o SIGMA Sustainability Scorecard dever 

executado em conjunto com outros instrumentos e conceitos de 

sustentabilidade, como relatórios de responsabilidade social ou relatórios de 

impacto ambiental. Este modelo deve ser responsável pela monotorização na 

procura do equilíbrio entre os três eixos do tripé. 

1.1.10 Comparação entre modelos 

Após a análise dos nove modelos de avaliação de desempenho 

organizacional, considera-se importante fazer uma comparação entre modelos, 

utilizando algumas variáveis de interesse. As variáveis estão divididas em duas 

fases. A primeira é a formulação da estratégia, que engloba a análise do 

envolvimento interno e externo, a definição da estratégia, as perspetivas e os 

objetivos e mapas de objetivos. A segunda fase é a implementação, onde estão 

incluídos os indicadores, medidas e iniciativas de cada metodologia. 

Os quadros seguintes apresentam uma síntese da comparação entre as 

9 metodologias apresentadas . 
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Quadro 3 - Quadro Síntese das Metodologias de Avaliação Desempenho. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Metodologias de 
Avaliação de 
Desempenho 

 

Fases 

Análise e Formulação da Estratégia Implementação 

Análise do Envolvimento 
Interno 

Análise do 
Envolvimento Externo 

Definição da 
Estratégia 

Perspetivas 
Objetivos e Mapa de 

Objetivos 
Indicadores Medidas Iniciativas 

Tableau de Borde 

Sim – Conhecimento do 
organograma, estratégia, e 
responsabilidades dos 
gestores da organização. 
Analise das forças e 
Fraquezas 

Sim – Analise de 
Oportunidades e 
Ameaças 

Não é utilizado na 
definição da 
estratégia, mas surge 
a partir desta. 

N/D 
Sim – Definição de 
Objetivos 

Sim – Indicadores 
Financeiros e Não 
Financeiros 

Sim - Variáveis Chave de 
Ação 

Sim - Ações 

Avaliação 360º 
Sim – Informações através de 
colaboradores e próprio 
avaliado 

Sim – Informações de 
Clientes e 
Stakeholders 

Não utilizado na 
definição da 
estratégia 

N/D 

Sim – Define o Plano de 
desenvolvimento pessoal 
do avaliado na 
organização 

Sim – Indicadores 
de Desempenho 

Sim – Instrumento de 
feedback (Questionário) 

Sim – Os resultados servem de base 
à construção do plano de 
Desenvolvimento Pessoal e para 
outras ações de gestão de pessoas 
na organização 

Método de Martindell Sim – Através de Questionário Não N/D N/D N/D 
Sim – Indicadores 
Financeiros e Não 
Financeiros 

Sim – Índice geral do 
Método, e específico de 
cada uma das variáveis 

N/D 

Administração por 
Objetivos 

N/D N/D N/D N/D 
Sim – São definidos 
objetivos para o avaliado 

Sim – 
Relacionados com 
os objetivos a 
alcançar 

Sim – Os resultados 
planeados são 
comparados com os 
resultados alcançados 

Sim – Planos de ação definidos para 
a obtenção dos objetivos 

Método de Buchele Sim 
Sim – Analise de 
ameaças e 
Oportunidades 

Não N/D N/D 
Sim – Financeiros 
e Não Financeiros 

Sim – Técnicas de 
Avaliação para cada uma 
das fases do método 

N/D 

Six Sigma Sim 
Sim – Analise das 
Satisfação dos 
Clientes 

Sim N/D 
Sim – Define os Objetivos 
do Projeto 

Sim - KPI’s 
Sim – Fase de “Medição” 
do DMAIC 

Sim – Fase de “Melhorias” do 
DMAIC 

Balanced Scorecard 

Sim – Analise de Forças e 
Fraquezas, organização 
interna e do passado 
financeiro da organização 

Sim – Analise de 
oportunidades e 
ameaças, Clientes e 
Stakeholders 

Sim – Define a 
Estratégia 

 Financeira 

 Clientes 

 Processos Internos 

 Aprendizagem e 
Crescimento 

Sim – Define Objetivos e 
Mapa de Objetivos 

Sim – Financeiros 
e Não Financeiros 

Sim – São definidas 
Metas quantificáveis, e o 
processo é monitorizado 
ao longo do tempo 

Sim – Planos de Ação definidos para 
a obtenção dos objetivos 

Skandia Navigator 
Sim – Analise do passado e 
presente da Organização 

N/D 
Desenvolve-se a 
partir da estratégia 
da organização. 

 Financeira 

 Cliente 

 Processo 

 Desenvolvimento e 
Renovação 

 Humano 

Sim – Define Objetivos 
Sim – Indicadores 
de Desempenho 

Sim – As Metas definidas 
são comparadas com os 
resultados obtidos 

N/D 

SIGMA Sustainability 
Scorecard 

Sim – Analise de Forças e 
Fraquezas 

Sim - Análise de 
Oportunidades e 
Ameaças 

Sim – Identificação e 
concordância com a 
estratégia da 
organização 

 Sustentabilidade 

 Stakeholders 
Externos 

 Processos Internos 

 Aprendizagem e 
Crescimento 

Sim – Define Objetivos e 
Mapa de Objetivos 

Sim – Indicadores 
de desempenho 

Sim – São definidas 
Metas quantificáveis, e o 
processo é monitorizados 
ao longo do tempo 

Sim – Planos de Ação 
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2. ANÁLISE E FORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

Segundo Caldeira (2010), a gestão estratégica incide sobre as decisões 

e execuções de gestão que determinam e influenciam a evolução da estratégia 

de uma organização.  

Caldeira (2010) refere que o modelo de gestão estratégica é um modelo 

cíclico e evolutivo que assenta em 5 Fases: 

1. Estudo estratégico 

2. Formulação da Estratégia 

3. Implementação  

4. Acompanhamento  

5. Prestação de contas 

Hoye, Smith, Nicholson, Stewart e Westerbeek (2012), apresentam o 

seu processo de gestão estratégica da seguinte forma: 

1. Análise estratégica 

2. Direção estratégica 

3. Formulação estratégica 

4. Implementação estratégica 

5. Avaliação da estratégia 

Ambos os modelos são similares, apesar de algumas das fases terem 

nomes diferentes e alguns dos componentes de cada fase estarem em fases 

diferentes em cada um dos modelos. Para mais simples compreensão, irá ser 

seguido o trabalho de Caldeira (2010) sobre o modelo de gestão estratégica. 
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2.1 Estudo estratégico 

A primeira fase, estudo estratégico, tem como objetivo fazer uma análise 

da envolvente externa e interna da organização.  

Em termos de envolvimento interno é importante conhecer os recursos 

humanos, financeiros, materiais, bem como as suas capacidades e 

competências. No que respeita ao envolvimento externo, é importante 

considerar o meio onde a organização se encontra, perspetivar e analisar a 

evolução desse meio, e prever ameaças e oportunidades para a organização.  

Duas das ferramentas mais utilizadas nesta fase são a análise dos 

Stakeholders e análise SWOT.  

2.1.1 Análise de Stakeholders 

Para Caldeira (2010), os Stakeholders são indivíduos ou grupos de 

interesses e organizações que lutam pelo controlo dos recursos de uma 

organização para seu próprio proveito, onde o sucesso da organização está 

intimamente ligado com a satisfação dos interessados na mesma 

(Stakeholders).  

Cada Stakeholder é motivado por uma serie de objetivos, que muitas da 

vezes podem entrar em conflito com os próprios objetivos da organização, 

apesar de poderem existir objetivos comuns entre as partes. Nestes momentos 

cabe à organização definir uma posição de equilíbrio entre a mesma e os 

vários Stakeholders, para que performance estratégica desejada seja 

maximizada (Caldeira, 2010). 

Os Stakeholders podem ser divididos inicialmente em dois grupos: Os 

Internos, como os conselhos de administração, diretores e colaboradores em 
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geral; e os Externos, como fornecedores, clientes, comunidades locais ou 

público em geral. 

A Análise dos Stakeholders permite às organizações, conhecerem os 

seus Stakeholders, para que estas se capacitem a gerir os indivíduos e 

entidades, que possam vir a criar grupos de pressão com poder para influenciar 

decisões e afetar o desempenho estratégico da organização. 

Segundo Caldeira (2010), a análise de Stakeholders divide-se em sete 

fases. Uma forma de realizar este estudo é a através da construção de uma 

grelha de análise e matriz de Stakeholders (Quadro 4). O autor apresenta as 

fases da seguinte forma: 

1.Identificar os Stakeholders da Organização. Fazer uma identificação 

exaustiva de todos os Stakeholders da organização. Esta identificação por ser 

feita por meio de Brainstorming. 

2.Identificar os KPI’s. Identificar os critérios que cada Stakeholder utiliza 

para avaliar a organização. 

3.Quantificar cada KPI. Quantificar cada um dos critérios definidos para 

avaliar a organização na fase anterior. 

4.Nível de Interesse dos Stakeholders. Identificar o nível de interesse 

que cada Stakeholder tem na organização. Pode-se utilizar uma escala para 

mais fácil identificação. 

5.Nível de Poder dos Stakeholders. Identificar a capacidade que o 

Stakeholder tem de influenciar, direta ou indiretamente, a organização. 

Novamente pode-se utilizar uma escala para mais fácil identificação. 

6.Construção da Matriz de Stakeholders. Elaboração da matriz de 

Stakeholders, colocando cada um dos Stakeholders no respetivo quadrante, de 
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acordo com o nível de interesse e de poder dos mesmos na organização 

(Quadro 4). 

7.Identificar medidas. Identificar as medidas que a organização deve 

criar para satisfazer cada segmento de Stakeholders de cada um dos 

quadrantes da matriz, de modo a que nenhum deles possa vir a constituir uma 

ameaça à execução do plano estratégico e performance da organização. 

Quadro 4 - Modelo de Matriz de Stakeholders. 
Fonte: Caldeira (2010) 

  Nível de Interesse 

  Baixo Alto 

Nível de Poder 

Pouco Esforço mínimo Manter Informado 

Muito Manter Satisfeito 
Gerir em 

Proximidade 

 

2.1.2 Análise SWOT 

Segundo Caldeira (2010), a análise SWOT (Fig. 6), permite à 

organização fundamentar a estratégia a seguir. Por seu lado Hoye et al. (2012), 

consideram que a análise SWOT é uma ferramenta básica de análise do 

envolvimento que permite examinar a posição estratégica da organização, de 

dentro para fora. 

Esta sigla significa, na tradução inglesa, Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), e permite 

analisar quer o ambiente Interno, quer externo da organização.  

  



37 
 

 

 

Na conquista do Objetivo 

Ajuda Atrapalha 

O
ri
g
e
m

 d
o
 F

a
to

r 

In
te

rn
a
 

(O
rg

a
n
iz

a
ç
ã
o
) 

 Forças  
(Strengths) 

Fraquezas 
(Weaknesses) 

E
x
te

rn
a
 

(A
m

b
ie

n
te

) 

Oportunidades 
(Opportunities) 

Ameaças 
(threats) 

Fig. 6 - Analise SWOT. 
Fonte: Adaptado de Pereira (2011) 

 

As forças e fraquezas estão associadas ao envolvimento interno, e 

determinam a posição atual da organização, sendo que este pode ser 

controlado pela organização, uma vez que são o resultado das opções 

estratégicas da mesma.  

As ameaças e oportunidades estão associadas com o envolvimento 

externo e permitem antecipar o futuro da organização. Este envolvimento está 

fora do controlo da organização, pode é determinado por fatores exteriores à 

mesma. No entanto, apesar de não ser possível de controlar, é essencial que 

este seja monitorizado, no sentido de aproveitar as oportunidades e precaver 

as ameaças. 
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Fazendo posteriormente o cruzamento entre os pontos fortes e pontos 

fracos, forças e fraquezas, obtém-se uma matriz, denominada de Matriz SWOT 

(Fig. 7). 

Como resultado desta análise devem ser delineadas as bases para a 

estratégia da organização, neste caso as grandes linhas de orientação 

estratégica devem ser definidas através das conclusões da análise SWOT 

(Caldeira, 2010). 

Dos cruzamentos estabelecidos, entre pontos fortes, fracos, 

oportunidades e ameaças, surgem interações, que podem ser positivas, 

negativas. As interações positivas devem ser assinaladas com o um sinal de 

“+”, que significa uma ameaça combatida, ou aproveitamento de uma 

oportunidades. Por outro lado as interações negativas, são assinaladas com o 

sinal de “-“, que significa uma ameaça potenciada ou oportunidade 

desperdiçada. 
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Fig. 7 - Modelo Matriz SWOT. 
Fonte: Adaptado de Caldeira (2010) 

 

2.2 Formulação da Estratégia 

Para Caldeira (2010), esta é a segunda fase do modelo de gestão 

estratégica e reflete a estratégia a adotar pela organização. A esta fase Hoye et 

al. (2012), denominam de direção estratégica. 

Caldeira (2010) refere que nesta fase idealiza-se o planeamento 

estratégico da organização. Aqui são definidos a Missão da organização, a 

Visão, os valores institucionais, as grandes linhas de orientação estratégia, os 

principais objetivos, metas e iniciativas estratégicas para a organização 

(Quadro 5). 
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Quadro 5 - Elementos do Plano Estratégico.  
Fonte: Caldeira (2010) 

Missão Quem somos? O que fazemos? 
Ex: “Desenvolvemos competências de gestão” 

Visão Para onde vamos? Como queremos ser reconhecidos? 
Ex: “Afirmarmo-nos como uma referência a nível nacional no ensino 

da gestão” 

Valores 
Corporativos 

Que cultura devemos respeitar? O que é importante para nós? 
Ex: Qualidade, Inovação, Credibilidade. 

Linhas de 
orientação 
estratégica 

Quais as nossas grandes linhas de ação? Qual o caminho a seguir? 
Qual o plano de Jogo? 
Ex: Apostar numa formação inovadora, alinhas com as melhores 
metodologias internacionais. 

Objetivos Que objetivos pretendemos alcançar? 
Ex: maximizar a capacidade produtiva, Satisfação máxima dos 
clientes, racionalização de custos 

Metas Qual a nossa Ambição? 
Ex: Formar 4.000 participantes; Obter níveis de excelência na 

avaliação das ações de formação. 

Iniciativas 
Estratégicas 

Que projetos críticos teremos que executar para concretizar a 
estratégia? 
Ex: Implementar a videoconferência; aquisição de uma plataforma 
de e-learning nacional. 

 

Caldeira (2010) refere ainda que os valores corporativos devem traduzir 

características, definir comportamentos, códigos de conduta, promover 

atitudes, reconhecer princípios e formas de estar dos colaboradores para com 

a organização, facilitando o cumprir da missão, e alcance da visão por partes 

destes.  

Em termos funcionais, Caldeira (2010), sugere que a organização deve 

escolher 4 valores com que mais se identifique, de entre uma lista mais 

alargada de 8 a 12 valores.  

Para cada um dos valores, deve ser criado um pequeno texto que 

sustente o mesmo, de modo a que seja mais fácil aos colaboradores 

interpretarem e assimilarem a importância dos vários valores. 



41 
 

2.3 Implementação 

A implementação é uma das fases mais críticas na estratégia de uma 

organização. É o ponto onde se passa da teoria à prática e se operacionaliza 

toda a estratégia formulada anteriormente (Caldeira, 2010). 

Para Hoye et al. (2012), a implementação da estratégia de uma 

organização apresenta a introdução da escolha estratégica competitiva da 

organização. 

Durante esta fase são aplicados os planos de atividades e orçamento da 

organização, sob a orientação do plano estratégico.  

2.4 Acompanhamento estratégico 

Na elaboração do plano estratégico da organização são definidos os 

objetivos e metas pelo qual a organização deve ser acompanhada e avaliada, 

quer ao nível de desempenho da sua atuação, quer no impacto que a mesma 

tem sobre o seu meio envolvente (Caldeira, 2010). 

Este processo deve ser contínuo ao longo do ano, possibilitando o 

controlo dos objetivos, atividades e iniciativas estratégicas. 

2.5 Prestação de contas 

A prestação de contas é última fase do modelo de gestão estratégica. 

Para Caldeira (2010), é nesta fase a organização mostra os resultados que 

obteve de acordo com o seu desempenho, esclarece os desvios ao previsto, e 

justifica as decisões que tomou para resolver as suas limitações.  

Hoye et al. (2012) referem que a fase de avaliação de estratégia, ou 

prestação de contas, exige uma avaliação de dois aspetos importantes. 
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Primeiro os KPI’s associados a cada objetivo organizacional necessitam de ser 

comparados com os resultados obtidos, segundo, o sucesso das ações de 

implementação precisa de ser apurado. 

Este é o momento em que a organização apresenta aos seus 

Stakeholders, a forma como atingiu, ou não, a estratégia delineada para a 

organização. Nesta fase são apresentados os relatórios de contas e atividades 

da organização ao longo do ano.  

2.6 Importância do acompanhamento estratégico 

A implementação da estratégia é um dos fatores críticos do sucesso das 

estratégias mas que nem sempre as organizações conseguem executar. Para 

Caldeira (2010), é extremamente importante que uma organização possua os 

meios para a implementação da sua estratégia. 

De modo a garantir sucesso da implementação de um plano estratégico, 

Caldeira (2010), afirma que é “imprescindível o acompanhamento, no curto 

prazo, da implementação e execução da estratégia.”  

Devido à complexidade do meio das organizações, a facilidade com que 

este se altera e o nível de exigência com que nos deparamos na atual 

sociedade, é necessário que as organizações possuam instrumentos para o 

acompanhamento da estratégia a curto prazo. O não acompanhamento da 

mesma poderá levar a que alterações internas e externa inviabilizem uma boa 

execução do plano estratégico  

De entre estas metodologias de Avaliação de desempenho 

organizacional, o destaque vai para o Balanced Scorecard que, como refere 

Caldeira (2010) “surge como uma ferramenta possível e que tem tido uma 
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excelente aceitação nas organizações privadas e públicas”, e que será o objeto 

de estudo neste trabalho. 

 

3. O BALANCED SCORECARD 

De entre todas as metodologias de avaliação de desempenho 

organizacional pesquisadas, aquela que despertou um maior interesse foi a 

metodologia do Balanced Scorecard, dos autores Robert Kaplan e David 

Norton. Por esse motivo, esta foi a metodologia escolhida para servir de base a 

este trabalho. 

O primeiro estudo sobre o BSC foi realizado em 1990, pelos autores da 

metodologia, Robert Kaplan e David Norton. Este estudo foi desencadeado por 

um pedido de doze empresas norte-americanas que procuravam verificar o 

porquê da crescente ineficácia dos indicadores financeiros utilizados na 

avaliação de desempenho (Kaplan e Norton, 1992). 

Como resultado deste estudo surgiu o primeiro artigo publicado sobre o 

BSC em 1992, intitulado “The Balanced Scorecard – Measures that drives 

performance”, na Harvard Business Review, pelos autores anteriormente 

referidos. 

Pereira (2011) refere que o BSC é uma ferramenta de gestão que tem 

como objetivo a avaliação da gestão do desempenho de uma organização 

tanto pública como privada. 

Segundo Kaplan e Norton (1992), o BSC inclui medidas financeiras que 

apresentam os resultados das ações já efetuadas. Por outro lado complementa 

as medidas financeiras com medidas operacionais (não financeiras) de 
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satisfação dos clientes, processos internos e aprendizagem e crescimento – 

estas medidas operacionais são os drivers fundamentais para desempenho 

financeiro futuro. 

De acordo com Mendes (2012), Kaplan e Norton consideram 

fundamental comunicar a estratégia de negócio dentro da própria organização, 

e relacionar esta com os fatores críticos de sucesso, fato que deveria merecer 

uma maior atenção por parte dos gestores já que condiciona o desempenho a 

medio e longo prazo. 

Segundo Russo (2009), Kaplan e Norton desenvolveram o Mapa 

Estratégico, onde são especificados quais os elementos críticos e qual a sua 

ligação com a estratégia.  

O Mapa Estratégico permite criar pontos de referência para toda a 

organização e para os seus colaboradores. São construídos de cima para baixo 

pelos gestores de topo, que começam por definir a missão e os valores 

fundamentais da organização. Posteriormente é desenvolvida a visão 

estratégica da organização.  

Através da visão, são definidos os objetivos e metas globais da 

organização, que serão a forma como o desempenho da organização será 

avaliado (Russo, 2009). 

De acordo com Pereira (2011), o BSC tenta equilibrar as perspetivas 

externas à organização com as perspetivas internas. Da mesma forma, procura 

equilibrar indicadores de médio e longo prazo com indicadores de curto prazo e 

os indicadores de resultados (lag indicators) com os indicadores de ação (Lead 

Indicators).  
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Os indicadores de resultado caracterizaram-se por medir resultados de 

eventos passados. Os indicadores de ação, também conhecidos por indutores 

ou de desempenho, medem atividades que conduzem, direcionam ou induzem 

a resultados futuros. Daqui advêm o termo “Balanced” (equilibrado).  

De acordo com Caldeira (2010), o termo “Scorecard”, deriva do 

acompanhamento da estratégia se realizar através de um report periódico, 

onde é avaliada a performance dos objetivos estratégicos, e os respetivos 

indicadores, durante um determinado período de análise.  

Inicialmente o BSC foi criado como um sistema de avaliação de 

desempenho, mas Kaplan e Norton constataram que as organizações estavam 

a utilizar o BSC não apenas para este motivo, mas principalmente para 

implementar novas estratégias organizacionais. Por esse motivo, Caldeira 

(2010) refere que, o BSC evoluiu de uma ferramenta de avaliação de 

desempenho para uma ferramenta de gestão estratégica. 

De acordo com Kaplan e Norton (1996a), a diferença entre o BSC e 

outros modelos está no fato deste conter medidas de resultado e de meios, 

ligados através de relações de causa e efeito, que o tornam não só num 

sistema de avaliação de desempenho, mas também num sistema de avaliação 

de desempenho futuro. Desta forma, relacionam-se os conceitos de gestão 

estratégica e de avaliação de desempenho. 

3.1 Princípios 

De acordo com Kaplan e Norton (2001a) o BSC permitiu às 

organizações que desde cedo começaram a utilizar esta metodologia, focar e 

alinhar as equipas executivas, unidades de negócio, tecnologias de informação, 
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recursos humanos e financeiros de acordo com a estratégia da organização 

(Fig. 8). 

 

Fig. 8 - Alinhamento e Foco de Recursos na Estratégia 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2001) 

As pesquisas realizadas em organizações que utilizavam o BSC 

revelaram um padrão consistente a alcançar o alinhamento e foco estratégico. 

Mesmo a abordagem sendo feita de forma diferente, com diferentes ritmos e 

sequências, foi possível identificar cinco princípios comuns. Estes princípios 

foram nomeados com o conceito de Organizações focadas na Estratégia 

(Kaplan e Norton, 2001a) (Fig. 9). 

Estratégia 
Recursos 
Humanos 

Unidades 
de Negócio 

Equipas 
Executivas 

Tecnologias 
de 

Informação 

Recursos 
Financeiros 
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Fig. 9 - Princípios das Organizações Focadas na Estratégia.  
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2001a) 

 

1º Principio: Traduzir a estratégia em termos operacionais 

Para implementar uma estratégia é necessário descreve-la em 

pormenor. O BSC e os mapas estratégicos analisam as falhas dos sistemas de 

medição de ativos tangíveis, típicos da era industrial. As ligações estabelecidas 

pelas relações de causa-efeito nos mapas estratégicos mostram como ativos 

intangíveis se transformam resultados tangíveis ou financeiros.  

O uso de indicadores quantitativos, não financeiros, torna possível a 

descrição e mensuração dos processos de criação de valor. A tradução da 

estratégia através BSC possibilita interpretação por todos os colaboradores e 

departamentos. 
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2º Principio: Alinhar a organização à Estratégia 

As organizações são constituídas por diversos setores, departamentos e 

unidades. Apesar disso, cada um tem a sua própria forma de trabalho, 

linguagem, cultura e conhecimento, o que pode transforma-se num obstáculo à 

implementação da estratégia da organização.  

De modo a retirar o melhor proveito e eficácia, torna-se extremamente 

importante que as estratégias e os BSC’s de todas essas unidades intermedias 

estejam alinhados uns aos outros, por forma a gerar criação de valor em todos 

os níveis da estrutura da organização. 

3º Principio: Transformar a Estratégia numa tarefa de todos 

Todos os colaboradores de todos os níveis organizacionais devem 

orientar o seu comportamento de modo a contribuir para que a estratégia da 

organização seja aceite e executada por todos.  

Os gestores devem utilizar os objetivos e indicadores estratégicos do 

BSC como ferramenta para transmitir iniciativas que lhe estão associadas. Para 

garantir o empenhamento de todos devem ser tomadas iniciativas de incentivo 

e definidos objetivos individuais.  

Nestes processos a comunicação é fundamental, e deve ser feita do 

topo para a Base (Top-Down).  

4º Principio: Fazer da estratégia um processo contínuo 

A natureza cíclica do BSC está bem presente neste princípio, pelo fato 

de ser uma metodologia continua, de alinhamento e de mudanças persistentes 

baseado no ciclo estratégico. 
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Algumas organizações ainda vão mais longe e implementam processos 

específicos para uma melhor gestão estratégica. Este processo alia à gestão 

tática à gestão estratégica, e transforma-o num processo contínuo e 

ininterrupto. 

5º Principio: Mobilizar a mudança através da liderança executiva 

Uma estratégia exige alterações em todos os níveis da organização e 

orienta o trabalho em equipa para a definição dessas mudanças. A 

implementação da estratégia para ser bem-sucedida necessita que exista 

atenção e concentração nas iniciativas, controlando persistentemente os 

resultados obtidos.  

Os gestores de topo têm de demonstrar a sua liderança em todo o 

processo, de modo a conseguirem implementar a estratégia, e que não se 

percam oportunidades para obter um desempenho superior.  

Como referem Kaplan e Norton (2001a), “The art of leadership is to 

delicately balance the tension between stability and change” (A arte da 

liderança é equilibrar delicadamente a tensão entre a estabilidade e a 

mudança). 

O conceito de organização focada na estratégia, com os 5 princípios e o 

Balanced Scorecard como elemento central, englobam ainda 3 dimensões 

chave: 

• Estratégia: o BSC estabelece a estratégia como ponto fulcral da 

agenda da organização. 

• Foco: o BSC cria foco; alinha todos os recursos e atividades com a 

estratégia da organização. 
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• Organização: o BSC atribui a todos os membros papéis independentes 

guiados pela estratégia; cria ligações entre Unidades de Negócio, Serviços e 

Indivíduos. 

3.2 Funções 

Kaplan e Norton (1996b) definem quatro processos de gestão que 

simplificam a ligação da estratégia com os objetivos organizacionais, para o 

BSC enquanto sistema de gestão estratégica (Fig. 10) (Quadro 6). 

 

Fig. 10 - O BSC como Estrutura para a Ação Estratégica 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1996a) 
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Quadro 6 - Processos de Gestão Estratégica do BSC. 
Fonte: Kaplan e Norton (1996b) 

Processos Ações 

Traduzir e clarificar a visão Esclarecer a visão 

Estabelecer o consenso 

Comunicação e alinhamento estratégico Comunicar e educar 

Estabelecer metas 

Vincular recompensas e medidas de 
desempenho 

Planeamento e definição de objetivos Estabelecer metas 

Alinhar iniciativas estratégicas 

Garantir recursos 

Estabelecer marcos de referência 

Feedback e aprendizagem estratégica Articular a visão compartilhada 

Fornecer feedback estratégico 

Facilitar a revisão e aprendizagem 

 

O primeiro processo, Traduzir e Clarificar a Visão, ajuda os gestores a 

esclarecer e construir um consenso em torno da visão e da estratégia da 

organização. Apesar das melhores intenções dos gestores de topo, as grandes 

declarações acerca de como se tornar “Best in class”, “the number one 

supplier”, ou “empowered organization”, não se traduzem simplesmente em 

termos operacionais para as ações do quotidiano (Kaplan e Norton, 1996b).  

Segundo os autores, para os colaboradores agirem de acordo com a 

visão e a estratégia da organização, é necessário que essas declarações 

estejam expressas como um conjunto integrado de medidas e objetivos, 

aceites pelos executivos, que descrevam as metas e objetivos de longo prazo 

para alcançar o sucesso (Kaplan e Norton, 1996b). 

O segundo processo, Comunicação e Alinhamento Estratégico, permite 

aos gestores comunicar a sua estratégia de cima para baixo na organização, 

alem de ligá-la a todos os departamentos e objetivos individuais. 

O Scorecard permite aos gestores uma forma de garantir que todos os 

níveis da organização entendem a estratégia de longo prazo, e que os 
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objetivos, quer departamentais, quer individuais, estão alinhados com a própria 

estratégia (Kaplan e Norton, 1996b). 

O terceiro processo, Planeamento e Definição de Objetivos, permite as 

organizações, integrar os seus planos de negócios e financeiros. Este processo 

apoia as organizações na integração de varias iniciativas, possibilitando 

estabelecer prioridades e definir quais os recursos necessários para atingir as 

metas anteriormente estipuladas na estratégia.  

Kaplan e Norton (1996b), referem que este fato permite aos gestores 

focarem as suas atenções na melhoria dos processos críticos para alcançar o 

sucesso estratégico de longo prazo da organização. 

O último processo de gestão estratégica do BSC, Feedback e 

Aprendizagem Estratégica, oferece à organização a capacidade de obter uma 

aprendizagem estratégica. Neste processo, para além dos resultados 

financeiros alcançados, são ainda considerados dados das restantes 

perspetivas, clientes, processos internos e aprendizagem e a crescimento. 

Kaplan e Norton (1996b) afirmam que os objetivos estratégicos devem 

ser analisados e revistos minuciosamente, e se for necessário devem ser 

atualizados, para que os gestores de topo possam avaliar a implementação da 

estratégia de forma fiável até esse momento, possibilitando à organização uma 

aprendizagem estratégica. 
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3.3 Pilares 

Segundo Leal (2010), os pilares que norteiam e suportam o BSC são a 

Missão, Visão e os Valores da organização. 

3.3.1 Missão 

De acordo com Kaplan e Norton (2008), a missão da organização, é uma 

breve declaração, entre uma ou duas frases, que define o porquê da 

organização existir. Ainda para os autores, a missão deve descrever o 

propósito fundamental da organização, especialmente aquilo que fornece aos 

seus clientes. A declaração de missão deve informar os executivos e 

colaboradores, acerca do objetivo central que devem atingir juntos. 

Para Pires (2007), a missão revela a forma como a organização deve 

cumprir com a sua vocação. Indica, mais uma vez o porquê desta existir e 

quem irá beneficiar da sua atuação. 

Hoye et al. (2012), afirmam que a declaração de missão identifica o 

propósito de uma organização. A missão deve definir o porque da organização 

ser criada, quais os serviços e produtos que oferece e para quem. 

Niven (2008) afirma que a declaração de missão define o objetivo central 

da organização, a sua “razão de ser”. Esta reflete também as motivações para 

os colaboradores se sentirem motivados com seu o trabalho na organização. 

Por ultimo, Chiavenato (2004), afirma que a missão refere-se à 

finalidade ou motivo pelo qual a organização foi criada e para o que ela deve 

servir. O autor indica que a declaração de missão deve ainda ser capaz de 

responder a três perguntas: Quem somos? O que fazemos? E Porque fazemos 
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o que fazemos? Se os colaboradores não souberem a missão da organização, 

desconhecem o porque dela existir e por que caminho pretende ir. 

3.3.2 Visão 

Quanto à visão, Kaplan e Norton (2008), definem-na como uma 

declaração do caminho a longo prazo (entre 3 a 10 anos), para atingir os 

objetivos da organização. Esta deve ser orientada para o mercado, e deve ser 

expressa, com termos visionários, a forma como a organização quer ser 

entendida pelo mundo. 

