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RESUMO 

 

Uma gestão estratégica que torne uma organização líder no mercado em que se insere e 

permita uma constante adaptação às exigências e desafios que vão surgindo, assim 

como o envolvimento e o empenho de todos os funcionários, é o objetivo de qualquer 

gestor. Estes conceitos são amplamente discutidos há já vários anos no seio empresarial, 

mas a sua adaptação aos organismos públicos é relativamente recente. 

Este estudo, exploratório e descritivo, foi realizado com o propósito de compreender o 

processo subjacente à utilização da ferramenta de gestão estratégica Balanced Scorecard 

(BSC), num departamento de uma instituição pública, a atuar no mercado do ensino 

superior. Os dados para o desenvolvimento do estudo de caso foram obtidos através da 

realização de entrevistas semi-estruturadas, análise documental e observação direta. Os 

resultados obtidos mostraram que a utilização do BSC num departamento de Imagem e 

Comunicação apresenta vantagens como influenciar positivamente a forma como a 

instituição comunica com os seus diferentes públicos; contribuir para o envolvimento de 

todos na consecução da estratégia da instituição e alinhar as atividades diárias com os 

objetivos estratégicos da instituição.  

 

Palavras-chave: Gestão Estratégica, Marketing, Balanced Scorecard, Alinhamento, 

Ensino Superior 
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ABSTRACT 

 

The goal of any manager is to have a strategy that takes the organization to a leading 

position in the market and that allows a constant adaptation to the demands and 

challenges that arise, as well as the involvement and commitment of all employees. 

These concepts have been widely discussed for several years in business, but their 

adaptation to public organizations is relatively recent. 

This study, exploratory and descriptive, was held with the purpose of understanding the 

process connected to the use of the strategic management tool Balanced Scorecard 

(BSC), in a department of a public institution, acting in the higher education market. 

The data for the development of the case study were obtained through semi-structured 

interviews, document analysis and direct observation. The results showed that the use of 

the BSC in an Image and Communication department presents advantages as to 

positively influence the way the institution communicates with different audiences; 

contribute to the involvement of all parties in the achievement of the institution's 

strategy and align daily activities with the strategic goals of the institution. 
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CAPÍTULO I | INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento e objetivos de investigação 

O ensino superior em Portugal atravessa atualmente uma fase complexa e repleta de 

novos desafios que exige uma rápida adaptação das instituições ao novo contexto em 

que se inserem. As novas tendências demográficas, o aumento da concorrência, o 

surgimento de novos públicos, a transformação das exigências no mercado de trabalho, 

a adequação ao Processo de Bolonha e os recentes cortes no financiamento obrigam as 

instituições a reajustamentos. Assim, e para que consigam ser diferenciadoras face à 

concorrência, as instituições de ensino superior terão de ser capazes de procurar fontes 

alternativas de financiamento, de prestar um serviço de qualidade (com uma oferta 

formativa inovadora, adequada às necessidades do mercado de trabalho e ajustada aos 

diferentes públicos) e de promover eficazmente os seus serviços e oferta formativa. O 

futuro das instituições de ensino superior depende, neste contexto, da sua capacidade em 

assumir uma estratégia competitiva e de se reinventar à medida que as mudanças vão 

surgindo. 

É, então, devido às mudanças no mercado do ensino superior que as instituições 

começam a tomar consciência da importância dos instrumentos de gestão, outrora 

concebidos com vista a servir as empresas privadas. Cada vez mais essas ferramentas 

estão a ser adaptadas e utilizadas com sucesso em instituições públicas e sem fins 

lucrativos, numa perspetiva de melhoria de performance alinhada com a missão e os 

valores das mesmas. 

Um dos instrumentos de gestão que atualmente tem vindo a ser testado em organismos 

públicos, e que permite, de uma forma equilibrada e flexível, ligar a estratégia definida 

para a organização à implementação e monitorização da performance é o Balanced 

Scorecard (BSC). Esta ferramenta permite não só gerir a estratégia da instituição como 
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também clarificá-la e comunicá-la, facilitando assim o envolvimento dos vários 

departamentos num esforço conjunto de concretização dos objetivos. 

A escolha do tema decorreu então da suposição de que um instrumento como o BSC 

pode ser um importante contributo para o alinhamento da estratégia de marketing, de 

uma instituição complexa e com uma hierarquia relativamente rígida, com os objetivos 

globais da mesma, tornando-a mais competitiva e preparada para enfrentar os atuais 

desafios do mercado. Contribuíram para esta escolha dois principais fatores: (1) a 

perceção de que instrumentos de gestão concebidos para as empresas privadas também 

poderão ser aplicados eficazmente, com as devidas adaptações, às organizações públicas 

e (2) o interesse pessoal em dar um contributo útil à instituição onde a autora exerce 

atualmente funções (o Instituto Politécnico de Setúbal), utilizando a mesma como 

estudo de caso. 

O objetivo deste estudo é, assim, desenvolver uma proposta de BSC para o Gabinete de 

Imagem e Comunicação do Instituto Politécnico de Setúbal (GI.COM/IPS) que permita 

traduzir a missão, os valores e a estratégia da instituição em objetivos e ações de 

marketing. 

Em termos específicos, definiram-se três principais objetivos: 

 Relacionar as atividades diárias do GI.COM/IPS com as estratégias de longo 

prazo da instituição; 

 Potenciar a cultura estratégica do IPS junto dos seus vários públicos (internos e 

externos); 

 Desenvolver uma cultura de melhoria e aprendizagem contínua. 
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1.2. Estrutura do projeto 

O trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. No presente capítulo identifica-

se o problema de investigação e formulam-se os seus objetivos. 

No segundo capítulo é feito um enquadramento teórico do tema em análise. 

A metodologia de investigação é explicitada no terceiro capítulo. 

O quarto capítulo é dedicado ao estudo de caso, onde começa por se fazer uma análise 

da instituição onde o mesmo será aplicado e se apresenta o modelo de BSC proposto. 

Por fim, no quinto capítulo apresentam-se as conclusões assim como algumas 

recomendações para investigações futuras. 

 

 

CAPÍTULO II | ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1. A importância da estratégia 
 

A importância da estratégia para o sucesso de qualquer organização (pública ou privada, 

e independentemente da dimensão ou área de negócio) tem vindo a ser amplamente 

discutida nas últimas décadas. O aumento da competitividade em quase todos os 

mercados e setores, a mudança de atitude no consumidor (mais exigente e informado) e 

o ambiente económico que se vive atualmente são alguns dos fatores que obrigaram as 

organizações a tomar consciência da importância de adotar um pensamento estratégico. 

Para ganhar uma posição no mercado, é fundamental que uma organização tenha a 

capacidade de perceber as mudanças à sua volta, de se reinventar, de decidir onde quer 

chegar, como quer chegar e quais os recursos que tem ao seu dispor para percorrer esse 

caminho.  

A estratégia é, no fundo, o que define os objetivos, as políticas e as atividades de uma 

organização e deve refletir a missão, os valores e a visão da mesma. Chapman e 
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Cowdell (1998) defendem que a estratégia tem como objetivo influenciar todas as 

atividades da organização e a sua relação com recursos, mercado e ambiente. Ter uma 

estratégia significa, portanto, que a organização conhece o ambiente onde opera (e se 

consciencializa das rápidas mudanças no mesmo), sabe exatamente onde quer estar no 

futuro e canaliza as suas ações e recursos para lá chegar. Pinto (2008) reforça ainda que 

uma estratégia eficaz deve estar orientada para o cliente, deve promover a criação 

efetiva de valor e deve assegurar a sustentabilidade da organização. 

Definida a estratégia há que pensar na melhor forma de a executar. Sousa e Rodrigues 

(2002:156) realçam que “a capacidade para executar a estratégia pode ser mais 

importante do que a estratégia em si mesma e por muito bem definida que esteja, se não 

for posta em prática corretamente pode não conduzir aos resultados pretendidos”. 

Implementá-la significa traduzi-la em ações concretas, que serão executadas pelos 

funcionários de uma organização, muitas vezes em cooperação interdepartamental, pelo 

que o primeiro passo para a implementação de uma estratégia deve ser a comunicação 

da mesma a todos os intervenientes. Os colaboradores da organização devem entendê-la 

e sentir que fazem parte da mesma. Esse envolvimento vai fazer com que a estratégia 

seja transformada nas tarefas diárias dos colaboradores e o alinhamento desta com as 

pessoas e os recursos vai contribuir para o sucesso da sua implementação. Pode afirmar-

se que o desenvolvimento e implementação de uma estratégia é uma arte, “é um plano, é 

uma hipótese de como podemos aproveitar as circunstâncias únicas do que é a realidade 

de uma organização – essa mistura de pessoas, conhecimentos, tecnologias, informação, 

cultura de organização, postura, mercado – para ser diferente e ter sucesso” (Cruz, 

2006:49). 

Apesar de a maioria das organizações hoje em dia ter consciência da importância da 

estratégia e colocar os esforços na definição da mesma, ainda é muito comum o 
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processo falhar na fase de implementação. Em 2006, Farreca apontou como principais 

causas do fracasso na implementação de uma estratégia a fraca intervenção dos 

gestores; a inexistência de comunicação vertical; a ausência de comprometimento com a 

estratégia; a fraca coordenação e partilha de responsabilidades; a concorrência entre 

atividades, dentro da organização; a alteração das condições de mercado (e estratégia 

pouco flexível para acompanhá-las); estratégias mal concebidas; e falta de avaliação e 

controlo na implementação da estratégia. 

 

2.2. A importância da medição da performance 
 

Para além dos investimentos das empresas na elaboração de estratégias eficazes, estas 

têm também procurado obter sistemas que visem a medição da performance, com o 

objetivo de conseguir alinhar as atividades operacionais com a estratégia, num processo 

de melhoria contínua. Tal como afirmam os autores Kaplan e Norton (1992) não se 

pode melhorar o que não é possível medir, pelo que é essencial a qualquer organização 

possuir um bom sistema de medição da performance que possibilite “tomar decisões 

fundamentadas e desenvolver ações, na medida em que quantifica a eficiência e a 

eficácia de ações passadas, através da recolha, verificação, classificação, análise e 

interpretação de dados adequados” (Pinto 2009:26; cit. Adams e Neely 2002). 

No fundo, a principal função da medição da performance, num contexto estratégico 

organizacional, é dotar de meios de controlo para alcançar os objetivos definidos, para 

cumprir a missão e a estratégia da organização. Para medir a performance numa 

organização é necessário criar indicadores ou métricas que devem integrar uma 

infraestrutura de suporte para recolha, tratamento, análise e interpretação da informação.  

A maior dificuldade na medição da performance prende-se com a existência de 

informação não integrada e dispersa por vários sistemas. É, por isso, essencial que uma 
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organização use um sistema de informação que integre e cruze as informações relativas 

a operações, planeamento e orçamento, de forma a analisar a performance da 

organização no seu conjunto. 

 

2.3. O balanced scorecard 
 

Durante muitos anos a medição da performance nas organizações era efetuada apenas 

com recurso a indicadores financeiros. No entanto, em finais dos anos 80 começou a 

verificar-se uma mudança profunda nos negócios, na economia e na gestão das 

organizações que afirmaram a necessidade das empresas responderem a questões como: 

quanto vale o meu produto/marca? Os meus clientes estão satisfeitos? Como posso 

aumentar a minha quota de mercado? Quem são os meus concorrentes? Para obter 

respostas a estas e outras questões, as instituições perceberam que não poderiam 

continuar a basear-se apenas em indicadores financeiros, utilizados nos sistemas 

tradicionais de informação para a gestão.  

