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Introdução
Numa economia global e competitiva, as organizações devem demonstrar capacidade de
lidar com a mudança, estar munidas e apetrechadas com ferramentas que promovam a
sua competitividade e as auxiliem nos negócios.
Gerir uma organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, indústria ou
serviços, de pequena ou grande dimensão é um desafio para qualquer gestor!
Desde sempre os grandes mestres da gestão e organização, investigaram e desenvolveram
temas e ferramentas de apoio aos negócios das organizações.
Atualmente, os gestores deparam-se com uma série de questões: como otimizar a minha
empresa? como reduzir custos? como envolver os nossos colaboradores e parceiros na
construção de uma empresa mais sustentável?
Este guia pretende ser um instrumento a utilizar na implementação de uma ferramenta de
gestão, designada por Balanced Scorecard, conhecida no meio académico e empresarial
pelo acrónimo BSC, para pensar o futuro do negócio e fazê-lo no presente.
Segundo os seus autores, Kaplan e Norton (1996), as organizações utilizam esta
ferramenta para:
 Clarificar e atualizar a sua estratégia;
 Comunicar a sua estratégia ao longo da organização;
 Alinhar objetivos individuais e departamentais com a estratégia;
 Relacionar metas e objetivos estratégicos a longo prazo com orçamentos anuais;
 Identificar e alinhar iniciativas estratégicas;
 Revisão periódica da performance que permitam aprender e melhorar a estratégia.
De referir que, este guia foi elaborado no âmbito de uma das atividades do projeto
Competitividade Responsável (CR), um dos projetos âncora da APCM (Associação Pólo de
Competitividade da Moda). O projeto CR visa potenciar as sinergias existentes entre
empresas industriais e instituições das fileiras têxteis, vestuário e calçado, contribuindo
para a sua sustentabilidade e competitividade à escala mundial.
Este guia foi elaborado com o apoio de Nuno Queirós, licenciado em Economia, pela
Faculdade de Economia do Porto (1983), pós graduado em Economia Europeia pela
Universidade Católica Portuguesa (1988) e MBA em Gestão de Operações Comerciais,
também pela Universidade Católica Portuguesa (1998/99), especialista na temática da
gestão, incluindo o BSC, com experiência na implementação da ferramenta em diversas
empresas portuguesas.
O guia é de fácil leitura e compreensão e destina-se essencialmente a gestores de PME
(pequenas e médias empresas) do setor têxtil e do vestuário, podendo ser utilizado
também por todos aqueles que queiram obter informação sobre BSC.
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1- Enquadramento do tema
1.1- Conceitos sobre BSC
Balanced Scorecard é uma ferramenta de gestão e planeamento estratégico aplicável a
diferentes setores de atividade (indústria e serviços) e a diferentes tipologias de
organizações, privadas ou públicas, não lucrativas ou lucrativas, em todo o mundo.
Permite alinhar as atividades de negócio com a visão e a estratégia da organização,
melhorar a comunicação interna e externa e permite a monitorização da performance da
organização face aos objetivos estratégicos definidos.
A ferramenta foi desenvolvida pelo professor Robert Kaplan da Harvard Business School e
David Norton, presidente do Instituto Nolan Norton, em 1990, na sequência de um estudo
efetuado em algumas das maiores empresas americanas, sobre os modelos de avaliação
da performance das organizações.
As conclusões do estudo efetuado foram sintetizadas por Kaplan e Norton, em forma de
artigo em 1992, “The Balanced Scorecard – Measures That Drive Performance”, publicado
na Harvard Business Review1. Este artigo refere o testemunho de várias empresas em que
os sistemas de medição do desempenho das suas organizações são desajustados,
reconhecendo que a implementação do BSC seria uma mais-valia na medição da
performance de uma organização.
Apesar da ferramenta se ter desenvolvido na década de 90, já na década de 50, a General
Electric e os gestores já utilizavam um conceito similar Tableau de Bord.
Em 1993, os mesmos autores publicaram um outro artigo “Putting the balanced scorecard
to work”, apresentando o modo como várias empresas americanas implementaram o
Balanced Scorecard.
Em 1996, Kaplan e Norton apresentaram o Balanced Scorecard como sistema de gestão
estratégico no artigo “Using the balanced scorecard as a strategic management system”,
em que os gestores podem associar ações no presente para estabelecer objetivos para o
futuro. Pouco tempo depois desta publicação, os artigos foram transformados em livro, em
setembro de 1996, pela Harvard Bussiness School Press, após um maior estudo e
aperfeiçoamento.
Os mesmos autores têm publicado vários livros sobre o tema, incentivando os gestores a
utilizarem a ferramenta como instrumento para a formulação da sua estratégia e
implementação efetiva.
O conceito BSC foi selecionado pelos editores da Harvard Business Review, como uma das
práticas de gestão mais revolucionária nos últimos 75 anos. O Dr. Norton foi uma das
personalidades mais votadas como um dos pensadores mais influentes em matérias de
gestão pelo Sun Top Media's “Thinkers 50” em 2007. Norton and Kaplan foram
recentemente distinguidos com o título de "Champion of Workplace Learning and
1

Em janeiro/fevereiro 1992, há 20 anos.
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Performance Award (2008)", pela ASTD (American Society for Training & Development Sociedade Americana para a formação e desenvolvimento) 2.
Deste modo, houve uma evolução do conceito BSC que inicialmente era uma medição de
desempenho organizacional e atualmente é considerada como uma ferramenta de gestão
da mudança, na qual os colaboradores têm papel crucial no sucesso da aplicação da
mesma.
O BSC foi testado e implementado, em múltiplas organizações, com resultados
significativos. Hoje é muito utilizado na América do Norte e Austrália. Na Europa, é mais
conhecido nos países nórdicos e em Portugal é aplicado com sucesso em mais de uma
centena de empresas3.
Segundo Norton e Kaplan (1996), o BSC permite que os gestores olhem o negócio em 4
perspetivas diferentes:





perspetiva financeira – como é os nossos acionistas nos vêem?
perspetiva dos clientes – como é que os clientes nos vêem?
perspetiva dos processos internos – quais os processos de negócio em que temos
de ser excelentes?
perspetiva de aprendizagem e crescimento – como podemos melhorar e criar valor?