Por seu lado Pires (2007), refere que a missão enquanto elemento 

central da filosofia da organização deve ser orientada pela visão que direciona 

a atitude da organização em relação às suas perspetivas de futuro. 

Para Chiavenato (2004), a visão, é a imagem que a organização tem a 

respeito de si mesma e do seu futuro. Normalmente a declaração de missão 

está mais relacionada com aquilo que a organização pretende alcançar de 

futuro, e não tanto com aquilo que realmente é. Nesta ótica, a visão 

caracteriza-se pelo projeto do que a organização gostaria de ser dentro de um 

determinado período temporal e o caminho futuro que pretende adotar para lá 

chegar. 

Hoye et al. (2012), referem que a visão, é uma declaração que 

apresenta as ambições a medio-longo prazo da organização. A visão, 

normalmente reflete um período de 3 a 5 anos e normalmente não é mais que 

uma frase. 

Niven (2008), afirma que a declaração de visão, fornece um quadro 

teórico do que a organização pretende ser (em 5, 10 ou 15 anos) no futuro. 
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Ainda para Niven (2008), enquanto a missão apresenta um ar abstrato, a 

visão deve conter o mais possível estado que a organização deseja, e fornecer 

a base para a formulação das estratégias e objetivos. 

3.3.3 Valores 

Segundo Leal (2010), os valores podem ser entendidos como padrões 

de conduta que orientam a atuação dos colaboradores da organização. Os 

valores interligados entre si refletem um modo específico de perceber, pensar e 

sentir a organização, traduzindo dessa forma a cultura da organização. 

Por seu lado, Niven (2008) afirma que os valores são os princípios 

intemporais que orientam a organização. Estes representam as crenças mais 

profundas da organização e são demonstrados pelos comportamentos dos 

colaboradores ao longo do dia-a-dia. Os valores de uma organização anunciam 

a forma como esperam que todos se comportem.  

Pires (2007), refere que os valores de uma organização representam 

aquilo em que a organização acredita. Citando o autor, os valores são “o credo, 

as convicções morais que estão por detrás da cultura da organização” (Pires, 

2007). 

Por fim Kaplan e Norton (2008), referem que os valores de uma 

organização, indicam a sua atitude, comportamento e caracter. 
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3.4 As Perspetivas do Balanced Scorecard 

O BSC é uma ferramenta que traduz a visão e a estratégia da 

organização em contínua relação com os objetivos e medidas de desempenho 

e está organizado em quatro perspetivas (Fig. 11). As perspetivas são: 

Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizagem e Crescimento. 

 

Fig. 11 - Tradução da Visão e Estratégia: As Quatro Perspetivas 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1996a) 
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Caldeira (2010) apresenta um quadro simples onde explica cada uma 

das perspetivas através de uma questão (Quadro 7). 

Quadro 7 - As quatro Perspetivas do BSC 
Fonte: Caldeira (2010) 

Perspetiva Questão Resultado 

Financeira Que objetivos devem ser 
atingidos para satisfazer os 
financiadores? 

Acionistas satisfeitos 

Clientes Que objetivo deve ser 
atingido para satisfazer as 
necessidades dos meus 
clientes e atingir os objetivos 
financeiros? 

Clientes Satisfeitos 

Processos Internos Que objetivos devem ser 
atingidos para que os 
processos seja mais 
eficientes, de modo a 
conseguir satisfazer os 
clientes e os objetivos 
financeiros? 

Processos eficientes 

Aprendizagem e Crescimento Que objetivos devem ser 
atingidos para motivar e 
preparar os colaboradores 

Colaboradores motivados e 
preparados 

 

Kaplan e Norton (1996a) idealizaram uma proposta de quatro 

perspetivas para o BSC, mas esta não imutável, antes pelo contrário, é 

completamente possível de ser adaptada e ser substituída uma perspetiva por 

outra. 

Apresentamos agora em pormenor cada uma das quatro perspetivas. 

3.4.1 Perspetiva Financeira 

Segundo Russo (2009), a perspetiva Financeira está intimamente ligada 

com o interesse dos acionistas, pois as suas preocupações são 

maioritariamente de carácter financeiro. Os acionistas ficam na expetativa de 

uma boa rendibilidade sobre os capitais que investem. 

Para Niven (2006), as medidas financeiras são um dos componentes 

críticos do BSC. Os objetivos e medidas desta perspetiva dizem-nos se a 
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nossa execução está ou não a caminhar para os melhores resultados finais. 

Podemos canalizar todas as nossas energias e capacidades para a melhoria 

da satisfação do cliente, a qualidade, entrega a tempo, entre outros, mas sem 

indicadores financeiros que demonstrem o seu efeito nos retornos financeiros 

para a organização, têm uma reduzida valorização. 

Segundo Kaplan e Norton (2001b) o aumento do valor económico das 

organizações para os acionistas depende de dois aspetos básicos: o 

crescimento dos proveitos e a produtividade. 

O crescimento de proveito pressupõe o aumento de proveitos e vendas 

em novos mercados e em clientes atuais, através de oferta de soluções 

completas de produtos e serviços. 

A produtividade atua através da redução dos custos de estrutura e uso 

mais eficiente dos ativos, reduzindo as necessidades de capitais para um 

determinado nível de atividade. 

Para Leal (2010), os objetivos financeiros são o foco a alcançar pelos 

objetivos das outras perspetivas do BSC. Qualquer uma das medidas 

selecionadas faz parte de uma cadeia de relações de causa-efeito que 

terminam com a melhoria do desempenho financeiro.  

O autor continua, referindo que o BSC deve contar a historia da 

estratégica, iniciando pelos objetivos financeiros de longo prazo e relacionando 

estes com a sequência de ações que devem ser tomadas em relação aos 

processos financeiros, dos clientes, processos internos, colaboradores e 

sistemas, de modo a que, a longo prazo seja atingido o desempenho 

económico desejado (Leal, 2010).  
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3.4.2 Perspetiva de Clientes 

A perspetiva de clientes representa o modo como a organização 

pretende ser vista pelos seus clientes. Torna-se portanto importante para a 

organização, conhecer os seus clientes, os seus gostos, necessidades e aos 

fatores aos quais atribuem maior importância na relação comercial (Russo, 

2009).  

Por estes motivos as organizações devem inquirir os seus clientes 

regularmente, para evitar atribuir prioridades e objetivos internos que não 

estejam de acordo com os interessados nos produtos e serviços da 

organização (Russo, 2009). 

Kaplan e Norton (2001b) afirmam que o centro de qualquer estratégia de 

negócio é a proposição de valor para o cliente que descreve uma combinação 

única do produto, preço, serviços, relacionamento e imagem, fatores capazes 

de atrair o interesse do cliente.  

A proposição define a forma como a organização se diferencia da 

concorrência para atrair reter e aprofundar o relacionamento com os seus 

clientes-alvo. Esta proposição é crucial pois ajuda a organização a ligar os seus 

processos internos para melhorar os resultados com os seus clientes (Kaplan e 

Norton, 2001b). 

Em suma, Russo (2009), refere que a perspetiva de cliente, reflete o 

alinhamento desejado entre os clientes e os segmentos de mercado que se 

pretende servir e a natureza dos indicadores utilizados.  

Estes indicadores estão normalmente relacionados com fatores como a 

satisfação, fidelidade, retenção, aquisição e rendibilidade dos clientes e 
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traduzem objetivos orientados para certos mercados ou segmentos específicos 

(Russo, 2009). 

3.4.3 Perspetiva de Processos Internos 

Na perspetiva de processos internos o foco está relacionado com as 

atividades e processos críticos internos necessários pra a satisfação dos 

clientes, e a obtenção dos objetivos financeiros da organização para a 

satisfação dos acionistas (Russo, 2009).  

Russo (2009), adverte que a definição dos objetivos dos acionistas, 

relacionados com os clientes, leva ao reconhecimento dos processos 

organizacionais críticos para a sua concretização. Segundo o autor, para 

aplicar o BSC é essencial ter em atenção toda a cadeia de valor, desde o 

processo de inovação, passando pelo processo operacional até ao serviço de 

pós-venda (Fig. 12). 

 

Fig. 12 - A perspetiva Interna - Modelo Genérico da Cadeia de Calor 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1996a) 

 

Segundo Martins (2012), o desenvolvimento dos processos internos 

deverá ser mais do que uma simples “melhoria por melhoria”. As organizações 
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devem focar-se na melhoria de aspetos que contribuam para um maior 

potencial de crescimento e criação de valor. 

Kaplan e Norton (1996a) encontraram três processos principais, comuns 

entre as organizações no modelo genérico da cadeia de Valor: 

Processo de Inovação – são pesquisa e análise das necessidades 

emergentes ou latentes dos clientes, sendo depois criados os produtos ou 

serviços que visam atender essas necessidades.  

Russo (2009) refere que nesta fase é fundamental a eficácia e rapidez 

do processo inovador de conceção do produto ou serviço. 

Processo Operacional – processo no qual os produtos e serviços 

existentes são entregues ao cliente.  

Russo (2009), aponta como fundamental as entregas aos clientes nos 

prazos, de forma eficiente e consistente. 

Serviço Pós-venda – é o processo que se desenrola após a venda 

original ou entrega do produto ou serviço ao cliente.  

Está relacionado com garantias, devoluções ou reclamações. Serviços 

que contribuem para a satisfação total das necessidades dos clientes (Russo, 

2009). 

Segundo Leal (2010), a competitividade entre as organizações assenta 

na melhoria contínua dos processos internos, portanto, é necessário identificar 

e seguir de pronto os processos críticos, especificamente a inovação nos 

serviços e processos através de uma visão transversal da organização. 
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É importante identificar novas tecnologias, processos, e competências 

fundamentais, das quais a organização pode tirar partido para se diferenciar da 

concorrência e especificar os indicadores (Russo, 2009). 

Russo (2009) aponta ainda um fato chave comum a todos os processos 

internos - o tempo - pois este pode revelar-se uma enorme vantagem 

competitiva em áreas como produção, desenvolvimento de produtos ou 

distribuição e vendas. 

3.4.4 Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento 

A perspetiva de aprendizagem e crescimento analisa as modificações e 

aperfeiçoamentos que as organizações necessitam implementar para se 

coadunarem com a realidade da visão estratégia (Russo, 2009). 

Segundo Kaplan e Norton (2001b), nesta perspetiva os gestores definem 

as competências e capacidades dos colaboradores, tecnologias e clima 

organizacional, necessário para executar a estratégia.  

Isto permite à organização alinhar os seus recursos humanos e 

tecnologias de informação com as necessidades estratégicas dos seus 

processos críticos de negócio, diferenciando a proposta de valor e a relação 

com os clientes (Kaplan e Norton, 2001b). 

Para Russo (2009), são definidos objetivos e medidas de desempenho 

quanto à infraestrutura e Capital Intelectual, necessários para a concretização 

dos objetivos definidos nas outras perspetivas. 

Kaplan e Norton (1996a), apontam que as organizações devem investir 

nas suas infraestruturas - pessoas, tecnologias de informação e 

procedimentos - de modo a alcançarem o sucesso financeiro a longo prazo.  
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Russo (2009) afirma que os recursos humanos são cada vez mais um 

fator primordial nas modernas organizações, pois os seus colaboradores, 

deixaram de ser apenas “atendedores de solicitações” e passaram a ter uma 

atitude mais proactiva quanto às necessidades dos clientes. 

O autor aponta dois tipos de indicadores, quanto ao fator humano, que 

devem ser incluídos nesta perspetiva: 

Indicadores genéricos de resultados - onde são identificados como 

indicadores principais a satisfação, retenção e produtividade dos 

colaboradores; 

Indicadores específicos de cada situação da perspetiva de 

Aprendizagem e Crescimento - relacionados com a formação dos 

colaboradores, capacidade dos sistemas de informação, motivação, 

“empowerment” (Atribuição de poderes) e alinhamento dos objetivos. 

A perspetiva de Aprendizagem e Crescimento é o indutor dos resultados 

a obter nas restantes perspetivas, pois é a infraestrutura que possibilita a 

consecução dos objetivos estabelecidos nas restantes perspetivas, com o 

intuito de melhorar os resultados financeiros (Russo, 2009). 

Após a determinação de todas as perspetivas, que tanto podem ser 

estas quatro, como podem ser adaptadas, as organizações completam o seu 

mapa estratégico as diferentes perspetivas. 
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3.5 Componentes do Balanced Scorecard 

Cada perspetiva do BSC deve conter objetivos, indicadores, metas e 

iniciativas, para que seja possível cumprir os objetivos estratégicos da 

organização (Fig. 13). 

 

Fig. 13 - Componentes das Perspetivas do BSC 
Fonte: Leal (2010). 

Segundo Ribeiro (2010), a missão, visão, valores e estratégia devem ser 

traduzidas numa linguagem clara e percetível, que motive o desempenho para 

alcançar a meta da organização.  

Os objetivos e medidas são as ferramentas para conseguir isso, pois 

explicam o porquê da estratégia implementada, e permitem ter a ideia de como 

decorre a eficiência da organização ao longo do tempo, através da análise dos 

resultados alcançados (Ribeiro, 2010). 
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3.5.1 Objetivos 

Segundo Pereira (2011), os objetivos podem ser definidos como o que 

deve ser alcançado e que é critico para o sucesso da organização. Os objetivos 

são a forma de tornar a missão mais concreta, como esta tanta tornar a visão 

mais concreta. 

Por seu lado, Ribeiro (2010), refere que os objetivos, são afirmações 

consistentes que identificam e descrevem especificamente o que deve 

realizado de forma correta, para que a estratégia seja implementada com 

sucesso. O autor prossegue afirmando que os objetivos criados atuarão como 

ligação entre as estratégias de alto nível e as medidas de desempenho usadas 

para identificar o progresso da organização relativamente às suas metas. 

Os objetivos estão organizados em mapas estratégicos e relacionam-se 

entre si através de relações de causa-efeito. Os mapas estratégicos permitem 

que todos os indivíduos da organização interpretem a estratégia e a forma 

como se podem transformar ativos intangíveis em resultados tangíveis (Kaplan 

e Norton, 2004). 

3.5.2 Indicadores 

Segundo Leal (2010), os indicadores, ou KPI’s, informam como é 

mensurado o sucesso de cada objetivo definido pela organização. Para o autor 

deve existir um equilíbrio entre os resultados (indicadores de resultados) e 

indutores de desempenho (indicadores de ação) ajustados à estratégia da 

organização. 
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Para Pereira (2011), os indicadores devem ser sempre monitorizados, 

pois refletem a estratégia escolhida pela organização, e servem para colocar a 

mesma estratégia em ação.  

Para Caldeira (2010), não existe um número específico de indicadores 

por objetivo, pois segundo o autor devem existir aqueles que permitam medir 

pelo menos a componente principal da sua intenção. Para Caldeira (2009), a 

solução ótima será existir apenas um indicador por objetivo, pois isso simplifica 

a perceção do desempenho do objetivo.  

Caldeira (2010) define como características essenciais dos indicadores: 

 Medirem corretamente o Objetivo; 

 Serem Fiáveis;  

 Serem Baratos; 

 Serem Simples; 

 Envolverem informação acessível; 

 Abrangerem um intervalo de tempo identificado 

 Terem um responsável designado capaz de atuar sobre os 

indicadores; 

 Terem a unidade de medida corretamente identificada. 

Caldeira (2010) aponta dois tipos de indicadores (Fig. 14): 

Indicadores de Resultado - medem o desempenho do objetivo; 

Indicadores de Ação - têm a função de explicar como foi alcançado o 

resultado. 
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Fig. 14 - Indicadores Indutores (de Ação) e Indicadores de Resultado. 
Fonte: Leal (2010) 

 

3.5.3 Metas 

Segundo Pereira (2011),as metas quantificam o nível do desempenho ou 

taxa de melhoria necessária para alcançar o objetivo estratégico estipulado 

pelas organizações. Estas podem e devem ser alteradas ao longo do tempo, 

sempre que já se encontrem fora da realidade da organização, para além do 

fato de ser necessário tomar em conta a sazonalidade da atividade da 

organização (Pereira, 2011). 

Segundo Leal (2010), as metas podem ter Tolerâncias e Ponderações: 

As Tolerâncias indicam a margem que é aceitável no desvio em relação 

à meta estipulada, e funcionam também como um alerta para um possível não 

cumprimento do objetivo. 
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As Ponderações referem-se a objetivos que são analisados por mais do 

que um indicador. Para estas situações é necessário ter em conta o peso de 

cada indicador para o cumprimento do objetivo. 

3.5.4 Iniciativas 

Segundo Caldeira (2010), as iniciativas são um projeto de tempo limitado 

- com início, meio e fim - que quando executado, permite que o plano 

estratégico tenha êxito. Normalmente são pensadas com uma base anual para 

que possam constar no orçamento da organização. 

Para Leal (2010), as iniciativas são planos de ação e projetos 

relacionados com as metas ao longo do tempo que devem ser implementados 

para que estas sejam viabilizadas. Sem as Iniciativas, não existe a execução 

da estratégia. 

Pereira (2011) refere que as iniciativas são consideradas como o melhor 

meio para alcançar o sucesso da estratégia organizacional. Estas constituem 

um ponto de ligação entre a componente operacional da organização e a 

estratégia. 

As iniciativas podem ainda ser decompostas em ações e tarefas. 

Caldeira (2010) afirma que a decomposição das iniciativas tem por objetivo 

detalhar em pormenor as atividades que constituem a iniciativa. 
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3.6 Mapas estratégico 

O BSC enquanto metodologia permite traduzir a estratégia da 

organização através da construção um report de acompanhamento da 

performance estratégica, o Mapa estratégico (Caldeira, 2010). 

Segundo Caldeira (2010), as funções do Mapa Estratégico consistem em 

facilitar a explicação da estratégia a todos os níveis da organização, assim 

como funcionar como ferramenta eficaz no acompanhamento da performance 

organizacional. 

Para Russo (2009), a implementação do BSC necessita que sejam 

estabelecidas, em cada perspetiva e entre varias perspetivas, relações de 

causa-efeito entre os objetivos (indicadores de resultado) e os indutores de 

desempenho (indicadores de ação). Todo este processo está descrito num 

Mapa estratégico. 

Russo (2009) afirma que os Mapas Estratégicos fornecem a 

representação gráfica dos objetivos críticos das organizações e as relações 

essenciais entre eles, que refletem o desempenho das organizações. 

Por seu lado, Pereira (2011), aponta que o Mapa Estratégico é uma 

“Arquitetura” que descreve a estratégia da organização, identificando relações 

de causa-efeito entre as quatro perspetivas do BSC (Fig. 15).  

Segundo o autor, o Mapa Estratégico orienta o desempenho da 

organização e cria caminhos para a transformação de iniciativas e recursos em 

melhores resultados, identifica as medidas necessárias para alcançar cada 

objetivo, assim como os indicadores necessários para a monotorização da 



70 
 

execução destas medidas. Por fim indica que iniciativas, cada setor envolvido, 

terá de realizar para o cumprimento das medidas definidas (Pereira, 2011). 

Para Leal (2010), o Mapa Estratégico é um forte instrumento de 

comunicação, pois é simples e integrador e obriga a foca a mensagem no 

essencial. O autor aponta como finalidade do mapa estratégico de descrever 

de forma dinâmica, a forma como a organização ira criar valor ao longo do 

tempo. 

3.6.1 Relações causa-efeito 

Segundo Caldeira (2010), as relações de causa-efeito, explicam no 

mapa estratégico, as ligações existentes entre os objetivos estratégicos das 

várias perspetivas do BSC. Estas revelam-se uma peça crítica que permite 

explicar a estratégia dentro da organização, apresentando a forma como cada 

objetivo pode ajudar na concretização de outros.  

De acordo com Pereira (2011), para se construir um mapa estratégico 

mais eficaz, apenas se devem colocar as relações mais fortes, e evitar-se o 

excesso de relações. O excesso de relações, torna o mapa mais complexo e 

mais difícil de ser comunicado e compreendido pelos colaboradores. 

Para o mesmo autor, as relações de causa-efeito devem apenas seguir 

o sentido ascendente (entre perspetivas) ou lateral (dentro da mesma 

perspetiva) e nunca em sentido descendente ou ambos os sentidos, pois esse 

fato torna-as relações de difícil análise (Pereira, 2011) (Fig. 15). Caldeira 

(2010) afirma que também não devem existir objetivos sem qualquer relação 

com outro objetivo. 

 



71 
 

 
Fig. 15 - Exemplo de Mapa Estratégico com relações de Causa-Efeito 
Fonte: Pereira (2011) 

 

Segundo Caldeira (2010), as relações de causa-efeito, devem responder 

a seguinte premissa: “Se…então.”  

Como exemplo, o autor apresenta: “Se aumentarmos o nível de 

compreensão das necessidades dos nossos clientes, então poderemos 

aumentar a eficácia das nossas propostas.” (Caldeira, 2010) 

3.6.2 Níveis e Desdobramento do Balanced Scorecard 

A implementação da estratégia numa organização, e aceitação da 

mesma por parte dos colaboradores, apenas é possível através do 

desdobramento em cascata do mapa estratégico em todos os níveis da 

organização (Mendes 2012) (Fig. 16). 

Para Mendes (2012), o desdobramento origina vários Mapas Scorecards 

ou painéis de desempenho que se ajustam desde o corporativo, aos 
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departamentais, equipas e pessoas que os integram. Por este motivo, todos os 

colaboradores da organização, estão alinhados e vinculados com a estratégia 

para o sucesso da organização, sentindo comprometimento que o seu esforço 

será valorizado para o alcance dos objetivos corporativos. 

 
Fig. 16 - BSC em Cascata 
Fonte: Adaptado de Pereira (2011) 

 

Segundo Pereira (2011), não existe uma metodologia exata de como 

deve ser implementado o BSC, visto todas as organizações serem diferentes e 

terem as suas especificidades próprias. Neste sentido, é da responsabilidade 

das equipas de projeto responsáveis pela implementação do BSC na 

organização, analisar e diagnosticas qual o melhor método para a executar o 

BSC. 

Segundo Gonçalves (2009), o desdobramento difunde deste o topo até à 

base os objetivos estratégicos e metas dos grupos de trabalho e dos 
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trabalhadores que dão o seu contributo à concretização das metas globais da 

organização, definidas no plano estratégico. Para a autora, este processo 

fornece aos colaboradores as bases necessárias para que eles próprios 

consigam criamos seus Scorecards individuais e alinhá-los com os de níveis 

superiores (Gonçalves, 2009). 

Quando se desdobra o BSC, não é possível esperar que cada grupo 

exerça a sua influência em cada um dos objetivos e medidas que se encontram 

em BSC superiores, pois as organizações criam valor através das várias 

combinações de técnicas dos funcionais de todos os postos (Gonçalves, 2009).  

Segundo Gonçalves (2009), o desdobramento do BSC até ao nível dos 

colaboradores (individual), ajuda a minimizar varias discussões e questões dos 

sistemas de avaliação de desempenho. Ainda segundo a autora, o 

desdobramento a nível individual promove o alinhamento estratégico criado de 

cima pra baixo e organiza todos os membros de acordo com a execução da 

estratégia (Gonçalves, 2009). 

Para Caldeira (2010), existem três aspetos que devem se levados em 

conta no diagnóstico para a implementação do BSC: A Abrangência, a 

Profundidade e a Complexidade. 

Quando à Abrangência é importante ter em linha de conta quem irá estar 

de fato em BSC. Por exemplo quais as unidades orgânicas? Quais os 

colaboradores? 

Na Profundidade, deve ser esclarecido até que nível será implementado 

o BSC. Por exemplo a nível corporativo, unidades orgânicas, equipas, 
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indivíduos. Neste ponto é necessário ter em conta que quanto maior a 

profundidade, maior será necessariamente a complexidade do processo. 

Quanto à Complexidade, é importante definir o nível de detalhe que o 

projeto deve assumir. Inicialmente deve-se começar por projetos mais simples 

de implementar, e apenas realizar projetos de maior complexidade quando já 

se dominar o BSC. A simplificação dos processos de implementação é um FCS 

do BSC.  

Existem dois tipos de implementação do BSC. Esta pode ser do tipo 

Top-down, ou Bottom-up. 

Segundo Caldeira (2010), o tipo Top-down, inicia-se primeiro ao nível 

corporativo, ou seja de toda a organização, e depois parte para o mais 

específico, passando para as unidades orgânicas, equipas e individuais. Para o 

autor, este é um tipo de implementação mais robusto pois os outros mapas 

Scorecards têm em conta as orientações corporativas. 

O Tipo Bottom-up, o processo é o inverso, ou seja, a implementação 

inicia-se nas unidades orgânicas e apenas posteriormente se define o 

Scorecard corporativo. Apesar de ser um tipo de implementação menos solida, 

é a mais utilizada, pelo fato poder ser feito primeiro um teste numa unidade 

mais pequena com efeito de demonstração para o resto da organização 

(Caldeira, 2010). 

Quando se faz o desdobramento em cascata é necessário ter conta que 

este deve ter consistência estratégica a todos os níveis do modelo. Caldeira 

(2010), afirma que a forma mais eficaz de garantir a consistência estratégica do 

modelo é analisar o nível de coerência e robustez. 
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A Coerência pode ser analisada pelo nível de harmonia e conformidade 

entre os Mapas Scorecard das unidades orgânicas em comparação com o 

corporativo. Por outro lado a Robustez, observa-se através da forma como os 

Scorecards das unidades orgânicas conseguem cumprir as intenções 

estratégicas assumidas no mapa corporativo (Caldeira, 2010). 

Caldeira (2010) refere que a análise da consistência estratégica é um 

processo moroso e complexo e que deve ser sempre analisado nos dois 

sentidos, Corporativo – Unidade; Unidade – Corporativo. 

3.6.3 BSC Individual 

Como já foi referido, o desdobramento do BSC corporativo pelos vários 

níveis de gestão, permite a criação de BSC Individuais. Segundo Gonçalves 

(2009), o Scorecard individual, alinhado com o Scorecard corporativo, deve ter 

como base os critérios pelo qual o colaborador vai ser avaliado, e a sucessão 

em cascata dos objetivos, indicadores, metas e medidas definidas no BSC de 

departamentos, equipas e trabalhadores. O concretizar dos objetivos 

individuais, permite ao colaborador contribuir para alcançar os objetivos da sua 

equipa, departamento, divisão e da organização. 

Para Gonçalves (2009), os BSC individuais, onde os objetivos são 

definidos de acordo com o BSC corporativo, permitem aos colaboradores ter 

uma melhor visualização das suas tarefas e do seu papel na organização, o 

que lhes permite estar mais focados e motivados, além de atuar como método 

de avaliação de desempenho através do grau de concretização dos objetivos.  

Gonçalves (2009), refere que entre as vantagens do BSC individual, 

destaca-se a melhoria, aperfeiçoamento, desenvolvimento e aprendizagem das 
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características anteriormente referidas, pois quanto melhor se conhece a 

função, mais ambiciosos, focados e comprometidos nos tornamos, para a 

concretização da mesma, contribuindo para que a organização cumpra com 

mais eficácia a sua estratégia. 

Entre os elementos fundamentais do BSC individual, advêm os traçados 

nos BSC corporativos, em relação a missão e visão, para além dos objetivos 

individuais relacionados com as quatro perspetivas e, os indicadores, metas e 

iniciativas de cada um desses objetivos (Gonçalves, 2009). 

3.7 Monotorização e Report 

Para um adequado acompanhamento e monotorização da estratégia 

implementada através do BSC, é extramente importante que os objetivos 

definidos sejam mensuráveis. 

Segundo Pereira (2011), muitas das organizações, hoje em dia, vivem 

num clima extramente agitado, com varias mudanças, muita complexidade e 

competitividade. A relação entre as organizações e o seu meio envolvente é 

contínua, por esse motivo, a rapidez na resposta aos desafios com que as 

organizações se deparam diariamente, é considerado um FCS. 

A prontidão na resposta às mudanças apenas é possível, quando as 

organizações têm maturidade e sabem rentabilizar a utilização de sistemas de 

monotorização do seu desempenho (Pereira, 2011). 

Para o autor, o principal objetivo da monotorização, passa pela 

maximização da probabilidade de sucesso das organizações, na concretização 

dos compromissos estabelecidos no plano estratégico. Esse fato, garante o 

cumprimento das atribuições definidas na missão, assim como a materialização 
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da visão, pois este tipo de processo aumenta a probabilidade de êxito na 

execução estratégica e operacional dos compromissos da organização 

(Pereira, 2011). 

Para Mendes (2012), o BSC permite a monotorização dos processos de 

gestão estratégica, assim como do report. O report que consiste em extrair um 

feedback estratégico da informação recolhida, para a partir daí poder alinhar a 

organização a novas alterações. 

Pereira (2011) aponta como principais vantagens do Report: 

 Apresentar serviço;  

 Apoderar resultados;  

 Mostrar impacto;  

 Evidenciar poder;  

 Alcançar visibilidade.  

Através da utilização de práticas que permitem apurar e registar 

resultados atingidos, as organizações recolhem informação crítica para 

apresentar os resultados decorrentes da sua atividade. O report é um 

instrumento eficaz para a exposição da performance interna da organização. 

Para Pereira (2011), uma organização apenas consegue mostrar que 

está a cumprir a sua missão, se demonstrar qual foi o impacto produzido pelas 

suas atividades. 

Por fim o autor refere que este instrumento apresenta-se também como 

um forma de demonstração das boas pratica internas de gestão da 

organização, que conduzem a uma exposição da maturidade organizacional 
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para todos aqueles que se relacionam com a organização, valorizando a sua 

gestão e os seus gestores (Pereira, 2011). 

3.8 Benefícios e críticas aos BSC 

A metodologia do BSC, apesar de existir há mais de duas décadas, 

ainda é pouco divulgada nas organizações Portuguesas. Ao longo do tempo 

foi-se questionando esta metodologia por alguns autores. 

Segundo Manica (2009), uma das grandes questões que se coloca é 

saber se os benefícios do BSC compensam os seus custos. Lipe e Saltério 

(2000) referem que a validade do BSC será tanto maior quanto a sua execução 

apresentar melhorias nas decisões dos gestores que permitam contornar o fato 

de ser uma metodologia dispendiosa. 

Manica (2009) apresenta um quadro resumo dos benefícios da 

metodologia do BSC segundo alguns autores (Quadro 8).  
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Quadro 8 - Benefícios do BSC. 
Fonte: Manica (2009) 

Benefícios Autores 

Alinhamento dos Objetivos estratégicos com as ações tomadas; Speackbacher et al. (2003) 

Permite uma visão rápida e precisa do negócio visualizando a 
performance em diversas áreas como uma única; 

Kaplan e Norton 
(1992);Wong- 

On-Wing et al. (2007);Epstein 
e 

Manzoni (1998);Malina e Selto 
(2001) 

Facilita a comunicação entre todos os níveis da organização ao articular 
metas, valores, crenças, reforçando a cultura e dirigindo o 
comportamento,  

Islam e Kellermanns 
(2006);Epstein e Manzoni 

(1998) 

Permite ligas múltiplas classes de indicadores não financeiros (drivers de 
performance) com os indicadores financeiros (resultados finais); 

Wong-On-Wing et al. (2007) 

Evita a sobrecarga de informação limitando o número de variáveis, 
obrigando a focalização nos indicadores mais importantes;  

DeBusk et al . (2003) 

Ferramenta que possibilita a tradução da visão e da estratégia numa 
ferramenta de fácil utilização. 