Nesse sentido, muitas ferramentas e metodologias foram sendo desenvolvidas com vista 

a apoiar a gestão das organizações como, por exemplo, o ABM/ABC (Activity Based 

Costing/Activity Based Management), o Six Sigma, o CRM (Customer Relationship 

Management) e algumas soluções tecnológicas de Gestão Estratégica do Capital 

Humano. A metodologia ABM/ABC fornece dados essencialmente financeiros e 

contabilísticos e foca-se nas atividades da organização com o objetivo de maximizar os 

lucros. O Six Sigma é um sistema de gestão da qualidade que tem como objetivos 

melhorar os serviços e reduzir desperdícios, criando mais valor para o cliente, enquanto 

que o CRM é uma ferramenta que permite centralizar toda a informação sobre os 

clientes de modo a poder satisfazer as suas necessidades. Por fim, uma ferramenta de 

Gestão Estratégica de Capital Humano permite à organização trabalhar duas áreas 
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essenciais: a retenção dos funcionários e o planeamento da força de trabalho. Apesar de 

úteis no apoio à gestão, as ferramentas mencionadas focam-se apenas numa determinada 

área, não permitindo um alinhamento com a estratégia global da organização. Usadas 

isoladamente, estas ferramentas resultam numa “dispersão de esforços e recursos, 

dificultando a motivação e o alinhamento em redor da missão, da visão e da estratégia” 

(Pinto, 2009:89).  

A complexidade da nova realidade empresarial exige um sistema que seja capaz de 

extrair um conjunto de informações e indicadores de performance nas várias dimensões 

da organização e que compreenda qual o grau de alinhamento com as metas definidas 

pela gestão de topo, independentemente do tamanho da organização ou do número de 

unidades a ela agregadas. Neste contexto o BSC apresenta-se como uma ferramenta 

muito mais completa e que pode funcionar como espinha dorsal do sistema de gestão da 

performance, integrando outras ferramentas como as mencionadas anteriormente. 

 

2.3.1. O estudo de Kaplan e Norton 

Em 1992, o Professor da Universidade de Harvard Robert Kaplan e o consultor David 

Norton publicam na Harvard Business Review o artigo The Balanced Scorecard – 

measures that drive performance, apresentando pela primeira vez o modelo que surgiu 

para dar resposta a um problema comum às organizações: a gestão exclusivamente 

assente em indicadores financeiros. À tradicional dimensão financeira, Kaplan e Norton 

acrescentaram mais três perspetivas (Clientes, Processos Internos e Aprendizagem e 

Crescimento), num modelo que se revelou ser simples, de fácil entendimento, mas de 

grande consistência e com uma capacidade de fazer interagir todas as dimensões 

envolvidas na gestão das organizações (através das relações causa-efeito).  
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No artigo que apresentou o BSC ao mundo, os autores compararam o modelo de gestão 

ao cockpit de um avião, na medida em que é fundamental analisar as várias informações 

que nos são dadas pelo sistema como um todo e não separadamente. Essa pode ser a 

diferença entre conseguir aterrar no aeroporto a que estávamos destinados (ou seja, 

atingir os objetivos estratégicos) ou ver o avião despenhar-se. A complexidade dos 

sistemas organizacionais obrigou, pois, os gestores a olhar para as várias áreas da 

organização em simultâneo e a perceber a relação entre elas. A figura 21 mostra-nos a 

primeira versão do BSC apresentada por Kaplan e Norton, na qual podemos observar as 

quatro perspetivas e as ligações e interdependências entre elas. Em cada uma das 

perspetivas é necessário definir as metas a atingir, assim como as iniciativas previstas 

para atingir essas metas. No modelo é possível também identificar a pergunta-chave a 

que se pretende responder em cada uma das perspetivas. 

Vinte anos depois e com base na experiencia de utilização desta ferramenta inovadora 

em diversos tipos de organização e nos mais variados setores, o BSC já passou por 

diversas fases de evolução. A experiência evidenciou que o modelo tinha muito mais 

potencialidades do que as inicialmente propostas e começou a ser visto como um 

verdadeiro sistema de gestão capaz de interagir com diferentes processos e 

metodologias de melhoria, evoluindo assim para um Sistema de Gestão Estratégica. 

Este novo modelo, que podemos observar na figura 32, coloca a visão e a estratégia no 

centro do BSC e junta às metas e iniciativas dois novos conceitos: objetivos e métricas. 

Também as questões ligadas a cada uma das perspetivas sofrem uma evolução, 

refletindo as relações entre a visão, a estratégia e as quatro perspetivas. Nesta versão o 

BSC apresenta-se não apenas como um conjunto de indicadores para monitorizar o 

                                                 
1 Vide anexos [figura 2: A primeira versão do Balanced Scorecard] 
2 Vide anexos [figura 3: Balanced Scorecard – a primeira evolução] 
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desempenho da organização mas também como um instrumento de apoio à clarificação 

e implementação da estratégia. 

Em 2000, Kaplan e Norton publicam o artigo Having Trouble with your strategy? Then 

map it, que viria a resultar na segunda evolução do modelo. Ao longo das suas 

pesquisas, os autores verificaram duas grandes dificuldades dos gestores, na 

implementação do BSC: traduzir a estratégia em ações concretas e comunicar a 

estratégia a todos os níveis da organização. Para ultrapassar estas dificuldades, Kaplan e 

Norton introduzem mais uma inovação: o mapa estratégico. Esta ferramenta torna-se 

crucial no BSC devido ao seu forte impacto visual e à sua capacidade de ilustrar as 

relações causa-efeito entre as quatro perspetivas. O mapa estratégico é, para além de 

ajudar a traduzir a estratégia em termos operacionais, um excelente instrumento de 

comunicação e de envolvimento da organização. A visualização da estratégia através 

desta ferramenta pode, inclusive, expor eventuais divergências, permitindo os reajustes 

necessários em tempo oportuno. 

Kaplan e Norton consideraram a invenção deste conceito tão importante como a criação 

do próprio BSC em si e à sua famosa frase: “Não se consegue gerir aquilo que é 

possível medir”, acrescentaram “Não é possível medir, aquilo que não se consegue 

descrever” (Pinto, 2009:76; cit. Kaplan e Norton, 2004). O mapa estratégico veio dar 

resposta ao problema descrito na segunda frase e permite descrever a estratégia para que 

possa ser medida e, consequentemente, gerida.  

Nos últimos anos veio também a evidenciar-se a importância da relação entre pessoas, 

tecnologia e clima organizacional e tem vindo a provar-se que a ferramenta se adapta 

facilmente a qualquer tipo de organização. Pinto (2009:47) sublinha, aliás, que “as suas 

potencialidades, reconhecidas mundialmente por organizações implementadoras, 

empresas de consultoria, investigadores e académicos, levaram recentemente a revista 
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Harvard Business Review a classificá-lo como uma das setenta e cinco melhores ideias 

de gestão do séc. XX”. 

Em suma, hoje em dia o BSC pode ser utilizado para articular a estratégia da empresa, 

para comunicar essa estratégia e para ajudar a alinhar as iniciativas individuais, 

organizacionais e interdepartamentais no sentido de alcançar um objetivo comum. 

A flexibilidade do BSC, não serve só para se adaptar às características únicas de cada 

organização, mas serve também para se reinventar e evoluir de forma a dar resposta aos 

novos desafios que vão surgindo. Esta é talvez a principal razão do sucesso desta 

ferramenta, cujas vantagens têm sido evidenciadas por vários autores nos últimos anos 

(Caldeira, 2010; Kaplan e Norton, 1992, 1996; Pinto, 2009). Podemos resumir como 

principais vantagens do BSC: 

 A possibilidade de alinhamento dos objetivos individuais com a estratégia da 

organização (colocando as pessoas a trabalhar nas coisas certas, focadas nos 

resultados e na concretização dos objetivos estratégicos); 

 O equilíbrio entre as metas de curto prazo (operações) e a visão de longo prazo 

(estratégia); 

 A ligação da perspetiva financeira a outras três perspetivas permite planear, de 

forma equilibrada e integrada, o caminho a seguir para atingir os objetivos 

estratégicos; 

 A clarificação da visão da organização (a estratégia deixa de ser um assunto de 

topo e o seu conteúdo passa a fazer parte do dia a dia dos funcionários); 

 O acompanhamento da performance da organização (permite, em qualquer 

altura, perceber se a estratégia formulada está a ter os resultados esperados. E se 

não estiver, porque está a falhar.). 
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Apesar de serem claras as vantagens de utilização do BSC não significa que todas as 

empresas que adotem este sistema sejam conduzidas ao sucesso, nem que não se 

deparem com dificuldades na sua implementação. Como qualquer outro instrumento de 

gestão, o BSC não é, por si só, a chave para alcançar o sucesso. Terá de haver antes uma 

estratégia bem definida, concentrada nos fatores críticos de sucesso, com uma grande 

concertação de esforços entre todos os elementos da organização para atingir os 

objetivos estratégicos. “Introduzir o BSC significa introduzir uma mudança na empresa” 

(Sousa e Rodrigues, 2002:184, cit. Esptein e Manzoni, 1997:34) e se a mudança não for 

bem conduzida, pode trazer sérias dificuldades à organização. As principais dificuldades 

com que as empresas se deparam estão ligadas à falta de envolvimento da gestão de 

topo em todo o processo de implementação e de utilização do BSC; ao facto de algumas 

organizações tentarem implementar um BSC sem ter uma ideia muito clara do que 

pretendem alcançar; e à resistência dos trabalhadores em efetuar mudanças no dia-a-dia 

de trabalho sem que, para isso, vejam claramente benefícios. 

 

2.3.2. As quatro perspetivas do balanced scorecard 

Como já foi referido, o BSC compreende quatro perspetivas: perspetiva financeira, 

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

e crescimento. 

A perspetiva financeira tem como objetivo dar resposta à pergunta “Para termos sucesso 

financeiro, como podemos ser vistos pelos nossos investidores?”, ou seja, avalia se a 

estratégia da organização contribui para bons resultados financeiros. Os objetivos 

financeiros devem estar relacionados com as ações desenvolvidas nas restantes três 

perspetivas uma vez que a meta de longo prazo da maioria das organizações é gerar 

retorno financeiro e todas as iniciativas devem ter em vista essa meta. 



 
 

12 
 

A perspetiva dos clientes está ligada à forma como os mesmos vêem a organização, pelo 

que os indicadores têm o objetivo de verificar se a organização está ou não a criar valor 

para estes. Nesta perspetiva é importante que, antes de serem fixadas as metas, sejam 

encontradas as respostas para perguntas como: Qual é o nosso mercado alvo? Quem são 

os nossos clientes? Quem são os nossos concorrentes? Qual é o valor percebido pelos 

nossos clientes? O objetivo desta perspetiva é, em suma, definir os segmentos alvo e 

criar-lhes uma proposta de valor. Cruz (2006:84) evidencia que “a escolha de uma 

proposta de valor para os clientes, é o elemento central da estratégia. Significa, por si 

só, selecionar um conjunto de atividades nas quais a organização tem de exceder-se para 

criar uma diferença, uma vantagem sustentável”. 

Na perspetiva dos processos internos pretende-se responder à pergunta “para satisfazer 

os nossos investidores e clientes, em que processos teremos de ser excelentes?”, ou seja, 

nesta perspetiva é necessário focar a atenção nos processos internos, de forma a 

perceber se a organização está a criar valor quer para os stakeholders, quer para os 

clientes. Esta perspetiva está, por isso, diretamente ligada às perspetivas financeira e 

clientes. Pinto (2009) refere que muitas organizações falham na execução da estratégia 

devido à utilização de métodos e processos inadequados. A perspetiva dos processos 

internos vem ajudar a resolver este problema. “Uma vez que a maioria destas ações se 

desenvolve a nível das unidades, departamentos e grupos de trabalho, os indicadores 

devem ser desdobrados a esses níveis de atuação. Deste modo estabelece-se a ligação 

entre a opinião dos gestores de topo e as ações desenvolvidas pelas pessoas cuja atuação 

afeta os objetivos globais da empresa” (Sousa e Rodrigues, 2002:89). Se na era 

industrial se valorizava a repetição diária de tarefas com eficiência e produtividade, o 

contexto atual trouxe uma revolução ao nível do papel dos trabalhadores dentro da 

organização e entende-se que o seu contributo é fundamental para o sucesso da mesma. 
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“Para concretizar a nossa visão, como poderemos desenvolver capacidades de mudança 

e crescimento?” é a pergunta à qual se pretende responder na perspetiva de 

aprendizagem e crescimento. Nesta perspetiva o objetivo é identificar capacidades 

subaproveitadas na organização e perceber em que podemos inovar, crescer e melhorar 

de forma a criar as competências necessárias para continuar a competir no futuro. 