A avaliação do negócio nestas perspetivas fornece aos gestores das organizações,
informação de desempenho do negócio, complementando indicadores financeiros
tradicionais com indicadores de performance relativos aos clientes, aos processos internos
e às atividades de aprendizagem e crescimento conduzindo à melhoria.
É de notar que o termo balanced implica
que todas as perspetivas devem estar em
equilíbrio.

Perspetiva
Crescimento e
aprendizagem

Perspetiva
financeira
Perspetiva
Clientes

Perspetiva Processos
Internos

Figura 1 - Perspetivas em equilíbrio

2

http://hbr.org/authors/kaplan-norton, acedido em 2012/03/24
3 Revista Qualidade em Saúde, nº 10 abril/junho 2004, “Balanced scorecard – ferramenta de apoio à gestão
estratégica”, Nuno Queirós
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Caraterizando cada uma das perspetivas:


Perspetiva Financeira

A análise de indicadores financeiros é corrente nas organizações, contudo se analisada
isoladamente, é inadequada para orientar e avaliar a estratégia da empresa num ambiente
competitivo e global.
A perspetiva financeira tem uma dupla função:


indicar se a estratégia delineada, a sua implementação e execução estão a
contribuir para os resultados estabelecidos;
 servir de meta principal para os objetivos e medidas das outras três perspetivas.
Os indicadores financeiros não agregam valor à empresa, isto é, não melhoram a
satisfação dos clientes, a qualidade dos produtos e serviços, o lead time e a motivação dos
colaboradores, entre outros fatores.
Os indicadores financeiros apenas retratam factos passados e que atualmente não são
suficientes para gerir um negócio, dado o atual panorama económico e global, revelandose assim necessária a monitorização de outros indicadores de outras fontes, como por
exemplo clientes, fornecedores, colaboradores, tecnologia, inovação. Contudo são
essenciais na aplicação da ferramenta, se balanceados com os indicadores das outras
perspetivas, numa relação de causa/efeito.


Perspetiva dos Clientes

O perfil dos clientes ao longo do tempo tem mudado consideravelmente. Os consumidores
tornaram-se mais exigentes, estando sempre atentos a alguns fatores que condicionam a
compra, sendo de destacar: prazo, qualidade (cumprimento de especificações técnicas e
valor proporcionado ao cliente), serviço após a venda e preço.
Considera-se no fator prazo, não só o tempo de resposta a uma solicitação de um cliente
mas também o prazo para lançar novos produtos ou produtos inovadores no mercado.
No fator qualidade contempla-se a ausência de defeitos, ou seja, um produto/serviço de
qualidade deve atingir ou superar as especificações do pedido, seja produto ou serviço.
Engloba também o modo como os produtos ou serviços da empresa criam valor para os
clientes.
No serviço após a venda, está subjacente a capacidade da organização para apoiar o
cliente, seja no tratamento de reclamações seja na resolução de problemas técnicos ou
outros relacionados com o produto ou serviço.
O preço (custo) é cada vez mais valorizado e dependendo do nicho de mercado/produto
pode ser fator decisivo para compra, pelo que as organizações deverão competir em
segmentos de mercado cujas margens sejam mais atrativas.
Deste modo, é imprescindível criar valor para o cliente, sendo o valor a combinação de
vários fatores, incluindo atributos dos clientes (prazo, especificações do produto, preço, e
outros), a relação com o cliente (comunicação e marketing, serviço após a venda) e ter
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uma boa imagem perante o cliente através de credibilidade, competência de forma a
conduzir à fidelização dos clientes.
Neste sentido, é fundamental identificar os requisitos e atributos dos clientes, responder às
suas necessidades, criar uma relação com o cliente fidelizando-o. Não basta satisfazer as
necessidades, é importante superar as expetativas e criar valor para competir num mundo
cada vez mais globalizado.


Perspetiva dos Processos Internos de negócio

De forma a satisfazer as necessidades dos clientes e superar as suas expetativas, é
fundamental centrar a atenção na cadeia de valor, isto é, o conjunto de atividades e
processos internos que conduzem à diferenciação, pelo que devem estar otimizados e
sintonizados para obter essa diferenciação.
Nesta perspetiva incluem-se os processos de inovação, os processos de operações,
processos gestão de clientes e serviços após a venda, dos reguladores e da sociedade,
como formas de agregar valor aos produtos e/ou serviços, na visão do cliente, pelo que a
organização deve identificar claramente os processos críticos que criam valor para o
cliente. Serão nesses processos críticos que devem ser investidos esforços que conduzam à
diferenciação, sendo atualmente a inovação um fator diferenciador.