Ittner e Larcker (1998) 

Fácil de usar; Kanji e Sá (2002) 

Permite a clarificação, consenso e foco nas necessárias melhorias na 
performance 

Kaplan e Norton (1996) 

Permite clarificar, adaptar e comunicar a estratégia ao longo da 
organização; 

Kaplan e Norton (1996) 

Alinhamento dos objetivos individuais com a estratégia;  Kaplan e Norton (1996) 

Fornece um feedback real para a aprendizagem e evolução da 
performance; 

Malina e Selto (2001) 

Antecipação em vez de reação; Ancelin-Bourguignon et al. 

(2004) 

Focaliza-se nos clientes e mercado; Kanji e Sá (2002) 

Liga as decisões de topo com as ações dos níveis inferiores. Ancelin-Bourguignon et al. 
(2004) 

Apesar de ser uma metodologia com muita utilização devido aos seus 

benefícios, são também apontados algumas críticas ao BSC. Manica (2009), 

apresenta um quadro resumo com as críticas mais apontadas por diversos 

autores (Quadro 9). 

Quadro 9 - Criticas ao BSC. 
Fonte: Manica (2009) 

Criticas Autores 

O BSC não está muito interessado em comunicar a estratégia 
aos níveis inferiores mas sim aos gestores de topo e nível 
intermedio; 

Speckbacher et al. (2003) 

Custo de implementação elevados Fu et al. (2008); Ittner e 
Larcker (1998) 

Focaliza-se nos clientes esquecendo-se de outros Stakeholders; Kaiji e Sá (2002) 

Na prática e difícil de apurar a relação causa-efeito em algumas 
variáveis; 

Nørreklit (2003); Kanji e 
Sá (2002) 

Sistema complexo; Ittner e Larcker (1998); 
Kaye e Drew (2007) 

Tempo prolongado para o seu desenho e implementação. Kaye e Drew (2007) 
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3.9 BSC em Organizações sem fins lucrativos 

O BSC foi pensado para organizações que estejam orientadas para o 

lucro, ou seja, com fins lucrativos. Este fato não quer dizer que apenas se 

possa aplicar em organizações com fins lucrativos.  

Pelo contrário, em organizações sem fins lucrativos, onde as ambições 

financeiras não são o principal objetivo, o foco prende-se com a satisfação das 

necessidades dos seus clientes/Stakeholders.  

Esta tarefa pode-se tornar bem mais complexa e subjetiva, uma vez que 

cada organização tem necessidades específicas de acordo com o meio onde 

está inserida. 

Segundo Kaplan (2001), o sucesso de uma organização sem fins 

lucrativos deve ser medido pela forma eficaz com que esta consegue 

responder às necessidades dos seus constituintes. Para o autor, o fator 

financeiro desempenha um papel que pode facilitar o dificultar a gestão das 

mesmas, mas não deverá ser o principal objetivo deste tipo de organizações. 

Para Russo (2009), tanto as organizações com fins lucrativos como as 

sem fins lucrativos têm recursos limitados que têm de ser geridos com 

contenção. Se no caso das organizações com fins lucrativos, a contenção e 

racionalização de custos permite maximizar e aumentar os lucros, nas 

organizações sem fins lucrativos, o fato de praticar uma gestão rigorosa e com 

contenção orçamental, permite o aumento da criação de valor e satisfação dos 

clientes/Stakeholders. 

Kaplan (2001) aponta que uma das maiores dificuldades das 

organizações sem fins lucrativos é em definir a sua estratégia. Muitas definem 
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a sua missão articulada com a visão e depois apresentam listas de iniciativas 

em vez de resultados que pretendem atingir.  

Segundo o autor, as iniciativas existem para apoiar as organizações a 

alcançar os seus objetivos estratégicos. A estratégia e a avaliação de 

desempenho devem-se concentrar nos resultados que as organizações 

pretendem alcançar e não nos programas e iniciativas que estão a ser 

implementados (Kaplan, 2001). 

Segundo Niven (2008), as organizações sem fins lucrativos há muito que 

medem o seu desempenho. Alguns do temas que são focados na avaliação de 

desempenho das organizações sem fins lucrativos são: 

 Responsabilidade financeira; 

 Produtos e Serviços; 

 A adesão a padrões de qualidade na prestação de serviços; 

 Analise dos utentes/utilizadores; 

 KPI’s; 

 Satisfação do cliente. 

3.9.1 Alterações ao modelo do BSC 

Para se adaptar a organizações sem fins lucrativos, Kaplan e Norton 

(2001a), tiveram de alterar o modelo original do BSC. O fato da perspetiva 

financeira estar no topo do modelo, quando não é o objetivo principal das 

organizações, trazia-lhes algumas dificuldades.  

Kaplan e Norton (2001a) apresentaram um modelo do BSC adaptado 

para organizações sem fins lucrativos, onde a Missão ganhou papel de 

destaque e passou para o topo do modelo, e a perspetiva de Clientes e 
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Financeira ficaram no mesmo nível, seguidas pelas perspetivas de processos 

internos e aprendizagem e crescimento (Fig. 17). 

Fig. 17 - Estrutura do BSC em Org. Sem Fins Lucrativos - Kaplan e Norton. 
Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (2001a) 

 

Outro dos modelos apresentados para as organizações sem fins 

lucrativos foi o de Niven (2008). Neste modelo, novamente a Missão passou 

para o topo, mas as perspetivas de Clientes e Financeira, trocam de posição 

em relação ao modelo original do BSC, com a Estratégia como o centro do 

modelo (Fig. 18).  
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Fig. 18 - Estrutura do BSC em Org. Sem Fins Lucrativos - Niven. 
Fonte: Niven (2008) 

O motivo da Missão passar para o topo do modelo, prende-se com o fato 

desta passar a ser o objetivo central de todas as organizações sem fins 

lucrativos, a satisfação da missão. 

 

3.9.2 Alterações nas perspetivas 

Visto o objetivo não ser igual no modelo com fins lucrativos e sem fins 

lucrativos, foi necessário proceder a algumas mudanças nas perspetivas, 

desde logo, alguns autores propõem adaptações aos nomes das perspetivas. 

Perspetiva Financeira: 

Segundo Russo (2009), a perspetiva financeira, pode ser designada 

como Perspetiva de Utilização dos Recursos, visto que a sua preocupação 

fundamental passa a ser a gestão eficaz e eficiente dos recursos financeiros 

disponíveis. Para o autor, nas organizações sem fins lucrativos, o objetivo 
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principal passa por alcançar o melhor output para os clientes/utentes, com 

restrições de meios financeiros e materiais e restrições orçamentais. 

Perspetiva de Clientes: 

Para Russo (2009), esta perspetiva pode ser designada por Perspetiva 

de Utentes ou Stakeholders. Nesta perspetiva, procura-se satisfazer os 

clientes/utentes ou certos grupos de interesses, como comunidades locais, 

contribuintes. Para o autor, esta é a perspetiva mais importante, pois é aquela 

que está diretamente ligada á missão da organização, que define o porquê 

desta existir e o seu propósito para a sociedade. 

Perspetiva de Processos Internos: 

Segundo Russo (2009), esta perspetiva, tem como objetivo identificar 

quais os processos operacionais críticos, para que estas consigam alcançar a 

excelência na maximização da satisfação dos clientes/utentes, com as 

restrições orçamentais e financeiras.  

Segundo o autor, esta perspetiva trata também no seu contexto interno 

das disfuncionalidades se sejam encontradas, quer por colaboradores, quer por 

utentes/clientes, assim como de a aperfeiçoar o tipo de produtos e serviços 

disponibilizados, para melhor servir as necessidades da comunidade que 

servem (Russo, 2009). 

Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento: 

Para Russo (2009), esta perspetiva está relacionada com a capacidade 

que a organização tem de continuar a melhorar e criar valor de forma 

sustentada. Para o alcançar a organização necessita de desenvolver uma 
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infraestrutura, composta por capital humano, técnico e organizacional, com 

capacidade para prosseguir os objetivos definidos nesta perspetiva. 

3.10 O Balanced Scorecard no Desporto 

No meio desportivo também se conseguem encontrar exemplos da 

aplicabilidade do BSC. Através de pesquisas efetuadas em bases de dados 

científicas nacionais e internacionais, foi possível encontrar alguns estudos 

sobre a relação do BSC com o Desporto. 

3.10.1 BSC no Desporto a Nível Internacional 

A nível internacional, encontram-se estudos sobre Investimento Público 

no Desporto, Desporto Universitário, Estratégia desportiva municipal, Bsc em 

Equipas e Federações Desportivas. 

Será feita uma breve descrição de cada um dos trabalhos e 

posteriormente será apresentado um quadro síntese, elaborado pelo autor, 

para mais fácil interpretação dos trabalhos (Quadro 10 e Quadro 11). 

No trabalho de Gratton, Shibli e Coleman (2006), os autores analisam os 

dez maiores eventos realizados em cidades do Reino Unido nos últimos anos e 

comparam-nos com alguns eventos dos EUA. Neste estudo o BSC não 

aparece como tema principal, sim como uma metodologia de apoio à gestão de 

eventos desportivos. 

Jones (2006), no seu trabalho, apresenta o BSC como uma ferramenta 

avaliação de desempenho de um ginásio/health club com vários serviços. O 

autor descreve esta metodologia como uma ferramenta que aborda vários 

temas para uma avaliação mais objetiva dos objetivos e resultados. O autor 
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refere quais considera serem os 5 elementos chave para sucesso da gestão de 

um ginásio e no final é apresentado um Scorecard para a organização. 

No seu trabalho de Delaney (2008), utilizou o BSC para analisar e 

criticar a gestão da Divisão de Atletismo da Universidade Connecticut, 

avaliando até que ponto esta organização foi bem-sucedida em relação à sua 

estratégia. O autor conclui que o BSC é uma boa ferramenta para analisar as 

forças e fraquezas de uma organização, e que nas perspetivas de 

aprendizagem crescimento e de processos internos a Divisão de Atletismo da 

UConn é realmente um caso de sucesso. No caso das perspetivas de clientes 

e financeira, o autor acredita que esta organização ainda pode melhorar. 

Dolles e Soderman (2008), sugerem no seu estudo algumas perceções 

sobre pesquisas relacionadas com mega eventos e resumem a história destes 

no continente Asiático. Os autores apresentam no seu trabalho algumas 

questões conceptuais e metodológicas relacionadas com a definição e 

avaliação do impacto dos megaeventos nos países e cidades-sede, referindo-

se ao BSC como uma metodologia de apoio à avaliação do desempenho de 

megaeventos desportivos.  

No estudo de Evans (2008), o autor apresenta o seu olhar enquanto 

diretor de ginásio/health club. O objetivo deste trabalho passa por mostrar 

quais os benefícios do desenvolvimento de Dashboards para as equipas de 

gestão de ginásios e health clubs e apresentar quais os passos que têm que 

ser dados para a sua criação. O autor refere que um Dashboard é uma boa 

ferramenta comunicação, pois esta fornece informação em tempo real acerca 

dos principais indicadores de desempenho operacional. 
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O trabalho de Kriemadis, Kotsovos, e Alexopoulos (2008) tem como 

objetivo avaliar o departamento de atletismo da Universidade de Connecticut, 

através do BSC. Sendo esta uma organização sem fins lucrativos, os autores 

que referem que a missão é o ponto fulcral para este tipo de organizações, e 

por esse motivo, a deve ser posta no topo do BSC. Este trabalho é equivalente 

ao realizado por Delaney (2008). 

Alonso e Fernández (2009) pretendem no seu estudo avaliar os 

resultados dos objetivos sociais, propostos pela administração pública, 

relacionados com o investimento no desporto. Neste estudo os autores referem 

o BSC como uma ferramenta de gestão para a avaliação de iniciativas 

públicas, entre outras ferramentas abordadas. Alonso e Fernández (2009) 

propõem alguns indicadores para investimento público no desporto, baseado 

no BSC e numa Matriz de indicadores-chave, alertando para a necessidade de 

adaptação das ferramentas de avaliação de investimento publico, escolha de 

indicadores-chave precisos e criação de um grupo especialistas que deverão 

estabelecer os objetivos de investimento no desporto. 

No trabalho de Bolívar, Hernández e Rodríguez (2010), os autores 

apresentam uma visão sobre o processo de elaboração de um BSC, para a 

agência municipal de Desporto de Granada em Espanha. Bolívar et al. (2010) 

consideram que setor público está envolvido num contexto de mudança e que 

hoje em dia é comum a utilização de ferramentas do setor privado por parte de 

entidades públicas, como é o caso do BSC, uma nova ferramenta que conjuga 

muitos dos desafios com que se deparam as entidades públicas. 

No seu estudo Tedesco e Lunkes (2010) têm como objetivo desenvolver 

um sistema baseado no BSC para operacionalizar a estratégia de formação de 
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atletas para os Jogos Olímpicos de 2016 num clube de desportos náuticos. Foi 

feita uma recolha de através de reuniões com os gestores da organização e 

através de análise documental. O estudo foi realizado no Iate Clube de Santa 

Catarina Veleiros da Ilha. 

No seu trabalho, Becsky (2011), discute as possibilidades de aplicação 

do planeamento estratégico do BSC e mecanismos de avaliação de 

desempenho para as empresas de gestão de equipas desportivas, com o 

objetivo de eficiência profissional e sua sustentabilidade a longo prazo. 

Segundo o autor, este clubes devem ter no centro dos seus objetivos 

estratégicos uma equipa de capital solido, uma gestão estável, competitividade 

desportiva, deve visar deliberadamente o desenvolvimento da estratégia, com 

áreas claramente definidas, e implementação operacional de tarefas  

O estudo de Krause (2013) é baseado numa análise interdisciplinar, 

onde o autor aborda duas metodologias que considera importantes, o BSC de 

Kaplan e Norton (1992) e o Talent Model de Hohmann (2009). Este estudo foi 

desenvolvido no VfB Stuttgart e tem por objetivo a consolidação destas duas 

teorias, e adaptação ao Talent BSC, metodologia que conjuga o 

desenvolvimento de talentos através das metodologias de treino e o controlo da 

economia empresarial. Para o autor os objetivos estratégicos destas 

perspetivas do Talent BSC devem ilustrar a visão, missão e estratégia da 

conceção de desenvolvimento de talentos e influenciar uma realização bem-

sucedida, afirmando ainda que planear as ações estratégicas para influenciar 

as referências é o primeiro passo para alcançar os objetivos do clube. 

O trabalho de Kozma e Ódoni (2014) apresenta os desafios e 

oportunidades na execução de receitas e contabilização de custos nas 
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organizações desportivas, e fornece algumas perceções sobre a sua aplicação, 

através de um estudo de caso num clube de Andebol na Hungria. Os autores 

apresentam um modelo de gestão para a vertente comercial das organizações 

desportivas de acordo com os objetivos estratégicos, com base no cálculo de 

receitas e de despesas, avaliando os indicadores de valor. Neste estudo o BSC 

é citado como uma das metodologias de avaliação de desempenho 

organizacional para a avaliação de medidas financeiras 

O intuito do trabalho de O’Boyle e Hassan (2014) foi analisar o estado 

atual da gestão do desempenho organizacional e a avaliação de desempenho 

nas organizações desportivas sem fins lucrativos, uma área com um crescente 

interesse entre pesquisadores. Os autores identificaram alguns estudos sobre 

diversas metodologias de avaliação de desempenho, mas poucos que 

analisam a avaliação de desempenho numa perspetiva das organizações. 

Neste estudo o BSC aparece como uma das metodologias avaliação de 

desempenho estudas pelos autores. 

Num estudo individual, O’Boyle (2014) analisa a questão do 

desenvolvimento e implantação de uma ferramenta de avaliação de 

desempenho, que possa ajudar os gestores de federações desportivas 

nacionais, nas mais variadas tarefas e desafios que estes enfrentam. O 

trabalho está organizado sob a forma de Estudo de caso, onde o autor propõe 

ao alunos, escolherem uma metodologia de entre as apresentadas na 

bibliografia do artigo, e aplicarem-na a uma organização fictícia, a Racquetball 

Austrália. O autor desenvolveu este caso a partir de uma perspetiva ficcional 

para que possa ser adaptada a qualquer organização desportiva. 
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Quadro 10 - Quadro Síntese BSC e Desporto, Estudos Internacionais I.  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Ano Autor Título Área de 
Aplicação 

Plataforma 
Informática 

Cascading Recursos 
Humanos  

Resumo 

2006 Gratton, 
Shibli & 
Coleman 

The economic 
impact of major 
sports events: a 
review of ten 
events in the UK 

Eventos 
Desportivos 

N/A N/A N/A Neste artigo, Gratton et al. (2006), analisam dez dos maiores eventos desportivos realizados em cidades do Reino Unido nos últimos anos. Os 
autores compararam estes dez eventos com a situação dos Estados Unidos e constaram que a grande diferença entre ambos está no fato dos 
eventos se deslocarem de cidade em cidade, dependendo das candidaturas, para além de, no caso destes dez eventos, não terem existido 
grandes gastos em novas infraestruturas, uma vez que foram realizados em infraestruturas já existentes. Antes de analisarem ao pormenor os 
eventos em questão, fazem uma análise sobre a importância económica dos grandes eventos desportivos, em especial o caso dos Jogos 
Olímpicos de verão. No estudo de Gratton et al. O BSC não aparece como tema principal, sim como uma metodologia de apoio à gestão de 
eventos desportivos.  

2006 Jones, 
Donald 

Balanced 
Scorecards: 
Improving Your 
Outcomes 
Measures 

Exercício e 
Saúde 

N/A Sim – 
Departamentos 
e individual 

Sim - 
Empregados 

Jones (2006), no seu trabalho, apresenta o BSC como uma ferramenta avaliação de desempenho do “The Fitness Centre& Day Spa at Florida 
Hospital Celebration Health, um ginásio/health club com vários serviços. O autor descreve esta metodologia como uma ferramenta que aborda 
vários temas para uma avaliação mais objetiva dos objetivos e resultados. Jones (2006) refere os cinco elementos chave para o ginásio, que são 
Equipa, Serviço, Clinica, Mercado e Finanças, para os quais são definidos em consenso os objetivos. Os elementos chave são descritos pelo 
autor e no final é apresentado o Scorecard da organização. 

2008 Delaney, 
Daniel 

Accounting for 
athletes: A BSC 
approach 

Desporto 
Universitário 

N/A N/A N/A No seu trabalho de Delaney (2008), utilizou o BSC para analisar e criticar a gestão da Divisão de Atletismo da Universidade Connecticut, 
avaliando até que ponto esta organização foi bem-sucedida em relação à sua estratégia. O autor começa por apresenta a organização e em 
seguida descrever a metodologia do BSC. Posteriormente apresenta o seu trabalho na organização, descrevendo todas perspetivas do BSC 
relacionadas com o caso em questão. Por fim o autor conclui referindo o BSC é uma boa ferramenta para analisar as forças e fraquezas de uma 
organização, e que nas perspetivas de aprendizagem crescimento e de processos internos a Divisão de Atletismo da UConn é realmente um 
caso de sucesso. No caso das perspetivas de clientes e financeira, o autor acredita que esta organização ainda pode melhorar. 

2008 Dolles, H. 
& 
Soderman, 
S. 

Mega-Sporting 
Events in Asia — 
Impacts on 
Society, Business 
and Management: 
An Introduction 

Eventos 
Desportivos 

N/A N/A N/A Segundo Dolles e Soderman (2008), hoje em dia os grandes eventos desportivos são acontecimentos onde não só estão em jogo os atletas das 
respetivas equipas, mas sim toda uma cultura e identidade dos países e cidades anfitriãs e a possibilidade destes se darem a conhecer a uma 
escala global. Este trabalho sugere algumas perceções sobre pesquisas relacionadas com mega eventos e resume a história destes no 
continente Asiático. Dolles e Soderman (2008), apresentam no seu trabalho algumas questões conceptuais e metodológicas relacionadas com a 
definição e avaliação do impacto dos megaeventos nos países e cidades-sede, indicando algumas possíveis direções e propostas de pesquisas 
futuras. Neste trabalho, os autores referem o BSC como uma metodologia de apoio à avaliação do desempenho de mega eventos desportivos. 

2008 Evans, 
David 

Developing 
dashboards: 
Performance at a 
glance 

Exercício e 
Saúde 

N/A N/A N/A Evans (2009) apresenta no seu trabalho um olhar sobre a sua experiencia enquanto diretor de ginásio/health club. O objetivo deste trabalho é 
mostrar quais os benefícios do desenvolvimento de Dashboards para as equipas de gestão de ginásios e health clubs e apresentar quais os 
passos que têm que ser dados para a sua criação nestes espaços. O autor refere que um Dashboard é uma boa ferramenta comunicação, pois 
esta fornece informação em tempo real acerca dos principais indicadores de desempenho operacional. A diferença do dashboard para o BSC é 
que o segundo, mostra o progresso em relação a certas metas e objetivos estratégicos, através de vários tipos de informação e pontos de vista 
que levam algum tempo a assimilar e com maior complexidade. 

2008 Kriemadis, 
T., 
Kotsovos, 
A. & 
Alexopoulo
s, P. 

Applying the 
Balanced 
Scorecard 
Strategic 
Evaluation 
Method to a 
University Athletic 
Department 

Desporto 
Universitário 

N/A N/A N/A Para Kriemadis et al. (2008), o BSC tem sim muito utilizado e com grande sucesso em empresas de serviços, fabricas, organizações sem fins 
lucrativos ou ate governamentais. Segundo os autores, as medidas financeiras sozinhas não refletem a missão de uma organização 
governamental ou sem fins lucrativos. Por esse motivo, Kriemadis et al. (2008), referem que a missão deste tipo de organizações deve ser posta 
no topo do BSC, pois passa a ser o ponto fulcral para a organização. Neste trabalho, os autores têm como objetivo avaliar o departamento de 
atletismo da Universidade de Connecticut, através do BSC. Este trabalho é equivalente ao realizado por Delaney (2008), acima descrito.  

2009 Alonso, A. 
e 
Fernández, 
P. 

The balanced 
scorecard of 
public investment 
in sport: proposal 
for change 

Investimento 
Publico no 
desporto. 

N/A N/A N/A No estudo de Alonso e Fernández (2009), os autores pretendem avaliar os resultados dos objetivos sociais, propostos pela administração 
pública, relacionados com o investimento no desporto. Os autores começam por referir algumas ferramentas de gestão para avaliação de 
iniciativas públicas, com destaque para o BSC, apresentando depois alguns exemplos de indicadores de desempenho relacionados com o 
investimento no desporto, e os vários utilizadores dos respetivos indicadores de desempenho. Posteriormente Alonso e Fernández (2009) 
propõem alguns indicadores para investimento público no desporto, baseado em dois pilares fundamentais, o BSC e uma Matriz de indicadores-
chave. Em conclusão os autores referem a necessidade de adaptação de algumas ferramentas de avaliação de investimento público, a escolha 
de indicadores-chave precisos e a criação de um grupo especialistas que deverão estabelecer os objetivos de investimento no desporto. 

2010 Bolívar, M., 
Hernández
, A. e 
Rodríguez, 
D. 

Implementing the 
balanced 
scorecard in 
public sector 
agencies: An 
experience in 
municipal sport 
services 

Autarquias N/A N/A Sim - 
Empregados 

Segundo Bolívar et al. (2010), o setor público está envolvido num contexto de mudança. Algumas das grandes mudanças são a descentralização, 
a avaliação de desempenho e uma maior atenção aos resultados. Segundo os autores, hoje em dia já é comum a utilização de ferramentas do 
setor privado por parte de entidades públicas. Um desses casos é o do BSC, uma nova ferramenta que conjuga muitos dos desafios 
mencionados anteriormente nas organizações públicas. Neste trabalho os autores apresentam uma visão sobre o processo de elaboração de um 
BSC, para a agência municipal de Desporto de Granada em Espanha. 
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Quadro 11 - Quadro Síntese BSC e Desporto, Estudos Internacionais II 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Ano Autor Título Área de 
Aplicação 

Plataforma 
Informática 

Cascading Recursos 
Humanos  

Resumo 

2010 Tedesco, 
K. e 
Lunkes, 
R. 

Desenvolvimento 
do BSC em um 
clube de esportes 
náuticos: um 
estudo de caso no 
Iate Clube de 
Santa Catarina 
Veleiros da Ilha 

Clube 
Desportivo 

N/A N/A N/A O trabalho de Tedesco e Lunkes (2010) tem como objetivo desenvolver um sistema baseado no BSC para operacionalizar a estratégia de formação de atletas 
para os Jogos Olímpicos de 2016 num clube de desportos náuticos. Para alcançar o objetivo geral, os autores definiram alguns objetivos específicos: identificar 
o objetivo estratégico através da análise de ambientes; elaborar um mapa estratégico, estabelecer indicadores de desempenho para acompanhar a 
implementação dos objetivos apresentados no plano estratégico. A recolha dos dados foi feita através de reuniões com os gestores da organização e através 
de análise documental. O estudo foi realizado no Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha. 

2011 Becsky, 
A. 

The application of 
balanced 
scorecard in team 
sports 

Equipas 
Desportivas 

N/A N/A N/A Segundo Becsky (2011), o número de clubes, associações e parcerias através do desporto profissional tem aumentado, ao ponto de estas se tornarem também 
empresas de negócios. No seu estudo, Becsky (2011), discute as possibilidades de aplicação do planeamento estratégico do BSC e mecanismos de avaliação 
de desempenho para as empresas de gestão de equipas desportivas, com o objetivo de eficiência profissional e sua sustentabilidade a longo prazo. O autor 
começa por apresentar teoricamente a metodologia do BSC, passando depois para o seu estudo onde analisa a possibilidade de aplicação desta ferramenta na 
gestão de Clube/Empresas desportivos. Estes devem ter no centro dos seus objetivos estratégicos uma equipa de capital solido,  uma gestão estável, 
competitividade desportiva, deve visar deliberadamente o desenvolvimento da estratégia, com áreas claramente definidas, e implementação operacional de 
tarefas. 

2013 Krause, 
K. 

Development of a 
BSC for Young 
Professional 
Football  - A 
triangulate 
analysis for the 
optimization of 
youth 
development - 
The case of VfB 
Stuttgart 

Equipas 
Desportivas 
- Futebol 

N/A N/A N/A O estudo de Krause (2013) é baseado numa análise interdisciplinar, onde o autor aborda duas metodologias que considera importantes, o BSC de Kaplan e 
Norton (1992) e o Talent Model de Hohmann (2009). Uma representa a vertente económica, BSC, e o outro, um quadro conceptual para as ciências do 
desporto. Este estudo foi desenvolvido no VfB Stuttgart. O objetivo deste estudo passa pela consolidação destas duas teorias, e adaptação ao Talent BSC, 
metodologia que conjuga o desenvolvimento de talentos através das metodologias de treino e o controlo da economia empresarial. Segundo Krause (2013), o 
desenvolvimento do Talent Bsc deve ser entendido como uma metodologia de avaliação e controlo independente e a evolução das perspetivas e estratégia visa 
ocorrer através de análise documental e métodos de avaliação de qualidade. O Autor apresenta quatro perspetivas importantes para o sucesso do Talent BSC: 
“Educação no Desporto”; ”Personalidade/educação na escola”; “Ambiente/meio”; “Observações e Cooperação”. Para Krause (2013), os objetivos estratégicos 
destas perspetivas devem ilustrar a visão, missão e estratégia da conceção de desenvolvimento de talentos e influenciar uma realização bem-sucedida 
Segundo o autor, a análise da situação das perspetivas e dos objetivos estratégicos acerca do desenvolvimento de talentos tornou-se mais objetiva e 
transparente. Para Krause (2013), planear as ações estratégicas para influenciar as referências é o primeiro passo para alcançar os objetivos do clube 

2014 Kozma, 
M. e 
Ónodi, A. 

Measuring 
Business 
Performance in 
Sports – How 
Revenue and 
Cost Calculations 
can Help Sports 
Organizations in 
Making Good 
Business 
Management 
Decisions 

Equipas 
Desportivas 

N/A N/A N/A O trabalho de Kozma e Ódoni (2014), apresenta os desafios e oportunidades na execução de receitas e contabilização de custos nas organizações 
desportivas, e fornece algumas perceções sobre a sua aplicação, através de um estudo de caso num clube de Andebol na Hungria. Os autores apresentam um 
modelo de gestão para a vertente comercial das organizações desportivas de acordo com os objetivos estratégicos, com base no cálculo de receitas e de 
despesas, avaliando os indicadores de valor. Para Kozma e Ódoni (2014), as operações comerciais eficientes irão, eventualmente, oferecer a base de sucesso 
financeiro sustentável, foco da estratégia de qualquer organização desportiva. Neste estudo o BSC é citado como uma das metodologias de avaliação de 
desempenho organizacional para a avaliação de medidas financeiras. 

2014 O’Boyle, I. 
e Hassan, 
D. 

Performance 
management and 
measurement in 
national-level non-
profit sport 
organizations 

Federações 
Desportivas 

N/A N/A N/A Para O’Boyle e Hassan (2014), o propósito deste estudo foi analisar o estado atual da gestão do desempenho organizacional e a avaliação de desempenho 
nas organizações desportivas sem fins lucrativos, uma área com um crescente interesse entre pesquisadores. Foram efetuadas várias pesquisas em bases de 
dados eletrónicas entre as quais o SPORTDiscus, com o intuito de encontrar estudos relevantes dentro do tema de estudo. Os autores identificaram uma serie 
de estudo que relatam diversos métodos de avaliação de desempenho, mas encontraram poucos estudos que analisam a avaliação de desempenho numa 
perspetiva das organizações. Neste estudo o BSC aparece como uma das metodologias avaliação de desempenho estudas pelos autores. Segundo O’Boyle e 
Hassan (2014), as metodologias repetitivas relacionadas com a literatura do tema, juntamente com algumas limitações, deixam claro as lacunas para explorar 
em futuras pesquisas, e facilitam o desenvolvimento de um novo nível de compreensão e desenvolvimento teórico neste campo emergente da gestão 
desportiva. 

2014 O’Boyle, I. Developing a 
performance 
management 
framework for a 
national sport 
organization 

Federações 
Desportivas 

N/A N/A N/A Segundo de O’Boyle (2014), a avaliação de desempenho em organizações desportivas sem fins lucrativos, tornou-se uma função imprescindível, devido ao 
aumento da pressão colocada sobre as organizações para que estas apresentem serviços de qualidade aos seus clientes. Neste estudo, o autor analisa a 
questão do desenvolvimento e implantação de uma ferramenta de avaliação de desempenho, que possa ajudar os gestores de federações desportivas 
nacionais, nas mais variadas tarefas e desafios que estes enfrentam. Este trabalho de O’Boyle (2014),está organizado sob a forma de estudo de caso, onde o 
autor propõe ao alunos, escolherem uma metodologia de entre as apresentadas na bibliografia do artigo, e aplicarem-na a uma organização fictícia, a 
Racquetball Austrália. De seguida os alunos têm de desenvolver um modelo de gestão de desempenho, retirando informações de cada uma das metodologias 
apresentando medidas para cada dimensão de desempenho identificada. O autor desenvolveu este caso a partir de uma perspetiva ficcional para que possa 
ser adaptada a qualquer organização desportiva. 
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3.10.2 BSC no Desporto a Nível Nacional 

Na pesquisa efetuada a nível nacional foram encontradas estudos sobre 

BSC no desporto relacionados com gestão de Ginásios e Health Clubs, 

Autarquias, Sistema Educativo, Ensino Superior, Forças Armadas, perfil do 

Dirigente Desportivo, Federações Desportivas e gestão de instalações 

desportivas. 

Desta pesquisa nacional destacam-se os trabalhos apresentados na 

Faculdade de Motricidade Humana (FMH), relacionadas com os temas em 

questão. Foram identificadas sete (7) dissertações da FMH, entre os estudos 

nacionais.  

Novamente será feita uma breve descrição de cada um dos trabalhos e 

posteriormente será apresentado um quadro síntese, elaborado pelo autor, 

para mais fácil interpretação dos trabalhos (Quadro 12 e Quadro 13). 