Segundo Kaplan e Norton (1996) existem três fontes principais para a aprendizagem e o 

crescimento da empresa: pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais. É, então, 

nesta perspetiva que se investe na requalificação dos funcionários, se aposta na melhoria 

dos sistemas de informação e se trabalha no alinhamento dos procedimentos e rotinas da 

organização, com os objetivos traçados. 

Apesar de o BSC alargar o campo de visão da organização para quatro perspetivas é 

fundamental que se limite o número de indicadores utilizados, minimizando assim uma 

sobrecarga de informação. Se a organização não centrar as atenções apenas nos 

indicadores cruciais para a condução do seu destino, o BSC pode tornar-se pesado e 

perder o impacto estratégico. 

De referir, ainda, que as quatro perspetivas são apenas um modelo e, dependendo do 

setor e estratégia utilizada, as organizações poderão acrescentar uma ou mais 

perspetivas aos seus BSC.  

 

2.3.3. Os pilares do balanced scorecard: missão, valores e visão 

“O ponto de partida para a implementação do BSC em qualquer tipo de organização 

consiste num trabalho de reflexão para identificar três conceitos fundamentais: Missão, 

Valores e Visão” (Pinto, 2009:56).  

A missão é o que explica porque é que a empresa existe, qual a sua razão de ser, qual o 

setor de atuação e que mercado pretende satisfazer. A missão orienta a organização e as 
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pessoas que nela trabalham e deve obedecer a um conjunto de características como “ser 

concisa e orientada para metas; ter um forte conteúdo emocional; traduzir as ações da 

organização; definir o objetivo tangível da organização e declarar um propósito a 

atingir, envolvendo conjuntamente a organização e todos os seus stakeholders” (Pinto, 

2009:58).A declaração de missão deve ser revista periodicamente, tendo em conta as 

constantes mudanças da envolvente externa, devendo ser reajustada, se necessário. Caso 

contrário pode eventualmente tornar-se obsoleta. 

Os valores devem estar ligados à missão, no sentido de contribuir para a consecução da 

mesma e representam aquilo que é esperado dos seus funcionários. 

Quanto ao terceiro pilar do BSC, a visão, é o que descreve para onde a organização quer 

ir. “A visão de uma empresa traduz aquilo que se pretende que ela seja no futuro, tendo 

em conta os seus recursos internos, as suas capacidades e as suas competências 

nucleares” (Farreca, 2006:30). A visão de uma organização deve ser motivadora, 

inspiradora, tangível, clara e deve ser consistente com a missão e os valores definidos. 

A visão, os valores e a missão de uma organização devem ser comunicados a todos os 

seus membros, de forma a serem aceites e respeitados. É com base nestes três pilares 

que uma organização deve delinear a sua estratégia. 

 

2.3.4. Objetivos, indicadores, metas e iniciativas 

O papel do BSC é traduzir a missão, os valores, a visão e a estratégia de uma 

organização num conjunto de objetivos e indicadores, organizados em quatro diferentes 

perspetivas que se interligam e complementam. 

Entende-se por objetivo a “descrição concisa sobre o que a organização tem de fazer 

bem, tendo em vista executar a estratégia” (Pinto, 2009:66) e por meta o resultado que a 

organização deseja atingir com a sua performance. As iniciativas são as ações que a 
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organização decide desenvolver, com vista a alcançar as metas. Para medir e comunicar 

a performance, tendo como referencia as metas fixadas, são utilizados indicadores. Os 

indicadores, por norma, geram resultados quantitativos (números, valores monetários, 

percentagens). 

 

2.3.5. O balanced scorecard adaptado ao ensino superior público 

Apesar de ter sido criado inicialmente para empresas que visam o lucro e no contexto da 

economia norte americana, o BSC tem provado, nos últimos vinte anos, que a sua 

flexibilidade permite a implementação da ferramenta tanto em organizações públicas, 

como privadas e nas mais variadas industrias e setores. Aquilo que devemos ter em 

mente é que um BSC só pode ser útil a uma organização se for adaptado à mesma e não 

o inverso. 

As organizações públicas têm características muito próprias que requerem alguns 

ajustes ao modelo original. Em 2001 Kaplan e Norton propuseram um modelo para os 

serviços públicos no qual se destacam três principais diferenças, em relação ao modelo 

do setor privado: 

 Missão: o objetivo de qualquer organização é ver cumprida a sua missão. No 

entanto, a missão assume um peso muito maior no setor público, devido ao facto de 

esta representar um compromisso com todos os cidadãos. Assim, neste modelo, a 

missão surge no topo funcionando quase como uma quinta perspetiva “para a qual 

terão de convergir os objetivos, metas e iniciativas, fixados nas outras perspetivas” 

(Pinto, 2009:153). 

 Perspetiva Clientes e Stakeholders: neste modelo, a perspectiva clientes assume o 

papel principal e acrescenta-se também o conceito de stakeholder, a fim de abranger 
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o universo bastante diversificado de entidades que, não sendo clientes, influenciam 

as decisões dos serviços públicos. 

 Perspetiva Finanças e Orçamento: corresponde à perspetiva Financeira, do modelo 

das empresas. Neste modelo altera-se ligeiramente a perspetiva, de forma a abranger 

os limites e regras orçamentais, características dos serviços públicos. 

Para além das características que, genericamente, qualificam a administração pública, 

há que ter em conta também as particularidades das instituições de ensino superior. É 

objetivo destas satisfazer as necessidades de vários públicos, nomeadamente dos alunos 

(que pretendem ganhar um conjunto de competências que lhes permitam exercer uma 

profissão especializada); da sociedade (que pretende integrar pessoas formadas, com 

plena capacidade profissional e que colaborem no seu desenvolvimento); e dos 

funcionários docentes e não docentes (que exercem a sua atividade no sentido da 

realização da missão institucional e pretendem receber os incentivos adequados às suas 

funções). Pinto (2009:108) realça, também, que no setor da educação as instituições 

deverão promover “uma sociedade mais conhecedora, desenvolvida e capacitada para o 

crescimento e competitividade de regiões e países”.  

A implementação do Balanced Scorecard em Instituições de Ensino Superior não está 

ainda generalizada, mas existem já algumas experiências documentadas. Um dos casos 

mais conhecidos na aplicação do BSC a uma instituição de ensino superior é o da 

Universidade da Califórnia. No início dos anos 90, a instituição percebeu que o sistema 

de gestão em vigor já não se adaptada às exigências do sector e que o futuro exigia uma 

gestão inovadora, orientada para o cliente e simplificada. O sistema que se pretendia 

implementar deveria permitir à administração da Universidade manter uma análise para 

o futuro, desenvolver objetivos de atuação estratégica e acompanhar o desenvolvimento 

dos objetivos estratégicos através de indicadores de atuação (Hafner, 2008). Os 
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responsáveis da Universidade da Califórnia perceberam que os sistemas de planeamento 

tradicionais não serviam o propósito pretendido, pelo que decidiram implementar o 

BSC. Hafner (2008) destaca que a utilização do BSC veio permitir, entre outros aspetos, 

acompanhar o desenvolvimento das iniciativas estratégicas, relacionar as atividades 

diárias com as estratégias de longo prazo, aumentar a participação dos funcionários e 

potenciar a cultura estratégica da universidade. 

Em Portugal, o BSC também já é uma realidade em algumas instituições de ensino 

superior, nomeadamente na Escola Superior de Tecnologia e de Gestão do Instituto 

Politécnico de Bragança (ESTiG) ou no Instituto Politécnico de Portalegre (IPP). A 

implementação do BSC na ESTiG permitiu perceber que a utilização desta ferramenta 

de gestão se “enquadra perfeitamente no novo conceito de gestão pública, contribuindo 

para uma maior compreensão do papel da estratégia nessas organizações” (Ribeiro, 

2005:271). De forma a adaptar o BSC às particularidades da instituição, a ESTiG 

implementou um BSC com cinco perspetivas (clientes; social; processos internos; 

aprendizagem e crescimento e responsabilidade financeira e orçamental), centrando a 

sua preocupação na satisfação das necessidades dos alunos, bem como da sociedade. Já 

o IPP optou por seguir o modelo original de Kaplan e Norton, baseado em quatro 

perspetivas. Tendo como principal objetivo avaliar permanentemente os serviços 

prestados, maximizando a sua qualidade, o IPP implementou o BSC em articulação com 

o Sistema de Gestão da Qualidade e com Sistema Integrado de Avaliação de 

Desempenho da Administração Pública (SIADAP). Dada a complexidade deste sistema 

integrado de gestão, a sua implementação seguiu um processo faseado que privilegiou a 

participação e o envolvimento de toda a comunidade. 
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2.3.6. O papel do marketing no ensino superior público 

Sendo o marketing o departamento que gere as ações mais visíveis aos diversos 

públicos de uma organização, torna-se fundamental que este esteja completamente 

alinhado com a estratégia corporativa e que possua ferramentas de avaliação do impacto 

das suas atividades. Chapman e Cowdel (1998), por exemplo, afirmam que o marketing 

é uma ferramenta vital em qualquer organização, quando se pretende uma rápida 

adaptação às mudanças num dado setor. Já Barrows (2010) vai mais longe e afirma que 

é o departamento de marketing que combina as capacidades da organização com as 

necessidades dos clientes. É importante então que nenhum plano de marketing seja 

criado isoladamente, com atividades desagregadas, e que parta da estratégia delineada 

para a organização, com ações concertadas e com objetivos específicos.  

Como já foi referido, uma instituição de ensino superior possui um conjunto de 

características que a diferenciam de outro tipo de organizações e, por isso, requer uma 

estratégia de marketing diferente e adaptada à sua realidade. Uma dessas características 

é o facto de o estudante poder ser considerado, simultaneamente, um cliente (dos cursos 

da instituição) e um produto (para as empresas e organizações que o pretendam 

recrutar). Para além disso, possui também todas as características inerentes a qualquer 

instituição com oferta de serviços: a intangibilidade (os serviços não podem ser sentidos 

nem experimentados antes da compra), a inseparabilidade (o serviço é consumido e 

produzido em simultâneo), a heterogeneidade (o serviço não pode ser uniformizado e a 

qualidade e essência de uma aula depende do professor, do aluno e da envolvente) e a 

perecibilidade (o serviço não pode ser armazenado. Se um aluno faltar a uma aula, esta 

nunca poderá ser repetida exatamente da mesma forma). 

Para além destas especificidades, a rápida mudança do contexto em que estas 

instituições se inserem obriga à adoção de uma gestão estratégica mais profissional, 
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cuidada e, na medida do possível, diferenciadora, de forma a sobreviver a todas as 

mudanças que se têm verificado no setor.  

Vários autores (Torres, 2004; cit. Kotler e Fox, 1994; cit Harvey e Busher, 1998) 

identificam vantagens da utilização do marketing nas instituições de ensino superior, 

destacando-se entre elas: 

 Facilita o cumprimento da missão institucional, na medida em que ajuda a 

identificar eventuais problemas e possíveis soluções; 

 Melhora a satisfação dos vários públicos da instituição; 

 Permite o esclarecimento dos potenciais estudantes facilitando, deste modo, o 

processo de decisão; 

 Exige processos de melhoria contínua que tornam a instituição mais eficiente na 

satisfação das necessidades dos seus clientes; 

O marketing é essencial para chegar aos diferentes públicos, comunicar as propostas de 

valor das instituições e promover internamente uma política de qualidade e um ensino 

de excelência. 