Perspetiva da Aprendizagem e crescimento

Esta perspetiva é fundamental, sendo a base para obter resultados nas restantes
perspetivas.
A aprendizagem e o crescimento das organizações é obtido através de:





capital humano – recursos humanos com as competências e as qualificações
alinhadas aos desafios que se colocam constantemente;
capital de informação/sistemas de informação (TIC) – redes e sistemas de
informação, bases de dados que permitem desenvolver o negócio, gerir os
conhecimentos e a partilha dos mesmos e
capital organizacional – liderança, trabalho de equipa, cultura organizacional,
alinhando os objetivos, valores, missão e outros.

Atualmente, a competitividade de uma organização, para além de outros fatores, assenta
na capacidade da mesma se adaptar às constantes alterações, devendo ter recursos
humanos, técnicos e tecnológicos capazes de dar resposta aos clientes e ao mercado.
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Graficamente, apresentamos na figura seguinte a relação entre as 4 perspetivas que estão
intimamente ligadas à visão e estratégia4::

Figura 2 - Relação das 4 perspetivas com a visão e estratégia
Tal como o nome refere,
efere, é importante garantir o equilíbrio balanceado das 4 perspetivas,
perspe
para que uma organização atinja o sucesso, estando todas as perspetivas interligadas.
É de referir que esta ferramenta de gestão permite alinhar comportamentos em toda a
estrutura organizacional, isto é, desde a Gestão de Topo que define a visão até aos
colaboradores operacionais que seguem as orientações dos gestores. É olhar o futuro, a
visão estratégica, o destino,, para o implementar n
no
o presente, estabelecendo objetivos
estratégicos, metas, iniciativas
iativas e indicadores que conduzam à concretização da visão,
visão em
todos os níveis hierárquicos. É também um modelo de gestão que permite às organizações
clarificar a sua visão estratégica
ca e convertê
convertê-la num plano de ação.
Para Kaplan e Norton (2000), as organizações necessitam de ferramentas para comunicar
a sua estratégia e os processos e sistemas que a ajudam a implementar a mesma, sendo
os mapas estratégicos a principal fer
ferramenta de apoio.
Os mapas estratégicos dão aos colaborador
colaboradores
es uma visão de como as suas funções estão
ligadas aos objetivos globais da organização, capacitando
capacitando-os
os para um trabalho de forma
coordenada,
enada, colaborativa que conduza à obtenção dos obje
objetivos fixados/negociados pela
gestão do negócio.

4

Nuno Queirós- Documentação Sessão Técnica, CITEVE, outubro 2011
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Os mapas proporcionam uma representação visual dos objetivos críticos da organização e
a relação de causa efeito, e que permitem conduzir à melhoria do desempenho e dos
resultados do negócio.
Os mapas estratégicos mostram a ligação causa efeito e relação entre os vários objetivos
estratégicos, e que, em conjunto levam à obtenção dos resultados desejados.
De forma abrangente, os mapas estratégicos mostram como uma organização pode
converter as suas iniciativas, utilizando os recursos para obter resultados tangíveis.
Um mapa estratégico permite a uma organização descrever e ilustrar, em linguagem clara
e genérica, os seus objetivos, indiciadores, metas e as iniciativas ou os planos de ações
para os implementar.

1.2- Vantagens da aplicação da ferramenta BSC
As empresas podem ganhar dinheiro sem o BSC? Claro que sim, mas não é a mesma
coisa. Com o BSC os negócios são condutores do destino que escolheram. Sem o BSC
serão apenas passageiros de destinos escolhidos por outros. Existem vantagens evidentes
da aplicação da ferramenta, das quais enumerámos as seguintes:
 obter uma visão abrangente da organização, avaliando globalmente o seu
desempenho, e a integração de objetivos de curto e longo prazo, bem como a
integração de indicadores financeiros e não financeiros;
 planear no presente olhando para o futuro, gerindo os recursos da organização
(humanos, técnicos, tecnológicos, financeiros e outros), determinados pelas visão
estratégica;
 ser uma ferramenta agregadora de informação das 4 perspetivas, tendo em conta a
visão e missão de uma organização, permitindo uma leitura clara dos objetivos
estratégicos e da relação causa efeito;
 envolvimento, alinhamento, participação e contribuição dos colaboradores de todos
os níveis da organização, na obtenção dos objetivos do negócio.

1.3- Aplicação da ferramenta no STV
Sendo o BSC uma ferramenta já testada e implementada em organizações de todo o
mundo, em vários setores, e apesar do seu potencial, em Portugal é utlizada, apenas por
um reduzido número de empresas.
Podemos verificar no quadro seguinte e pelo estudo realizado em 2004, numa amostra de
250 maiores e melhores de vários setores e dimensões, que ainda existem cerca de 58%
das organizações que não conhecem a ferramenta e que conhecem mas nunca tiveram
contacto com a ferramenta.
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Estado de implementação
do BSC

Número de empresas

Percentagem

Conhecem o BSC mas nunca
tiveram contacto com esta
ferramenta

38

44,7

Não conhecem o BSC

11

12,9

5

5,9

16

18,8

Já foram dados os primeiros passos
a nível de implementação
Possuem um BSC
Já utilizaram mas abandonaram-no
Esperam implementá-lo
futuramente
Total

4

4,7

11

12,9

85

100

Quadro 1- Estado de implementação do BSC
Fonte: Patrícia Quesado, Tese de dissertação, março 2005, página 232
No setor têxtil e do vestuário (STV) de acordo com a sessão técnica realizada, no CITEVE,
em 15 de outubro de 2011, numa amostra de 16 empresas do STV, e com base num
questionário elaborado apresentamos os seguintes dados:
Grau de definição da Estratégia, missão, visão e valores
No quadro 2, verificamos que mais de 50% dos inquiridos consideram que a sua
organização tem definida a estratégia, a missão, a visão e os valores, sendo a estratégia
aquela que apresenta menor grau de definição nas empresas.