O primeiro trabalho analisado foi o de Arraya (2006). Neste trabalho o 

autor propõem-se a fazer uma análise do desenvolvimento das competências 

do dirigente desportivo. O Autor utiliza o BSC como metodologia de apoio, pois 

pretende demonstrar que esta é uma metodologia essencial para a evolução do 

papel do dirigente desportivo. Arraya (2006), desenvolve o seu estudo com os 

dirigentes da Federação Portuguesa de Natação. 

No segundo estudo, de Gonçalves (2009), a autora pretende contribuir 

para a avaliação das carreiras dos técnicos superiores de desporto da Câmara 

Municipal de Loures, inseridos no Subsistema de Avaliação do Desempenho 

dos trabalhadores da Administração Publica (SIADAP 3). Por esse motivo, 
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apresenta um método de avaliação de desempenho com a contribuição do 

BSC. 

Segundo Dábrio (2010) a avaliação de desempenho de docente, 

representa uma questão extrema importância para as instituições de ensino. 

Por esse motivo o autor apresenta no seu estudo uma articulação entre a 

avaliação do desempenho de docente, de acordo com os objetivos individuais, 

e o BSC. O autor desenvolve o seu trabalho com os professores das atividades 

de enriquecimento curricular de Atividade física e desportiva do Agrupamento 

de Escolas António Sérgio. 

Leal (2010), à semelhança de Gonçalves (2009), pretende demonstrar a 

utilidade do BSC enquanto ferramenta de gestão estratégica nas autarquias. 

No seu estudo o autor apresenta uma metodologia de sistematização da 

utilização do BSC, aplicada aos serviços de desporto da Câmara Municipal de 

Silves. O autor articula a monotorização e acompanhamento do 

desenvolvimento os colaboradores envolvidos através do SIADAP 3, em 

estreita ligação com os objetivos organizacionais definidos. 

Pereira (2011) desenvolve o seu trabalho no Ginásio/Health Club Infante 

de Sagres em Belém, e pretendeu evidenciar o BSC enquanto ferramenta de 

gestão estratégica, apresentando uma metodologia de sistematização para a 

aplicação da mesma em Ginásios e Health Clubs. O Autor associa e 

monotorização e acompanhamento do desempenho dos diversos 

departamentos e colaboradores. 

Rosinha (2011) desenvolveu o seu trabalho nas forças armadas, mais 

propriamente no Corpo de Fuzileiros, do qual fez parte, e teve como objetivo a 

elaboração de um BSC para esta força da Marinha Portuguesa, no sentido de 
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adequar a mesma às novas exigências de gestão organizacional. Através de 

um estudo de caso, o autor, elaborou um BSC adaptado ao Corpo de 

Fuzileiros, e um sistema de acompanhamento estratégico do mesmo. 

Mendes (2012) apresenta no seu estudo uma proposta de 

implementação do pensamento estratégico em ações operacionais de uma 

organização. O autor utiliza o BSC como ferramenta de apoio à gestão 

estratégica e monotorização em tempo real dos indicadores de performance 

dos colaboradores assim como dos objetivos dos departamentos do Holmes 

Place de Coimbra, organização do qual resulta o estudo de caso em questão.  

Paiva2 (2012) apresenta o primeiro trabalho analisado a relacionar o 

BSC e o Desporto, fora da FMH. No seu estudo o autor pretende relacionar o 

mundo da prática desportiva, com o da gestão organizacional, através da 

Federação Portuguesa de Tiro com Arco (FPTA). Em primeiro lugar o autor 

opta por fazer uma analisa da organização e da situação desportiva da 

modalidade em Portugal. Posteriormente, através dos dados recolhidos, o autor 

traça algumas recomendações e conclusões no sentido de melhorar a posição 

da FPTA, assim como da modalidade no panorama desportivo a nível nacional. 

O trabalho de Pintado (2012) pretende contribuir para o plano 

estratégico de gestão do Estádio Universitário de Lisboa (EUL). O autor aborda 

alguns temas de relevo para o seu estudo como a reforma da administração 

pública e a metodologia do BSC e posteriormente apresenta o seu estudo de 

caso. Pintado (2012), apresenta uma proposta de plano estratégico para o EUL 

adaptando a estrutura original do BSC para organismos públicos. No final o 

autor pretende construir uma harmonia entre os objetivos dos colaboradores e 

os objetivos estratégicos da organização. 



95 
 

Correia (2013), no seu estudo, pretende aprofundar o conhecimento 

sobre avaliação de desempenho financeiro e não financeiro das Instituições de 

Ensino Superior Publicas Portuguesas (IES). O autor utiliza o BSC como 

instrumento de monotorização e acompanhamento da implementação da 

estratégia na Faculdade de Motricidade Humana (FMH). Através da análise de 

entrevistas, relatórios e atas, o autor propõem um sistema de alinhamento de 

objetivos organizacionais, desde a missão e visão até à avaliação do 

desempenho de três órgãos de gestão da instituição. 

Lima (2013), no seu trabalho, começa por analisar o mercado de 

academias de ginástica no Brasil, referindo que este apenas se encontra atras 

dos Estados Unidos, em número de estabelecimentos. O autor propôs a 

implementação do BSC, numa academia de ginástica, uma microempresa, na 

qual participou ativamente enquanto consultor da mesma, e procurou 

argumentos para explica se o BSC seria uma boa opção em termos de gestão 

para a academia. Ao fim de 12 meses de acompanhamento, a utilização desta 

ferramenta mostrou-se uma mais-valia tendo em conta a proposta inicial, 

destacando-se o sucesso da mudança de posicionamento no mercado, 

conquistando um novo target para a empresa e um rumo estratégico. 

 

 

.
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Quadro 12 - Quadro Síntese BSC e Desporto, Estudos Nacionais I.  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Ano Autor Título Área de 
Aplicação 

Instituição Plataforma 
Informática 

Cascading Recursos 
Humanos  

Resumo 

2006 Arraya, 
Marco 

O Balanced 
Scorecard no 
Desenvolvimento 
das 
Competências do 
Dirigente 
Desportivo 

Federações 
Desportivas 

FMH Sim – 
SPSS 11.5 
para 
Windows 

N/A N/A No seu trabalho, Arraya (2006), pretende analisar o desenvolvimento das competências do dirigente desportivo, enquanto elemento 
preponderante no sucesso de uma organização desportiva. Como metodologia de apoio, o autor escolheu o BSC, através da qual 
pretende demonstrar que esta é uma metodologia essencial para a evolução do papel do dirigente desportivo, contribuindo para o 
aumento do capital humano nas organizações desportivas. Este estudo foi realizado na Federação Portuguesa de Natação. 

2009 Gonçalves, 
Ana 

A articulação 
entre o SIADAP e 
o Balanced 
Scorecard nas 
Autarquias 

Autarquias FMH N/A Sim – 
Alinhamento de 
BSC: Pessoal -
Departamento - 
Divisão - 
Corporativo 

Sim - Chefe de 
Divisão e 
Técnicos 
Superiores de 
Desporto 

Gonçalves (2009) apresenta no seu trabalho um método de avaliação de desempenho, com a contribuição do BSC, para a avaliação 
dos técnicos superiores de desporto numa Autarquia, que se encontrem inseridos no Subsistema de Avaliação do Desempenho dos 
trabalhadores da Administração Publica (SIADAP 3). O Estudo foi desenvolvido na Camara Municipal de Loures. 

2010 Dábrio, 
Miguel 

Articulação entre 
a avaliação de 
desempenho de 
docente e o 
Balanced 
Scorecard no 
sistema educativo 
Português 

Sistema 
Educativo 

FMH N/A Sim – Em cinco 
fases: 
1.Global; 
2.Divisões; 
3.Unidades 
estratégicas de 
negócio; 
4.Equipas das 
unidades 
estratégicas; 
5.Individuais; 

Sim – BSC 
Individuais dos 
colaboradores 
das equipas 

O estudo de Dábrio (2010) tem como principal objetivo articular a avaliação de desempenho do docente, de acordo com os seus 
objetivos individuais, e o BSC. Este trabalho foi realizado no Agrupamento de Escolas António Sérgio, nas atividades de 
enriquecimento curricular de Atividade física e desportiva. 

2010 Leal, Tiago A gestão nas 
políticas 
desportivas da 
administração 
pública local 

Autarquias FMH Sim – 
Microsoft 
Excel 

Sim – 
Alinhamento do 
Sector do 
Desporto da 
CM Silves com:  

Gabinete de 
Apoio ao 
Associativismo 
e à promoção 
da prática 
desportiva;  

Gabinete de 
gestão de 
Instalações 
desportivas 

BSC Pessoal 

Sim – BSC 
pessoal para 
Dirigentes, 
Técnicos 
Superiores de 
Desporto, 
Assistente de 
Técnicos de 
Desporto e 
Auxiliar 
Administrativos 

No seu trabalho, Leal (2010), pretende demonstrar a utilidade do BSC como uma ferramenta de gestão estratégica. Para isso, o autor 
propõe uma metodologia de sistematização da utilização do BSC, aplicada aos serviços de desporto da Câmara Municipal de Silves. 
Neste estudo, o autor articula a monotorização e acompanhamento da performance dos colaboradores envolvidos através do SIADAP 
em estreita ligação com os objetivos organizacionais definidos. 

2011 Pereira, 
Pedro 

Modelo de gestão 
estratégica e de 
avaliação do 
desempenho de 
uma organização 
desportiva privada 

Ginásios e 
Health Clubs 

FMH Sim – 
Microsoft 
Excel 

Sim – 
Alinhamento da 
Organização 
com: 

 Área de 
Piscina;  

 Sala de 
exercício; 

 Aulas de 
Grupo;  

 Serviços 
Administrativos; 

 Área de 
Receção; 

 Spa; 

Sim – 
Colaboradores 
dos 
Departamentos
: 

Sala de 
Exercício;  

Receção; 

Administrativo; 

Pereira (2011), no seu estudo, evidencia o BSC como ferramenta de gestão estratégica, apresentando uma metodologia de 
sistematização para a aplicação em ginásios e health clubs, associando a monotorização e o acompanhamento do desempenho dos 
diversos departamentos e colaboradores. Este trabalho foi aplicado no Ginásio/Health Club Infante de Sagres em Belém. 
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Quadro 13 - Quadro Síntese BSC e Desporto, Estudos Nacionais II. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Ano Autor Título Área de 
Aplicação 

Instituição Plataforma 
Informática 

Cascading Recursos 
Humanos  

Resumo 

2011 Rosinha, 
Ricardo 

O Balanced 
Scorecard como 
sistema de 
gestão 
estratégica no 
corpo de 
fuzileiros 

Forças 
Armadas 

FMH Sim – 
Microsoft 
Excel 

Sim - 
Alinhamento da 
organização 
corpo de 
Fuzileiros com 
duas unidades: 

Unidades 
Operacionais; 

Unidades de 
Apoio; 

Não O trabalho de Rosinha (2011) apresenta como objetivo a elaboração de um BSC para o Corpo de Fuzileiros, na tentativa de adequar esta 
força da Marinha Portuguesa, às novas exigências de gestão organizacional. Para alcançar este objetivo geral, o autor realizou um estudo 
de caso, resultando na elaboração de um BSC adaptado ao Corpo de Fuzileiros e de um sistema de acompanhamento estratégico do 
mesmo.  

2012 Mendes, 
José 

Avaliação do 
desempenho 
nos health clubs 
através do 
Balanced 
Scorecard 

Ginásios e 
Health 
Clubs 

FMH Sim – 
Microsoft 
Excel 

Sim – 
Desdobramento 
de Objetivos 
Corporativos 
em Objetivos 
por equipas e 
individuais 

Sim – 
Personal 
Trainers e 
Consultores 
Comerciais. 

O estudo de Mendes (2012) pretende apresentar uma proposta de implementação do pensamento estratégico em ações operacionais de 
uma organização. Para tal o autor utiliza o BSC como ferramenta de apoio à gestão estratégica e monotorização em tempo real dos 
indicadores de performance dos colaboradores bem como dos objetivos dos departamentos da organização. Neste trabalho, Mendes 
(2012), utiliza como estudo de caso o Holmes Place de Coimbra. 

2012 Paiva
2
, 

Pedro 
Qual a 
estratégia para 
o tiro com arco 
em Portugal? – 
Caso 
pedagógico 

Federações 
Desportivas 

ISCTE N/A N/A N/A No seu trabalho, Paiva
2
 (2012), pretende juntar dois mundos, primeiro a prática desportiva, através do Tiro com Arco, e a gestão 

organizacional, através da Federação Portuguesa de Tiro com Arco (FPTA), organização que dirige esta modalidade desportiva. Numa 
primeira fase o autor apresenta a FPTA, a forma como esta está organizada e a sua situação desportiva da modalidade em Portugal. Mais a 
frente o autor, através de informação recolhida, traça algumas recomendações e conclusões no sentido de melhorar a posição da FPTA, 
bem como da modalidade, no panorama desportivo nacional. 

2012 Pintado, 
Rui 

Plano 
estratégico de 
gestão do 
Estádio 
Universitário de 
Lisboa, IP 
(EUL) baseado 
na metodologia 
Balanced 
Scorecard 

Gestão de 
Instalações 
Desportivas 

ISCTE Sim - SIAG Sim – 
Alinhamento de 
objetivos dos 
colaboradores 
com a 
organização. 

Sim - 
Colaboradores 

No trabalho de Pintado (2012), o autor pretende contribuir para o plano estratégico de gestão do EUL, IP utilizando o BSC. O autor começa 
por abordar os temas da reforma da administração pública e da metodologia do BSC, passando depois para o seu estudo de caso no EUL. 
Pintado (2012), apresenta uma proposta de aplicação de plano estratégico para o EUL, adaptando a estrutura original do BSC para 
organizações Publicas. Como resultado final o autor pretende construir uma harmonia e alinhamento entre os objetivos individuais dos 
colaboradores, descriminados pelo SIADAP e os objetivos estratégicos da organização.  

2013 Correia, 
Nelson 

Implementação 
do BSC em 
Universidades 
públicas - 
Estudo de caso 
aplicado à FMH 

Instituições 
de Ensino 
Superior 
(IES) 

ISCTE N/A Sim – 
Alinhamento 
BSC 
Institucional 
com: 

Presidente 

Conselho de 
Gestão 

Conselho 
Científico. 

Não  Correia (2013) pretende com o seu trabalho aprofundar o conhecimento sobre a avaliação de desempenho financeiro e não financeiro de 
IES públicas portuguesas, através da utilização do BSC como instrumento de monotorização da implementação da estratégia. O autor 
utiliza a FMH como instituição a estudar, onde analisa dados internos recolhidos através de entrevistas, relatórios de gestão e atas, 
propondo um sistema de alinhamento de objetivos organizacionais desde a missão e visão, até à avaliação de desempenho de três órgão 
de gestão da Instituição. 
 
 

2013 Lima, 
Jessé 

Da medição do 
desempenho a 
um sistema de 
gestão 
estratégica - O 
BSC como 
estratégia de 
condução do 
negócio numa 
academia de 
ginástica 

Ginásios e 
Health 
Clubs 

FADEUP N/A N/A N/A Lima (2013), apresenta no seu trabalho uma análise ao mercado de academias de ginástica no Brasil, um dos países com maior número 
deste tipo de serviços, apenas atrás dos Estados Unidos. O autor propôs implementação o BSC, ferramenta muito utilizada por grandes 
empresas, numa microempresa, como é uma Academia de Ginástica. Lima (2013), participou ativamente na implementação desta 
ferramenta na academia, atuando como consultor, e procurou argumentos para explicar se o BSC seria uma boa opção em termos de 
gestão para a empresa. Ao fim de 12 meses de pesquisa e implementação do BSC, esta ferramenta mostrou-se uma mais valia tendo em 
conta a proposta inicial destacando-se o sucesso da mudança no posicionamento no mercado, conquistando um novo target para a 
empresa e um rumo estratégico 

 



98 
 

Capitulo III - Metodologia 

No capítulo anterior identificamos vários modelos de avaliação de 

desempenho organizacional, entre os quais o Balanced Scorecard, 

metodologia escolhida como base para a elaboração deste estudo. 

Apresentamos todos os procedimentos para a implementação do BSC numa 

organização, desde a análise e formulação da estratégia, passando pelo 

planeamento da estratégia, alinhamento das unidades orgânicas e por o fim, a 

monotorização da estratégia. Foram ainda abordados temas chaves deste 

estudo como são o caso das organizações sem fins lucrativos e as 

organizações desportivas, pelo facto do trabalho se desenvolver numa 

organização desportiva sem fins lucrativos, no caso a Federação de Andebol 

de Portugal. 

Neste capítulo serão apresentados os métodos, processos e 

procedimentos utilizados para a estudar a problemática definida inicialmente, 

tendo em mente o objetivo do estudo.  

Em termos de profundidade, foram considerados os níveis de gestão de 

uma organização, pelo que foi proposto um desdobramento do BSC em três 

níveis: 

 Nível 1 - Nível Institucional/Estratégico 

 Nível 2 - Nível Intermédio/Tático; 

 Nível 3 - Nível Operacional 

O primeiro nível diz respeito à gestão estratégica da organização, FAP. 

O segundo nível incide sobre os diversos departamentos da FAP. Por ultimo, o 
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terceiro nível, incide sobre os processos mais operacionais dos colaboradores 

da FAP. 

Para o acompanhamento da operacionalização da estratégia da FAP, foi 

elaborado um documento através do programa Microsoft Excel, onde é 

possível através da definição de critérios de aferição da performance (KPI’s), 

monitorizar e avaliar os objetivos individuais dos colaborares e o seu impacto 

nos objetivos estratégicos delineados pela organização. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE 

Podemos considerar que, quanto ao método, o presente estudo 

apresenta o modelo de investigação descritiva. Segundo Colaço (2012), o 

modelo de investigação descritiva implica estudar, compreender e explicar a 

situação atual do objeto de investigação. Este modelo inclui a recolha de dados 

para testar hipóteses ou responder a questões que lhe digam respeito.  

Segundo Fortin (2009), uma das categorias de estudo descritivo, é o 

estudo de caso, que será utilizado para o presente trabalho. Para Colaço 

(2012) o estudo de caso tem sido bastante utilizado em todas as ciências 

sociais, e que é uma abordagem empírica que investiga um fenómeno atual no 

seu contexto real.  

Para Triviños (1987), um estudo de caso tem por objetivo aprofundar a 

descrição de uma determinada realidade. Por seu lado, Coutinho e Chaves 

(2002), referem que a característica que melhor define esta abordagem 

metodológica é o fato deste se tratar de um plano de investigação que resulta 

de um estudo intensivo e detalhado de uma entidade bem definida: o “caso”. 
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Para Fortin (2009), um estudo de caso consiste numa investigação 

aprofundada de um individuo, de uma família, de um grupo ou de uma 

organização. Ainda Fortin (2009) citando Robert (1988), afirma que um estudo 

de caso serve para aumentar o conhecimento em relação a um individuo ou 

organização, tendo como enfase a elaboração de hipóteses, ou também pode 

servir para estudar o efeito de uma mudança num individuo ou organização. 

De acordo com Benbasat, Goldstean e Mead (1987), um “estudo de 

caso” deve possuir as seguintes características:  

 Fenómeno observado no seu ambiente natural;  

 Dados recolhidos utilizando diversos meios (Observações diretas 

e indiretas, entrevistas, questionários, registos de áudio e vídeo, 

diários, cartas, entre outros);  

 Análise de uma ou mais entidades (pessoa, grupo, organização);  

 A complexidade da unidade é estudada aprofundadamente;  

 Pesquisa dirigida aos estágios de exploração, classificação e 

desenvolvimento de hipóteses do processo de construção do 

conhecimento;  

 Ausência de formas experimentais de controlo ou manipulação;  

 O investigador não precisa especificar antecipadamente o 

conjunto de variáveis dependentes e independentes;  

 Os resultados dependem fortemente do poder de integração do 

investigador;  

 Podem ser feitas mudanças na seleção do caso ou dos métodos 

de recolha de dados à medida que o investigador desenvolve 

novas hipóteses;  
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 Pesquisa desenvolvida em torno das questões "como?" e 

"porquê?" e não o “o quê?” 

 O foco deve estar em acontecimentos contemporâneos. 

De acordo com as características e o contexto deste estudo de caso, 

pode-se considerar que estamos perante um estudo de caso do tipo qualitativo. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE “ESTUDO DE CASO” 

2.1 Campo de Análise 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2008), não basta apenas saber quais 

os dados que devem ser recolhidos, é necessário também circunscrever o 

campo das análises empíricas no espaço, em termos geográficos e sociais, e 

no tempo. 

2.1.1 Andebol 

É complicado definir com exatidão a origem do Andebol enquanto 

desporto. Já na antiga Grécia se jogava um jogo com a bola na mão, conhecido 

por “Jogo da Ucrânia”, mais tarde na idade media os jogos de bola com a mão 

continuavam a ser praticados por pessoas das cortes, que foram chamados de 

“Primeiros Jogos de Verão” (O Andebol, 2015). 

O Andebol enquanto desporto codificado apenas apareceu após a I 

Guerra Mundial. Hoje em dia atribui-se a criação do jogo aos Alemães 

Hirschmann e Carl Schelenz, mas o Uruguai também reivindica a criação deste 

jogo mundialmente popular (O Andebol, 2015). 
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O grande crescimento do Andebol a nível mundial deu-se com o 

aparecimento da variante de Andebol de 7, em vez do Andebol de 11, que tinha 

sido criado inicialmente. O surgimento do Andebol de 7 aconteceu nos países 

nórdicos (Suécia e Dinamarca), que devido ao rigoroso inverno que não 

permitia praticar Andebol ao ar livre, como era o caso do Andebol de 11. 

Passou-se então a praticar Andebol em pavilhões, o que obrigou a reduzir o 

número de jogadores (O Andebol, 2015). 

O Primeiro Campeonato do Mundo de Andebol realizou-se na Alemanha 

em 1938 e foi conquistado pela equipa anfitriã, mas apenas a partir de 1954, 

começaram a realizar-se edições regulares desta competição (O Andebol, 

2015).  

Com o crescimento do Andebol de 7, a variante de 11 começou a tornar-

se cada vez menos praticada, tendo sido completamente extinta há alguns 

anos (O Andebol, 2015). 

A primeira organização internacional reguladora do Andebol foi a 

International Amateur Handball Federation (IAHF), fundada em 1928, em 

Amesterdão, por altura do Jogos Olímpicos, sob a direção da International 

Amateur Athletic Federation (IAAF), que foi responsável por algumas 

modalidades antes destas terem entidades independentes. Em 1945, a IAHF 

foi extinta, sendo criada a uma nova organização internacional (IHF, 2013). 

Em 1946, foi fundada a Internacional Handball Federation (IHF), na 

Suíça, que é o órgão máximo internacional que regula o Andebol. A nível 

continental existem cinco federações, a Europeia, a Asiática, a Africana, a Pan-

americana e da Oceânia. Em termos de membros filiados, a IHF conta com 
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190, entre membros completos (184), membros associados (3) e membros 

regionais (3) (IHF, 2013) (Fig. 19). 

 

Fig. 19 - Logotipo IHF 

Ao nível do continente europeu, a European Handball Federation, é a 

organização responsável pelas competições continentais europeias. Esta 

Federação foi fundada em 1951 em Berlim e conta com 50 Membros (IHF, 

2013) (Fig. 20). 

 

Fig. 20 - Logotipo EHF 
 

2.1.2 Federação de Andebol de Portugal 

Em Portugal, o Andebol começou a ser praticado no Porto, no fim de 

1929, e foi trazido pelo desportista alemão, Armado Tshopp (O Andebol, 2015). 

As primeiras experiências desta modalidade no nosso país foram na variante 

de 11, tendo em 1931, ocorrido a primeira apresentação oficial de um jogo de 
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andebol. Nesse mesmo ano foi criada a primeira Associação de Andebol em 

Lisboa, seguida da Associação de Andebol do Porto no ano de 1932 (O 

Andebol, 2015). 

A variante de Andebol de 7 foi introduzida em Portugal, pelo também 

alemão, Henrique Feist, em 1949, que organizou o primeiro torneio desta 

variante no verão desse mesmo ano na Vila de Cascais (O Andebol, 2015). 

 A 1 de maio de 1939, foi fundada a Federação de Andebol de Portugal 

(Fig. 21), que é uma federação desportiva portuguesa, constituída sob a forma 

associativa e sem fins lucrativos que engloba todos os agentes desportivos que 

promovam, pratiquem ou contribuam para o desenvolvimento do Andebol em 

todas as suas variantes, sendo esta a mais alta entidade da modalidade em 

Portugal (FAP, 2014). 

 

Fig. 21 - Logotipo FAP 

A FAP tem a sua sede social na Calçada da Ajuda, 63 a 69, 1300-006 

Lisboa, na freguesia da Ajuda, Conselho de Lisboa (FAP, 2014). 
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3. AMOSTRA 

Segundo Bravo (1998), citado por Coutinho e Chaves (2002), a seleção 

de uma amostra num estudo de caso obtém uma característica muito particular, 

pois esta não é a sua essência metodológica. Para Creswell (1994), ao eleger 

o “caso” a estudar, o investigador define o referencial que orientará todo o 

processo da recolha dos dados. Por seu lado, Stake (1995), refere que é 

importante sabermos que o “estudo de caso” não é uma investigação baseada 

em amostragem, ou seja, não se estudo um caso para compreender outros 

casos, mas sim para compreender aquele caso específico. 

Segundo Colaço (2012), as investigações qualitativas focam-se em 

pequenas amostras, ou mesmos casos únicos selecionados intencionalmente. 

Segundo o autor, entende-se por população ou universo, o conjunto de 

elementos que tenham uma ou mais características comuns entre todos eles, e 

que os diferenciam de outros conjuntos de elementos (Colaço, 2012). 

Para Fortin (2009), as amostras são subconjuntos de uma população ou 

grupo de sujeitos que fazem parte da mesma população. Não importa que 

subconjunto da população está representado, desde que este tenha as 

características da população a estudar. 

Neste estudo de caso a organização selecionada para amostra foi a 

Federação de Andebol de Portugal, os seus departamentos e colaboradores. 

Os departamentos escolhidos foram: 

 Marketing e Comunicação 

 Competições e Seleções Nacionais 

 Formação 
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 Informática 

 

4. ETAPAS E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

De seguida serão apresentadas as etapas e procedimentos necessários 

para alcançar os objetivos (Fig. 22). 

4.1 Etapas 

 

Fig. 22 - Proposta Metodológica de Implementação do BSC na FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O quadro seguinte apresenta em detalhe as etapas do processo de 

aplicação do BSC na FAP, descrevendo quais os objetivos e metodologias 

seguidas em cada etapa (Quadro 14). 

1º  

Diagnostico 
Estratégico 

2º 

Posicionamento 
Estrategico 

3º 

Planeamento 
Estrategico 

4º  

Alinhar a 
Organização 

5º 

Planear 
Processos 

6º 

Monitorizar e 
Aprender 
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Quadro 14 - Metodologia de Aplicação do BSC na FAP.  
Fonte: Adaptado de Leal (2010). 

Balanced Scorecard na Federação de Andebol de Portugal 

Etapa Objetivos 
Instrumentos de 
recolha/dados 

1 Diagnostico Estratégico 

Elaborar uma análise da realidade 
do meio envolvente à FAP e da 
estrutura de funcionamento da 

própria Federação. 

 Análise documental 

 Entrevistas 

 Analise SWOT 

 Análise de Stakeholders 

2 
Posicionamento 

Estratégico 

Enquadrar e definir as linhas de 
orientação estratégica 

 Análise documental 

 Entrevistas 

 Definição da Missão, Visão, 
Valores e temas chave de 
Intervenção 

3 Planeamento Estratégico 

Traduzir as perspetivas dos BSC, 
definindo os objetivos estratégicos 

para cada uma delas e 
posicionando-as no mapa 

estratégico de modo integrado e 
numa relação de causa-efeito, 

traçando ainda, através do 
Scorecard Estratégico, as intenções 

de resultados. 

 Entrevistas 

 Enquadramento das 
Perspetivas do BSC 

 Objetivos 

 Mapa Estratégico 

 Scorecard Estratégico 

 Iniciativas 

 Indicadores 

 Metas  

4 Alinhar a Organização 

Desdobrar o Mapa estratégico para 
os Departamentos da FAP, 
traduzindo a estratégia em 

Scorecards anuais devidamente 
articulados entre si. 

 Entrevistas 

 Cascading 

 Objetivos 

 Indicadores 

 Iniciativas 

 Metas 

5 Planear Processos 

Propor a articulação dos objetivos 
individuais dos colaboradores 

através da criação de BSC 
pessoais. 

 Entrevistas  

 Cascading 

 Objetivos 

 Indicadores 

 Iniciativas 

 Metas 

6 Monitorizar e Aprender 

Analisar resultados de 
desempenho, reportando-os aos 

sistema de gestão e 
acompanhamento da estratégia e 

agir para corrigir obstáculos e 
potenciar progressos 

 Entrevistas; 

 Critérios de aferição de 
performance 

 Ponderações 

 Criação de aplicação Excel 
como instrumento de 
acompanhamento da 
estratégia. 
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4.2 Procedimentos 

O primeiro contacto com a FAP surgiu através de uma carta entregue na 

Sede da Federação de Andebol de Portugal no dia 12 de Dezembro de 2014, 

dirigida ao Sr. Presidente da FAP, a informar sobre o propósito do estudo, e a 

inquirir sobre a possibilidade de aplicação do mesmo na organização. 

A resposta veio no dia 17 de Dezembro 2014, por um dos Vice-

Presidentes da FAP, a solicitar uma reunião para o dia 7 de Janeiro de 2015, 

ao qual respondi afirmativamente.  

Durante o período entre o primeiro contacto com o Vice-Presidente, e a 

reunião, enviei-lhe os guiões de entrevista para que estivesse a par dos 

mesmos na altura da reunião.  

No dia 7 de janeiro de 2015, desloquei-me a sede da FAP, à hora 

marcada, com vista a reunião com o Vice-Presidente com que havia contatado. 

Expliquei-lhe o que pretendia fazer e a forma como pretendia fazer, e 

debatemos alguns pontos quanto às dificuldades que poderia ter. No entanto 

deixou-me bastante à vontade para a iniciar o estudo e mostrou disponibilidade 

da parte da FAP e dele próprio para ajudar. 

Devido à falta de tempo para marcar varias reuniões para entrevistas, 

ficou decido que para facilitar o preenchimento dos guiões de entrevista, que 

estes fossem disponibilizadas na Cloud, através da aplicação Google Docs, 

estando entrevistador e entrevistados em contato direto através da Internet.  

Os documentos foram partilhados com os entrevistados à medida que 

estes eram necessários para o estudo. A partir de um certo momento tornou-se 

necessário a minha presença quase diariamente nas instalações da FAP, no 
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sentido de agilizar o processo de recolha de dados e aplicações das 

entrevistas.  

As entrevistas foram aplicadas à direção da FAP, e aos responsáveis 

dos departamentos escolhidos para o estudo. 

Todos os documentos relacionados com o estudo (Carta de 

apresentação da Tese, Guiões de Entrevista, Documentos oficiais, e 

documentos provisórios de Tese) tiveram a supervisão do Sr. Presidente da 

FAP, e do Vice-presidente que me acompanhou mais de perto no estudo, 

através da pasta partilhada no Google Drive. 

Ao mesmo tempo que os dados eram recolhidos foi elaborado uma 

aplicação em Excel para a monitorização da estratégia da Organização que 

será apresentada mais a frente neste capítulo. 