Uma das grandes vantagens do BSC é o facto de este permitir o desdobramento da 

estratégia global, a nível departamental e até pessoal. Esse desdobramento, quando bem 

elaborado, permite a cada departamento e a cada funcionário, conhecer o seu papel na 

consecução da estratégia. É, portanto, essencial que também as ações de marketing 

estejam completamente alinhadas com a estratégia global da instituição, através da 

implementação de um BSC departamental. Kaplan e Norton (2006) evidenciam que 

todas as organizações estão divididas em unidades e departamentos e que, por isso, o 

desafio na implementação de um BSC é o de coordenar as atividades de cada 

departamento, em benefício da organização como um todo. 
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CAPÍTULO III | METODOLOGIA 

3.1. Desenho da Investigação 
 

Para a realização deste trabalho utilizou-se o método de investigação qualitativa com 

recurso ao estudo de caso. O estudo de caso é uma técnica de pesquisa utilizada com 

regularidade nas Ciências Sociais quando se pretende conhecer o “Como?” e o 

“Porquê?”, quando o investigador detém escasso controlo dos acontecimentos reais e 

quando o campo de investigação se concentra num fenómeno natural dentro de um 

contexto da vida real (Yin, 1994).  

A recolha dos dados foi efetuada com recurso a entrevistas e análise documental. As 

entrevistas foram realizadas ao presidente do IPS, aos diretores das escolas superiores e 

à coordenadora do GI.COM/IPS. A entrevista ao presidente do IPS teve como principal 

objetivo perceber que ações são prioritárias neste momento para a instituição, 

nomeadamente a nível do marketing. Também foi importante perceber qual é a 

estratégia da instituição ao nível da monitorização das ações e do envolvimento dos 

funcionários na concretização dos objetivos. As entrevistas aos diretores das escolas 

tiveram como objetivo perceber se há uma identificação destes com a estratégia do IPS 

e se existe uma preocupação de cada uma das unidades orgânicas em trabalhar para um 

objetivo comum. Para compreender a ligação entre os objetivos de marketing e as 

prioridades estratégicas do IPS, optou-se também por entrevistar a coordenadora do 

GI.COM/IPS. As entrevistas foram realizadas entre 8 e 14 de agosto, com recurso a um 

áudio-gravador e ao guião semi-estruturado da entrevista. Cada entrevista demorou 

entre 20 a 30 minutos. Após a realização das entrevistas, transcreveram-se e analisaram-

se os conteúdos, com base nas seguintes categorias: eixos estratégicos IPS; estratégia de 

marketing; ações de marketing; monitorização. 
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Quanto à análise documental, foram essencialmente consultados documentos que 

definem as linhas orientadoras da estratégia do ensino superior em geral e do instituto 

politécnico em particular, assim como estudos relevantes para o tema em análise. 

A técnica de se utilizar vários recursos para recolha de dados é útil para obter uma 

imagem abrangente do fenómeno em investigação, assim como garantir a validade da 

informação recolhida.  

O método do estudo de caso tem como principais vantagens o facto de se poder focar 

em pormenores que se perderiam num estudo de escala mais alargada e facilitar a 

compreensão do fenómeno em estudo, em contexto real. No que toca às limitações 

destaca-se o facto de este método não permitir generalizações, ou seja, as conclusões 

retiradas num estudo de caso não poderão ser utilizadas noutros contextos. Uma outra 

limitação tem a ver com a objetividade. É fundamental que o investigador faça uma 

análise objetiva das informações recolhidas e seja capaz de ouvir e observar de uma 

forma isenta e sem se deixar influenciar pelas suas crenças e ideias pré-concebidas.  

O investigador não é um observador neutro mas sim um participante ativo na construção 

do estudo de caso pelo que dependerá dele a fiabilidade do mesmo.  

 

 

CAPÍTULO IV | ESTUDO DE CASO 

4.1. Caracterização do IPS 
 
O Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) foi fundado em 1979, numa altura em que se 

instituiu a nível nacional a rede de estabelecimentos do ensino superior politécnico. Em 

finais dos anos 70, Setúbal apresentava um acelerado crescimento demográfico e um 

dinamismo económico mas faltava, no entanto, uma instituição de ensino superior que 

viesse consolidar a dinâmica de desenvolvimento da região. Setúbal foi então escolhida 
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como uma das sedes dos 10 institutos politécnicos criados em 1979, juntamente com 

outras 9 capitais distritais (Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Lisboa, 

Porto, Santarém e Viseu). “O nascimento dos institutos politécnicos em finais de 1979 

veio, pois, coroar um longo processo de reflexão sobre a necessidade para o 

desenvolvimento científico e económico do país da criação de um ensino superior 

binário, capaz de formar os profissionais do futuro” (Andrade e Ferreira, 2004:9). Com 

este novo tipo de ensino, marcadamente prático, especializado e profissionalizante, 

pretendia-se formar técnicos qualificados de nível superior para integrar o mercado de 

trabalho no seu próprio distrito e, assim, contribuir para o desenvolvimento regional, 

numa altura em que o ensino superior em Portugal se concentrava em apenas 3 cidades: 

Lisboa, Porto e Coimbra. Hoje em dia, além do IPS, existem mais três instituições de 

ensino superior no distrito de Setúbal: a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, no Monte da Caparica, o Instituto Piaget em Almada e 

Vila Nova de Santo André e a Escola Superior de Saúde Egas Moniz na Costa da 

Caparica. 

Apesar de fundado em 1979, o IPS sofreu as dificuldades de qualquer projeto pioneiro e 

apenas em 1983 viu entrar em funcionamento a sua primeira escola: a Escola Superior 

de Tecnologia de Setúbal (ESTSetúbal/IPS). Dois anos depois é criada a Escola 

Superior de Educação (ESE/IPS). A aposta nestas duas áreas estava relacionada, por um 

lado, com o forte crescimento do setor industrial que necessitava de profissionais 

qualificados e, por outro, com o crescimento demográfico que evidenciava a 

necessidade de formar professores e educadores. Em 1994, o IPS ganhou uma terceira 

escola com o objetivo de formar profissionais na área da gestão, especializados em 

determinados domínios – a Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE/IPS). Em 

1999, foi identificada a necessidade de formar profissionais para a indústria, na zona do 
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Barreiro, a norte do distrito, razão pela qual a quarta escola do IPS - a Escola Superior 

de Tecnologia do Barreiro (ESTBarreiro/IPS) - ficou localizada fora do campus de 

Setúbal. A última escola a ser criada, em 2000, foi a Escola Superior de Saúde 

(ESS/IPS), que veio responder à decisão do Ministério da Saúde de criar uma Escola 

Superior nessa área em cada distrito. 

As duas primeiras escolas do IPS a iniciar atividade ofereciam cursos de bacharelato, 

passando mais tarde a ministrar licenciaturas bi-etápicas (bacharelato + licenciatura). 

Atualmente, e de acordo com as reestruturações trazidas pelo Processo de Bolonha, a 

oferta formativa do IPS, distribuída pelas suas 5 escolas superiores é bastante 

diversificada contando com 13 cursos de especialização tecnológica (CET), 30 

licenciaturas, 21 pós-graduações, 23 mestrados e diversos cursos de curta duração e 

formação certificada. No conjunto das suas escolas e cursos, o IPS conta atualmente 

com mais de 6500 alunos, cerca de 600 docentes e cerca de 150 funcionários não 

docentes. 

 

4.1.1. Missão, visão e valores  

A tabela I, mostra a missão, a visão e os valores do IPS. 

TABELA I: Missão, Visão e Valores do IPS 
 

MISSÃO 
Procurar, de forma permanente e em articulação com os parceiros sociais, contribuir para a valorização e o 

desenvolvimento da sociedade, em geral, e da região de Setúbal em particular, através de atividades de formação 
terciária, de investigação e de prestação de serviços, que concorram para a criação, desenvolvimento, difusão e 

transferência de conhecimento e para a promoção da ciência e da cultura. 

VISÃO 
Ser um líder na educação terciária, no setor politécnico, com prestígio internacional, reconhecido pela sua forte 

ligação à comunidade e excelência na sua capacidade de intervenção na criação, transmissão e difusão de 
conhecimento científico, tecnológico e cultural. 

VALORES 
Equidade, integridade, responsabilidade, competência, qualidade, excelência, criatividade, pluralismo, partilha e 

coesão 
Fonte: portal do IPS [www.ips.pt] 
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4.1.2. Estrutura organizativa 

O IPS integra seis unidades orgânicas (as suas cinco escolas superiores e os serviços de 

ação social) e conta com um conjunto de estruturas de apoio ao seu funcionamento. 

Podemos compreender melhor a organização do IPS, das suas Unidades Orgânicas e 

estruturas de apoio, através do Organograma da instituição3. 

 

4.1.3. Análise SWOT 

Tendo como base a análise do ambiente externo4 e interno onde o IPS opera, foi 

possível elaborar a análise SWOT que se apresenta na tabela II. 

 

TABELA II: Análise SWOT do IPS 
 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
- Oferta formativa diversificada e abrangente; 
- Exclusividade concorrencial em alguns dos cursos 
disponíveis; 
- Elevada taxa de inserção profissional dos diplomados; 
- Qualidade do ensino; 
- Qualificação e qualidade do corpo docente; 
- Forte vertente prática dos cursos; 
- Estágios incluídos nos planos curriculares; 
- Relação de abertura e proximidade entre estudantes e 
docentes; 
- Relação estreita com o tecido empresarial da região; 
- Equipamentos de qualidade e instalações modernas; 
- Apoio social para estudantes; 
 

- Elevada dependência da formação de 1º ciclo 
(licenciaturas); 
- Reduzida quota de mercado em algumas áreas, face aos 
principais concorrentes; 
- Inexistência de mestrados de continuidade em algumas 
áreas; 
- Pouca capacidade de atrair estudantes fora do distrito de 
Setúbal; 
- Pouca capacidade de cativar e reter a maioria dos 
estudantes fora do distrito de Setúbal; 
- Elevada taxa de abandono e insucesso escolar; 
- Alguns cursos com reduzida procura no concurso nacional 
de acesso; 
- Fraca cultura de investigação; 
- Demasiada dependência do Orçamento do Estado; 
- Inexistência de instalações próprias para a Escola Superior 
de Saúde do IPS. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
- Agenda europeia com aposta qualificação da população, 
gerando novos públicos para o ensino superior; 
- Abertura do espaço europeu de ensino superior com o 
Processo de Bolonha; 
- Desenvolvimento económico e social dos países de língua 
oficial portuguesa e américa latina; 
- Investimentos económicos na região de Setúbal; 
- Valorização da formação ao longo da vida; 
- Interesse crescente nos cursos de 2º ciclo (mestrados) e 
nos CET (cursos de especialização tecnológica); 
- Aposta estratégica nas áreas do turismo e do mar; 
- Competências técnicas e conhecimentos práticos, cada vez 
mais valorizados pelo tecido empresarial; 
- Tendência para o aumento na procura dos cursos nas áreas 
da saúde e serviços. 