Nº de respostas

Grau de definição na empresa
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Sem resposta
Não definido
Definido
Estratégia

Missão
Visão
estratégica

Valores da
organização

Quadro 2- Grau de definição da missão, visão, valores e visão estratégica
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Grau de divulgação da estratégia, missão, visão e valores
No quadro 3, em relação ao grau de divulgação, podemos verificar que, de modo geral, a
estratégia, a missão, a visão e os valores são divulgados na organização, sendo a visão
estratégica aquela que menos é transmitida aos colaboradores.

Nº de respostas

Grau de divulgação na empresa
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Sem resposta
Não divulgado
Divulgado pela organização

Quadro 3- Grau de divulgação da missão, visão, valores e visão estratégica
Grau de relevância das Perspetivas para a organização
No quadro 4, e no que se refere ao grau de relevância das diferentes perspetivas para a
organização, é de referir que dependendo da atividade da organização inquirida, poderá
ser mais ou menos relevante, sendo de destacar que as perspetivas clientes, financeira e
processo internos aparecem com maior grau de relevância para a obtenção do sucesso do
negócio. Por outro lado, a perspetiva dos recursos humanos aparece com grau de
relevância menor, sendo de realçar que cada vez mais esta deve ser aprimorada para
obter a inovação e a diferenciação. Certamente por questões de desconhecimento da
ferramenta, existiram respostas a considerar que a perspetiva não era aplicável.

Página 11 de 45
junho de 2012

Guia de Apoio à Implementação do BSC no Setor
Têxtil e do Vestuário (M6d)
By Citeve

Grau de relevância de cada perspetiva para a empresa
16
14
Nº de respostas

12
Não aplicável

10
8

Nada relevante

6

Pouco relevante

4
Muito relevante
2
0
Financeira

Clientes

Processos
internos

Recursos
humanos

Infraestruturas

Sistemas de
informação

Quadro 4- Grau de relevância das diferentes perspetivas para as empresas

Existência de indicadores em cada perspetiva
No quadro 5, podemos verificar que a grande maioria das empresas inquiridas dispõe de
indicadores relativos à componente financeira e rentabilidade, sendo estes muitas vezes o
barómetro da empresa. É de ressalvar que, para a perspetiva aprendizagem e crescimento
(recursos humanos, gestão de recursos físicos e gestão das tecnologias de informação),
não existem indicadores nas 16 empresas inquiridas.

Existência de indicadores, metas e iniciativas em cada perspetiva
16
14

Nº de respostas

12
10
8

sem resposta

6

Não existem indicadores

4

Existem indicadores

2
0
financeiros e valor para o
cliente e sua
de
rentabilidade satisfação

eficência e
ficácia dos
processos
internos da
organização

gestão dos
recursos
humanos

gestão de
recursos
fisicos

de gestão das
tecnologias
de
informação e
comunicação

Quadro 5- Existência de Indicadores em cada perspetiva do BSC
Deste modo, verificamos que as empresas do STV, poderão adotar esta ferramenta de
modo a obter importantes contributos para a sua gestão.
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2- Como aplicar a ferramenta de gestão BSC?
Sendo o BSC uma ferramenta de gestão que pode ser aplicada em organizações de
diferentes setores de atividade e dimensão, as empresas do setor têxtil e do vestuário
também poderão aplicar a mesma.
A decisão de aplicação da ferramenta da gestão é da responsabilidade da Gestão de Topo,
direção executiva, gerência ou outra designação, que deve ser o motor da mudança, pois a
implementação de qualquer ferramenta de gestão estratégica implica criar/alterar a cultura
organizacional, que para ser bem sucedida deve ter o envolvimento e participação ativa da
Gestão de Topo.
O BSC começa por ser um projeto (com uma data de início e uma data de fim), para ser
em velocidade cruzeiro, um processo integrado no modelo de gestão do negócio, isto é, o
BSC passa a ser utilizado como instrumento de apoio à gestão e ao negócio, integrado com
outras ferramentas de gestão.
Como projeto, inicia-se com a decisão da Gestão de Topo em implementar a ferramenta.
Ao focar a estratégia no negócio, os princípios a desenvolver são os seguintes:




Mobilizar, função da competência exclusiva do líder, vendendo a ideia/utilidade
da ferramenta;
Traduzir a visão estratégica em ações, em objetivos, indicadores, metas e
iniciativas (planos de ação)
Alinhar os comportamentos individuais, funções também da competência do
Gestão de Topo e da equipa do projeto (se tiver sido nomeada pelo Gestão de
Topo), sendo importante atribuir uma nova função na empresa o SMO (Strategic
Management Office)5, com novas atribuições e responsabilidades.