A última etapa do processo de aplicação do BSC à FAP, 6º Etapa, 

Monitorizar e Aprender, foi apenas simulada, visto não ser possível recolher 

dados durante um período de tempo considerado razoável até ao final do prazo 

de entrega deste trabalho. No entanto foram definidos os critérios de aferição 

de performance e ponderações, assim como construída a aplicação em Excel. 

 

5. INSTRUMENTOS DE PESQUISA E RECOLHA DE DADOS 

Para este estudo de caso procedeu-se ao levantamento de dados 

através de várias fontes de informação. Triviños (1987) aponta a técnica da 

Triangulação, que tem por objetivo abranger a máxima amplitude na descrição, 

explicação e compreensão do foco de estudo. Esta técnica parte do princípio 
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de que é impossível criar um fenómeno social, sem raízes históricas, significas 

culturais ou vinculações estreitas com uma realidade social (Triviños, 1987). 

Como instrumentos de recolha de dados foram escolhidos para este 

estudo a Análise Documental, as Entrevistas Semiestruturadas e a Reflexão do 

Investigador. 

Segundo Yin (1994), a utilização de várias fontes de recolha de dados 

na construção do estudo de caso, possibilita-nos dar atenção a um maior 

número de tópicos de análise. 

5.1 Entrevistas 

Segundo Colaço (2012), em investigação, as entrevistas podem ser 

utilizadas de duas formas. Podem ser a principal fonte de recolha de dados ou 

podem ser utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de 

documentos e outros tipos de técnicas. Segundo o mesmo autor, em todas as 

situações, a entrevista é usada para recolher dados descritivos na linguagem 

do próprio sujeito entrevistado, o que permite ao investigador desenvolver por 

intuição uma ideia de como determinado sujeito interpreta cada assunto 

(Colaço, 2012). 

Neste estudo iremos utilizar entrevistas semiestruturadas. De acordo 

com Trivinõs (1987), a entrevista semiestruturada é um dos principais meios 

que o investigador tem para realizar a recolha e dados nas pesquisas 

qualitativas. Esta valoriza a presença do investigador e oferece ao entrevistado, 

toda a liberdade e espontaneidade necessárias, o que enriquece a investigação 

(Trivinõs, 1987). 
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Segundo Trivinõs (1987), a entrevista semiestruturada, parte de certos 

questionários básicos, apoiada em teorias e hipóteses que interessam à 

pesquisa, e que em seguida oferece um amplo campo de interrogativas, fruto 

de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recolhem as respostas 

do entrevistado. Desta forma, o entrevistado, segue a sua linha de pensamento 

e das suas experiencias, dentro do foco principal colocado pelo entrevistador, e 

começa a participar na elaboração do conteúdo da investigação. 

Para Quivy e Campenhoudt (2008), este tipo de entrevistas, não são 

inteiramente abertas nem encaminhadas por um grande número de perguntas 

precisas. Nestes casos o Entrevistador tem uma serie de perguntas-guia 

(Guião de Entrevista), relativamente abertas, a propósito dos quais é imperativo 

obter uma informação por parte do entrevistado, mas não colocará 

necessariamente todas as perguntas pela ordem em que as anotou e sob 

formulação prevista. Tanto quanto possível, irá deixar o entrevistado à vontade 

para que este possa falar abertamente, com palavras que desejar e pela ordem 

que lhe convier.  

Para este estudo, foram criados 6 guiões de entrevista: 

1. Análise Geral da Organização 

2. Análise de Stakeholders e Análise SWOT 

3. Posicionamento Estratégico 

4. Planeamento Estratégico 

5. Alinhar a Organização 

6. Monitorizar e Aprender 

As entrevistas foram aplicadas através da Internet (Partilha em Google 

Docs) e de forma presencial. 
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Os inquiridos foram: 

 Sr. Presidente da FAP  

 Vice-Presidente da FAP  

 Responsáveis pelos departamentos: 

o Marketing e Comunicação 

o Competições e Seleções Nacionais 

o Formação 

o Informática. 

Também foram recolhidas informações através de alguns colaboradores 

da FAP, para questões mais específicas das suas funções. 

Quivy e Campenhoudt (2008) referem que o método de entrevista é 

normalmente acompanhado pela análise de documentos relacionados com o 

fenómeno a estudar, que podem fornecer informações importantes. 

5.2 Analise Documental 

Para Quivy e Campenhoudt (2008), um investigador recolhe documentos 

por duas razões. Ou tenciona estuda-los por si próprios, ou espera encontrar 

neles informações uteis para estudar outro objeto. Do ponto de vista da fonte, 

os documentos podem-se tratar de manuscritos, impressos ou audiovisuais, 

oficiais ou privados, pessoais ou provenientes de um organismo.  

Segundo Colaço (2012), a análise documental pode assumir formas 

muito diversas que dependem sobretudo da natureza dos documentos, da 

quantidade de documentos e do objeto ou finalidade da investigação. 



113 
 

Para Neves (1996), a análise documental impõe um tratamento analítico 

sobre os materiais de modo a examina-los e interpreta-los para dai retirar um 

novo conhecimento ou levar a uma mudança de perspetiva do leitor. 

Para este estudo foram considerados alguns documentos oficiais como: 

 Estatutos FAP; 

 Estatutos IHF 

 Relatório de Contas 2013 e 2014 

 Planos de Atividades e Orçamento 2014 e 2015 

 Livro dos 75 Anos da FAP 

 Palmarés Andebol Nacional Masculino e Feminino; 

 Livro Regras do Andebol 

 Livro Fascination for Thousands of Years – Handball – IHF 

5.3 Reflexão do Investigador 

Segundo Leal (2010), a reflexão do investigador resulta da observação 

no campo e constitui um dos principais instrumentos do estudo de caso pois 

representam a experiencia que investigador ganha através do caso ao longo da 

pesquisa.  

Durante a realização deste estudo, procedeu-se a recolha e registo de 

um conjunto de dados/comentários importantes, no sentido de agrupar as 

informações decorrentes da investigação. Estas informações podem ser 

consideradas importantes para alcançar o objetivo de estudo. Estes registos 

podem no futuro servir para, em momentos de dúvida, ajudar a esclarecer 

certas situações. 
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6. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

Para Colaço (2012), é fundamental em qualquer investigação, uma 

rigorosa análise de dados, e num estudo de caso qualitativo o investigador 

deve proceder à análise dos dados à medida que recolhe os dados. 

De acordo com Quivy e Campenhoudt (2008), “os métodos de recolha e 

de análise de dados são complementares e devem ser escolhidos em conjunto, 

sempre em função dos objetivos e das hipóteses de trabalho” (p.185). 

Para este estudo foi escolhido o método de análise de conteúdo, para 

interpretar os dados das entrevistas semiestruturadas e dos documentos 

oficiais. 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2008), “a metodologia de análise de 

conteúdo, incide sobre mensagens tao variadas como obras literárias, artigos 

em jornais, documentos oficiais, programas audiovisuais, declarações políticas, 

atas de reuniões ou relatórios de entrevistas pouco diretivas” (p.226). 

Para Gonçalves (2009), o método de análise de conteúdo permite ao 

investigador analisar varias fontes de informação como obras literárias ou 

entrevistas, que depois de compiladas, formam um conhecimento a partir do 

discurso, disposição e dos termos usados pelo locutor. 

De acordo com Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que usa procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo manifesto da comunicação. 

Quivy e Campenhoudt (2008) afirmam que a análise de conteúdo pode 

ter algumas variantes. Para os autores, esta agrupa-se em duas categorias de 

métodos: os métodos quantitativos que são mais extensivos pois analisam um 
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grande número de dados e têm como informação de base a frequência do 

aparecimento de certas características do discurso; ou os métodos qualitativos 

que são intensivos, pois analisam um número pequeno de dados complexos e 

minuciosos, e têm como informação de base a presença ou ausência de uma 

característica (Quivy e Campenhoudt, 2008). 

Ainda Quivy e Campenhoudt (2008), distinguem-se três grandes 

categorias de métodos conforme incidam sobre certos aspetos do discurso, 

sobre a sua forma ou sobre as relações entre eles: 

 Analises Temáticas – são as que exprimem as representações 

sociais ou juízos a partir de um exame de certas características; 

 Analises Formais – são as que refletem principalmente sobre as 

formas e sequencia logica do discurso; 

 Analises Estruturais; são as que reforçam sobre a forma como 

certos aspetos da mensagem estão dispostos e tentam indicar 

outros que estejam subjacentes e implícitos. 

Para este estudo será utilizado o método qualitativo da análise de 

conteúdo da temática. A categorização da informação será feita através de 

indução analítica, ou seja, serão identificadas frases-chave tendo em conta os 

objetivos do estudo. 

Na análise destas entrevistas iremos utilizar o método qualitativo da 

análise de conteúdos da temática em que a inferência baseia-se na presença 

do tema e não na frequência do seu aparecimento. Segundo Bardin (1977), 

esta técnica é frequentemente usada em estudos sociais porque permite um 

maior conhecimento e clareza de um fenómeno que ainda não foi estudado. 
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Para análise do conteúdo foi também utilizado o software MAXQDA 11, 

através da introdução de ficheiros com as respostas aos guiões de algumas 

entrevistas anteriormente descritos. 

 

7. MECANISMO DE CONTROLO E AVALIAÇÃO 

Segundo Caldeira (2010), “a escolha de um documento de 

monitorização da performance deve constituir uma prioridade para a 

organização.” 

Pereira (2011) afirma que apesar de existirem alguns softwares que 

podem monitorizar a estratégia da organização, por vezes estes são 

demasiado complexos e de difícil compreensão para os utilizadores, o que 

poderá levar as organizações a procurarem recursos humanos com 

conhecimentos e experiencia nesta área. 

Segundo o mesmo autor, alguns desses softwares podem ter limitações 

ao nível do enquadramento com a própria organização, que pode levar a que 

seja a organização a adaptar-se á metodologia e não o contrário, como deverá 

ser desejado.  

Para este estudo foram pesquisados alguns Softwares gratuitos, mas foi 

decidido que inicialmente, o melhor seria utilizar o programa da Microsoft, Excel 

pra elaboração do Report à organização. Não se exclui de todo à partida a 

possibilidade de mais para à frente se utilizarem tecnologias e softwares 

melhores e mais adaptados às características desta metodologia, mas para já, 

e corroborando com a ideia de Caldeira (2010), “Importa primeiro que a 
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organização encontre o seu próprio modelo de Report e que se habitue a ser 

medida.” 

Neste sentido o Excel pode ser considerado uma boa opção de software 

inicial pois: 

 O processo de implementação é rápido;  

 Os custos da implementação e manutenção são mínimos;  

 Qualquer Layout é possível;  

 Qualquer pessoa com conhecimentos mínimos de Excel consegue 

monitorizar;  

 Toda e qualquer alteração, é realizada internamente na própria 

organização.  

 

Neste estudo a aplicação Excel FAP tem as seguintes características: 

 Menu de Navegação Inicial BSC FAP; 

 Mapa Estratégico; 

 Mapa Estratégico com Relações de Causa-efeito; 

 Scorecard Estratégico FAP; 

 4 Folhas Departamentos FAP; 

 4 Folhas Colaboradores FAP. 
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7.1 Navegação na aplicação Excel BSC FAP 

Inicialmente é importante referir que esta aplicação terá ainda de ser 

complementada para que seja possível a sua utilização como instrumento de 

Controlo e Avaliação da Performance da FAP. O motivo prende-se com o facto 

de não terem sido abrangidos neste estudo todos os departamentos e 

colaboradores da FAP. 

Primeiro passo para realizar a monitorização da Performance da FAP, 

será iniciar a aplicação BSC FAP. A Primeira folha a aparecer será o Menu de 

Navegação Inicial BSC FAP. Através deste menu podemos interagir com todas 

as folhas da aplicação. Como se pode ver no quadro seguinte (Quadro 15), 

temos disponíveis 11 botões.  

Os primeiros três botões, a verde, estão relacionados com a parte 

estratégica da organização, e referem-se ao mapa estratégico, Mapa de 

relações de causa-efeito e ao Scorecard estratégico da FAP.  

A segunda linha de botões, a vermelho, está relacionada com os 

departamentos da FAP que foram considerados para o estudo. Um botão para 

cada um dos departamentos, Comunicação e Marketing, Competições e 

Seleções Nacionais, Formação e Informática. 

A terceira linha de botões, a azul, está relacionada com os 

colaboradores dos departamentos FAP em estudo. Novamente um botão para 

cada um dos colaboradores dos Departamentos acima descritos. 
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Quadro 15 - Menu de Navegação Inicial BSC FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Página Inicial Balanced Scorecard FAP

Mapa Estratégico 
FAP

Mapa com 
Relações C-E

Scorecard
Estratégico FAP

Departamento
Comunicação e 

Marketing

Departamento 
Competições e 

Seleções Nacionais

Departamento de 

Formação

Departamento de 

Informática

Colaborador

Comunicação e 
Marketing

Colaborador

Competições e 
Seleções Nacionais

Colaborador
Formação

Colaborador 
Informática

 

Existem interação entre todas as folhas Excel da aplicação, pois todas 

têm botões de ligação à página inicial, através do botão Geral FAP, e ao Mapa 

Estratégico da FAP, através do Botão Mapa Estratégico. 

As folhas estão relacionadas entre si, através de fórmulas Excel, para 

que os dados sejam transcritos de umas folhas para as outras. 

A folha do Mapa Estratégico (Quadro 16) recebe informação da folha de 

Scorecard Estratégico (Quadro 17), através da percentagem apresentada por 

em cada um dos objetivos estratégicos. 
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Quadro 16 - Folha Excel Mapa Estratégico FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Quadro 17 - Folha Excel Scorecard Estratégico FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor

Performance Células de Input Ano 2015

Avaliador: Vice-Presidente Trimestre 1

Objetivos Indicador Iniciativa Eixo Tipo Peso Resultado 1º T 2ºT 3ºT 4ºT Score
25%

Desempenho do Objetivo 0%

Desempenho do Objetivo 0%

Desempenho do Objetivo 0%

Desempenho do Objetivo 0%

0%

Balanced Scorecard Federação de Andebol de Portugal

C
li

e
n

te
s 

e
 S

ta
k

e
h

o
ld

e
rs

Metas

Desempenho total no grupo

Mapa Estratégico

Geral FAP

 

A folha de Scorecard Estratégico recebe informação de todos os 

Departamentos (Quadro 18) e de todos os Colaboradores (Quadro 19). 



122 
 

Quadro 18 - Folha Excel Scorecard Departamentos FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Quadro 19 - Folha Excel Scorecard Colaboradores 
Fonte: Elaborado pelo Autor
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Alguns objetivos que não sofrem interação por parte de nenhum dos 

Departamentos, têm os seus dados introduzidos diretamente na folha de 

Scorecard Estratégico. 

As Folhas dos Departamentos FAP, transmitem informação para a Folha 

de Scorecard Estratégico e recebem informação das Folhas dos Scorecard dos 

Colaboradores. 

Alguns objetivos departamentais que não sofrem interação por parte dos 

colaboradores, têm os seus dados introduzidos diretamente nas folhas dos 

Departamentos. 

As folhas dos Colaboradores FAP, transmitem informação para as folhas 

dos Departamentos e para a Folha do Scorecard Estratégico diretamente. 
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Como estas não sofrem interação de outras, os seus dados são 

introduzidos diretamente na respetiva folha de colaborador. 

Nas folhas dos colaboradores é calculado diretamente a performance 

dos mesmos através da média da performance de cada objetivo do 

colaborador. 

Nas folhas dos Departamentos é calculado diretamente a performance 

dos departamentos através da média da performance de cada objetivo dos 

departamentos. 

Em todas as folhas são calculadas as performances de cada um dos 

indicadores dos objetivos. 

Na folha de Scorecard Estratégico, é calculado a performance de cada 

Objetivo, através do peso de cada um dos indicadores desse objetivo, a 

performance de cada uma das perspetivas, através do peso de cada um dos 

objetivos dessa perspetiva, e a performance da Organização, através do peso 

de cada um das perspetivas do BSC da Organização. 

Na folha do Scorecard estratégico, são definidas as metas da 

organização para os 4 trimestres do ano. No canto superior direto do layout da 

folha encontra-se um quadro com o ano e o Trimestre em questão. A qualquer 

altura pode ser alterado o número de trimestre, e automaticamente em todas as 

folhas será considerado o novo trimestre indicado. 

Nas folhas dos Departamentos e Colaboradores são definidas Metas 

adaptadas aos departamentos e Colaboradores sempre tendo como base a 

unidade acima. Neste caso as Metas dos Departamentos adaptam-se às metas 

da organização, e as metas dos colaboradores adaptam-se às metas dos 
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departamentos. À exceção das metas dos objetivos dos colaboradores que têm 

ligação direta com o Scorecard da Organização. Nesse caso as metas são 

adaptadas por este. 

Algumas das células da aplicação Excel FAP são de Input, ou seja, são 

preenchidas diretamente pelo responsável da mesma. Estas diferenciam-se 

das restantes por terem os limites da caixa da célula a Preto. As restantes 

células são preenchidas automaticamente pela aplicação através das fórmulas 

específicas para cada indicador. 

A aplicação Excel pode ser acedida por qualquer pessoa para 

informação, mas apenas pode ser editada por certas pessoas selecionadas. 

Esta restrição foi imposta através da definição de Passwords em todas as 

folhas Excel. Mesmo assim, nem todas as pessoas selecionadas podem editar 

tudo, pois algumas têm certas limitações na edição. 

  



126 
 

7.2 Definição de critérios de Aferição de Performance 

Quanto à monitorização, quando olhamos para os objetivos devemos ser 

capazes de identificar o nível de performance da Organização. Segundo 

Caldeira (2010), um dos processos mais simples e eficazes para comunicar a 

performance é através de uma classificação semafórica. 

Para a FAP foram considerados os seguintes critérios de aferição da 

performance apresentados no Quadro 20, ao qual corresponde uma cor 

dependente do grau a que o objetivo alcançou. As cores escolhidas foram 

vermelho, amarelo, verde e azul. 

Quadro 20 - Critérios de Aferição de Performance FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Objetivo Percentagem Cor 

Não Atingido/Falhado <75% Vermelho 

Alerta 75% - 99% Amarelo 

Atingido = 100% Verde 

Superado > 100% Azul 

Estes critérios foram aplicados de forma uniforme a todas as folhas de 

Excel que continham algum tipo de performance. 
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Capitulo IV - Apresentação e Discussão de Resultados 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos no trabalho de 

campo, através da aplicação da metodologia referida no capítulo anterior 

(Capítulo III). Pretende-se articular a apresentação dos resultados com os 

objetivos específicos definidos no capítulo inicial, de modo a aferir quais os 

indicadores necessários para a obtenção de soluções para os mesmos. 

 

1. 1º OBJETIVO ESPECÍFICO - Identificar e analisar o ambiente geral, 

estrutura de funcionamento, Stakeholders, pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças da FAP. 

Para este objetivo considera-se importante conhecer a organização na 

sua vertente interna e externa. Para esse conhecimento foram aplicadas duas 

entrevistas, Entrevista 1 e 2. A primeira entrevista está relacionada com a 

análise do ambiente geral da organização e com caracterização da estrutura de 

funcionamento da FAP. A segunda entrevista está relacionada com a análise 

dos Stakeholders e análise SWOT. 

1.1 Análise do Ambiente Geral 

Esta análise visa identificar o ambiente geral da FAP. 

Demográfica  

Número de praticantes? 

50.034 Praticantes 

Número de Clubes? 

232 Clubes 
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Associações Regionais? 

19 Associações Regionais 

Número e tipo de competições Nacionais? 

20 (Entre Masculinos e Femininos, em todos os escalões) (Quadro 21) 

Quadro 21 - Número e tipo de Competições Nacionais 
Fonte: Site FAP 

Descrição 

 Campeonato Nacional Seniores Masculinos – 1ª Divisão – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Seniores Masculinos – 2ª Divisão – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Seniores Masculinos – 3ª Divisão – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Juniores Masculinos – 1ª Divisão – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Juniores Masculinos – 2ª Divisão – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Juvenis Masculinos – 1ª Divisão – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Juvenis Masculinos – 2ª Divisão – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Iniciados Masculinos – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Seniores Femininos – 1ª Divisão – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Seniores Femininos – 2ª Divisão – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Juniores Femininos – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Juvenis Femininos – 2014/2015 

 Campeonato Nacional Iniciados Femininos s – 2014/2015 

 Encontro Nacional Infantis Femininos – 2014/2015 

 Encontro Nacional Infantis Masculinos – 2014/2015 

 Taça de Portugal Seniores Masculinos – 2014/2015 

 Supertaça Seniores Masculinos – 2014/2015 

 Taça de Portugal Seniores Femininos – 2014/2015 

 Supertaça Seniores Femininos – 2014/2015 

 Encontro Nacional Minis Masculinos – 2014/2015 

 

Número e tipo de competições Internacionais? 

10 Competições Internacionais (Quadro 22) 

Quadro 22 - Número e Tipo de Competições Internacionais 

Descrição 

 Champions League Masculinos 

 EHF Cup Masculinos 

 Challenge Cup Masculinos 

 European Beach Tour Masculinos 

 Beach Handball Champions Cup Masculinos 

 Champions League Femininos 

 EHF Cup Femininos 

 Challenge Cup Femininos 

 European Beach Tour Femininos 

 Beach Handball Champions Cup Femininos 

 Outros Torneios e Provas de Preparação e Apuramento 
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Quais os Escalões e Disciplinas de Competição? 

Escalões: Minis, Bambis, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores 

e Veteranos.  

Disciplinas: Andebol de 7, Andebol de Praia, Andebol Adaptado, Andebol 

4 KIDS. 

Quantos atletas de Alto Rendimento? 

50 Atletas 

Nº de Treinadores? 

1.095 Treinadores registados 

Nº Árbitros? 

538 Árbitros registados 

Nº Dirigentes? 

2.314 Dirigentes Registados 

Qual o Número de Participações em CM? CE? JO? 

CM: 16 Participações 

CE: 23 Participações 

JO: 0 Participações 
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Clubes Com Mais Títulos? 

Quadro 23 - Títulos de Clubes 

Masculino   Feminino 

Clubes Total CN Liga TP SP   Clubes Total CN TP SP 

FC Porto 31 16 3 7 5   GDL Oeiras 2 2 0 0 

Sporting CP 33 19 0 11 3   Lic. Maria Amália 4 1 3 0 

SL Benfica 14 6 1 4 3   CD Torres Novas 2 1 1 0 

Madeira SAD 2 0 1 1 0   Almada AC 2 1 1 0 

ABC Braga 26 10 2 10 4   Ass. Desp. Oeiras 3 1 1 1 

Belenenses CF 10 5 0 4 1   SL Benfica 15 7 6 2 

Salgueiros 1 1 0 0 0   Ginásio Sul 3 2 0 1 

São Bernardo 2 2 0 0 0   Colégio Gaia 5 1 2 2 

Mais-Ismai 1 1 0 0 0   Sports Madeira 8 4 2 2 

CS Marítimo 1 1 0 0 0   Ac. Funchal 5 1 3 1 

DF Holanda 1 1 0 0 0   Madeira SAD 44 12 16 16 

Águas Santas 1 0 0 1 0   CDES Gil Eanes 2 2 0 0 

Xico Andebol 1 0 0 1 0   Alavarium/Love Tiles 2 2 0 0 

              Paço D'Arcos 1 0 1 0 

              Belenenses CF 1 0 1 0 

              C. Ourique 3 0 2 1 

              União Almeirim 1 0 0 1 

Total 124 62 7 39 16   Total 103 37 39 27 

 

Durante as épocas de 2002/2003 até 2008/2009, existiram em 

simultâneo duas competições de regularidade masculinas, uma organizada 

pela FAP, e outra organizada pela Liga de Clubes, onde militavam alguns dos 

principais clubes portugueses. A partir época de 2009/2010, a principal prova 

de regularidade foi apenas o Campeonato Nacional organizado pela FAP. 

 

FAP nos Rankings Internacionais? 

Ranking Europeu (EHF) 

Masculino: 15º 

Feminino: 21º 
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Ranking Mundial (IHF) 

Masculino:32º 

Feminino: 88º 

Taxas de evolução do n.º de praticantes nos últimos anos 

 

Fig. 23 - Evolução do número de Praticantes Federados ao longo das últimas 5 épocas 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Condições Legais  

A Federação de Andebol de Portugal detém o Estatuto de Instituição 

Utilidade Pública pelo decreto-lei de 20 de junho de 1978 e o Estatuto de 

Utilidade Pública Desportiva registado no Diário da Republica nº288 de 

11/12/1993. 

  

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Masculino 24590 24799 23657 28363 30286

Feminino 15389 15552 16797 18042 19828

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

P
ra

ti
c

a
n

te
s

 

Taxa de Praticantes 



132 
 

Económica 

Análise de Relatório de Contas 

Da análise ao relatório de contas mais atual, do ano de 2013, pode-se 

constatar que a FAP se encontra em conformidade com os princípios 

contabilísticos geralmente aceites para o setor das federações desportivas. O 

Conselho Fiscal da FAP considerou ser verdadeira e apropriada a situação 

financeira da Federação a 31 de Dezembro de 2013, sendo sugerida a 

aprovação do relatório de contas de 2013. 

 

Orçamentos dos clubes, valores disponibilizados para os clubes 

A FAP não distribui diretamente verbas pelos clubes, mas sim pelas 

Associações Regionais. Os apoios funcionam via IPDJ. A FAP define os 

critérios de distribuição das verbas pelas Associações Regionais entre critérios 

fixos, não fixos e projetos especiais. 

As linhas de financiamento do IPDJ são.  

 Desenvolvimento da Prática Desportiva 

 Formação 

 Através de Regiões Autónomas 

 Alto Rendimento e Seleções Nacionais 

 Enquadramento Técnico 

 Deporto para Todos 

 Alguns eventos em Particular como Campeonatos da Europa ou do 

Mundo. 
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Nos estágios das Seleções Nacionais existem cadernos de encargos 

que são negociados com as Autarquias locais. Regra geral, nestes casos, as 

Autarquias sedem os pavilhões e pagam uma parte ou a totalidade das 

estadias e transportes dos atletas. 

 

Equipamentos 

Quais os Equipamentos /Instalações da FAP? 

As instalações da FAP são:  

 Sede FAP  

 Vivenda no Alto da Ajuda (onde funciona a Andebol TV, o Conselho de 

Arbitragem e Disciplina) 

 Armazém 

 

1.2 Caracterização da Estrutura de Funcionamento FAP 

Esta fase visa caracterizar a estrutura de funcionamento da FAP. 

Para esta fase foram aplicadas as seguintes questões: 

Orgânica interna  

Qual o Organigrama da FAP?



1 3 4  
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Quadro 24 - Departamentos e Órgãos Socias FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Departamentos Órgãos Sociais 

 Relações Internacionais  Mesa da Assembleia Geral 

 Marketing e Comunicação  Presidente  

 Administrativo  Direção 

 Competições e seleções nacionais  Conselho Fiscal 

 Arbitragem  Conselho Disciplina 

 Formação  Conselho Justiça 

 Financeiro  Conselho Arbitragem 

 Informática  Conselho Técnico 

 

Recursos Humanos  

Qual o número de RH’s da FAP? 

29 Funcionários 

Quais as funções dos RH’s da FAP? 

As funções decorrem da especificidade da atividade federativa e 

contemplam: 

 3 Funcionários técnicos para Inscrições 

 2 Funcionários técnicos na área Desportiva 

 1 Vice-Presidente e 1 funcionária no Alto Rendimento e Seleções 

Nacionais 

 2 Funcionários técnicos na área da Formação 

 2 Funcionários técnicos na área Informática 

 1 Funcionária Relações internacionais 

 4 Técnicos da área de média e produção de conteúdos 

 3 Técnicas em assessoria de imprensa e cobertura de eventos 

 4 Técnicos administrativos na área jurídica 

 1 Técnico de equipamentos 

 1 Técnico de recolha e registo de resultados nas provas 
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 1 Técnico de apoio à infraestrutura tecnológica 

Caracterização Estrutura de Funcionamento da Organização 

Responsabilidades dos departamentos e órgãos sociais da FAP? 

Departamentos 

Quadro 25 - Responsabilidades dos Departamentos FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Departamentos Responsabilidades 

 Relações 
Internacionais 

Trata das relações com os órgãos desportivos internacionais (EHF, IHF, 
COI) 

 Marketing e 
Comunicação 

Trata das questões de comunicação da FAP, Andebol TV, Direitos de 
Transmissão, Marketing e publicidade da FAP 

 Administrativo Trata das questões administrativas da FAP, Inscrições de agentes da 
modalidade (Atletas, Treinadores, Árbitros, Dirigentes, Profissionais de 
Saúde), Arquivo histórico e Logística da FAP. 

 Competições e 
seleções nacionais 

Trata da organização das competições nacionais e Alto rendimento e 
seleções nacionais. 

 Arbitragem Trata das questões de arbitragem, nomeação de árbitros para encontros. 

 Formação Trata das questões de formação dos jovens atletas, projetos de 
dinamização e desenvolvimento da modalidade, ações de formação para 
agentes da modalidade. 

 Financeiro Trata das questões financeiras da FAP, tesouraria, orçamentos, 
disponibilização de fundos para atividades e report financeiro ao IPDJ. 

 Informática Trata das questões informáticas da FAP, Portal da FAP, Software de 
Gestão interna da FAP, infraestrutura informática, rede interna, e hardware 
de suporte ao universo andebol. 
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Órgãos Sociais 

Quadro 26 - Responsabilidades dos Órgãos Socias FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Órgãos Sociais Responsabilidades 

 Mesa da 
Assembleia 
Geral 

Convocar Assembleias Gerais da FAP, Aprovação de PA, RC e Orçamento e 
Balanços da FAP, Eleição e destituição de membros dos órgãos sociais, 
Aprovação e Alteração de Estatutos 

 Presidente  Representa a Federação, assegura o seu regular funcionamento e promove a 
colaboração entre os seus órgãos. 

 Direção Compete à Direção administrar a Federação, organizar as seleções nacionais, 
organizar e gerir as competições da modalidade, aprovar todas as normas e 
regulamentos da modalidade no território nacional. 

 Conselho Fiscal É um órgão colegial fiscalizador da administração financeira da Federação, bem 
como do cumprimento das normas legais e estatutárias aplicáveis sobre a 
matéria. 

 Conselho 
Disciplina 

É um órgão colegial com autonomia técnica que tem como papel instaurar e 
arquivar procedimentos disciplinares e apreciar e punir as infrações disciplinares 
de matéria desportiva em primeira instância. 

 Conselho 
Justiça 

É um órgão colegial dotado de autonomia técnica, funcionando como instância de 
recurso das decisões disciplinares em matéria desportiva bem como das decisões 
do Conselho de Disciplina, Conselho Técnico e da Direção. 

 Conselho 
Arbitragem 

É um órgão colegial dotado de autonomia técnica, que tem como função 
coordenar e administrar a atividade da arbitragem, estabelecer os parâmetros de 
formação dos quadros de arbitragem, e ainda proceder à sua classificação 
técnica. 

 Conselho 
Técnico 

É um órgão colegial dotado de autonomia técnica, funcionando como instância de 
apreciação dos protestos interpostos pelos clubes com fundamento nos 
regulamentos técnico competitivos. 

Quais são os serviços prestados pela FAP?  

Os serviços prestados pela FAP são: 

 Organização de Competições de Andebol em Território Nacional; 

 Análise de casos disciplinares; 

 Analise Jurídica dos procedimentos disciplinares; 

 Apoio ao desenvolvimento da modalidade; 

 Inscrições de agentes da Modalidade; 

 Coordenação e administração da arbitragem. 

Existe alguma metodologia e instrumentos para monitorizar a 

implementação da estratégia da FAP? 