- Imagem negativa associada ao subsistema de ensino 
politécnico; 
- Dinâmica da Concorrência; 
- Situação económica em Portugal; 
- Redução do financiamento do Estado; 
- Limitações à autonomia das instituições públicas de 
ensino superior; 
- Tendência para a diminuição na procura de cursos na área 
da educação; 
- Condições de acesso aos cursos na área de engenharia; 
- Diminuição do número de candidatos ao ensino superior; 
- Deficiências na preparação dos estudantes do ensino 
secundário em algumas áreas de estudo 
- Reduzida notoriedade fora da região de Setúbal (e em 
algumas zonas do próprio distrito) 

Fonte: elaboração própria 

                                                 
3 Vide anexos [figura 3: Organograma do IPS] 
4 Vide anexos [Posicionamento do IPS no panorama do Ensino Superior em Portugal] 



 
 

25 
 

4.1.4. Eixos estratégicos do IPS 

O IPS manifesta, há já vários anos, uma preocupação com a melhoria contínua da sua 

gestão estratégica e com o desenvolvimento de uma cultura interna de qualidade. Como 

tal, em 2007 foi elaborado um Plano Estratégico de Desenvolvimento do IPS com o 

objetivo de estabelecer as linhas orientadoras da instituição num horizonte temporal de 

4 anos. O documento definia três principais eixos estratégicos: a investigação, a relação 

com a envolvente e os recursos e organização. Em 2008, o IPS contou com um 

programa de avaliação institucional, prestado por membros da Associação Europeia de 

Universidades (EUA), que de uma forma isenta analisaram os processos de gestão 

interna e os mecanismos de qualidade da instituição com vista a identificar eventuais 

pontos fracos e a recomendar formas de melhoria. Em 2011, os avaliadores externos da 

EUA regressaram ao IPS para uma avaliação de follow up, na qual se pretendia analisar 

o resultado das alterações efetuadas após a primeira visita dos avaliadores. Em traços 

gerais a equipa de avaliação concluiu que o primeiro plano estratégico do IPS se revelou 

muito abrangente e ambicioso e enfrentou as dificuldades impostas pelas grandes 

reformas legislativas no sistema de Ensino Superior português mas, mesmo assim, 

consideraram que a instituição fez grandes progressos em muitas das áreas estratégicas 

identificadas, nomeadamente no que diz respeito ao reforço da identidade institucional, 

ao aumento da investigação e à abertura à sociedade. Quanto à elaboração de um novo 

plano estratégico, a equipa de avaliadores recomenda que este seja “realista e tenha 

como base a análise da situação atual” (Associação Europeia de Universidades, 2011:5), 

assim como a adoção de um plano de ação a mais curto prazo, que deverá ser revisto 

anualmente, considerando as mudanças e progressos alcançados. A equipa de 

avaliadores concluiu ainda que falta atualmente ao IPS um sistema de gestão da 

qualidade com processos e responsabilidades definidas e recomendou a criação de um 
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processo de acompanhamento sistemático e recolha de dados, o envolvimento de todos 

os membros da comunidade e a disseminação das boas práticas já existentes. 

Atualmente, a instituição está a preparar um novo plano estratégico para os próximos 

quatro anos, que terá como base o Programa de Ação apresentado pelo Prof. Doutor 

Armando Pires, por ocasião da candidatura à presidência do IPS. O programa de ação 

do Presidente assenta em três principais eixos estratégicos:  

Formação e Aprendizagem: sendo uma instituição de ensino superior, é fundamental 

que a formação e aprendizagem estejam no centro dos objetivos estratégicos do IPS. O 

objetivo central deste eixo é melhorar a qualidade da aprendizagem, tendo como foco o 

estudante e combatendo o abandono e insucesso escolares. Nesta área o IPS pretende 

alargar a oferta formativa, através de parcerias com outras instituições de ensino 

superior; adequar a oferta formativa às necessidades do mercado de trabalho; promover 

a formação ao longo da vida através do alargamento da oferta de cursos não conferentes 

de grau; apostar na formação pedagógica de docentes; alargar a oferta dos CET’s a 

outras áreas científicas (atualmente o IPS só oferece CET’s na área da tecnologia); e 

reativar o Observatório de Inserção na Vida Ativa dos Diplomados do IPS com vista à 

monitorização do percurso profissional dos diplomados e a facilitar a inserção no 

mercado de trabalho através de recolha e divulgação de oportunidades de emprego. 

Investigação, Desenvolvimento e Inovação: “a investigação no ensino superior 

politécnico não tem merecido a importância que lhe é devida (…) a inexistência de 

financiamento específico e consequente sobrecarga letiva dos docentes têm constituído 

fortes obstáculos à incorporação plena da investigação na missão do ensino politécnico” 

(Pires, 2009:14). Apesar das claras dificuldades nesta área, o IPS tem consciência de 

que a investigação, desenvolvimento e inovação constituem uma base importante para a 

ligação com as empresas e entidades da região, promovendo a transferência de 
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conhecimento e o progresso. Nesse sentido, são objetivos do IPS promover o 

conhecimento científico em conjugação com as necessidades empresariais da região; 

estimular a formação de grupos técnico-científicos de I&D no IPS; criar condições 

materiais, ao nível de espaços e equipamentos; fomentar parcerias com outras entidades; 

promover o aumento do número de projetos I&D e do financiamento externo; apoiar e 

intensificar a formação avançada dos docentes; incentivar a produção técnico-científica; 

promover a realização de seminários; apoiar a implementação do repositório científico 

do IPS; promover iniciativas que visem o empreendedorismo e a inovação.  

Relacionamento com o Exterior: o IPS deve assumir o papel de promotor de 

desenvolvimento regional que lhe está inerente e seguir uma política de envolvimento 

com a sociedade que contribua para o reconhecimento da instituição como uma 

referência no domínio do conhecimento e do saber ao serviço da sociedade. Para além 

do relacionamento com as empresas e entidades da região, este eixo deve promover 

também o relacionamento internacional. Para esta área os objetivos do IPS são a 

promoção de eventos científicos e culturais com projeção regional, nacional e 

internacional; aumentar a participação em projetos e iniciativas locais; aprofundar 

parcerias com o poder local; reforçar a mobilidade de estudantes, docentes e não 

docentes, no âmbito do programa ERASMUS; aumentar o número de estudantes 

estrangeiros no IPS; incrementar o relacionamento com organizações internacionais, 

procurando assumir um papel relevante nas mesmas; continuar o reforço da identidade 

IPS e a promoção da sua imagem em termos regionais, nacionais e internacionais; 

reforçar o trabalho desenvolvido no domínio da responsabilidade social. 
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4.2. Desenvolvimento do balanced scorecard 
 

Como vimos, o IPS apresenta preocupações a nível do planeamento estratégico há já 

vários anos e sente a necessidade de criar um modelo de gestão que permita o 

planeamento, a comunicação e a gestão dos eixos estratégicos fundamentais. Essa 

preocupação foi reforçada pelo atual Presidente do IPS, no programa de ação da sua 

candidatura, em 2009, onde evidenciava a necessidade de “prosseguir uma política de 

gestão do IPS, apoiada num eficaz sistema de informação e com a adoção de um modelo 

de gestão, com definição clara de objetivos e quantificação dos respetivos resultados, 

que vise a melhoria de procedimentos, a institucionalização de rotinas, a avaliação dos 

processos (…)”. 

Nesse sentido, pensou-se propor a utilização da ferramenta BSC, tendo em conta os 

benefícios já apresentados no capítulo 2. No entanto, em vez de começar por elaborar 

um BSC global e desdobrá-lo para as várias unidades e departamentos (abordagem top-

down), irá utilizar-se uma abordagem bottom-up, que consiste na criação de um BSC 

departamental que funcionará como teste-piloto. Após garantido o sucesso na 

implementação do BSC departamental, é mais fácil passar à disseminação da utilização 

da ferramenta nos restantes departamentos e a nível global. Esta abordagem, apelidada 

por Caldeira (2010) como mais conservadora, é utilizada normalmente por instituições 

complexas e burocráticas e nas quais as chefias intermédias demonstrem algum tipo de 

resistência à mudança. Desta forma, demonstrando-se resultados positivos numa 

primeira experiência é mais fácil encontrar abertura para a disseminação ao nível global 

da instituição. No caso do IPS optou-se por propor um BSC para o Gabinete de Imagem 

e Comunicação do IPS (GI.COM/IPS) uma vez que a atividade deste está ligada não só 

a todas as unidades orgânicas da instituição, como é também responsável pela 

visibilidade da atividade institucional no exterior. 
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4.2.1. O modelo proposto 

Tendo por base o modelo representado na figura 45, ir-se-á definir para cada perspetiva 

os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e as iniciativas. Cada objetivo 

estratégico será sempre definido de acordo com a perspetiva em que se insere, com os 

três principais eixos estratégicos da instituição e com a atividade que o GI.COM/IPS 

desenvolve6. 

De acordo com a coordenadora do GI.COM/IPS, a atuação do gabinete “deve ter em 

conta os três eixos estratégicos, salientando o propósito de contribuir para a promoção e 

visibilidade das atividades desenvolvidas pelo IPS, para uma maior aproximação ao 

meio envolvente, lançando bases de relacionamento com diversas instituições e 

entidades dos ramos empresarial e cultural e, naturalmente, a captação de estudantes 

para as atividades de formação (inicial e avançada)”.  

A perspetiva clientes e stakeholders assume, no caso das instituições públicas, um papel 

de destaque uma vez que o principal objetivo destas organizações é, acima de tudo, 

prestar um bom serviço aos clientes. Nesta perspetiva importa definir quais os clientes 

da instituição e como podemos ir ao encontro das suas necessidades. Uma vez que o IPS 

tem uma oferta formativa diversificada, também os seus públicos são bastante 

diversificados: estudantes do ensino secundário, população com mais de 23 anos e sem 

formação superior, antigos alunos e licenciados em geral que procurem formação 

avançada. Para além dos clientes interessados na oferta formativa, o papel que o IPS 

desempenha como polo dinamizador da região em que se insere, faz com que empresas, 

organizações e outras instituições de ensino sejam também potenciais clientes para a 

área da investigação, parceiros na dinamização de novas formações ou futuros 

empregadores dos seus diplomados. Há também que ter em conta o público interno da 

                                                 
5 Vide anexos [figura 4: Balanced Scorecard – modelo adaptado aos serviços públicos] 
6 Vide anexos [tabela III: Descrição das áreas de intervenção do GI.COM/IPS] 
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instituição (estudantes, funcionários docentes e funcionários não docentes) e outros  

stakeholders como fornecedores,  a comunidade do distrito de Setúbal e o Ministério da 

Educação e Ciência.  

O GI.COM/IPS tem um papel fundamental no que toca ao relacionamento com todos os 

clientes e stakeholders referidos, uma vez que é o gabinete responsável por tornar 

visível toda a atividade da instituição, no entanto, existem neste momento algumas 

prioridades que estão relacionadas com os três eixos estratégicos. No que toca ao eixo 

da formação e aprendizagem, um dos problemas que a instituição enfrenta prende-se 

com o abandono e o insucesso escolar. Nesse sentido, torna-se fundamental apostar em 

iniciativas que elevem o nível de satisfação dos estudantes, de forma a inverter esta 

tendência. Ao nível da investigação, desenvolvimento e inovação, é necessário reforçar 

o relacionamento com as PME da região e dar a conhecer o potencial do IPS em termos 

de investigação e produção científica. Por último, de forma a reforçar o relacionamento 

com o exterior, é essencial apostar na área da solidariedade social, através da promoção 

de várias ações ao longo do ano, afirmando assim o projeto IPS solidário. Na tabela III 

foram sintetizados os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e as iniciativas 

para esta perspetiva. 

 

 TABELA III: PERSPETIVA CLIENTES E STAKEHOLDERS – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 
INDICADORES, METAS E INICIATIVAS 

 

PERSPETIVA CLIENTES E STAKEHOLDERS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INICIATIVAS METAS  INDICADORES 

Elevar o nível de 
satisfação dos 
estudantes 

- Envolver os estudantes do IPS em 
campanhas de divulgação. 

- Apoiar eventos promovidos pela 
Associação Académica do IPS, dentro 
da área de atuação do GI.COM/IPS. 

- Organizar uma ação que envolva a 
participação exclusiva dos estudantes do 
IPS.  

- Diminuir o número de 
reclamações nos serviços 
académicos. 

- Diminuir a taxa de 
abandono. 

 - Número de reclamações
nos serviços académicos. 

- Número de estudantes a
abandonar os cursos. 

Fonte: elaboração própria 
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TABELA III: PERSPETIVA CLIENTES E STAKEHOLDERS – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 
INDICADORES, METAS E INICIATIVAS (cont.) 