Estes três princípios iniciais são típicos da fase do projeto de desenvolvimento e
implementação do projeto. Concluída esta, os dois princípios finais da focalização da
estratégia no negócio (motivar e governar) são essenciais na consolidação e integração da
ferramenta nos processos de gestão, sintetizados no quadro seguinte:

5

Detalhes sobre as responsabilidades desta função no item 2.3.4- Implementação e Acompanhamento deste guia
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Princípios

Mobilizar

Competências

 Formar, educar
para um novo
modelo de
governance

Traduzir Alinhar





 Defender,
formar e
vender o
modelo (novo)
de governance




Players

Definir e Clarificar
a Visão.
Fazer os mapas
estratégicos.
Alinhar com os
Scorecards
Funcionais e
departamentais
Vencer as
resistências
Induzir novos
Comportamentos

Motivar Governar









Gerir as iniciativas
estratégicas
Motivar o dono da
obra
Alinhar/Clarificar
prémios
Desenvolver o Capital
humano.
Validar / Sedimentar o
novo modelo de
governance
Obter Resultados

Gestão de Topo

Gestão de Topo (CEO)

Gestão de Topo (CEO) +

(CEO)

+ Equipa de Projeto

SMO

Quadro 6- Princípios a desenvolver na implementação do BSC
Assim, é fundamental definir uma equipa que enfrente a aplicação do BSC como um novo
desafio não como um obstáculo à evolução da organização. Embora não haja uma única
metodologia de aplicação desta ferramenta, apresentam-se as várias etapas a seguir:

2.1 - Diagnóstico Estratégico
Para a aplicação da ferramenta é essencial identificar o ponto de partida, isto é, identificar
claramente a posição, em termos estratégicos. Para isso, deve ser elaborado um
diagnóstico estratégico.
Em que consiste o diagnóstico estratégico? O que significa estratégia?
Estratégia é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, seja em contexto político,
académico ou empresarial.
No mundo académico já alguém a definiu como um conceito multidimensional e
situacional, o que dificulta uma definição precisa. Tem origem na palavra grega strategos,
que se define como a arte do general, o que significa que é uma questão do pescoço para
cima de cabeça, ao mais alto nível. Equivale que, nas empresas, é uma responsabilidade
da Gestão de Topo ao mais alto nível, seja Administrador/Gerente/Diretor
Executivo/Diretor Geral ou outra designação.
Mas, o que é a estratégia? Sem dúvida, não há uma definição consensual ou convergente.
Na literatura e no mundo académico há quase tantas definições, quantos os seus autores.
Contudo, existe uma convergência relativamente a dois aspetos da estratégia:

Página 14 de 45
junho de 2012

Guia de Apoio à Implementação do BSC no Setor
Têxtil e do Vestuário (M6d)
By Citeve





As empresas e os negócios são inseparáveis do meio que as envolve, quer seja o
transacional (onde e a quem compra e vende) quer seja contextual (quem pode
influenciar o negócio para além das relações comerciais de compra e da venda, por
exemplo a legislação e, mais lato, o estado). A envolvente impõe restrições e
ameaças aos negócios, mas abre também janelas de oportunidade que podem
alavancar os negócios.
A estratégia tem a ver com o futuro das empresas e dos negócios, o que determina
a complexidade e incerteza da estratégia. Sendo o futuro incerto, as decisões
estratégicas envolvem sempre um grau maior ou menor de risco.

No sentido de organizar uma definição de estratégia, um professor canadiano, Mintzeberg
teorizou, nos cinco P, uma definição muito interessante, eclética e abrangente da
estratégia: definiu-a com 5 P. Tem estratégia quem:


tem um Padrão de Comportamento: um padrão de comportamento é um
conjunto de ações consistentes no tempo, intencional (formulada antes da ação) ou
não. Este conjunto de ações demonstra, nos comportamentos uma ideia para o
sucesso do negócio, uma estratégia, o que equivale a um conjunto de ações
6.,
consistentes no tempo que apresentam resultados



tem estratégia quem tem uma Posição: o que equivale no terreno, procurar uma
posição na arena competitiva. Este conceito é importado da arte da guerra e indica
uma localização do negócio na sua envolvente. Uma posição conquista-se pela
adaptação às condições da envolvente. Se for sustentável assume-se como posição
dominante.



tem estratégia quem tem uma Perspetiva: um modo de perceber o mundo ou a
teoria do negócio, a forma como fazemos as coisas. Geralmente não é escrita
(como no plano), é informal e pode apenas estar na cabeça da Gestão de Topo (ou
do empresário). Esta definição de estratégia é típica dos negócios emergentes,
onde não existe um plano.



tem estratégia quem tem um Plano: ação intencional para lidar com uma situação
(formal, escrita, intencional, baseada numa visão mecanicista do mundo, onde se
pode prever tudo), como uma direção, um guia, um caminho. A estratégia como
plano é típica dos negócios maduros em que o plano pretende transportar o futuro
para o presente.

•

tem estratégia quem tem um Ploy: jogada para enganar um concorrente, truque,
sinal em que a ameaça é o objetivo.

6

Um exemplo para ajudar a clarificar a definição. Para aumentar as vendas, uma loja, por iniciativa do marketing
lança uma campanha de promoções. Os resultados foram animadores. Na estação seguinte, a gestão decide
implementar idêntica iniciativa. Os resultados desta nova iniciativa confirmam a nova campanha de promoções.
Há um conjunto de ações consistentes no tempo, o que é uma estratégia.
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Das 5 definições anteriores, qual delas se aproxima do negócio que gere? Com certeza
encontrará uma. Mais informal, menos trabalhada, mais visionária, intuitiva e inovadora
(como perspetiva, típica de negócios emergentes) ou formal, institucionalizada, escrita
(como plano, típica de negócios maduros).