Não existe nenhuma metodologia específica para a monitorização da 

estratégia da FAP, existe apenas um dossier de acompanhamento de 
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iniciativas constantes no programa eleitoral da direção em exercício que se 

consubstanciam na estratégia para: 

 Movimento Associativo 

 Desportivo 

 Quadros Competitivos 

 Andebol Feminino 

 Andebol de Praia 

 Alto Rendimento 

 Comunicação e Imagem 

 Responsabilidade Social 

 Organizacional 

 Internacional 

 Estatutos e Regulamentos 

 

Quais os critérios de aferição da performance da FAP? 

Os critérios utilizados para a aferição da performance da FAP assentam 

essencialmente na avaliação económico-financeira, com um especial ênfase 

em critérios quantitativos, mas com um contato muito próximo e direto com o 

principais Stakeholders da FAP que conhecem melhor a realidade e o contexto 

atual da organização. 

 

1.3 Análise de Stakeholders 

Esta análise visa identificar e qualificar quais os principais Stakeholders 

da FAP, com o objetivo de aumentar a capacidade de reação a 

comportamentos e ações da parte de cada Stakeholder.  

Para esta análise foram aplicadas algumas questões, e foi construída 

uma Grelha de Análise de Stakeholders. A Análise de Stakeholders foi divida 

em dois grupos. O primeiro que identifica quais os Stakeholders da FAP, e o 
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segundo grupo apresenta o conhecimento acerca dos Stakeholders por parte 

da FAP. 

O primeiro grupo de questões consistia em:  

 Quem são os Stakeholders da organização (internos e externos)?  

 Quais os Critérios (KPI’s) que cada um deles utiliza para avaliar a 

organização?  

 Qual o nível de interesse dos Stakeholders no desempenho da FAP? 

 Qual o tipo de influência/poder dos Stakeholders nos processos de 

decisão da FAP?  

 Qual a Importância de cada Stakeholder para a FAP?  

 O que esperam os Stakeholders da Organização?  

 O que espera a FAP de cada Stakeholder?  

Após este primeiro grupo de questões foi elaborada a Grelha de Análise 

de Stakeholders e a respetiva Matriz de Stakeholders (Quadro 27 e Fig. 24)  
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Quadro 27 - Grelha de análise de Stakeholders FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Stakeholders 
KPI’s  

(Critérios para avaliar a FAP) 

Nível de 
Interesse 

(1-4) 

Nível 
de 

Poder 
(1-4) 

Importância 
do 

Stakeholder 
para a FAP 

O que esperam os Stakeholders da FAP O que espera a FAP dos Stakeholders 

In
te
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o

s
 

Clubes 
Grau de satisfação global com os serviços 
que a FAP presta aos clubes (0-10) 

3 3 4 
Esperam que a federação responda de forma ágil nos serviços que presta à 
comunidade do andebol, e nas deliberações relacionadas com o fomento da 
modalidade em Portugal 

Envolvimento e pro-atividade dos clubes na gestão da modalidade. Que vejam a Federação como um 
suporte válido e imparcial na realização e organização das provas. 

Atletas 

Disponibilidade de meios técnicos e de 
suporte aos trabalhos das seleções 
nacionais e apoio ao percurso do alto 
rendimento (0-10) 

3 3 4 

Esperam que a federação responda de forma ágil nos serviços que se relacionam 
diretamente com os atletas, que cumpram os compromissos assumidos em relação à 
participação dos atletas nos estágios das diversas seleções nacionais, e que sintam 
um apoio institucional forte nas competições nacionais e internacionais em que 
participam. 

Que tenham ambição e se dediquem à sua formação pessoal, ao treino e competição, entendendo um 
desporto de equipa que é justo na sua essência e constrói experiências muito valiosas. 

Treinadores 

Disponibilidade de meios técnicos e de 
suporte aos trabalhos dos técnicos, 
sobretudo ao nível de planificação do treino 
nos escalões jovens. (0-10) 

4 3 4 
Esperam que a federação responda de forma ágil nos serviços que se relacionam 
diretamente com os treinadores. 

Que tenham ambição e se dediquem à sua formação pessoal, ao treino e competição, entendendo um 
desporto de equipa que é justo na sua essência e constrói experiências muito valiosas. 

Árbitros 
Assiduidade dos pagamentos a árbitros (0-
10) 

4 3 4 
Esperam que a federação responda de forma ágil aos compromissos assumidos em 
relação à participação dos árbitros nas diversas provas, sobretudo nas componentes 
de formação e tesouraria. 

Que haja um bom trabalho de recrutamento e de formação, que haja responsabilidade e sensibilidade 
no processo de nomeações. 

Associações 
Regionais 

Cumprimento dos critérios de financiamento 
às associações regionais (0-10) 
Disponibilidade de meios administrativos, 
organizacionais, informáticos e de suporte 
lega às atividades das Associações 
Regionais (0-10) 

4 4 4 
Esperam que a federação responda de forma ágil aos compromissos assumidos com 
as Associações Regionais. Que haja uma política equitativa em relação a todas as 
associações regionais. 

Que desenvolvam a atividade localmente. Que consigam criar mais clubes e mais competição local. 
Que se relacionem com as escolas e com as autarquias por forma a conseguir recrutar atletas para a 
nossa modalidade. 

Colaboradores 
FAP 

Nível salarial e atualizações (0-10) 3 3 4 
Esperam que a FAP responda de forma ágil aos compromissos financeiros 
assumidos. Esperam que as condições de trabalho sejam melhoradas e adaptadas à 
realidade. 

Que desenvolvam a sua atividade com profissionalismo e pro-atividade e entendam que o contexto que 
a modalidade atravessa é completamente diferente daquilo que foi no passado. Esta atividade requer 
grande sacrifício, uma vez que as atividades são maioritariamente aos fins de semana e existem picos 
e intensidades de trabalho muito variáveis. 

Dirigentes de 
Clubes 

Nível de endividamento dos clubes (0-10) 
Nível de satisfação do clube em relação aos 
serviços federativos (0-10) 

4 3 4 

Esperam que a FAP responda de forma ágil aos compromissos assumidos com os 
clubes. Esperam que a Federação ative mecanismos eficientes de patrocínios para a 
modalidade. Esperam que a Federação consiga colocar os jogos de Andebol em 
canal aberto e que chegue a um número crescente de espectadores de forma a 
facilitar a angariação de patrocínios. 

Que desenvolvam a sua atividade com profissionalismo e pro-atividade. Que colaborem de forma ativa 
com a Federação nos temas mais complexos da gestão da mesma. Que sejam um parceiro sério e 
justo e que entendam o trabalho da federação a servir a comunidade. Que entendam a realidade 
financeira que atravessamos e que o interesse das marcas e da televisão nacional na modalidade não 
depende exclusivamente da Federação. 
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Governo/IPDJ 
Crescimento da Modalidade, Participação 
de Atletas e Clubes 

4 4 4 
Esperam que a federação responda de forma ágil aos compromissos assumidos com 
o IPDJ, fundamentalmente no cumprimento rigoroso dos contratos programa e dos 
mecanismos de controlo que estão implementados. 

Que entenda os problemas de enquadramento jurídico, fiscal e operacional da federação. Que entenda 
a complexidade da gestão dos clubes e que confie na federação para desenvolver a modalidade de 
forma eficaz. 

Autarquias Promoção Local 2 3 4 
Esperam que a federação apoie o desporto regional levando as competições de alto 
nível a todo o país e ajudando o desporto local a desenvolver-se. 

Que tenha uma estrutura organizativa local que consiga responder às especificidades das provas que 
organizamos. Que se envolva no movimento associativo e nos ajude a criar excelentes experiências a 
todos aqueles que fazem parte de uma organização deste nível 

Patrocinadores Promoção de Produtos e Serviços 3 2 4 
Que retribuam o investimento feito na federação. Que sejam um parceiro ativo na 
procura de soluções interessantes para promover as marcas. Que o canal “andebol” 
seja valorizado e traga mais visibilidade às marcas. 

Que entendam a realidade e o contexto do desporto nacional. Que percebam a fidelidade do nosso 
público, dos nossos atletas e da nossa modalidade. 

Adeptos Valorização do espetáculo 4 4 4 Que realize e promova bons espetáculos de andebol 
Que se sintam realizados e que reconheçam o valor intrínseco da realização das provas nacionais e 
internacionais da modalidade 

COP Retorno financeiro em ações da FAP 4 4 4 
Que a FAP seja uma instituição ativa na proteção e participação no movimento 
olímpico 

Que continuem a promover o movimento olímpico e a estruturação do apoio às modalidades de alto 
rendimento (olímpicas). 

EHF 
Cooperação nas organizações de 
competições na Europa 

3 3 4 

Que cumpra os compromissos e os regulamentos da EHF em todas as suas provas. 
Que ofereça o suporte necessário na realização de competições europeias em 
território português. Que seja um parceiro ativo na procura de melhores soluções de 
desenvolvimento da modalidade. 

Que esteja atento ao contexto da modalidade no nosso país, e suportem algumas decisões complexas, 
que muitas vezes se têm de tomar localmente. Seja um facilitador de acesso a sponsor e 
financiamento. 

IHF 
Cooperação nas organizações 
internacionais  - mundiais 

3 3 4 

Que cumpra os compromissos e os regulamentos da IHF em todas as suas provas. 
Que ofereça o suporte necessário na realização de mundiais  em território português. 
Que seja um parceiro ativo na procura de melhores soluções de desenvolvimento da 
modalidade. 

Que esteja atento ao contexto da modalidade no nosso país, e suportem algumas decisões complexas, 
que muitas vezes se têm de tomar localmente. Seja um facilitador de acesso a sponsor e financiamento 

Federações de 
Outras 

Modalidade 
Projetos conjuntos em parceria com o IPDJ 3 2 3 

Que cooperem conjuntamente na procura de soluções para problemas que afetam 
todas as federações de forma igual. 

Que estejam abertas à cooperação 

Federações de 
Andebol de 

outros Países 

Cooperação para questões da modalidade a 
nível internacional 

3 3 3 
Que cooperem conjuntamente na procura de soluções para problemas que afetam 
todas as federações de forma igual. 

Que estejam abertas à cooperação. 

Fornecedores de 
Produtos/Serviços 

Redução do Passivo não bancário de m/l 
prazo. Redução do PMP (Prazo Médio de 
Pagamento) 

3 3 3 Que cumpram os compromissos financeiros e não financeiros assumidos. 
Que entendam a realidade e o contexto do desporto nacional. Que percebam a fidelidade do nosso 
público, dos nossos atletas e da nossa modalidade. 
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No segundo grupo foram aplicadas algumas questões no sentido de 

aferir qual o conhecimento que a FAP tem acerca dos seus Stakeholders. 

Foram aplicadas as seguintes questões: 

 Qual o interesse financeiro ou emocional que os Stakeholders têm no 

resultado do seu trabalho? 

 O que os motiva os Stakeholders a serem parte interessada na 

organização?  

 Quais as informações que os Stakeholders querem saber através da 

FAP? 

   Nível de Interesse 

   Baixo Alto 

   1 2 3 4 

N
ív

e
l 
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e
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d
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r 
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1 

    

2 

   Patrocinadores 

 Federações de 
outras 
Modalidades 

 

M
u

it
o

 

3 

  Autarquias  Clubes 

 Atletas 

 Colaboradores 
FAP 

 EHF 

 IHF 

 Federações 
Andebol outros 
Países 

 Fornecedores 
Produtos/Serviços 

 Treinadores 

 Árbitros 

 Dirigentes 
Clubes 

4 

    Associações 
Regionais 

 Governo/IPDJ 

 Adeptos 

 COP 

Fig. 24 - Matriz Stakeholders FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor  

Manter Informado 

Manter Satisfeito Gerir em Proximidade 

Esforço mínimo 
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 Qual a melhor forma de comunicar e transmitir informação aos 

Stakeholders?  

 Qual é a opinião dos Stakeholders em relação à gestão da FAP?  

 Quem influencia as opiniões dos Stakeholders sobre a gestão da FAP? 

 Como conquistam os Stakeholders para que apoiem os projetos da 

FAP? 

 Como é gerida a oposição dos Stakeholders quando não apoiam os 

Projetos? 

Interesse 

Para a FAP, o interesse financeiro dos seus Stakeholders na sua gestão 

está diretamente relacionado com a forma como utilizam os dinheiros públicos. 

Esta manifestação de interesse está presente na negociação de cadernos de 

encargos, organização de eventos e no report constante entre a FAP e o IPDJ. 

Quanto ao interesse emocional, de uma forma global que só existe 

interesse quando os Stakeholders conhecem a realidade federativa por dentro. 

Ao longo do mandato da direção em exercício, foi constatado uma 

manifestação de interesse gradual positiva e de grande entusiasmo de alguns 

Stakeholders. 

Motivação 

Quanto à motivação do Stakeholders, foram considerados dois temas 

que motivam os Stakeholders da FAP, a Competição e o Desenvolvimento da 

Modalidade. 



143 
 

Em termos de competição, existe uma grande motivação por parte de 

alguns Stakeholders, porque sem isso não têm atividade, existindo aqui uma 

motivação direta em relação à FAP. 

Quanto ao desenvolvimento da modalidade, a motivação reflete-se na 

vontade destes de terem meios para desenvolverem a modalidade na sua 

região. Neste caso as maiores interessados são os clubes, associações 

regionais e outros agentes desportivos. O caminho para desenvolvimento da 

modalidade é considerado o maior fator de motivação e união entre a FAP e os 

seus Stakeholders. 

Comunicação 

Toda a informação e comunicações estão disponíveis através do Portal 

da FAP e do Sistema de Administração e Gestão Interna. Qualquer outra 

informação é disponibilizada para consulta mediante pedido. 

Existem alguns problemas em relação à consistência e acesso público à 

informação, estando neste momento está a ser desenvolvido um novo portal no 

sentido de melhorar a acessibilidade e partilha de informação.  

Em relação aos meios para comunicar a informação, não existem dados 

sobre a preferência dos Stakeholders acerca da melhor de comunicar, mas até 

ao momento o Portal FAP tem-se mostrado um meio eficaz para a 

comunicação. 

Opinião 

A opinião geral dos Stakeholders em relação à gestão da FAP é 

Positiva.  
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Os maiores influenciadores de opiniões são as Associações Regionais e 

os Clubes. As Associações Regionais exercem a sua influência nas 

assembleias gerais da FAP, quer através das opiniões que recolhem dos 

clubes associados ou mesmo através do conhecimento da sua realidade 

regional. A influência dos clubes reflete-se nas opiniões e posições oficiais e 

dos outros Stakeholders. 

Apoio a Projetos 

Toda a informação sobre as decisões mais complexas é disponibilizada 

no sentido de informar dignamente todos os Stakeholders. A atual direção tenta 

ter uma postura democrática, abrindo a discussão a certos temas que são da 

responsabilidade exclusiva da FAP.  

A gestão das oposições é feita através de reuniões, eventos e materiais 

de comunicação. A ideia passa por disponibilizar informação aos Stakeholders 

para que estes possam avaliar e decidir com legitimidade e conhecimento das 

variáveis que numa primeira análise podem falhar. 

Normalmente quando a informação é comunicada de forma eficiente, o 

retorno é quase sempre positivo. 
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1.4 Análise SWOT FAP 

Para elaborar a análise SWOT (Quadro 28) foram aplicadas algumas 

questões: 

Do ponto de vista interno da organização quais são: 

 Os pontos fortes? 

 Os pontos fracos? 

Do ponto de vista externo à organização o que se pode caracterizar 

como: 

 Ameaças? 

 Oportunidades? 

Quadro 28 - Análise SWOT 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
Pontos Fortes (S) Pontos Fracos (W) 
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S1 - Organização de competições 

S2 - Relações institucionais, universidades 

e agentes da modalidade 

S3 - Sistema de informação que gere toda a 

modalidade 

S4 - Infraestrutura de apoio aos treinadores 

e à análise de jogo 

W1 - Capacidade de promoção em canais 
de grande audiência 

W2 - Dependência de financiamento público 

e dificuldade em angariação de 
financiamento privado 

W3 - Estrutura desajustada para o contexto 

económico-social 

 
Oportunidades (O) Ameaças (T) 
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O1 - Valorização dos melhores praticantes, 

treinadores, árbitros, dirigentes e oficiais 

O2 - Equacionar o modelo e a estrutura de 

distribuição do financiamento federativo 

O3 - Novas formas de recrutamento para a 

modalidade 

T1 - Desenvolvimento da sociedade da 

informação, que deixa muitas vezes os 
jovens sem saber se devem continuar a 
investir na modalidade ou abandoná-la 

T2 - Mais modalidades disponíveis 

T3 - Concentração ainda mais acentuada da 

geografia do andebol  
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1.4.1 Matriz SWOT FAP 

Após a análise SWOT, procedeu-se à Matriz SWOT através do 

cruzamento entres as variáveis da análise (Quadro 29). 

 

Quadro 29 - Matriz SWOT FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Interações a Consolidar   Interações a Anular  

Interações a Desenvolver   Interações a Minimizar  

  

   Interno 

   Pontos Fortes (S) Pontos Fracos (W) 
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2. 2º OBJETIVO ESPECÍFICO - Propor uma metodologia para o 

planeamento estratégico através de um mapa estratégico, tendo em 

conta os objetivos. 

Para este Objetivo considera-se importante definir a estratégia da 

organização. Para isso foram aplicadas duas entrevistas, Entrevistas 3 e 4. A 

entrevista 3 está relacionada com o posicionamento estratégico da FAP. A 

quarta entrevista está relacionada com o Planeamento Estratégico da 

organização.  

 

2.1 Posicionamento Estratégico  

Esta fase visa definir o posicionamento estratégico da FAP, através da 

definição dos três Pilares, que segundo Leal (2010), norteiam e suportam o 

BSC, a Missão, Visão e Valores da Organização. Outro ponto analisado nesta 

fase é a definição dos eixos estratégicos de intervenção. 

Para esta fase foram elaboradas as seguintes questões: 

 Qual é a declaração de Missão? 

 Qual a Visão da organização?  

 Quais são os Valores da organização?  

 O que a organização faz para que estes três pilares sejam conhecidos e 

entendidos por todos os colaboradores da FAP? 

 Tendo em conta a análise do ambiente geral, da estrutura de 

funcionamento da FAP, a Análise SWOT e a Análise de Stakeholders, 

quais são ou deveriam ser os temas chave de intervenção da 

organização?  
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 O que ambiciona em relação a cada tema chave de intervenção e quais 

os pontos de ligação ao plano estratégico da FAP?  

2.1.1 Formulação da Estratégia 

Quadro 30 - Pilares FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Até ao momento não está implementado nenhum processo de 

divulgação dos três pilares pelos colaboradores da FAP. 

Foi proposto, em coordenação com o Departamento de Comunicação e 

Marketing, a criação de elementos de comunicação onde esses três pilares 

sejam incluídos.  

Alguns dos elementos propostos para a inclusão dos pilares foram: 

 Portal FAP 

 Documentos Oficiais FAP 

 Publicações FAP 

 Roll-up’s e outra publicidade estática FAP. 

  Missão 

• A Missão da FAP é orientar, organizar, promover, fomentar e desenvolver todas as competições e 
estruturas associativas relacionadas com a prática do  Andebol em território nacional bem como a sua 
representação externa. 

  Visão 

• A FAP pretende ser uma Federação eficiente e inovadora que serve a modalidade de forma exemplar, 
disponibilizando meios de suporte à comunidade e a todas as organização deportivas de carácter 
nacional bem como às seleções nacionais. 

  Valores 

• Solidariedade  
• Integridade 
• Desportivismo 
• Rigor 
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2.1.2 Temas Chave de Intervenção FAP 

Tendo em conta vários elementos como Análise SWOT e Stakeholders, 

Análise do ambiente geral e da estrutura de funcionamento e outros 

documentos oficiais, foram estabelecidos como temas: 

 Organização e Gestão 

 Desenvolvimento do Andebol 

 Alto Rendimento 

 
Quadro 31 - Temas Chave de Intervenção 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Temas Chave de 
Intervenção 

O que a FAP ambiciona? 

 Organização e 
Gestão 

A Federação de Andebol de Portugal ambiciona constantemente adaptar  a 
sua estrutura organizacional, ao financiamento, à estrutura de custos e às 
atividades desportivas que organiza. 

 Desenvolvimento 
do Andebol 

A Federação de Andebol de Portugal ambiciona suportar de forma eficiente o 
desenvolvimento do andebol português com uma forte política formativa de 
agentes desportivos mais qualificados que encontram nos manuais, 
regulamentos e nos alicerces Federativos respostas eficientes para promover 
o andebol ao nível regional e nacional. 

 Alto Rendimento  A FAP ambiciona entrar na elite do andebol Europeu, a partir da 
competitividade dos nossos clubes e das seleções nacionais dos vários 
escalões etários. 
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2.2 Planeamento Estratégico  

Depois de ter sido definido o Posicionamento Estratégico da FAP, 

nomeadamente os três pilares de suporte do BSC e os temas chave de 

intervenção, é importante traduzir este posicionamento em termos de 

Planeamento Estratégico através do BSC. 

Para esta fase foram elaboradas as seguintes questões: 

 Tendo por base o enquadramento das análises feitas anteriormente, e 

em conjugação com os princípios do BSC, como deve ser feita a 

estruturação e o encadeamento das perspetivas da estratégia? 

 Quais devem ser os objetivos estratégicos definidos em cada perspetiva 

e o que pretendemos com cada um deles?  

 Tendo em conta as relações causa-efeito, como deve ser estruturado o 

mapa estratégico?  

 A partir de cada um dos objetivos definidos, como podemos elaborar o 

Scorecard estratégico? 

o Como vamos medir o nosso plano?  

o Quais as metas que queremos atingir?  

o Quais as iniciativas que é necessário serem implementadas?  

 Quem poderá ser responsável por monitorizar o processo de medição de 

performance da Organização? 
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2.2.1 Encadeamento das Perspetivas do BSC  

No sentido de responder às questões atrás anunciadas, começamos por 

traduzir a estratégia através das perspetivas do BSC.  

Dadas as características da organização em estudo, uma Federação 

Desportiva, por conseguinte uma organização sem fins lucrativos, o modelo de 

BSC terá de ser adaptado para este tipo de organizações.  

Nesse sentido optou-se pelo modelo do BSC para Organizações Sem 

fins lucrativos de Niven (2008) (Fig. 25). 

 

Fig. 25 - Encadeamento das Perspetivas do BSC para a FAP 
Fonte: Niven 2008 

 

O quadro seguinte apresenta as quatro perspetivas, e o que se pretende 

em cada uma delas (Quadro 32). 
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Quadro 32 - Perspetivas BSC FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Perspetivas O que se pretende em cada perspetiva 

Clientes e 
Stakeholders 

Pretende-se criar um clima que promova uma saudável relação, e que traduza as 
ações da FAP em iniciativas geradoras de melhorias para a modalidade e 
consequentemente satisfação para os seus Clientes/Stakeholders. 

Processos 
Internos 

Pretende-se desenvolver, melhorar e agilizar um conjunto de processos 
administrativos, através do trabalho em equipa e da tomada de decisão, de modo 
a potenciar e facilitar a organização interna 

Aprendizagem e 
crescimento 

O desenvolvimento profissional e pessoal dos colaboradores da Federação faz 
parte do próprio desenvolvimento da organização, por esse motivo a FAP apoia e 
incentiva os seus colaboradores a melhorarem as suas capacidades de modo a 
que possam desenvolver competências específicas do seu desempenho mas 
também das suas características individuais. 

Utilização de 
Recursos 

Pretende-se gerir os recursos financeiros com rigor, de acordo com o plano de 
atividades e orçamento da FAP, tentando angariar novas fontes de financiamento 
através de parcerias e da comunicação eficiente do canal Andebol. 

 

2.2.2 Objetivos Estratégicos 

Após a definição de cada uma das perspetivas, é necessário definir 

quais os objetivos que serão incluídos em cada uma das perspetivas, 

explicando aquilo que se pretende com cada um destes.  

 
Quadro 33 - Objetivos Estratégicos - Clientes e Stakeholders 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Perspetiva de Clientes e Stakeholders 

Objetivo O que se pretende 

C1 -  Promover formação adequada para 
todos os agentes da modalidade  

Elaborar cursos de formação que satisfaçam as 
necessidades dos agentes da modalidade 

C2 - Obtenção de resultados desportivos 
que dignifiquem a modalidade a nível 
nacional e internacional 

Qualificação e participação em provas internacionais da 
modalidade nos vários escalões 

C3 - Promoção da modalidade em escolas 
e IPSS’s, bem como eventos relacionados 
com o desporto jovem/escolar 

Projeto de dinamização regular da modalidade junto de 
estabelecimentos de ensino, IPSS’s e eventos ligados ao 
desporto jovem/escolar, em localizações definidas como 
prioritárias.  

C4 - Desenvolvimento de Plano de 
deteção e acompanhamento de talentos 
para o andebol 

Otimização constante do plano de deteção de talentos e 
definição de critérios para a seleção atletas em cada fase 
de desenvolvimento 
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Quadro 34 - Objetivos Estratégicos - Processos Internos  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Perspetiva de Processos Internos 

Objetivo O que se pretende 

P1 - Consolidar a estabilidade dos 
quadros competitivos da FAP 

Estabilizar os quadros competitivos de andebol nacional em 
todos os escalões da modalidade. 

P2 - Aprofundar a modernização dos 
processos administrativos através das 
TIC 

Consolidar a modernização dos processos administrativos da 
FAP, através do SI FAP 

P3 - Melhoria da Comunicação Interna 
e Externa 

Elaboração de plano de comunicação e marketing que defina 
rotinas, formatos e conteúdos a utilizar na comunicação interna 
e externa da FAP. 

P4 - Apoio à criação e organização dos 
clubes 

Apoiar gestão dos clubes e a criação de novos clubes de 
Andebol em Portugal 

 

Quadro 35 - Objetivos Estratégicos - Aprendizagem e Crescimento 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Perspetiva de Aprendizagem e Crescimento 

Objetivo O que se pretende 

A1 - Promover a satisfação e 
motivação dos Colaboradores 

Pretende-se que os colaboradores da FAP se sintam representados e 
que se identifiquem com os valores da organização, implementando 
uma cultura de compromisso organizacional. 

A2 - Aumentar qualificação 
dos colaboradores  

A FAP pretende que os colaboradores procurem uma constante e 
regular atualização de conhecimentos e aptidões por meio de 
participação formações específicas, através da própria federação, ou de 
procura por meios próprios.  

A3 - Desenvolver um clima 
organizacional Saudável 

Pretende-se que os colaboradores da FAP sejam orientados pelo 
sucesso, e reconhecidos pelo mérito. 

A4 - Apoio ao 
desenvolvimento e à 
investigação sobre a 
modalidade 

Apoio a projetos de desenvolvimento e investigação científica sobre o 
Andebol. 

 

Quadro 36 - Objetivos Estratégicos - Utilização de Recursos 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Perspetiva de Utilização de Recursos 

Objetivo O que se pretende 

R1 - Garantir o equilíbrio económico e 
financeiro da FAP 

Ajustar as receitas às despesas dos serviços da FAP 

R2 - Aumento de fontes alternativas de 
geração de Receitas 

Angariar novas fontes de receitas através de novos 
contratos de publicidade e patrocínio 

R3 - Diminuição de custos de logística e 
estrutura 

Otimizar o funcionamento de instalações e espaços da FAP 
e de competições organizadas pela FAP 

R4 - Restruturar o modelo de distribuição 
de financiamento federativo 

Restruturar o modelo de distribuição dos apoios financeiros 
a associações e clubes 

 



154 
 

2.2.3 Mapa Estratégico 

Definido encadeamento das perspetivas e os Objetivos Estratégicos de 

cada perspetiva, passa-se agora à construção do Mapa Estratégico que irá 

representar toda a arquitetura da estratégia da FAP. 

 Caldeira (2010) afirma que o Mapa Estratégico assume uma função de 

extrema importância para explicar a estratégia da organização, e apresenta-se 

como uma ferramenta de acompanhamento do desempenho organizacional.  

Segundo Mendes (2012), a estrutura do Mapa estratégico deve ter em 

atenção o equilíbrio entre: 

 O curto e o médio-longo Prazo; 

 A componente financeira e a componente não financeira; 

 As áreas interna e externa da organização; 

 Os indicadores de ação e os indicadores de resultado. 

Para este estudo, o mapa estratégico, assenta nos três temas chave de 

intervenção, já anteriormente citados: 

 Organização e Gestão; 

 Desenvolvimento do Andebol; 

 Alto Rendimento. 

Para Leal (2010), citando Kaplan e Norton (2008), refere que “os temas 

dividem a estratégia em vários processos distintos de criação de valor”. O autor 

afirma que todos estes temas estão interligados entre as perspetivas e os eixos 

de atuação, através de relações de causa-efeito, no sentido de se dar corpo à 

missão e visão da organização. 
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Foi definido o seguinte Mapa estratégico para a FAP: 

Quadro 37 - Mapa Estratégico FAP 
Fonte: Elaborado pelo Autor

Integridade

100% 100%

Apoio à criação e 

organização dos clubes

Valores

 U
ti

li
za

çã
o

 d
e

 

R
e

cu
rs

o
s-

>

  A
p

re
n

d
iz

a
g

e
m

 e
 

C
re

sc
im

e
n

to
 -

>

Solidariedade Desportivismo Rigor

100%

Promover a 

satisfação e 

motivação dos 

Colaboradores

Aumentar qualificação 

dos colaboradores

Desenvolver um clima 

organizacional Saudável

Apoio ao desenvolvimento 

e à investigação sobre a 

modalidade95% 100% 98%

Aumento de fontes 

alternativas de geração de 

Receitas

Diminuição de custos de 

logística e estrutura

Restruturar o modelo de 

distribuição de 

financiamento federativo79%

100%

Garantir o 

equilíbrio 

económico e 

finaceiro da FAP

A FAP pretende ser uma Federação eficiente e inovadora que serve a modalidade de forma exemplar, disponibilizando 

meios de suporte à comunidade e a todas as organização deportivas de carácter nacional bem como às seleções nacionais.

Organização e Gestão
Desenvolvimento do 

Andebol

100%

Promoção da modalidade 

em escolas e IPSS’s, bem 

como eventos 

relacionados com o 

desporto jovem/escolar

Desenvolvimento de Plano 

de deteção e 

acompanhamento de 

talentos para o andebol99% 98%

Promover 

formação 

adequada para 

todos os agentes 

da modalidade

Obtenção de resultados 

desportivos que 

dignifiquem a modalidade 

a nível nacional e 

internacional
100%

Mapa Estratégico da Federação de 

Andebol de Portugal

P
ro

ce
ss

o
s 

In
te

rn
o

s 
-> Consolidar a 

estabilidade dos 

quadros 

competitivos da 

FAP

Aprofundar a 

modernização dos 

processos administrativos 

através das TIC

T
e

m
a

s

93% 99% 96%

99%

Melhoria da 

Comunicação Interna e 

Externa

Alto Rendimento

 C
li

e
n

te
s 

e
 

S
ta

k
e

h
o

ld
e

rs
 -

>

Missão

Visão

A Missão da FAP é orientar, organizar, promover, fomentar e desenvolver todas as competições e estruturas associativas 

relacionadas com a prática do  Andebol em território nacional bem como a sua representação externa.

F
1    

F
2

F
3    

F
4   

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

F
1    

F
2

F
3    

F
4   

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

A
1 

A
2 

A
3 

A
4 

P
1 

P
5 

P
1 

P
5 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

C
1 

C
2 

C
3 

C
4 

Geral FAP

 



156 
 

2.2.4 Mapa de Relações de Causa-Efeito 

As relações de causa-efeito entre os objetivos foram estabelecidas 

através do conhecimento adquirido com contato com a organização e os seus 

responsáveis. Todas as relações foram sugeridas aos responsáveis e 

aprovadas pelos próprios, sendo alvo de alterações quando não houve 

concordância com as mesmas. 