 

PERSPETIVA CLIENTES E STAKEHOLDERS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INICIATIVAS METAS  INDICADORES 

Reforçar 
relacionamento 
com as PME da 
região 

- Divulgar ações de formação dirigidas 
aos quadros das PME. 
- Organizar uma Feira de Emprego IPS, 
envolvendo a participação das PME da 
região. 
- Convidar especialistas de várias áreas, 
a trabalhar em PME da região, para 
palestras e aulas abertas nas escolas 
superiores do IPS. 

- Aumentar o número de 
participantes nas ações de 
formação. 
- Ter a participação de, 
pelo menos quinze 
empresas, na Feira de 
Emprego. 
- Organizar, pelo menos, 
duas palestras ou aulas 
abertas em cada escola do 
IPS, no ano letivo 
2012/1013. 

 - Número de participantes 
nas ações de formação. 
- Número de empresas que 
participam na Feira de 
Emprego. 
- Número de aulas abertas 
ou palestras, organizadas 
nas escolas do IPS. 

Afirmar o Projeto 
IPS Solidário 

- Colaborar na organização das ações de 
solidariedade do projecto IPS Solidário. 
- Envolver a comunidade externa nos 
projetos IPS Solidário. 
- Reforçar a divulgação do projeto IPS 
Solidário nos meios de comunicação 
social. 

- Aumentar o número de 
ações de solidariedade. 
- Aumentar o número de 
participantes nas ações. 
- Aumentar o número de 
notícias relativas às ações 
do IPS Solidário. 

 - Número de ações de 
solidariedade. 
- Número de participantes 
nas ações de solidariedade. 
- Número de notícias 
relativas às ações do IPS 
Solidário. 

Fonte: elaboração própria 

 

A perspetiva finanças e orçamento, uma vez que se trata de uma instituição que não visa 

o lucro, deve centrar-se na otimização dos recursos financeiros, na redução de custos e 

na captação de novas receitas. Nesse sentido, o contributo do GI.COM/IPS pode passar 

por promover boas práticas na utilização dos recursos da instituição, fazendo com que 

cada funcionário contribua diariamente para a redução de custos. Ao nível da captação 

de novas receitas, é imprescindível atrair financiamento por parte de empresas e 

entidades nacionais e uma forma de atrair esses investidores passa por promover as 

atividade da instituição na área da investigação, desenvolvimento e inovação. Por fim, 

não esquecendo que uma das principais fontes de financiamento de uma instituição de 

ensino superior são as propinas dos estudantes, é necessário trabalhar para o aumento do 

número de candidatos a ingressar no IPS por via do concurso nacional de acesso e, 

assim, contrariar a tendência que se tem verificado nos últimos anos. Uma vez que o 

número de alunos no ensino secundário é também tendencionalmente menor de ano para 

ano, é necessário alargar as ações de divulgação em termos de abrangência geográfica, 
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chegando assim a um maior número de potenciais candidatos. É também fundamental 

estreitar o relacionamento com os professores do ensino secundário e orientadores 

vocacionais, para que estes possam recomendar o IPS aos seus estudantes. É igualmente 

importante uma aposta em atividades direcionadas aos alunos do ensino secundário que 

estimulem a criação de uma relação afetiva com o IPS, como por exemplo, campos de 

férias e concursos de ideias. A tabela IV resume os objetivos estratégicos, iniciativas, 

metas e indicadores definidos para esta perspetiva. 

 

 TABELA IV: PERSPETIVA FINANÇAS E ORÇAMENTO – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 
INDICADORES, METAS E INICIATIVAS 

 

PERSPETIVA FINANÇAS E ORÇAMENTO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INICIATIVAS METAS  INDICADORES 

Promover boas 
práticas na 
utilização dos 
recursos do IPS 

- Organizar ações de 
sensibilização para a importância 
da poupança dos recursos. 
- Promover concurso de ideias de 
boas práticas na utilização dos 
recursos do IPS. 

- Implementar novas 
ideias. 
- Redução dos custos 
relacionados com as 
tarefas diárias dos 
funcionários docentes e 
não docentes. 
- Obter a participação de 
30% dos funcionários 
docentes e não docentes no 
concurso de ideias  

 - Número de ideias
implementadas. 
- Custos relacionados com as
tarefas diárias dos
funcionários docentes e não
docentes. 
- Número de funcionários
docentes e não docentes a
participar no concurso de
ideias. 

Promover a 
atividade de I&D 
junto de entidades 
nacionais, de forma 
a atrair 
financiamento 

- Organizar conferências e 
debates itinerantes no distrito de 
Setúbal. 
- Criar uma publicação trimestral, 
digital, que dê destaque às 
atividades de I&D do IPS. 

- Organizar pelo menos 
cinco eventos itinerantes. 
- Enviar para, pelo menos, 
cinco mil contactos de e-
mail. 

 - Número de eventos 
itinerantes. 
- Número envios da 
publicação digital. 

Aumentar o número 
de estudantes a 
ingressar no IPS via 
concurso nacional 
de acesso 

- Organizar visitas às escolas 
secundárias. 
- Organizar visitas das escolas 
secundárias ao IPS. 
- Organizar uma ação dirigida aos 
professores do ensino secundário 
e orientadores vocacionais. 
- Organizar ações direcionadas 
aos alunos do ensino secundário. 

- Alargar a abrangência 
das visitas em termos 
geográficos. 
- Aumentar o número de 
escolas visitadas. 
-Aumentar o número de 
escolas que visitam o IPS. 
- Ter, pelo menos, vinte 
participantes na ação 
dirigida aos orientadores 
vocacionais e professores 
do ensino secundário. 

 - Abrangência geográfica. 
- Número de escolas 
secundárias visitadas. 
- Número de escolas 
secundárias que visitam o 
IPS. 
- Número de participantes 
na ação dirigida aos 
orientadores vocacionais e 
professores do ensino 
secundário. 

Fonte: elaboração própria 

 

Na perspetiva dos processos é essencial identificar objetivos que possam gerar 

eficiência na execução das atividades internas da instituição. Uma das dificuldades 

identificadas tem a ver com o facto da estrutura da instituição ser demasiado 
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burocrática, contribuindo assim para dificultar os processos de comunicação interna, 

como aliás afirmou o Presidente do IPS, na sua entrevista: “O problema neste momento 

no IPS é a própria hierarquia e o número de decisores envolvidos nas várias atividades. 

A rigidez desta estrutura não nos permite por vezes fazer determinadas ações de 

marketing”. Nesse sentido, um dos objetivos estratégicos deverá ser o de melhorar os 

processos de comunicação interna.  

Tendo em conta a importância, já referida, de divulgar a atividade de investigação, 

desenvolvimento e inovação do IPS, é também imprescindível melhorar os processos de 

comunicação com as empresas e entidades, e de uma forma integrada, uma vez que 

neste momento cada escola tem a sua própria rede de contactos não explorando na 

totalidade as parcerias que podem ser benéficas para as outras escolas. É também 

necessário criar canais de comunicação privilegiados com os media com o intuito de 

promover, de uma forma mais eficaz, todas as atividades da instituição. Na tabela V 

estão descritos os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e as iniciativas para 

esta perspetiva. 

 
 

TABELA V: PERSPETIVA PROCESSOS – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES, METAS E 
INICIATIVAS 

 

PERSPETIVA PROCESSOS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INICIATIVAS METAS  INDICADORES 

Melhorar os 
processos de 
comunicação 
interna 

- Elaborar um plano de 
comunicação interna. 
- Organizar um evento 
direcionado ao público interno. 
- Criar canais de comunicação 
interna eficientes 

- Concluir o plano de 
comunicação interna até ao 
final do ano. 
- Garantir uma elevada 
participação no evento dirigido 
ao público interno. 
- Potenciar os canais existentes 
e conceber um novo produto 
de comunicação interna. 

 - Prazo de conclusão do
plano de comunicação
interna. 
- Número de participantes no
evento dirigido ao público
interno. 
- Inquérito de satisfação
acerca da eficiência dos
canais de comunicação
interna. 

Melhorar os 
processos de 
comunicação com 
as empresas e 
entidades 

- Construção de uma base de 
dados empresarial. 
- Apoiar e participar em 
eventos externos, a convite das 
empresas e entidades da região. 

- Concluir a construção da 
base de dados até ao final do 
ano. 
- Apoiar ou participar em pelo 
menos cinco eventos externos. 

 - Prazo de conclusão da 
base de dados. 
- Número de eventos 
externos em que o IPS 
participa. 

Fonte: elaboração própria 
 
 



 
 

34 
 

TABELA V: PERSPETIVA PROCESSOS – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES, METAS E 
INICIATIVAS (cont.) 

 

PERSPETIVA PROCESSOS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INICIATIVAS METAS  INDICADORES 

Criar canais de 
comunicação 
privilegiados com 
os media  

- Promover a adesão de media 
partners em eventos 
organizados pelo IPS. 
- Promover a publicação de 
artigos ou reportagens nos 
media. 
- Organizar eventos 
direcionados aos media. 

- Garantir a adesão de media 
partners em pelo menos três 
eventos do IPS. 
- Garantir a publicação de pelo 
menos dez artigos ou 
reportagens. 
- Organizar pelo menos três 
evento direcionados aos 
media, por ano. 

 - Número de eventos com 
adesão de media partners. 
- Número de artigos ou 
reportagens publicados. 
- Número de eventos 
direcionados aos media. 

Fonte: elaboração própria 

 

Por último, na perspetiva aprendizagem e crescimento, devem identificar-se aspetos que 

podem estar a ser descurados, mas que a instituição tem capacidade de melhorar ou 

áreas inexploradas. Nesse sentido entende-se que é prioritário elevar o nível de 

satisfação dos funcionários docentes e não docentes elevando consequentemente as suas 

capacidade de trabalho e de envolvimento na consecução da estratégia do IPS. É 

importante também aumentar o número de eventos técnico-científicos no IPS, dando 

assim visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos docentes da instituição. Torna-se, 

ainda, essencial apostar na captação de novos públicos, promovendo a oferta formativa 

avançada, cursos de curta duração e cursos de especialização tecnológica. Na tabela VI 

podemos observar os objetivos estratégicos, as iniciativas, as metas e os indicadores 

definidos para esta perspetiva.  

 
 

TABELA VI: PERSPETIVA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 
INDICADORES, METAS E INICIATIVAS 

 

PERSPETIVA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
INICIATIVAS METAS  INDICADORES 

Elevar o nível de 
satisfação dos 
funcionários 
docentes e não 
docentes 

- Organizar uma atividade de team 
building. 
- Organizar encontros de ideias; 

- Organizar pelo menos 
uma atividade de team 
building, envolvendo um 
elevado número de 
participantes. 
- Organizar um encontro 
de ideias todos os meses. 

 - Número de participantes na
atividade de team building. 
- Número de encontros de
ideias organizados. 

Fonte: elaboração própria 
 
 



 
 

35 
 

TABELA VI: PERSPETIVA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, 
INDICADORES, METAS E INICIATIVAS (cont.) 

 
PERSPETIVA APRENDIZAGEM E CRESCIMENTO 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS METAS  INDICADORES 

Aumentar o 
número de eventos 
técnico-científicos 
no IPS 

- Organizar conferências ou 
seminários nas cinco escolas do 
IPS. 
- Organizar palestras subordinadas a 
temas que estejam a ser 
desenvolvidos e estudados por 
docentes do IPS. 

- Organizar pelo menos 
duas conferências ou 
seminários em cada escola 
do IPS. 
- Organizar pelo menos 
três palestras em cada 
escola do IPS. 

 - Número de conferências e 
seminários organizados em 
cada escola do IPS. 
- Número de palestras 
organizadas em cada escola 
do IPS 

Promover a 
existência de uma 
oferta formativa 
diferenciada, 
consolidando a 
captação de novos 
públicos 

- Fazer publicidade específica para 
formação avançada e cursos de 
especialização tecnológica nos 
media e em meios de comunicação 
de exterior. 

- Captar diferentes públicos para 
participar no Dia Aberto do IPS. 