2.2- Como definir a estratégia?
Se a estratégia tem a ver com o futuro, falar de estratégia é falar do futuro, do amanhã,
daquilo que não conhecemos porque ainda não aconteceu, é falar do possível, do provável,
do desconhecido, o que representa um enorme desafio verdadeiramente estratégico.
Mas olhamos para o amanhã, a partir do hoje. Qualquer trajeto tem sempre um ponto de
partida (hoje) e um ponto de chegada (amanhã/futuro). A problemática (e os processos)
estratégica pode ser resumida na figura seguinte:

Hoje, Diagnóstico

Futuro, Estratégia

O diagnóstico da posição ou auditoria da situação atual é
o ponto de partida de qualquer processo de planeamento.
A variável tempo faz o resto. Qual o horizonte temporal
da estratégia?
__ / 201_
Hoje, Diagnóstico

___ / 201_?
Futuro, Estratégia

Figura 3: qual a nossa direção?
O diagnóstico estratégico faz-se no reconhecimento das forças7 e das fraquezas internas.
Olhar para fora, para a envolvente, e perceber os sintomas das potenciais oportunidades8
e ameaças. A ferramenta estratégica mais adequada é análise SWOT9 (ou FOFA - Forças
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), o pode ser fundamentada nas definições de
estratégia como perspetiva e como padrão de comportamento.

7

Uma força pode ser uma vantagem competitiva (algo que a empresa tem e os concorrentes não têm), um fator
de diferenciação no jogo concorrencial que determina uma rentabilidade superior aos dos seus concorrentes. Algo
que a empresa faça bem, que aumente a sua competitividade;
8
Uma oportunidade é uma força ambiental (exógena, que a empresa não controla) que pode favorecer a
estratégia (ou a ação estratégica) desde que conhecida e aproveitada satisfatória e rentavelmente, enquanto
perdurar.
9
Strenghts; Weaknesses; Opportunitties; Threats. (Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças)
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A estratégia como perspetiva, utilizando a ferramenta SWOT e trabalhando o
radar do negócio
A ferramenta SWOT é dominante nos últimos 50 anos, sendo uma das mais educativas,
pragmáticas e conhecidas ferramentas de gestão estratégica com o objetivo de pensar o
futuro dos negócios e das organizações.
É um modelo prescritivo, em que a estratégia é uma receita, que após o diagnóstico das
forças e das fraquezas (na vertente interna) e das oportunidades e das ameaças (na
vertente externa) prescreve a estratégia UDAC:
•

Use as suas forças e Derrube as suas fraquezas.

•

Aproveite as Oportunidades e Combata as ameaças.

Uma das principais críticas ao modelo centra-se na questão de pensar antes e fazer depois.
A subjetividade é outra das fortes limitações do modelo, que pode ser muitas vezes uma
opinião, uma leitura enviesada da realidade.

A estratégia como padrão de comportamento
As empresas existem, têm clientes e produtos, vendem e negociam em diferentes
mercados. Ganham dinheiro. E não tem estratégia?
A sua empresa tem uma estratégia? A estratégia não é só futuro. As empresas, como as
pessoas, extraem lições do seu passado, dos resultados das ações que empreenderam. A
estratégia é a consistência no comportamento, intencional ou não.
Procure responder às questões seguintes:
1. O que correu bem no passado?
2. Quais as razões do sucesso?
3. Que ações apresentaram resultados significativos?
A resposta às questões anteriores, se consistentes no tempo, é a estratégia do seu
negócio.

A estratégia como posição, trabalhando o Jogo da Aranha
O diagnóstico estratégico faz-se ainda no poder negocial (capacidade para impor
comportamentos com quem se negoceia) quer a montante (com os fornecedores) quer a
jusante (com os clientes)10. O modelo das 5 forças de Porter é a ferramenta mais utilizada
para diagnosticar o jogo concorrencial, o que pode ser fundamentado na definição de
estratégia como posição, trabalhando o jogo da aranha pode determinar-se a posição
setorial do negócio.

10

Um exemplo evidente é impor/exigir o pagar a pronto.
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O jogo da aranha pretende dar visualização gráfica à relação entre as cinco forças11 e
determinar assim a atratividade do sector. Setores protegidos por barreiras à entrada
(também classificados como os de bens transacionáveis) são setores de maior interesse
para os investidores e de maior rentabilidade. Porter considera que a posição competitiva
de qualquer negócio, deve ser avaliada pela dupla de efeitos seguintes:


o efeito indústria12 (em que setor estamos?): quais as principais forças e a
qual a pressão competitiva de cada uma delas.



o efeito posicionamento (que posição ocupo no setor?): baixo preço ou
diferenciação como estratégias genéricas.

A posição relativa das cinco forças determina a rentabilidade média do sector; de
rentabilidade superior, se a relação de forças for favorável; de menor rentabilidade, se a
relação for desfavorável ao negócio.
O principal contributo é a importância da análise setorial; o setor é o principal fator
estratégico de enquadramento do negócio, da estrutura competitiva em que se opera e a
principal força estratégica.

A envolvente, trabalhando o Olho Estratégico
É uma ferramenta de diagnóstico estratégico
de avaliação da envolvente13 ao negócio, num
campo de visão alargado de 180º. O campo
da visão é muito nítido no centro (visão
central) e de muito menor nitidez na periferia
(visão periférica).
A visão periférica é, como na visão humana,
menos nítida, difusa e, por isso, de mais
difícil monitorização. O campo da visão
externo (fora das barreiras organizacionais
internas) e excluindo a visão central é a
periferia.