Para se entender melhor a forma como um objetivo influencia outro(s), 

foi descrito através de setas, as relações de causalidade entre os objetivos do 

mapa estratégico (Quadro 38).  

Todas as setas são diretas entres os objetivos, a única diferença para as 

setas a tracejado, está relacionada com a apresentação estética do mapa, para 

que as setas não passem por cima dos objetivos. 
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Quadro 38 - Mapa Estratégico FAP com Relações C-E. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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2.2.5 Construção de Scorecard Estratégico 

Quadro 39 - Scorecard Estratégico FAP - Perspetivas Clientes e Stakeholders e Processos Internos 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Performance 97,25% Células de Input Ano 2015

Avaliador: Vice-Presidente Trimestre 1

Objetivos Indicador Iniciativa Eixo Tipo Peso Resultado 1º T 2ºT 3ºT 4ºT Score
25%

Nº de Cursos de Formação 

Promovidos

Organizar Cursos de 

Formação
Ação 40% 8 8 11 20 12 100%

Nº de Manuais de Formação 

Elaborados

Elaborar Manuais de 

Formação
Ação 20% 2 2 2 3 1 100%

% de Assistência aos Cursos
Incentivar a formação de 

agentes da modalidade
Resultado 40% 68% 70% 70% 70% 70% 97%

Desempenho do Objetivo 99%

% de Vitórias nos vários escalões

Participar em Competições 

Oficiais, Estágios e Torneios 

Particulares

Resultado 33% 70% 70% 100% 100% 100% 100%

Nº de Qualificações para CE nos 

vários escalões

Participar na Qualificação 

para CE nos vários escalões
Resultado 33% 1 1 2 2 1 100%

Nº de Qualificações para CM nos 

vários escalões

Participar na Qualificação 

para CM nos vários escalões
Resultado 33% 1 1 2 2 1 100%

Desempenho do Objetivo 100%

Nº de Ações de Promoção e 

Divulgação do Andebol

Organizar ações de 

Promoção e Divulgação de 

Andebol

Ação 75% 12 12 12 12 12 100%

Taxa de Crescimento de 

Praticantes

Angariar novos praticantes 

para a modalidade
Resultado 25% 4,82% 5% 5% 5% 5% 96%

Desempenho do Objetivo 99%

Nº de Estágios de Observação
Organizar Estágios de 

observação de Atletas
Ação 50% 2 2 2 2 2 100%

Nº de Jogos Observados Analisar Jogos Resultado 25% 96 100 100 100 100 96%

Nº de Atletas Observados Analisar Atletas Resultado 25% 956 1000 1000 1000 1000 96%

Desempenho do Objetivo 98%

99%

Objetivos Indicador Iniciativa Eixo Tipo Peso Resultado 1º T 2ºT 3ºT 4ºT Score
25%

% de Clubes Satisfeitos com os 

Quadro Competitivos

Aplicar Inquéritos de 

Satisfação aos Clubes
Resultado 70% 67% 75% 75% 75% 75% 90%

Taxa de crescimento de número 

de provas apoiadas

Apoiar Provas e 

Competições
Resultado 30% 3% 3% 3% 3% 3% 100%

Desempenho do Objetivo 93%

Valor do suporte tecnológico à 

modalidade

Modernizar o suporte 

tecnológico FAP
Resultado 50% 37.000 € 37.500 € 37.500 € 37.500 € 37.500 € 99%

Nº de Serviços disponibilizados à 

comunidade Andebol

Disponibilizar vários 

serviços à Comunidade 

Andebol

Ação 50% 4 4 4 4 4 100%

Desempenho do Objetivo 99%

Nº de press releases, artigos, 

notícias, newsletters

Elaborar conteúdos, artigos 

e multimédia de Andebol
Ação 25% 92 100 150 150 100 92%

Nº de Reuniões Internas
Realizar reuniões 

Ordinárias e Extraordinárias
Ação 25% 8 8 8 8 8 100%

Nº Subscrições de Canais média
Promover os Canais média 

FAP
Resultado 50% 9504 10000 12000 14000 16000 95%

Desempenho do Objetivo 96%

Nº de novos Clubes
Apoiar a criação de novos 

Clubes
Resultado 75% 5 5 10 10 5 100%

Nº de Clubes Apoiados

Apoiar a 

gestão/organizações dos 

Clubes

Ação 25% 700 700 700 700 700 100%

Desempenho do Objetivo 100%

97%

Desempenho total no grupo

Desempenho total no grupo

P4 - Apoio à criação e 

organização dos clubes

Balanced Scorecard Federação de Andebol de Portugal

Clie
nte

s e
 Sta

keh
old

ers

C1 - Promover formação 

adequada para todos os 

agentes da modalidade

C4 - Desenvolvimento de 

Plano de deteção e 

acompanhamento de 

talentos para o Andebol

C3 - Promoção da 

modalidade em escolas e 

IPSS’s, bem como eventos 

relacionados com o 

desporto jovem/escolar

Metas

D. A.

A. R.

D. A.

D. A.

C2 - Obtenção de 

resultados desportivos 

que dignifiquem a 

modalidade a nível 

nacional e internacional

A. R.

O & G

Pro
ces

sos
 Int

ern
os

P1 - Consolidar a 

estabilidade dos quadros 

competitivos da FAP

P2 - Aprofundar a 

modernização dos 

processos administrativos 

através das TIC

P3 - Melhoria da 

Comunicação Interna e 

Externa

O & G

D. A.

Mapa Estratégico

Geral FAP
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Quadro 40 - Scorecard Estratégico FAP - Perspetivas de Aprendizagem e Crescimento e Utilização de Recursos 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Objetivos Indicador Iniciativa Eixo Tipo Peso Resultado 1º T 2ºT 3ºT 4ºT Score
25%

Índice de Satisfação e Motivação 

dos Colaboradores

Aplicar Inquérito de 

Satisfação e Motivação dos 

Colaboradores

Resultado 75% 72% 75% 75% 75% 75% 95%

Índice de Liderança

Aplicar Inquérito sobre 

satisfação em relação à 

liderança

Resultado 25% 72% 75% 75% 75% 75% 95%

Desempenho do Objetivo 95%

Nº de ações de formação 

frequentadas

Incentivar a melhoria das 

qualificações dos 

Colaboradores

Ação 50% 2 2 3 2 2 100%

Nº de ações de formação 

apoiadas/organizadas

Apoiar/organizar ações de 

Formação 
Ação 50% 3 3 5 3 4 100%

Desempenho do Objetivo 100%

Nº de melhorias sugeridas pelos 

colaboradores 

Incentivar os Colaboradores 

a sugerir melhorias à FAP
Ação 33% 8 8 6 6 8 100%

Avaliação 360º Proceder a Avaliação 360º Ação 33% 76% 80% 80% 80% 80% 95%

Nº de Convívios entre 

Colaboradores

Organizar Convívios entre 

Colaboradores FAP
Ação 33% 1 1 1 1 1 100%

Desempenho do Objetivo 98%

Nº de Estudos e Publicações 

sobre Andebol elaborados 

Elaborar estudos e 

publicações científicas 

sobre Andebol

Ação 50% 1 1 1 1 1 100%

Nº de Eventos 

apoiados/organizados sobre 

Andebol

Apoiar/ Organizar Eventos 

de carácter Cientifico sobre 

Andebol

Ação 50% 3 3 3 3 3 100%

Desempenho do Objetivo 100%

98%

Objetivos Indicador Iniciativa Eixo Tipo Peso Resultado 1º T 2ºT 3ºT 4ºT Score

25%

Rácio Autonomia financeira
Aplicar política de Gestão 

de tesouraria
Resultado 33% 6% 7% 7% 7% 7% 86%

Rácio Solvabilidade
Aplicar política de Redução 

de Passivo
Resultado 33% 7% 10% 10% 10% 10% 70%

Rácio Liquidez geral
Aplicar política de 

Recuperação de Créditos
Resultado 33% 0,81 1 1 1 1 81%

Desempenho do Objetivo 79%

R2 - Aumento de fontes 

alternativas de geração de 

Receitas

Nº de Novas 

Parcerias/Patrocínios

Angariar novas 

Parcerias/Parceiros
O & G Ação 100% 2 2 3 3 2 100%

Desempenho do Objetivo 100%

Custo de Funcionamento 

Instalações

Reduzir Custos de 

funcionamento de 

Instalações

Resultado 40% 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 100%

Custo de Manutenção 

Instalações

Reduzir Custos de 

manutenção de Instalações
Resultado 60% 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 6.250 € 100%

Desempenho do Objetivo 100%

% de Financiamento IPDJ
Apoiar Financeiramente as 

AR's
Resultado 50% 25% 25% 25% 25% 25% 100%

% de Execução Orçamental AR's
Execução de Contratos 

Programa
Resultado 50% 25% 25% 25% 25% 25% 100%

Desempenho do Objetivo 100%

95%

Desempenho total no grupo

Desempenho total no grupo

A1 - Promover a satisfação 

e motivação dos 

Colaboradores

Ap
ren

diz
ag

em
 e 

Cr
es

cim
en

to
Ut

iliz
aç

ão
 de

 Re
cu

rso
s

R3 - Diminuição de custos 

de logística e estrutura

R4 - Restruturar o modelo 

de distribuição de 

financiamento federativo

A2 - Aumentar 

qualificação dos 

colaboradores

A3 - Desenvolver um clima 

organizacional Saudável

A4 - Apoio ao 

desenvolvimento e à 

investigação sobre a 

modalidade

R1 - Garantir o equilíbrio 

económico e financeiro da 

FAP

O & G

O & G

D. A.

O & G

O & G

O & G

O & G
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Quanto ao responsável por monitorizar a performance geral da 

Organização, foi sugerido que esse papel deverá ser atribuído a um dos Vice-

presidentes da FAP. 

 

3. 3º OBJETIVO ESPECÍFICO – Alinhar os objetivos das Unidades 

Orgânicas da FAP com a execução da estratégia organizacional.  

 

Para este Objetivo considera-se importante alinhar as unidades 

orgânicas da FAP (departamentos) com a estratégia da organização.  

Foi aplicada uma entrevista, Entrevista 5, a cada um dos responsáveis 

dos departamentos escolhidos previamente. 

Esta entrevista está divida em duas partes, a primeira com vista a 

elaboração dos Scorecards dos departamentos da FAP escolhidos para este 

estudo, a segunda parte com vista a elaboração dos Scorecards Pessoais dos 

colaboradores dos referidos departamentos. Para este objetivo específico 

apenas será considerada a parte referente aos departamentos da FAP. 

 

3.1 Alinhar a Organização  

Esta fase visa a construção dos Scorecards dos departamentos 

escolhidos para o estudo. Os objetivos estratégicos da FAP foram desdobrados 

pelos referidos departamentos e colaboradores, para que toda a estratégia da 

organização esteja em sintonia e alinhada com a gestão da organização. 
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Para os Scorecards Departamentais foram escolhidos os objetivos que 

sofrem influencia dos respetivos departamentos.  

Inicialmente foram elaboradas algumas questões aos responsáveis dos 

departamentos, para se ter um conhecimento acerca dos serviços do 

departamento, número de colaboradores e funções dos colaboradores. As 

respostas foram agrupadas num quadro (Quadro 41) para mais fácil 

interpretação. 

Quadro 41 - Departamentos FAP em BSC 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Departamentos Serviços 
Departamentos 

Número de 
Colaboradores 

Funções dos Colaboradores 

Comunicação e 
Marketing 

Marketing e 
Eventos, 
Andebol.TV 

5 Diretor Marketing - Gestão dos 
Eventos Desportivos, 
relacionamento com marcas e 
sponsors externos.  
Diretor Andebol.TV - Administração, 
calendarização de eventos, e 
gestão da equipa de produção e 
edição.  
3 Colaboradores Técnicos - 
Produção e edição de vídeo, 
Cobertura de eventos desportivos, 
Criação de conteúdos escritos e 
multimédia. 

Competições e 
Seleções 
Nacionais 

Competições, 
Seleções Nacionais 
e Relações 
internacionais 

3 Diretor Desportivo - coordenação e 
calendarização de jogos das provas 
nacionais, regulamentos e 
comunicados oficiais. Cumprimento 
das obrigações desportivas dos 
clubes.  
Secretário Técnico das SN - 
Coordenação e gestão dos estágios 
das seleções nacionais de andebol. 
Processos administrativos e 
operacionais decorrentes da 
estadia e gestão das equipas, 
viagens, alojamentos, refeições e 
comodato;  
Colaboradora RI- Relações com 
federações, associações, 
instituições e clubes internacionais, 
árbitros, delegados e outros 
agentes da modalidade 

Formação Formação 2 Diretor Formação e Colaborador 
Formação - Preparação de ações e 
seminários de andebol. Controlo 
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dos cursos dos diferentes graus de 
treinadores de andebol. 

Informática Informática 2 Colaboradores Informáticos - Controlo 
e manutenção e otimização dos 
sistemas informáticos da FAP. 
Gestão da rede interna e 
monitorização do Sistema interno 
de informação. 

 

Posteriormente foram elaboradas questões relacionadas com a 

aplicação do BSC aos Departamentos. 

As questões elaboradas foram as seguintes: 

 Quais são os objetivos a cumprir no seu departamento?  

 Como são medidos esses objetivos? (Indicadores) 

 Quais as metas a atingir? (Metas) 

 Quais as iniciativas que é necessário serem implementadas? (Iniciativas) 

 Quem poderá ser responsável por monitorizar o processo de medição de 

performance dos Departamentos da FAP? 

As respostas às primeiras quatro perguntas são apresentadas nos 

quadros à frente (Quadro 42, Quadro 43, Quadro 44, Quadro 45). 

  



163 
 

3.1.1 Departamento de Comunicação e Marketing 

Quadro 42 - Scorecard Departamentos Comunicação e Marketing 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

96,99%

Objetivos Janeiro Fevereiro Março

Meta 

Trimestral 

FAP

Meta 

Trimestral 

Departamento

Score

C
li

e
n

te
s 

e
 

S
ta

k
e

h
o

ld
e

rs C3 - Promoção da 

modalidade em 

escolas e IPSS’s, bem 

como eventos 

relacionados com o 

desporto 

jovem/escolar

1 2 2 12 5 100%

P2 - Aprofundar a 

modernização dos 

processos 

administrativos 

1 1 1 4 1 100%

30 29 33 100 100 92%

1 0 1 8 2 100%

2993 3329 3182 10000 10000 95%

P4 - Apoio à criação 

e organização dos 

clubes

238 264 271 700 300 86%

A2 - Aumentar 

qualificação dos 

colaboradores

0 1 0 3 1 100%

A4 - Apoio ao 

desenvolvimento e 

à investigação sobre 

a modalidade

1 0 1 3 2 100%

U
ti

li
za

ç
ã

o
 

d
e

 R
e

c
u

rs
o

s

R2 - Aumento de 

fontes alternativas 

de geração de 

Receitas

1 1 0 2 2 100%

Células de Input

Responsável Dpto Com e Mkt

Vice-Presidente

Janeiro a Março de 2015

Colaborador

Período de Avaliação

Avaliador

Scorecard Departamento Comunicação e 

Marketing FAP
Performance

Nº de Ações de Promoção e 

Divulgação do Andebol

Apoiar a organização de 

ações de Promoção e 

Divulgação de Andebol, com 

materiais de 

divulgação/promoção

P3 - Melhoria da 

Comunicação 

Interna e Externa

Nº de Serviços 

disponibilizados à 

comunidade Andebol

Nº Subcrições de Canais 

média

Iniciativas
Indicadores 

Departamentais

Nº de Novas 

Parcerias/Patrocínios

Nº de ações de formação 

apoiadas/organizadas

A
p

re
n

d
iz

a
g

e
m

 

e
 C

re
sc

im
e

n
to

Angariar novas 

Parcerias/Parceiros

P
ro

c
e

ss
o

s 
In

te
rn

o
s

Nº de Clubes Apoiados

Apoiar a 

gestão/organizações dos 

Clubes através da Com e Mkt

Disponibilizar serviços a 

comunidade Andebol

Promover os Canais média 

FAP

Apoiar ações de Formação 

para os Colaboradores

Apoiar/ Organizar Eventos de 

carácter Científico sobre 

Andebol

Nº de Eventos 

apoiados/organizados 

sobre Andebol

Realizar reuniões Ordinárias 

e Extraordinárias

Nº de press releases, 

artigos, noticias, 

newsletters

Nº de Reuniões Internas

Elaborar conteúdos, artigos 

e multimédia de Andebol

Mapa Estratégico

Geral FAP
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3.1.2 Departamento de Competições e Seleções Nacionais 

Quadro 43 - Scorecard Departamento Competições e Seleções Nacionais 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Colaborador 98,57%

Avaliador

Período de Avaliação

Objetivos Janeiro Fevereiro Março

Meta 

Trimestral 

FAP

Meta 

Trimestral 

Departamento

Score

- 70% 70% 70% 70% 100%

0 0 1 1 1 100%

0 0 1 1 1 100%

1 0 1 12 2 100%

4,95% 4,50% 4,90% 5% 5% 96%

1 0 1 2 2 100%

19 37 40 100 100 96%

327 358 271 1000 1000 96%

67% 65% 70% 75% 75% 90%

2% 3% 4% 3% 3% 100%

P2 - Aprofundar a 

modernização dos 

processos 

administrativos através 

das TIC

2 2 2 4 2 100%

P3 - Melhoria da 

Comunicação Interna e 

Externa

1 0 1 8 2 100%

2 1 2 5 5 100%

175 250 275 700 700 100%

25% 25% 25% 25% 25% 100%

25% 25% 25% 25% 25% 100%

Nº de Jogos Observados

Nº de Atletas Observados

Execução de Contratos Programa

Participar na Qualificação para CM 

nos vários escalões

Angariar novos praticantes para a 

modalidade

Nº de Clubes Apoiados

Nº de Reuniões Internas
Realizar reuniões Ordinárias e 

Extraordinárias

% de Financiamento IPDJ

Disponibilizar serviços a 

comunidade Andebol

Nº de Serviços 

disponibilizados à 

comunidade Andebol

Nº de novos Clubes

Apoiar Financeiramente as AR's

Nº de Qualificações para CE 

nos vários escalões

% de Vitórias nos vários 

escalões

Participar em Competições 

Oficiais, Estágios e Torneios 

Particulares

C
li

e
n

te
s 

e
 S

ta
k

e
h

o
ld

e
rs

Nº de Qualificações para CM 

nos vários escalões

Nº de Ações de Promoção e 

Divulgação do Andebol

Taxa de Crescimento de 

Praticantes

Nº de Estágios de 

Observação

Organizar ações de Promoção e 

Divulgação de Andebol

C2 - Obtenção de 

resultados desportivos 

que dignifiquem a 

modalidade a nível 

nacional e internacional

C4 - Desenvolvimento 

de Plano de deteção e 

acompanhamento de 

talentos para o andebol

Indicadores 

Departamentais

Analisar Atletas

Analisar Jogos

Aplicar Inquéritos de Satisfação 

aos Clubes

Apoiar Provas e Competições

R4 - Restruturar o 

modelo de distribuição 

de financiamento 

federativo % de Execução Orçamental 

AR'sU
ti

li
za

ç
ã

o
 

d
e

 R
e

c
u

rs
o

s

Apoiar a criação de novos Clubes

Apoiar a gestão/organizações dos 

Clubes

P
ro

c
e

ss
o

s 
In

te
rn

o
s

% de Clubes Satisfeitos com 

os Quadro Competitivos

Taxa de crescimento de 

número de provas apoiadas

P1 - Consolidar a 

estabilidade dos 

quadros competitivos da 

FAP

P4 - Apoio à criação e 

organização dos clubes

Organizar Estágios de observação 

de Atletas

Scorecard Departamento Competições e Seleções 

Nacionais FAP

Participar na Qualificação para CE 

nos vários escalões

C3 - Promoção da 

modalidade em escolas 

e IPSS’s, bem como 

eventos relacionados 

com o desporto 

jovem/escolar

Iniciativas

Células de Input

Responsável Dpto Comp e SN

Vice-Presidente

Janeiro a Março de 2015

Performance

Mapa Estratégico

Geral FAP
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3.1.3 Departamento de Formação 

Quadro 44 - Scorecard Departamento de Formação 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

99,11%

Objetivos Janeiro Fevereiro Março

Meta 

Trimestral 

FAP

Meta 

Trimestral 

Departamento

Score

1 2 3 8 6 100%

1 0 1 2 2 100%

70% 71% 67% 70% 70% 99%

2 2 1 12 5 100%

4,70% 4,95% 4,90% 5% 5% 97%

P2 - Aprofundar a 

modernização dos 

processos 

administrativos 

através das TIC

1 1 1 4 1 100%

P3 - Melhoria da 

Comunicação Interna 

e Externa

0 1 1 8 2 100%

P4 - Apoio à criação e 

organização dos 

clubes

658 650 670 700 700 94%

A2 - Aumentar 

qualificação dos 

colaboradores

0 1 1 3 2 100%

0 1 0 1 1 100%

1 0 0 3 1 100%

Scorecard Departamento Formação FAP

Período de Avaliação

Avaliador

Colaborador

Células de Input

Responsável Dpto Formação

Vice-Presidente

Janeiro a Março de 2015

Performance

A4 - Apoio ao 

desenvolvimento e à 

investigação sobre a 

modalidade

Nº de Eventos 

apoiados/organizados sobre 

Andebol

A
p

re
n

d
iz

a
g

e
m

 e
 

C
re

s
c
im

e
n

to

% de Assistência aos Cursos

Nº de Ações de Promoção e 

Divulgação do Andebol

Taxa de Crescimento de 

Praticantes

Nº de Reuniões Internas

Nº de Serviços 

disponibilizados à 

comunidade Andebol

C
li

e
n

te
s
 e

 S
ta

k
e

h
o

ld
e

rs
P

ro
c
e

s
s
o

s
 I

n
te

rn
o

s

C1 - Promover 

formação adequada 

para todos os agentes 

da modalidade

C3 - Promoção da 

modalidade em 

escolas e IPSS’s, bem 

como eventos 

relacionados com o 

desporto 

jovem/escolar

Indicadores 

Departamentais

Apoiar/organizar ações de 

Formação para os 

Colaboradores

Apoiar o desenvolvimento de 

estudos e publicações 

científicas sobre Andebol

Apoiar/ Organizar Eventos de 

carácter Cientifico sobre 

Andebol

Nº de ações de formação 

apoiadas/organizadas

Nº de Estudos e Publicações 

sobre Andebol elaborados 

Nº de Clubes Apoiados

Disponibilizar serviços a 

comunidade Andebol

Iniciativas

Organizar ações de Promoção e 

Divulgação de Andebol

Realizar reuniões Ordinárias e 

Extraordinárias

Apoiar os Clubes através de 

Material desportivo e outros

Elaborar Manuais de Formação

Incentivar a formação de 

agentes da modalidade

Angariar novos praticantes 

para a modalidade

Nº de Manuais de Formação 

Elaborados

Nº de Cursos de Formação 

Promovidos Internamente
Organizar Cursos de Formação

Mapa Estratégico

Geral FAP
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3.1.4 Departamento de Informática 

Quadro 45 - Scorecard Departamento de Informática 
Fonte: Elaborado pelo Autor

98,33%

Objetivos Janeiro Fevereiro Março

Meta 

Trimestral 

FAP

Meta 

Trimestral 

Departamento

Score

1 0 1 8 2 100%

65% - 67% 70% 70% 94%

15.000 € 15.000 € 7.000 € 37.500 € 37.500 € 99%

4 4 4 4 4 100%

P3 - Melhoria da 

Comunicação 

Interna e Externa

1 0 1 8 2 100%

P4 - Apoio à criação 

e organização dos 

clubes

681 673 648 700 700 95%

A
p

r
e

n
d

iz
a

g
e

m
 

e
 C

r
e

s
c
im

e
n

t
o

A2 - Aumentar 

qualificação dos 

colaboradores

0 1 1 3 2 100%
Apoiar/organizar ações de 

Formação sobre TIC's

Nº de ações de formação 

apoiadas/organizadas

Apoiar a 

gestão/organizações dos 

Clubes através das TIC

Realizar reuniões 

Ordinárias e Extraordinárias

C1 - Promover 

formação adequada 

para todos os 

agentes da 

modalidade

Nº de Cursos de Formação 

Promovidos Internamente

Organizar Cursos de 

Formação sobre TIC's

Período de Avaliação

Avaliador

Janeiro a Março de 2015

Vice-Presidente

Indicadores 

Departamentais
Iniciativas

PerformanceColaborador Responsável Dpto  Informática

Scorecard Departamento Informática FAP

Células de Input

Disponibilizar vários 

serviços à Comunidade 

Andebol

P
r
o

c
e

s
s
o

s
 I

n
t
e

r
n

o
s

Nº de Clubes Apoiados

P2 - Aprofundar a 

modernização dos 

processos 

administrativos 

através das TIC

Valor do suporte 

tecnologico à modalidade

Nº de Serviços 

disponibilizados à 

comunidade Andebol

Nº de Reuniões Internas

C
li

e
n

t
e

s
 e

 

S
t
a

k
e

h
o

ld
e

r
s

Modernizar o suporte 

tecnológico FAP

Incentivar a formação de 

agentes da modalidade

% de Assistência aos 

Cursos

Mapa Estratégico

Geral FAP
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Quanto ao responsável por monitorizar a performance dos 

departamentos da FAP, foi sugerido que esse papel deverá ser novamente 

atribuído ao mesmo Vice-presidente. O motivo para esta escolha, prende-se 

com o facto de tentar limitar ao máximo a edição da aplicação por várias 

pessoas, o que poderia criar alguma confusão na inserção dos dados. 

 

4. 4º OBJETIVO ESPECÍFICO - Alinhar os objetivos operacionais dos 

colaboradores da FAP com a execução da estratégia organizacional e 

das suas unidades orgânicas. 

Para este objetivo considera-se importante alinhar os objetivos dos 

colaborares da FAP com a estratégia da organização e as suas unidades 

orgânicas.  

Foi aplicada uma entrevista, Entrevista 5, a cada um dos responsáveis 

dos departamentos escolhidos previamente. 

Para este objetivo específico apenas foi considerada a parte da 

entrevista referente aos objetivos dos colaboradores. 

4.1 Planear Processos 

Após o alinhamento dos departamentos, é necessário alinhar os próprios 

colaboradores desses departamentos com toda a estratégia da organização, 

continuando o efeito em Cascata, ou Cascading. 

Para este processo foram novamente inquiridos os responsáveis dos 

departamentos da FAP. 
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As questões foram iguais às feitas para a unidade departamento, no 

entanto, como o individuo e uma unidade mais específica, as respostas tendem 

a ser mais específicas que no caso anterior. Contudo através do alinhamento, 

todas as unidades estão interligadas no sentido de alcançar os objetivos 

comuns. 

Neste caso foram aplicadas as seguintes questões: 

 Quais os objetivos dos seus colaboradores do departamento? 

 Como vamos medir esses objetivos? 

 Quais as metas a atingir? 

 Quais as iniciativas que é necessário serem implementadas?  

 Quem poderá ser responsável por monitorizar o processo de medição de 

performance dos colaboradores? 