- Aumentar as inscrições 
nos cursos de formação 
avançada e cursos de 
especialização 
tecnológica. 

- Aumentar o número de 
participantes individuais, 
no Dia Aberto do IPS. 

 - Número de inscrições nos 
cursos de formação 
avançada e cursos de 
especialização tecnológica. 

- Número de participantes 
individuais, no Dia Aberto 
do IPS. 

Fonte: elaboração própria 
 
 

4.2.2. As relações causa-efeito 

As quatro perspetivas do BSC, apesar de dizerem respeito a áreas específicas dentro da 

instituição, não funcionam só por si, o que significa que os objetivos estratégicos 

definidos em cada uma delas irão interligar-se através das relações causa-efeito. Na 

prática significa que a consecução de um determinado objetivo estratégico irá afetar e 

influenciar a forma como se irão alcançar outros objetivos. Por exemplo, ao criar canais 

de comunicação privilegiados com os media (objetivo estratégico da perspetiva 

processos) será mais fácil conseguir afirmar o projeto IPS Solidário (objetivo 

estratégico da perspetiva clientes e stakeholders) e reforçar a divulgação do IPS junto de 

diferentes públicos-alvo, contribuindo assim para o aumento do número de estudantes a 

ingressar por via do concurso nacional de acesso ao ensino superior (objetivo 

estratégico da perspetiva finanças e orçamento) e para a promoção de uma oferta 

formativa diferenciada (objetivo estratégico da perspetiva aprendizagem e crescimento). 

Na figura 5, podemos observar através do mapa estratégico, todas as relações causa-

efeito entre os vários objetivos estratégicos definidos para o GI.COM/IPS. 
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FIGURA 5: Mapa estratégico do GI.COM/IPS e relações causa-efeito 
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CAPÍTULO V | CONCLUSÕES 

Este projecto teve como objetivo a construção de um BSC para o GI.COM/IPS, de 

forma a alinhar os objetivos e ações do gabinete com a estratégia global da instituição. 

Para tal, procedeu-se a uma exaustiva análise documental e à realização de entrevistas 

que permitiram verificar que apesar de, em termos globais, existir uma consciência de 

que é necessário adotar um modelo de gestão mais eficaz para fazer face aos desafios 

atuais, as unidades orgânicas do IPS continuam ainda muito focadas nas suas 

especificidades, tendo alguma dificuldade em tomar decisões com vista ao alcance da 

estratégia global da instituição. Para além disso, as mudanças externas, comuns a todas 

as instituições de ensino superior, e as recentes mudanças a nível da centralização de 

alguns serviços IPS, trouxeram à instituição um clima de descontentamento, 

desmotivação e resistência à mudança. Nesse sentido, torna-se fundamental centrar as 

atenções no público interno do IPS, de forma a elevar os níveis de satisfação e de 

identificação com a estratégia da instituição. É também de notar que, apesar do IPS 

apostar numa oferta formativa de qualidade e de trabalhar em projetos de investigação 

inovadores e de importante relevância, em diferentes áreas, não tem conseguido 

potenciar estes aspetos junto dos seus públicos-alvo e fazer uma eficaz promoção dos 

mesmos. Outro aspeto a referir é que a estrutura rígida que existe atualmente no IPS 

dificulta a comunicação interna e a tomada de decisões. Considera-se, assim, que a 

introdução de uma ferramenta como o BSC, primeiro a nível departamental e depois a 

nível global, seria muito útil no auxílio à criação de um novo estilo de gestão mais 

global, mais transparente, menos burocrático e mais eficaz. O modelo proposto para o 

GI.COM/IPS surgiu como resposta aos objetivos iniciais propostos para este estudo: 

 Relacionar as atividades diárias do GI.COM/IPS com as estratégias de longo 

prazo da instituição: todas as iniciativas propostas estão dentro do âmbito de 
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atuação do serviço e contribuem para a concretização dos objetivos estratégicos 

do IPS. 

 Potenciar a cultura estratégica do IPS junto dos seus vários públicos (internos e 

externos): considera-se que, através da concretização de alguns objetivos 

estratégicos definidos para o GI.COM/IPS, se iria contribuir para potenciar a 

cultura estratégica do IPS junto dos diferentes públicos. 

 Desenvolver uma cultura de melhoria e aprendizagem contínua: a 

implementação do BSC no gabinete iria envolver e incentivar os seus 

funcionários, promovendo uma atitude mais dinâmica e pró-ativa. É 

fundamental que cada trabalhador consiga compreender o intuito das suas tarefas 

diárias e entender a importância do seu contributo para o sucesso global da 

instituição onde se insere. O mapa estratégico ajuda a clarificar todo o processo 

e os objetivos das ações a implementar pelo gabinete.   

Como sucede em qualquer investigação que use o estudo de caso, uma das principais 

limitações tem a ver com o facto de este método não permitir generalizações, ou seja, o 

BSC apresentado foi adaptado à realidade do IPS, não podendo ser aplicado em 

qualquer outra instituição. Uma outra limitação está relacionada com o facto de o estudo 

terminar com a apresentação do modelo de BSC, não contemplando a sua 

implementação e, por conseguinte, não possibilita obter quaisquer conclusões acerca do 

impacto da introdução desta ferramenta no funcionamento da instituição. 

Em investigações futuras seria útil avaliar o impacto da introdução do BSC na rotina do 

GI.COM/IPS. Seria igualmente interessante alargar a utilização desta ferramenta a 

outras unidades e departamentos do IPS e perceber de que forma esse processo afetaria 

o desempenho da instituição no seu todo. 
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Futuramente, poderá também ser oportuno realizar o mesmo estudo noutras instituições 

de ensino superior, de forma a permitir comparar resultados. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

 

FIGURA 2: A PRIMEIRA VERSÃO DO BALANCED SCORECARD 

Fonte: adaptado de Kaplan e Norton, 1992 

 
 
 
 

 

FIGURA 3: BALANCED SCORECARD – A PRIMEIRA EVOLUÇÃO 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton, 1996 
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FIGURA 4: ORGANOGRAMA DO IPS 
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POSICIONAMENTO DO IPS NO PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR EM PORTUGAL 

(CONCLUSÕES DA ANÁLISE EXTERNA) 

 

O Ensino Superior em Portugal está organizado num sistema binário, ou seja, divide-se em dois 

subsistemas: universitário e politécnico. Segundo prevê o artigo 11º da Lei de Bases do Sistema 

Educativo, o ensino universitário “visa assegurar uma sólida preparação científica e cultural e 

proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de atividades profissionais e 

culturais e fomente o desenvolvimento das capacidades de conceção, de inovação e de análise 

crítica” enquanto que o ensino politécnico “visa proporcionar uma sólida formação cultural e técnica 

de nível superior, desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar 

conhecimentos científicos de índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de 

atividades profissionais”. 

Existem atualmente em Portugal um total de 134 instituições de ensino superior, sendo que 35 

pertencem à rede de ensino superior público (15 universidades, 15 institutos politécnicos e 5 escolas 

não integradas), 6 são estabelecimentos militares e policiais de ensino superior e 93 são instituições 

privadas (38 estabelecimentos de ensino universitário e 55 estabelecimentos de ensino politécnico). 

Em termos geográficos, nota-se uma distribuição das universidades públicas, mais concentrada no 

litoral e nos grandes centros urbanos (Lisboa, Porto e Coimbra) ao passo que a distribuição territorial 

dos institutos politécnicos é mais equilibrada, marcando presença em todos os distritos do país.  

 

 
FIGURA 5: MAPA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICO UNIVERSITÁRIO 
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FIGURA 6: MAPA DAS INSTITUIÇÕES D ENSINO SUPERIOR PÚBLICO POLITÉCNICO 
 
 

Os institutos politécnicos desempenham, assim, um papel relevante no desenvolvimento das regiões 

em que se inserem e procuram responder aos desafios específicos dessas zonas formando quadros 

técnicos especializados e promovendo a inovação. Os institutos politécnicos têm também um papel 

fundamental na fixação dos seus estudantes na região em que se inserem, contribuindo assim para a 

diminuição da desertificação de determinadas zonas do país.  

Ao analisarmos os últimos dez anos de ensino superior em Portugal, constatamos que as instituições 

têm-se deparado com grandes desafios devido a mudanças ao nível político, socioeconómico e 

demográfico. Podemos destacar como mudanças mais significativas: 

 O decréscimo do número de nascimentos em Portugal, gerando consequentemente uma 

diminuição do número de candidatos ao ensino superior a longo prazo; 

 Um aumento de vagas e cursos de ensino superior que se traduz num aumento da 

concorrência; 

 A introdução do Processo de Bolonha, que originou reestruturações profundas na oferta 

formativa e gerou oportunidades ao nível da internacionalização das instituições; 

 A aposta do governo na qualificação da população que, através de programas como o 

processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências e os Cursos de 

Educação e Formação de Adultos, gerou um aumento significativo no número de alunos 

matriculados no ensino secundário; 
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 De forma a permitir o acesso ao ensino superior, deste novo público no ensino secundário, 

foi criado o concurso especial de acesso para maiores de 23 anos. Esta alteração veio 

também exigir uma adaptação do funcionamento dos próprios cursos, ajustados às 

necessidades de pessoas com um perfil diferente dos estudantes pós-secundário dos cursos 

científico-humanísticos, profissionais ou tecnológicos; 

 Os cortes no financiamento que obrigam as instituições de ensino superior a reinventarem-

se de forma a continuarem a oferecer formações de qualidade, a apostarem na investigação e 

desenvolvimento, a manter o nível de excelência e a serem atrativas para os diferentes 

públicos-alvo; 

 A diminuição da autonomia das instituições de ensino superior público; 

 O aumento do desemprego que leva consequentemente a uma maior dificuldade na 

integração dos diplomados. 

Apesar da existência de um grande número de estabelecimentos de ensino superior em todo o país, 

se tivermos em conta a área geográfica de atuação do IPS (grande Lisboa e Sul), podemos considerar 

como principais concorrentes as seguintes instituições públicas: Instituto Politécnico de Beja (IPB), 

Instituto Politécnico de Lisboa (IPL), Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarém), Instituto 

Universitário de Lisboa (ISCTE), Universidade do Algarve (UAlg), Universidade de Évora (UE), 

Universidade de Lisboa (UL), Universidade Técnica de Lisboa (UTL), Universidade Nova de Lisboa 

(UNL) e Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL). Tendo em conta a proximidade do 

público-alvo e a oferta formativa disponível, podemos também considerar como concorrentes as três 

instituições de ensino superior privadas a operar no distrito de Setúbal: Instituto Piaget (Almada), 

Instituto Piaget (Vila Nova de Santo André) e Escola Superior de Saúde Egas Moniz (Costa da 

Caparica). 

Ao observarmos os dados relativos ao acesso ao ensino superior nos últimos anos, em particular na 

área geográfica de atuação do IPS e comparativamente aos seus principais concorrentes, podemos 

concluir que a instituição se tem adaptado aos desafios surgidos mas as decisões estratégicas que 

tomar nos próximos anos serão cruciais se quiser posicionar-se num lugar de destaque face à 

concorrência. Entre 2000 e 2011 verificou-se uma diminuição do número total de candidatos ao 
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ensino superior de 11,3%. Se olharmos para o número de candidatos provenientes do distrito de 

Setúbal, a diferença é ainda mais significativa: 43,1%.  

 

TABELA VII: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE CANDIDATOS AO ENSINO SUPERIOR A NÍVEL 
NACIONAL E NOS PRINCIPAIS DISTRITOS DE ATUAÇÃO DO IPS 

DISTRITO ANO 2000 ANO 2011 VARIAÇÃO 2000-2011 
Setúbal 4.073 2.316 - 43,1% 

Beja 722 493 - 31,7% 
Évora 872 746 - 14,4% 
Faro 1.679 1.592 - 5,1% 

Santarém 2.416 1.700 - 29,6% 
total nacional 52.609 46.642 - 11,3% 

Fonte: Adaptado de “Dez Anos de Concurso Nacional: 2000-2009” e “Concurso Nacional de Acesso: 2011 em Números” 

 

Paralelamente ao decréscimo do número de candidatos, o número de vagas disponíveis sofreu 

aumentos consideráveis.  