Figura 4- Visão central e visão periférica

11

Numa escala referenciada com 4 categorias: muito forte, forte, média e baixa; a escala é enviesada à direita e
parece ser adequada para avaliar a pressão competitiva das forças.
12
Indústria é a tradução literal do inglês industry que significa setor. Não confundir com atividade industrial.
13

O ambiente não é um conceito abstrato. É o conjunto de indivíduos, grupos e organizações que estão fora da
fronteira das organizações e que influenciam e são influenciadas por ela. O que significa uma delimitação
(fronteira) entre a empresa (ambiente interno, ou o comportamento organizacional) e o exterior (ambiente
externo) ou envolvente.
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A visão periférica é assim a propriedade da visão perceber (ver) o que está fora do foco
principal da visão.
Ao monitorizar a periferia, cada negócio deve identificar os agentes económicos com quem
interage e identificar aqueles que constituem a zona quente. São estes que devem ser
sistematicamente monitorizados, como exemplos são os clientes (atuais ou potencias), os
concorrentes (atuais e potenciais), a tecnologia, a imprensa especializada, feiras e
eventos, etc…
A principal característica na periferia são os sinais fracos (os sinais que estão fora do foco
principal da visão). Acontecimentos surgidos nas áreas mais remotas do seu negócio, são
muitas vezes sinais de oportunidades ou ameaças escondidas que podem vir a ter um
impacte profundo na sua empresa (publicação de legislação noutro setor, o meu
concorrente a sondar o meu cliente, etc.). Porém, para aproveitar essas oportunidades e
contornar essas ameaças, tem de continuamente detetar, interpretar e agir em função de
sinais remotos.
Neste fluxo permanente do negócio com a envolvente emerge um tipo de sinal que tem
sido objeto de pesquisa recente no mundo académico, o sinal fraco (porque é vago e
difuso) 14.
Um sinal fraco (sem utilidade para a ação) pode dar origem a um sinal de alerta precoce
(com utilidade para a ação) (signe d’alert precoce sap). De facto, as organizações buscam,
na envolvente, sinais fortes, significativos. Assim, um sinal fraco num dado momento pode
não ter importância, mas num contexto político, económico ou legal pode dar pistas do que
vai acontecer e assim as organizações devem estar alertas aos sinais fracos. Deste modo,
é fundamental detetar os sinais fracos que podem situar-se na visão periférica.
O olho estratégico é um exame à visão para testar a visão periférica das organizações, e
foi desenvolvida Day & Schoemaker 15. Esta ferramenta pode ajudar as organizações a
olhar em várias direções, para além do foco principal e poderá ajudar a identificar o
momento de ir noutra direção. 16.
Periferia não é uma coisa simples, não se trata de previsões, mas de antecipação e
vigilância para fora das barreiras organizacionais (internas), uma capacidade especial de
liderança especialmente necessária em tempos de mudança, sendo uma fonte importante
para a inovação.
Os sinais fracos são ambíguos (difíceis de perceber, contraditórios e conflituantes),
incertos (indiciam acontecimentos que se podem concretizarem ou não) e antecipativos
(porque indiciam algo que não aconteceu ainda no tempo e no espaço).
Enquanto complementar da visão central ou estratégica, o conceito, se sistemático e
organizado, serve para o negócio monitorizar a zonas quentes, antecipando eventos (sinais
de alerta precoce) e gerindo antecipadamente, acontecimentos futuros.

14

Weak signals: Ansoff today; Futures (2012); www.elsevier.com/locate/futures

15

DAY, George; Schoemaker, Paul. Peripheral vision: sensing and acting on weak signals. Long Range Planning.
Elsevier ltd, v.37, n. 2, p. 117-121, abril 2004 em http://www.sciencedirect.com/science?_
16
. Day, George; Schoemaker, Paul. Driving Through the Fog:Managing at the Edge; Long Range Planning 37
(2004) 127–142 em http://www.sciencedirect.com/science?_
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A ferramenta olho estratégico avalia, quer as capacidades, quer as necessidades do
negócio, num questionário com 44 itens, numa escala de 1 a 717.
As respostas determinam uma posição do negócio, em quatro quadrantes:


Dois quadrantes de equilíbrio entre as necessidades e as capacidades assim
caracterizados:
Focalizada (visão estreita com uma envolvente estável)
Vigilante (visão alargada, num conjunto integrado de competências e/ou
tecnologias, que não podem ser imitadas.



Dois quadrantes em desequilíbrio entre as necessidades e as capacidades,
caracterizando-se seguidamente:
Neurótico, em que as capacidades são superiores às necessidades, o que
equivale a uma sobrecarga sensorial onde existem capacidades redundantes.
Vulnerável, em que as capacidades são inferiores às necessidades, o que
equivale a oportunidades que podem ser desperdiçadas e pontos negros que
podem, no limite, serem mortais para o negócio.

As posições de desequilíbrio exigem ações corretivas tendentes ao equilíbrio da
monitorização da periferia do negócio. O posicionamento dos resultados da ferramenta
nestes dois quadrantes é um sinal de alerta precoce para o negócio.

2.3- Pensar o futuro: as escolhas estratégicas
2.3.1- Missão, Visão e Valores
Pensar o futuro deve fazer parte da agenda de qualquer organização, de forma a garantir a
continuidade do negócio com sucesso.
Para garantir a continuidade do negócio com sucesso, é importante não esquecer as
necessidades e expetativas dos clientes e contemplar as mesmas na missão, visão,
valores, políticas, estratégias e projetos, quer de curto prazo, quer de longo prazo18
Apresentamos de seguida os conceitos relativos à missão, visão e valores, como se
aplicam e podem ser implementados.

17
18

Day, George; Schoemaker, Paul. Scanning Periphery. Harvard Business Review, novembro 2005
Juran& Godfrey, 1998
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O que é a Missão?