 

As respostas às primeiras quatro perguntas são apresentadas nos 

quadros à frente (Quadro 46, Quadro 47, Quadro 48, Quadro 49) 

Quanto aos responsáveis por monitorizar a performance dos 

colaboradores dos departamentos da FAP, foi sugerido que esse papel deverá 

ser atribuído aos responsáveis dos mesmos, ou seja, cada responsável de 

departamento tem a incumbência de editar os dados dos seus colaboradores 

na aplicação, mas apenas terá acesso aos dados dos colaboradores do seu 

departamento. Neste caso optou-se por descentralizar a edição, pois seriam 

muitas pessoas para monitorizar ao mesmo tempo em vários departamentos. 
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4.1.1 Colaborador Departamento de Comunicação e Marketing 

Quadro 46 - Scorecard Colaborador Comunicação e Marketing 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Colaborador 97,83%

Avaliador

Período de Avaliação

Objetivos Janeiro Fevereiro Março

Meta 

Trimestral 

FAP

Meta 

Trimestral 

Departamento

Meta 

Trimestral 

Colaborador

Score

C
li

e
n

te
s 

e
 

S
ta

k
e

h
o

ld
e

rs

C3 - Promoção da 

modalidade em escolas e 

IPSS’s, bem como eventos 

relacionados com o 

desporto jovem/escolar

1 2 2 12 5 5 100%

P2 - Aprofundar a 

modernização dos 

processos administrativos 

através das TIC

1 1 1 4 1 1 100%

30 29 33 100 100 100 92%

1 0 1 8 2 2 100%

2993 3329 3182 10000 10000 10000 95%

70% 69% 73% 75% - 75% 94%

74% 68% 70% 75% - 75% 94%

0 0 1 2 - 1 100%

0 1 0 3 1 1 100%

1 0 0 8 - 1 100%

77% 75% 74% 80% - 80% 94%

0 0 1 1 - 1 100%

A4 - Apoio ao 

desenvolvimento e à 

investigação sobre a 

modalidade

1 0 1 3 2 2 100%

U
ti

li
za

ç
ã

o
 

d
e

 R
e

c
u

rs
o

s

R2 - Aumento de fontes 

alternativas de geração de 

Receitas

1 1 0 2 2 2 100%

Indicadores 

Departamentais
Iniciativas

Bsc Pessoal - Colaborador Comunicação 

e Marketing

Nº de Ações de Promoção 

e Divulgação do Andebol

Apoiar a organização de 

ações de Promoção e 

Divulgação de Andebol, 

com materiais de 

divulgação/promoção

Janeiro a Março de 2015

Resp. Dpto Com. e Marketing

Col. Comunicação e Marketing Performance

Células de Input

P
ro

c
e

ss
o

s 
In

te
rn

o
s Nº de Serviços 

disponibilizados à 

comunidade Andebol

Disponibilizar serviços a 

comunidade Andebol

P3 - Melhoria da 

Comunicação Interna e 

Externa

Nº de press releases, 

artigos, noticias, 

newsletters

Elaborar conteúdos, 

artigos e multimédia de 

Andebol

Nº Subcrições de Canais 

média

Promover os Canais 

média FAP

Nº de Reuniões Internas
Participação em 

Reuniões

A3 - Desenvolver um clima 

organizacional Saudável

Nº de melhorias 

sugeridas pelos 

colaboradores 

Avaliação 360º

Sugerir melhorias à 

organização e gestão da 

FAP

Proceder a Avaliação 

360º

Participar nos convivios 

entres Colaboradores 

FAP

Nº de Novas 

Parcerias/Patrocínios

Angariar novas 

Parcerias/Parceiros

Nº de Eventos 

apoiados/organizados 

sobre Andebol

Apoiar/ Organizar 

Eventos de carácter 

Cientifico sobre Andebol

A
p

re
n

d
iz

a
g

e
m

 e
 C

re
sc

im
e

n
to

Nº de ações de formação 

frequentadas

Nº de ações de formação 

apoiadas/organizadas

A2 - Aumentar qualificação 

dos colaboradores

Nº de Convivios entre 

Colaboradores

Apoiar ações de 

Formação para 

colaboradores

Participar em Ações de 

Formação para os 

colaboradores

A1 - Promover a satisfação e 

motivação dos 

Colaboradores

Índice de Satisfação e 

Motivação dos 

Colaboradores

Índice de Liderança

Preencher o Inquérito de 

Satisfação e Motivação 

dos Colaboradores

Preencher Inquérito 

sobre satisfação em 

relação à liderança

Mapa Estratégico

Geral FAP
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4.1.2 Colaborador Departamento de Competições e Seleções Nacionais 

Quadro 47 - Scorecard Colaborador Competições e Seleções Nacionais 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

Colaborador 98,21%

Avaliador

Período de Avaliação

Objetivos Janeiro Fevereiro Março

Meta 

Trimestral 

FAP

Meta 

Trimestral 

Departamento

Meta 

Trimestral 

Colaborador

Score

C3 - Promoção da 

modalidade em escolas e 

IPSS’s, bem como eventos 

relacionados com o 

desporto jovem/escolar

1 0 1 12 2 2 100%

1 0 1 2 2 2 100%

19 37 40 100 100 100 96%

327 358 271 1000 1000 1000 96%

P2 - Aprofundar a 

modernização dos 

processos administrativos 

através das TIC

2 2 2 4 2 2 100%

P3 - Melhoria da 

Comunicação Interna e 

Externa

1 0 1 8 2 2 100%

70% 71% 71% 75% - 75% 94%

73% 70% 74% 75% - 75% 96%

A2 - Aumentar 

qualificação dos 

colaboradores

0 1 0 2 - 1 100%

0 0 1 8 - 1 100%

79% 75% 77% 80% - 80% 96%

0 0 1 1 - 1 100%

Indicadores 

Departamentais
Iniciativas

Performance

Bsc Pessoal - Colaborador Competições e 

Seleções Nacionais

Células de Input

Col. Comp. e Seleções Nacionais

Resp. Dpto Comp e Seleções Nacionais

Janeiro a Março de 2015

Nº de Estágios de 

Observação

Organizar Estágios de 

observação de Atletas

Nº de Jogos Observados Analisar Jogos

A
p

r
e

n
d

iz
a

g
e

m
 e

 C
r
e

s
c
im

e
n

t
o

Nº de Reuniões Internas

A1 - Promover a satisfação 

e motivação dos 

Colaboradores

A3 - Desenvolver um 

clima organizacional 

Saudável

Índice de Satisfação e 

Motivação dos 

Colaboradores

Índice de Liderança

Nº de melhorias sugeridas 

pelos colaboradores 

Avaliação 360º

Nº de Convivios entre 

Colaboradores

Nº de ações de formação 

frequentadas

Sugerir melhorias à 

organização e gestão da FAP

Proceder a Avaliação 360º

Participar nos convivios 

entres Colaboradores FAP

Preencher o Inquérito de 

Satisfação e Motivação dos 

Colaboradores

Preencher Inquérito sobre 

satisfação em relação à 

liderança

Participar em Ações de 

Formação para os 

colaboradores

P
r
o

c
e

s
s
o

s
 

In
t
e

r
n

o
s

C
li

e
n

t
e

s
 e

 

S
t
a

k
e

h
o

ld
e

r
s

Participação em Reuniões

Nº de Serviços 

disponibilizados à 

comunidade Andebol

Disponibilizar serviços a 

comunidade Andebol

Nº de Atletas Observados Analisar Atletas

C4 - Desenvolvimento de 

Plano de deteção e 

acompanhamento de 

talentos para o andebol

Nº de Ações de Promoção e 

Divulgação do Andebol

Organizar ações de 

Promoção e Divulgação de 

Andebol

Mapa Estratégico

Geral FAP
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4.1.3 Colaborador Departamento de Formação 

Quadro 48 - Scorecard Colaborador Formação 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

98,38%

Objetivos Janeiro Fevereiro Março

Meta 

Trimestral 

FAP

Meta 

Trimestral 

Departamento

Meta 

Trimestral 

Colaborador

Score

1 2 3 8 6 6 100%

1 0 1 2 2 2 100%

70% 71% 67% 70% 70% 70% 99%

C3 - Promoção da 

modalidade em 

escolas e IPSS’s, bem 

como eventos 

relacionados com o 

desporto 

jovem/escolar

2 2 1 12 5 5 100%

P2 - Aprofundar a 

modernização dos 

processos 

administrativos 

através das TIC

1 1 1 4 1 1 100%

P3 - Melhoria da 

Comunicação Interna 

e Externa

0 1 1 8 2 2 100%

P4 - Apoio à criação e 

organização dos clubes
658 650 670 700 700 700 94%

69% 73% 71% 75% - 75% 95%

71% 70% 68% 75% - 75% 93%

0 1 0 2 - 1 100%

0 1 1 3 2 2 100%

0 1 0 8 - 1 100%

77% 75% 72% 80% - 80% 93%

0 0 1 1 - 1 100%

0 1 0 1 1 1 100%

1 0 0 3 1 1 100%

P
ro

c
e

ss
o

s 
In

te
rn

o
s

Bsc Pessoal - Colaborador Formação

Performance

Período de Avaliação

Colaborador

Avaliador

Janeiro a Março de 2015

Resp. Dpto Formação

Col. Formação

Células de Input

Indicadores 

Departamentais
Iniciativas

C
li

e
n

te
s 

e
 S

ta
k

e
h

o
ld

e
rs

C1 - Promover 

formação adequada 

para todos os agentes 

da modalidade

Nº de Cursos de 

Formação Promovidos 

Internamente

Organizar Cursos de Formação

Nº de Manuais de 

Formação Elaborados
Elaborar Manuais de Formação

% de Assistência aos 

Cursos

Incentivar a Formação de 

agentes da modalidade

A4 - Apoio ao 

desenvolvimento e à 

investigação sobre a 

modalidade

Nº de Estudos e 

Publicações sobre 

Andebol elaborados 

Apoiar o desenvolvimento de 

estudos e publicações 

científicas sobre Andebol

Nº de ações de formação 

frequentadas

Participar em Ações de 

Formação para os 

colaboradores

Avaliação 360º Proceder a Avaliação 360º

Participar nos convivios entres 

Colaboradores FAP

A2 - Aumentar 

qualificação dos 

colaboradores

Nº de Reuniões Internas

Nº de Clubes Apoiados
Apoiar os Clubes através de 

Material desportivo e outros

Nº de Serviços 

disponibilizados à 

comunidade Andebol

Disponibilizar serviços a 

comunidade Andebol

Nº de Ações de 

Promoção e Divulgação 

do Andebol

Organizar ações de Promoção 

e Divulgação de Andebol

A
p

re
n

d
iz

a
g

e
m

 e
 C

re
sc

im
e

n
to

A1 - Promover a 

satisfação e motivação 

dos Colaboradores

Índice de Satisfação e 

Motivação dos 

Colaboradores

Preencher o Inquérito de 

Satisfação e Motivação dos 

Colaboradores

Índice de Liderança

Preencher Inquérito sobre 

satisfação em relação à 

liderança

Nº de Eventos 

apoiados/organizados 

sobre Andebol

Apoiar/ Organizar Eventos de 

carácter Cientifico sobre 

Andebol

Nº de ações de formação 

apoiadas/organizadas

Apoiar ações de Formação 

para colaboradores

A3 - Desenvolver um 

clima organizacional 

Saudável

Nº de melhorias 

sugeridas pelos 

colaboradores 

Sugerir melhorias à 

organização e gestão da FAP

Nº de Convivios entre 

Colaboradores

Participação em Reuniões

Mapa Estratégico

Geral FAP
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4.1.4 Colaborador Departamento de Informática 

Quadro 49 - Scorecard Colaborador Informática 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

98,42%

Objetivos Janeiro Fevereiro Março

Meta 

Trimestral 

FAP

Meta 

Trimestral 

Departamento

Meta 

Trimestral 

Colaborador

Score

1 0 1 8 2 2 100%

65% - 67% 70% 70% 70% 94%

P2 - Aprofundar a 

modernização dos 

processos 

administrativos 

através das TIC

4 4 4 4 4 4 100%

P3 - Melhoria da 

Comunicação 

Interna e Externa

1 0 1 8 2 2 100%

P4 - Apoio à criação 

e organização dos 

clubes

681 673 648 700 700 700 95%

74% 75% 72% 75% - 75% 98%

75% 73% 73% 75% - 75% 98%

0 0 1 2 - 1 100%

0 1 1 3 2 2 100%

0 0 1 8 - 1 100%

74% 76% 78% 80% - 80% 95%

0 0 1 1 - 1 100%

Nº de Cursos de 

Formação Promovidos 

Internamente

Organizar Cursos de 

Formação sobre TIC's

Performance

Bsc Pessoal - Colaborador Informática

Indicadores 

Departamentais
Iniciativas

Janeiro a Março de 2015Período de Avaliação

Avaliador

Colaborador

Responsável Dpto Informática

Colaborador Informática

Células de Input

A
p

re
n

d
iz

a
g

e
m

 e
 C

re
s
c
im

e
n

to

Nº de Serviços 

disponibilizados à 

comunidade Andebol

Disponibilizar vários 

serviços à Comunidade 

Andebol

A1 - Promover a 

satisfação e 

motivação dos 

Colaboradores

Avaliação 360º
Proceder a Avaliação 

360º

Nº de Convivios entre 

Colaboradores

Participar nos convivios 

entres Colaboradores 

FAP

Participar em Ações de 

Formação para os 

colaboradores

Índice de Satisfação e 

Motivação dos 

Colaboradores

Elaborar e  Preencher o 

Inquérito de Satisfação e 

Motivação dos 

Índice de Liderança

A3 - Desenvolver um 

clima organizacional 

Saudável

Nº de ações de formação 

frequentadasA2 - Aumentar 

qualificação dos 

colaboradores

Nº de Reuniões Internas
Participação em 

Reuniões

Elaborar e Preencher 

Formulário Online para 

receber sugestões dos 

colaboradores

Nº de melhorias 

sugeridas pelos 

colaboradores 

Nº de Clubes Apoiados

Apoiar a 

gestão/organizações dos 

Clubes através das TIC

Elaborar e Preencher 

Inquérito sobre 

satisfação em relação à 

Nº de ações de formação 

apoiadas/organizadas

Apoiar/organizar ações 

de Formação sobre TIC's

P
ro

c
e

s
s
o

s
 I

n
te

rn
o

s
C

li
e

n
te

s
 e

 

S
ta

k
e

h
o

ld
e

rs

C1 - Promover 

formação adequada 

para todos os 

agentes da 

modalidade
% de Assistência aos 

Cursos

Incentivar a formação de 

agentes da modalidade

Mapa Estratégico

Geral FAP
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Quanto aos responsáveis por monitorizar a performance dos 

colaboradores dos departamentos da FAP, foi sugerido que esse papel deverá 

ser atribuído aos responsáveis dos mesmos, ou seja, cada responsável de 

departamento tem a incumbência de editar os dados dos seus colaboradores 

na aplicação, mas apenas terá acesso aos dados dos colaboradores do seu 

departamento. Neste caso optou-se por descentralizar a edição dos dados, 

pois quanto mais especifica é a função, mais proximidade é necessária. Nesse 

caso quanto mais próximas forem as pessoas do avaliado, mais credíveis 

serão os dados. 
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Capitulo V - Conclusões e Recomendações 

1. CONCLUSÕES 

As federações desportivas, enquanto organizações sem fins lucrativos 

estão totalmente dependentes de financiamento externo que advém acordos 

estabelecidos com entidades públicas, sejam elas autarquias ou o próprio 

governo, ou de entidades privadas no caso dos contratos de patrocínio e 

publicidade. 

O caso da FAP não foge à regra, por isso torna-se essencial ter uma 

gestão eficiente dos recursos disponíveis, e potenciar as capacidades dos seus 

colaboradores, o maior ativo das organizações, no sentido de melhorar o 

desempenho própria organização. 

O problema que nos propusemos estudar prende-se com a dificuldade 

de avaliar o desempenho das organizações desportivas sem fins lucrativos, 

nomeadamente a performance estratégica da Federação de Andebol de 

Portugal. 

Para responder a este problema, foi essencial fazer uma boa revisão 

bibliográfica, que focasse todas as partes do problema. Ficou claro ao longo do 

estudo que para esta organização, com os recursos limitados que possui, um 

fator diferenciador em relação às outras organizações do mesmo tipo será o 

desempenho dos seus colaboradores. No entanto todo este desempenho deve 

ser articulado com uma gestão eficiente da organização, tendo sempre em 

mente a sua missão. 

Quanto ao objetivo do estudo, propomo-nos a construir um mecanismo 

de controlo e avaliação da implementação e desdobramento da estratégia 
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organizacional em ações operacionais, através da metodologia do BSC, como 

forma de monitorização da performance da FAP. Este objetivo foi alcançado e 

descrito através das etapas apresentadas nos quatro objetivos específicos 

colocados no início deste trabalho.  

De forma a orientar todo este estudo, foi seguida a proposta 

metodológica apresentada no Capítulo III. Ao mesmo tempo foi elaborada uma 

aplicação Excel, com o intuito de monitorizar o desempenho da organização 

em tempo real e identificar qual o rumo que a organização esta a seguir, 

decorrente das opções estratégicas que foram tomadas. 

O 1º objetivo específico consistia em Identificar e analisar o ambiente 

geral, estrutura de funcionamento, Stakeholders, pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças da FAP 

Esta etapa de diagnóstico estratégico revelou-se muito importante para o 

conhecimento da organização, e da forma de funcionamento da mesma.  

Nesta fase foi aplicada uma entrevista geral sobre a organização com o 

intuído de a conhecer melhor por dentro, e foram analisados alguns 

documentos oficiais, tais como plano de atividades e orçamento, relatório de 

contas e outras publicações FAP. 

Durante a etapa de diagnóstico estratégico foi ainda aplicada outra 

entrevista com vista à análise dos Stakeholders e análise SWOT da FAP. Estas 

duas análises ganham especial importância pelo facto de examinarmos a 

vertente interna e externa da organização, bem como a partes interessadas na 

mesma. 
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O 2º objetivo específico consistia em propor uma metodologia para o 

planeamento estratégico através de um mapa estratégico, tendo em conta os 

objetivos. 

Relativamente a este objetivo, foram articuladas duas etapas, de 

posicionamento estratégico e de planeamento estratégico. 

No posicionamento estratégico foram definidos a missão, visão, valores 

e os temas chave de intervenção da FAP.  

Quanto ao planeamento estratégico, foram definidos os objetivos 

estratégicos da organização, foram elaborados o mapa estratégico e mapa de 

relações de Causa-efeito, e foi ainda construído o Scorecard estratégico da 

FAP, com todos os indicadores, metas e iniciativas da organização. 

Neste Objetivo Específico foram aplicadas duas entrevistas para a 

recolha dos dados, uma para o posicionamento estratégico e outra para o 

planeamento estratégico, para além da análise a documentos oficiais. 

O 3º objetivo específico consistia em alinhar os objetivos das Unidades 

Orgânicas da FAP com a execução da estratégia organizacional. 

Este objetivo corresponde à quarta etapa da proposta de implementação 

do BSC da FAP, alinhar a organização. 

Nesta etapa foram construídos os Scorecards departamentais dos 

quatro departamentos escolhidos para este estudo, departamentos de 

Comunicação e Marketing, Competições e Seleções Nacionais, Formação e 

Informática. 
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Foram identificados quais os objetivos estratégicos que podiam ser 

influenciados pelos respetivos departamentos, para além da definição de 

indicadores, metas e iniciativas para medir a performance dos departamentos. 

Para este objetivo foi aplicada uma entrevista aos responsáveis dos 

departamentos da FAP escolhidos para o estudo. 

Finalmente o 4º objetivo específico consistia em alinhar os objetivos 

operacionais dos colaboradores da FAP com a execução da estratégia 

organizacional e das suas unidades orgânicas. 

Para este objetivo foram construídos os Scorecards dos colaboradores 

dos departamentos FAP em estudo. Foram mais uma vez identificados os 

objetivos que podiam sofrer influência por parte dos colaboradores, quer a nível 

departamental quer a nível estratégico da organização, pois existiam alguns 

objetivos que não são afetados pelos departamentos, mas são diretamente 

afetados pelos colaboradores. 

Novamente foi aplicada a mesma entrevista do objetivo específico 

anterior aos responsáveis dos departamentos, mas neste caso tendo em mente 

os objetivos dos Colaboradores e não dos departamentos, e foram definidos 

Indicadores, Metas e iniciativas para os colaboradores dos departamentos. 

Constata-se que através deste processo de implementação e 

monitorização da performance organizacional, todos os colaboradores têm a 

noção das áreas onde estão melhores, e das áreas onde devem melhorar o 

seu desempenho. 

O BSC apesar de ser uma metodologia um pouco complexa, 

principalmente para organização sem fins lucrativos, como é o caso a 
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Federação de Andebol de Portugal, é algo possível de implementar, mas para 

isso todos os colaboradores têm de estar em sintonia e a remar todos no 

mesmo sentido, ou seja, caminharem todos na prossecução de objetivos 

comuns. 

 

1.1 Recomendações 

Ao longo deste estudo, constataram-se alguns princípios fundamentais 

para a sua concretização. Para o sucesso da implementação do BSC numa 

organização como a FAP, considera-se fundamental: 

 Antes implementar o BSC numa organização, é necessário ponderar e 

definir o conjunto de razões lógicas e racionais para que se justifique o 

porquê do seu desenvolvimento e implementação. 

 É fundamental envolver a gestão de topo da organização, pois a sua 

visão, poder decisório e capacidade de comunicação são essenciais 

para o êxito da divulgação e aplicação do BSC. 

 Deve ser criada uma equipa responsável pela monitorização do BSC na 

organização que irá efetuar os registos dos dados no Excel. Nesta 

equipa um dos vice-presidentes deverá estar responsável pela 

performance da organização e dos departamentos, estando os 

responsáveis dos departamentos incumbidos de monitorizar a 

performance dos seus colaboradores de departamento. 

 Todos os colaboradores são importantes. Por esse motivo é importante 

ouvi-los para que se sintam parte integrante de todo o processo. 
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 É importante articular tudo o que a organização faz de bom com aquilo 

que se quer implementar de novo, pois não faz sentido desperdiçar algo 

que cumpre bem o seu papel na organização. 

 Desenvolver o BSC numa organização sem fins lucrativos é um trabalho 

árduo e que exige tempo e dedicação. Devemos estar preparados para 

enfrentar resistência. O BSC é uma ferramenta de gestão que promove 

a mudança, que para muitos, pode não ser fácil de aceitar. 

 Comunicar é a palavra-chave, e onde se encontra o sucesso para a 

envolvência de todos na estratégia da organização. 

Como sugestão para o futuras investigações, propõe-se a aplicação 

desta metodologia na FAP, ampliando a mesma a todos os Departamentos e 

Colaboradores da organização, monitorizando a estratégia por um período de 

12 a 24 meses para que se possa verificar resultados ao longo deste ciclo de 

avaliação.  

De futuro seria aliciante e interessante realizar outros estudos com 

propostas de aplicação do BSC a outras Federações Desportivas Portuguesas, 

mesmo tendo em mente todas as dificuldades e complexidades inerentes à sua 

implementação. 
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Anexo A 

Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) 

 

Guião da 1ª Entrevista 

Data:  

Hora de Inicio:  

Hora de Fim:  

 

Intervenientes na reunião de entrevista 

Nome: Rubrica: 

  

  

  

  

  

 

Guião da Entrevista: 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

1. Caracterização do Ambiente Geral 

1.1. Demografia (Praticantes, clubes, regiões) 

1.1.1.Número de praticantes? 

1.1.2.Número de Clubes? 

1.1.3.Associações Regionais? 

1.1.4.Número e tipo de competições Nacionais? 

1.1.5.Número e tipo de competições Internacionais? 

1.1.6.Escalões e disciplinas de Competição? 

1.1.7.Quantos atletas de Alto Rendimento? 

1.1.8.Nº de Treinadores? 

1.1.9.Nº Árbitros? 

1.1.10.Nº Dirigentes? 

1.1.11.Número de Participações em CM? CE? JO? 

1.1.12.Rankings Nacionais? 
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1.1.13.Rankings Internacionais? 

1.1.14.Taxas de evolução do n.º de praticantes nos últimos anos 

1.2. Condições Legais (Utilidade Publica) 

1.3. Socio – Económica (Analise de relatório de contas) 

1.3.1.Orçamentos dos clubes, valores disponibilizados para os clubes 

 

1.4. Equipamentos 

1.4.1.Quais os Equipamentos /Instalações da FAP? 

2. Caracterização da estrutura de funcionamento 

2.1. Orgânica interna  

2.1.1.Qual o organigrama da FAP? 

2.1.2.Quais os departamentos e órgãos sociais da FAP? 

2.2. Recursos Humanos  

2.2.1.Qual o número de RH’s da FAP? 

2.2.2.Quais as funções dos RH da FAP? 

2.3. Caracterização estrutura de funcionamento da organização 

2.3.1.Responsabilidades dos departamentos e órgãos sociais da FAP? 

2.3.2.Serviços da FAP? (quais?) 

2.4. Existe alguma metodologia e instrumentos para monitorizar a implementação da 
estratégia da FAP? 

2.5. Quais os critérios de aferição da performance da FAP? 
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Anexo B 

Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) 

 

Guião da 2ª Entrevista 

Data:  

Hora de Inicio:  

Hora de Fim:  

 
 

Intervenientes na reunião de entrevista 

Nome: Rubrica: 

  

  

  

  

  

 

Guião da Entrevista: 
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

1. Análise dos Stakeholders  

1.1. Quem são os Stakeholders da organização (internos e externos)? (Listar na Grelha) 

(Exemplo de tipos de Stakeholders) 
Comissários: aqueles que pagam a organização a fazer coisas. 
Clientes: os que adquirem e usam produtos da organização. 
Colaboradores: aqueles com os quais a organização trabalha para desenvolver e entregar produtos. 
Contribuintes: aqueles a quem a organização adquire conteúdo para produzir algo. 
Canais: aqueles que fornecem à organização um canal para um mercado ou cliente. 
Comentadores: aqueles cujas opiniões acerca organização são ouvidos pelos clientes e outros. 
Consumidores: aqueles que são servidos pelos nossos clientes. Ex: pacientes ou seja, famílias de 
usuários. 
Campeões: aqueles que creem e promovem ativamente o projeto. 
Concorrentes: aqueles que trabalham na mesma área que oferecem serviços semelhantes ou 
alternativas. 

 
1.2. Quais os Critérios (KPI’s) que cada um deles utiliza para avaliar a organização? 

(Listar na Grelha) 

1.3. Qual o nível de interesse dos Stakeholders no desempenho da FAP? (1-4) 

1.4. Qual o tipo de influência/poder dos Stakeholders nos processos de decisão da 
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FAP? (1-4)  

1.5. Qual a Importância de cada Stakeholder para a FAP? (1-4) 

1.6. O que esperam os Stakeholders da Organização? (cada um dos Stakeholders) 

1.7. O que espera a FAP de cada Stakeholder? (cada um dos Stakeholders) 

1.8. Completar a Matriz de Stakeholders: 

 

Conhecimento acerca dos Stakeholders: (Possível para fazer aos Stakeholders da 
organização) 

1.9. Qual o interesse financeiro ou emocional que os Stakeholders têm no resultado do 
seu trabalho? É positivo ou negativo? (Organização) 

1.10.O que os motiva mais do que tudo?  

1.11.Quais as informações que eles querem saber através de si? 

1.12.Como é que eles querem receber essa informação? Qual é a melhor forma de lhes 
comunicar a sua mensagem?  

1.13.Qual é a opinião destes em relação ao seu trabalho?  

1.14.Quem influencia as opiniões dos Stakeholders em geral, e quem influencia a 
opinião deste sobre si? Alguns desses influenciadores tornam-se Stakeholders 

importantes por seu próprio direito? 

1.15.Se alguns Stakeholders não estão suscetíveis a ser positivos, como faz para os 

conquistar para que apoiem os seus projetos? 

1.16.Se não for capaz de os conquistar, como vai gerir a sua oposição? 

 

 

Guião da Entrevista (Continuação): 
 

1. Análise SWOT  

1.1. Do ponto de vista interno da organização quais são:  

1.1.1.Os pontos fortes?  

1.1.2.Os pontos fracos?  

1.2. Do ponto de vista externo à organização o que se pode caracterizar como:  

1.2.1.Ameaças?  

1.2.2.Oportunidades?  

 

 

 



1 9 3  

 

Grelha de Análise dos Stakeholders 

 

Stakeholders 

KPI’s 
(Critérios 

para avaliar a 
FAP) 

Nível de 
interesse no 

desempenho da 
FAP 

Nível de 
influência/poder nos 

processos de decisão 
da FAP 

Importância do 
Stakeholder para 

a organização. 

O que esperam 
os Stakeholders 

da FAP 

O que espera a 
FAP dos 

Stakeholders 

B a i x o  A l t o  B a i x o  A l t o  

In
te

rn
o

s
 

         

         

         

         

         

E
x
te

rn
o

s
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Análise SWOT 
 
 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

In
te

rn
o

s
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.    

 

1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.  
7.   
8.  
 

 Oportunidades Ameaças 

E
x
te

rn
o

s
 

1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.  
   

1.  
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.  
   

 

Matriz SWOT 
 
 

  Pontos Fracos Pontos Fortes 

  

P
o

n
to

 f
ra

c
o

 1
 

P
o

n
to

 f
ra

c
o

 2
 

P
o

n
to

 f
ra

c
o

 3
 

P
o

n
to

 f
ra

c
o

 4
 

P
o

n
to

 f
o

rt
e
 1

 

P
o

n
to

 f
o

rt
e
 2

 

P
o

n
to

 f
o

rt
e
 3

 

P
o

n
to

 f
o

rt
e
 4

 

A
m

e
a

ç
a

s
 Ameaça 1         

Ameaça 2         

Ameaça 3         

Ameaça 4         

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s

 

Oportunidade 1         

Oportunidade 2         

Oportunidade 3         

Oportunidade 4         

  



195 
 

Anexo C 

Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) 

 

Guião da 3ª Entrevista 

Data:  

Hora de Inicio:  

Hora de Fim:  

 
 

Intervenientes na reunião de entrevista 

Nome: Rubrica: 

  

  

  

  

  

 

Guião da Entrevista: 
 

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO  

1. Qual é a declaração de Missão? (Porque existimos)  

2. Quais são os Valores da organização? (Valores da Organização)  

3. Qual a Visão da organização? (O que a organização quer ser)  

4. O que a organização faz para que estes três pilares sejam conhecidos e entendidos 
por todos os colaboradores da FAP?  

5. Tendo em conta a análise do ambiente geral, da estrutura de funcionamento da FAP, 
a análise SWOT e a análise de Stakeholders, quais são ou deveriam ser os temas 
chave de intervenção da organização? (Eixos Estratégicos) 

6. O que ambiciona em relação a cada tema chave de intervenção e quais os pontos de 
ligação ao plano estratégico da FAP? (Eixo estratégico) 
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Eixos Estratégicos O que a FAP ambiciona 

  

  

  

  

  

  

  Missão 
•   

  Visão 
•   

  Valores 
•   
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Anexo D 

Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) 

 

Guião da 4ª Entrevista 

Data:  

Hora de Inicio:  

Hora de Fim:  

 
 

Intervenientes na reunião de entrevista 

Nome: Rubrica: 

  

  

  

 

Guião da Entrevista: 
 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO 

1. Tendo por base o enquadramento das análises feitas anteriormente, e em conjugação 
com os princípios do BSC, como deve ser feita a estruturação e o encadeamento das 
perspetivas da estratégia? (Quais as perspetivas e a ordem de encadeamento das 
mesmas) 

2. Quais devem ser os objetivos estratégicos definidos em cada perspetiva e o que 
pretendemos com cada um deles? (quais os objetivos e o que pretendemos em cada 
um deles) 

3. Tendo em conta as relações causa-efeito, como deve ser estruturado o mapa estratégico? 
(Elaborar o mapa estratégico tendo em conta as relações de causa efeito entre os 
objetivos) 

4. A partir de cada um dos objetivos definidos, como podemos elaborar o Scorecard 
estratégico? (Scorecard estratégico)  

4.1. Como vamos medir o nosso plano? (Indicadores) 

4.2. Quais as metas que queremos atingir? (Metas) 

4.3. Quais as iniciativas que é necessário serem implementadas? (Iniciativas) 

5.Quem poderá ser responsável por monitorizar o processo de medição de performance 
da Organização? 
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Anexo E 

Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) 

 

Guião da 5ª Entrevista 

Data:  

Hora de Inicio:  

Hora de Fim:  

 

Intervenientes na reunião de entrevista 

Nome: Rubrica: 

  

  

 

Guião da Entrevista: 
 

ALINHAR A ORGANIZAÇÃO 

Entrevista aos Responsáveis de Departamento 

1. Quais são os serviços prestados no seu departamento?  

2. Quantos colaboradores tem o departamento, excluindo o responsável do mesmo?  

3. Quais as funções dos colaboradores no departamento? 

4. Quais são os objetivos a cumprir, semanais/mensais e/ou anuais que o responsável tem na 
FAP? Os objetivos são negociados com a direção da FAP? 

4.1. Como vamos medir esses objetivos? (Indicadores) 

4.2. Quais as metas a atingir? (Metas) 

4.3. Quais as iniciativas que é necessário serem implementadas? (Iniciativas) 

5. Quem poderá ser responsável por monitorizar o processo de medição de performance dos 
Departamentos da FAP? 

6. Quais os objetivos dos colaboradores do departamento? Esses objetivos são negociados 
com o responsável de departamento? 

6.1. Como vamos medir esses objetivos? (Indicadores) 

6.2. Quais as metas a atingir? (Metas) 

6.3. Quais as iniciativas que é necessário serem implementadas? (Iniciativas) 

7. Quem poderá ser responsável por monitorizar o processo de medição de performance dos 
Colaboradores da FAP? 
Elaboração de Scorecards Departamentais e Pessoais 
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Anexo F 

Federação de Andebol de 
Portugal (FAP) 

 

Guião da 6ª Entrevista 

Data:  

Hora de Inicio:  

Hora de Fim:  

 
 

Intervenientes na reunião de entrevista 

Nome: Rubrica: 

  

  

  

  

  

 

Guião da Entrevista: 
 

MONITORIZAR E APRENDER 

1. Existe alguma percentagem de sucesso/insucesso na concretização dos objetivos 
definidos?  

2. Quando é que os objetivos são considerados superados?  

3. Como podemos operacionalizar todo este processo? 

 

 



2 0 0  

 

Anexo G 

Código MaxQDA 

Code-ID Position Parent Code
All coded 

segments

Activated 

coded 

segments

All coded 

segments %
Documents

1 1 Conhecimento àcerca do Stakeholders 0 0 0,00 0

5 2 Conhecimento àcerca do Stakeholders Interesses 1 0 14,29 1

2 3 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Interesses Interesse Financeiro 1 0 0,00 0

3 4 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Interesses Interesse Emocional 1 0 0,00 0

4 7 Conhecimento àcerca do Stakeholders Motivação 0 0 0,00 0

6 10 Conhecimento àcerca do Stakeholders Comunicação 0 0 0,00 0

7 13 Conhecimento àcerca do Stakeholders Opiniões 0 0 0,00 0

9 16 Conhecimento àcerca do Stakeholders Apoio a Projetos 0 0 0,00 0

8 15 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Opiniões Influênciadores de Opinião 2 0 16,67 1

10 5 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Interesses Interesse Passado 1 0 12,50 1

11 6 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Interesses Interesse Futuro 1 0 12,50 1

12 8 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Motivação Competição 1 0 12,50 1

13 9 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Motivação Desenvolvimento da Modalidade 1 0 11,11 1

14 11 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Comunicação Tipo de Informação 1 0 12,50 1

15 12 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Comunicação Forma de Comunicar 1 0 11,11 1

16 14 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Opiniões Opinião Geral 1 0 10,00 1

17 17 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Apoio a Projetos Como conquistar o Apoio 1 0 7,69 2

18 18 Conhecimento àcerca do Stakeholders\Apoio a Projetos Oposição 2 0 13,33 1

 