TABELA VIII: EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NO IPS E PRINCIPAIS CONCORRENTES 
INSTITUIÇÃO  ANO 2000 ANO 2011 VARIAÇÃO 2000-2011 

Esc. Sup. de Enfermagem de Lisboa - 300 - 
Instituto Politécnico de Beja 745 635 - 14,7% 
Instituto Politécnico de Lisboa 1.830 2.488 + 35,9% 
Instituto Politécnico de Santarém 1.008 1.094 + 8,5% 
Instituto Politécnico de Setúbal 1.228 1.332 + 8,4% 
ISCTE – Inst. Universitário de Lisboa 985 1.135 + 15% 
Universidade do Algarve 1.819 1.852 + 1,8% 
Universidade de Évora 1.125 1.121 - 0,3% 
Universidade de Lisboa 3.495 3.920 + 12% 
Universidade Nova de Lisboa 2.630 2.706 + 2,8% 
Universidade Técnica de Lisboa 3.254 3.741 + 14,9% 
total nacional 18.119 20.324 + 12% 
Fonte: Adaptado de “Dez Anos de Concurso Nacional: 2000-2009” e “Concurso Nacional de Acesso: 2011 em Números” 
 
 
A combinação destes dois fatores provocou, naturalmente, uma diminuição nos índices de ocupação, 

entre 2000 e 2009 na maioria das instituições de ensino superior, no entanto, verificou-se um 

aumento dos índices de ocupação de alguns concorrentes, nomeadamente no IPL, na UAlg, na UE e 

na UNL.  

 

TABELA IX: EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DE OCUPAÇÃO DO IPS E PRINCIPAIS CONCORRENTES 
INSTITUIÇÃO  ANO 2000 ANO 2009 VARIAÇÃO 2000-2011 

Esc. Sup. de Enfermagem de Lisboa - 0,86 - 
Instituto Politécnico de Beja 0,68 0,49  
Instituto Politécnico de Lisboa 0,71 0,86  
Instituto Politécnico de Santarém 0,70 0,60  
Instituto Politécnico de Setúbal 0,69 0,65  
ISCTE – Inst. Universitário de Lisboa 0,94 0,81  
Universidade do Algarve 0,68 0,73  
Universidade de Évora 0,77 0,81  
Universidade de Lisboa 0,82 0,77  
Universidade Nova de Lisboa 0,81 0,88  
Universidade Técnica de Lisboa 0,89 0,88  
Fonte: Adaptado de “Dez Anos de Concurso Nacional: 2000-2009” 
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No que diz respeito às preferências dos candidatos verifica-se que os distritos de Lisboa, Porto e 

Coimbra são continuamente os favoritos, devido à concentração de instituições de ensino superior 

nessas zonas geográficas e também pela forte tradição académica. A preferência pelo distrito de 

Setúbal tem vindo a diminuir nos últimos anos (no ano 2000, 1.204 candidatos escolheram o distrito 

de Setúbal para estudar, ao passo que em 2011, o número desceu para 603, um decréscimo de 

47,5%) e em 2011 de todos os candidatos do distrito de Setúbal, apenas 27,3% escolheram o próprio 

distrito para continuar a sua formação. Lisboa é o destino de eleição dos candidatos setubalenses, 

com 61,7% a preferirem esse distrito.  

 

TABELA X: DISTRITOS DE PREFERÊNCIA DOS CANDIDATOS PROVENIENTES DO DISTRITO DE 
SETÚBAL, NO CONCURSO NACIONAL DE ACESSO 2011 

DISTRITO PREFERÊNCIA 2011 DISTRITO PREFERÊNCIA 2011 
Aveiro 0,26% Lisboa 61,7% 
Beja 0,86% Portalegre 0,60% 

Braga  0,26% Porto 0,91% 
Bragança 0,13% Santarém 0,86% 

Castelo Branco 0,73% Setúbal 27,3% 
Coimbra 0,86% Viana do Castelo 0% 

Évora 2,80% Vila Real 0,1% 
Faro 1,68% Viseu 0,05% 

Guarda 0% Açores 0% 
Leiria 0,90% Madeira 0% 

Fonte: Adaptado de “Concurso Nacional de Acesso: 2011 em Números” 

 

Relativamente às preferências dos candidatos quanto ao subsistema de ensino é notória a preferência 

pelo sistema universitário tendo, inclusivamente, aumentado o número de candidatos com essa 

preferência. Em 2000 58,5% dos candidatos preferiram estudar numa universidade, percentagem que 

aumentou em 2011 para 67%.  

Em termos de quota de mercado, o IPS detinha no ano letivo 2010/2011 apenas 5,2%, face aos seus 

principais concorrentes. A UTL era a instituição com maior quota de mercado (20%), seguida da UL 

(18,1%), da UNL (14,3%) e do IPL (12%). Mais uma vez aqui se verifica a tendência dos candidatos 

em optar por instituições localizadas em Lisboa.  
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Quota de mercado do IPS, face aos principais concorrentes, no ano letivo de 2010-2011 

 
Fonte: adaptado de “Vagas, Inscritos e Diplomados no Ensino Superior – julho 2011” 

 
 
Como é possível verificar pelos dados analisados, existe uma enorme mobilidade dos alunos do 

distrito de Setúbal para o distrito de Lisboa, facto que se poderá dever a diversos fatores, como a 

falta de conhecimento e esclarecimento dos alunos das escolas secundárias em relação à oferta 

formativa do IPS e pelo facto dos candidatos continuarem a revelar uma grande tendência para 

preferir estudar no ensino universitário, em detrimento do ensino politécnico, apesar de se notar uma 

falta de conhecimento acerca das principais características dos dois subsistemas de ensino. 

Por outro lado, um estudo de notoriedade efectuado no início de 2012, mostra-nos que a instituição 

ainda é pouco reconhecida em determinadas zonas do distrito de Setúbal, nomeadamente no Barreiro 

onde funciona uma das suas escolas superiores, o que pode também explicar a tendência dos 

estudantes em escolher instituições de ensino superior fora do distrito. Em termos de áreas de estudo, 

e de potencial crescimento das escolas superiores do IPS, a área da Saúde parece estar na preferência 

dos candidatos enquanto que a área da Educação tem vindo a perder preferência, sendo um sinal para 

um reajustamento da oferta formativa nessa área. Se considerarmos que o boca-a-boca é a melhor 

forma de divulgar o IPS, a aposta no marketing interno será essencial para que cada vez mais 

pessoas transmitam uma boa imagem da instituição, assim como a abertura da instituição à 

comunidade. 
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FIGURA 7: BALANCED SCORECARD – MODELO ADAPTADO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

Fonte: adaptado de Pinto, 2009 

 
 
 
TABELA XI: DESCRIÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO DO GI.COM 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRINCIPAIS FUNÇÕES 

Institucional e Protocolo 
- promover a comunicação interna na instituição; 
- organizar cerimónias e visitas oficiais. 

Relações Públicas e Promoção 

- trabalhar o relacionamento com as escolas secundárias; 
- apoiar a organização de atividades científicas, culturais 
e sociais; 
- fomentar a participação de ações no exterior. 

Marketing 

- gerir campanhas publicitárias; 
- gerir o material de merchandising;  
- elaborar e implementar planos estratégicos de 
comunicação e marketing. 

Editorial / Assessoria de Imprensa 

- elaborar comunicados de imprensa; 
- gerir o relacionamento com os órgãos de comunicação 
social;  
- produzir conteúdos para divulgação nos diferentes 
suportes. 

Webdesign/Programação 
- atualizar e gerir os conteúdos no portal IPS; 
- dinamizar as redes sociais;  
- produzir materiais gráficos para a web. 

Comunicação Gráfica 
- gerir a imagem e a identidade gráfica do IPS, com o 
objetivo de assegurar a coerência em todo os materiais 
produzidos. 

Comunicação Audiovisual 
- realizar reportagens em fotografia e vídeo; 
- prestar assistência técnica aos auditórios;  
- produzir conteúdos audiovisuais. 
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GUIÕES DAS ENTREVISTAS 
 

 
Entrevistado | Prof. Doutor Armando Pires, Presidente do IPS 
 
1. De acordo com o programa de ação da sua candidatura a Presidente do IPS, em 2009, foram 

definidos três eixos estratégicos: formação e aprendizagem; investigação, desenvolvimento 
e inovação e relacionamento com o exterior, aos quais associou medidas concretas de ação. 
Passados 3 anos, qual o balanço que faz das ações desenvolvidas? 

 
2. Se hoje tivesse de apresentar um novo plano de ação, mudaria/acrescentaria algum eixo 

estratégico? 
 
3. Qual a estratégia que tem sido utilizada para garantir o envolvimento dos funcionários 

docentes e não docentes, no desenvolvimento das medidas de ação? 
 
4. Ao nível do marketing, quais são os objetivos que se pretende atingir? 
 
5. Como está a ser feita a monitorização das ações das várias unidades do IPS, com vista a 

perceber o alinhamento destas com os objetivos estratégicos da instituição? Com que 
frequência? 

 
 
 
Entrevistado | Dra. Cristina Patacas, Coordenadora do Gabinete de Imagem e Comunicação do 
IPS (GI.COM-IPS) 
 
1. Em 2009, por ocasião da sua candidatura a Presidente do IPS, o Prof. Armando Pires 

apresentou um programa de ação baseado em 3 eixos estratégicos: formação e 
aprendizagem; investigação, desenvolvimento e inovação e relacionamento com o exterior 
Em termos de estratégia de marketing, e à luz dos eixos estratégicos definidos, quais 
considera ser os principais objetivos a atingir? 
 

2. Que ações estão a ser desenvolvidas pelo GI.COM-IPS para atingir os objetivos definidos? 
 

3. Que indicadores considera relevantes para avaliar as ações de marketing, dinamizadas pelo 
GI.COM? 

 
4. Como será feita a monitorização das ações? Com que frequência? 

 
5. Como pensa que se poderá otimizar a articulação entre o GI.COM e as Unidades Orgânicas 

do IPS, a fim de alcançar um melhor alinhamento estratégico? 
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Entrevistados:  
- Prof. Doutor Nuno Pereira, Diretor da ESTSetúbal/IPS  
- Profª. Doutora Joana Brocardo, Diretora da ESE/IPS 
- Prof. Doutor José Gaivéo, Diretor da ESCE/IPS 
- Profª. Otília Dias, Diretora da ESTBarreiro/IPS 
- Profª. Fernanda Pestana, Diretora da ESS/IPS 
 

 
1. Em 2009, por ocasião da sua candidatura a Presidente do IPS, o Prof. Armando Pires 

apresentou um programa de ação baseado em 3 eixos estratégicos: formação e 
aprendizagem; investigação, desenvolvimento e inovação e relacionamento com o exterior. 
À luz dos eixos estratégicos definidos, quais considera ser os principais objetivos a atingir 
na escola que dirige? 
 

2. Que ações estão a ser desenvolvidas, com vista à concretização dos objetivos estratégicos 
do IPS? 

 
3. Ao nível do marketing, que ações considera mais pertinentes implementar no IPS e, em 

particular na escola que dirige? 
 

4. Na sua opinião existe uma articulação eficaz entre as ações de marketing do IPS e as 
especificidades de cada escola? Se não, qual achas que é a melhor forma de articular essas 
ações com as várias unidades orgânicas? 

 
5. De que forma considera que deve ser feita a monitorização das ações de marketing 

previstas? Com que frequência? 
 
 
 
NOTA: por questões de confidencialidade não foram incluídas as transcrições das entrevistas 
neste anexo. No entanto, poderei disponibilizar as mesmas, se assim for solicitado. 