A razão da existência da organização num contexto empresarial e do seu negócio e
atividade.



Associada e contemplada muitas vezes nos sistemas de gestão da qualidade como
ponto de partida para a definição dos processos da organização.

Como se faz?


Uma missão deve dar resposta às questões:
 Em que negócio atuamos?
 Quais são os nossos clientes?
 Qual o propósito da existência da organização?



Deve ter palavras-chave, claras, concisas, de acordo com negócio e atividades da
organização.



Deve refletir as práticas e o negócio.



Deve ser disseminada/divulgada por toda a organização.



Definida pela Gestão de topo, podendo envolver equipa multidisciplinar para obter
diferentes perspetivas e ver como cada um define a missão do local onde trabalha.

Para que serve?


Alinhar comportamentos por toda a organização de modo a garantir que todos
conhecemos os nossos clientes e o que fazemos.



Demonstrar aos vários stakeholders o comprometimento da Gestão de Topo na
condução do negócio.

Exemplos


Tricotagem: Tecer ideias e Produtos



Confeção de vestuário de proteção: Proteger o seu corpo



Tinturaria: Dar cor à moda



Têxteis Lar: A sua casa é bonita connosco

Quadro 7 – Missão e sua implementação
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O que é a Visão?


O que queremos ser e onde queremos estar num futuro próximo

Como se faz?


Definir o que queremos ser avistando o que está para além da curva ou do
horizonte, fazendo uma reflexão estratégica e baseada no diagnóstico estratégico.



Identificar o estado de excelência, performance em que queremos estar e
focalizado a médio e longo prazo, incluindo quais as competências chave que são
imprescindíveis à concretização do nosso negócio



Utilizar palavras-chave, claras, concisas que relembrem aos colaboradores, de
forma permanente, o queremos ser, marcando o posicionamento num futuro
próximo.



Deve ter em conta a envolvente externa em que a organização opera. Exemplomercado interno versus externo, os mercados que quer competir (exemplo nichos
de mercado ou produção em massa), e sempre focalizada no cliente e no nosso
negócio/área de atividade.



Ter visão central e periférica, isto é, ter visão concentrada no negócio e em toda a
envolvência, sejam concorrentes, financiadores, entidades e associações do setor
têxtil e de vestuário, assim como entidades de outros setores em função dos
objetivos que queremos atingir, consultando estudos e tendências dos setores alvo
e a nível mundial, a nível micro e macro.



Deve ser disseminada/divulgada por toda a organização.

Para que serve?


Alinhar comportamentos por toda a organização, proporcionando que todos
contribuam para um objetivo comum.



Permite antecipar e antever, com base em indicadores externos e da envolvente
a necessidade de definir ou redefinir a mudança de negócio que permita responder
às exigências dos nossos clientes e mercados.

Exemplos


Tricotagem: Estar no top five do mercado europeu em malhas de alto desempenho



Confeção de vestuário proteção: Ser líder ibérico na proteção do seu corpo



Tinturaria: Ser reconhecida como uma tinturaria verde



Têxteis Lar: Ser uma referência no mercado no design e conforto

Quadro 8 – Visão e sua implementação
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O que são valores?


É um conjunto de crenças em que a organização acredita e se rege nos seus
negócios, condiciona e promove determinados comportamentos e atitudes para
com os seus parceiros.

Como se faz?


Mais do que um conjunto de palavras, deve ser algo que nos identifica e para isso
deve-se efetuar uma reflexão sobre o modo como conduzimos o nosso negócio,
quais os comportamentos temos tido com os nossos parceiros.



Utilizar palavras concisas, claras e que estejam de acordo com a cultura
organizacional e modo de atuação nos últimos anos de existência da organização e
que nos diferencia dos outros.



Devem ser definidos por equipa multidisciplinar e com posicionamento
diferenciado, para permitir avaliar qual a cultura organizacional, cruzando
diferentes perspetivas e modos de olhar a organização.



Devem ser comunicados aos colaboradores.



A Gestão de topo deve dar o exemplo da aplicação dos valores que assumiu
perante os seus colaboradores e parceiros.

Para que servem?


Alinhar comportamentos e atitudes em toda a organização, muitas vezes ligadas à
ética e à responsabilidade social corporativa.



Promove o espírito de coesão e cultura organizacional, permitindo que todos
tenham em conta a sua conduta de forma similar e coerente com as suas políticas
e estratégias.

Exemplos









Honestidade
Rigor
Prontidão
Credibilidade
Iniciativa
Confiança
Criatividade
Comprometimento

Quadro 9 – Valores e sua implementação

Página 23 de 45
junho de 2012

Guia de Apoio à Implementação do BSC no Setor
Têxtil e do Vestuário (M6d)
By Citeve

2.3.2- O Mapa estratégico – as 4 perspetivas
Para operacionalizar a visão estratégica, é fundamental colocar de forma clara e objetiva
qual a nossa estratégia e podemos considerar que definir estratégia é projetar o futuro
definindo o caminho a percorrer com base num estado atual.
Interessa assim definir os conceitos e aplicação dos mapas estratégicos.

O que é o Mapa Estratégico do negócio?


Documento síntese do BSC numa única folha de papel que descreve (e comunica)
a estratégia de uma forma criativa, simples, consistente e clara.



Descreve o modo como uma organização cria valor, através da ligação dos
objetivos estratégicos e suas interações causa/efeito.



É um conjunto de hipóteses entre o hoje, a posição atual e o futuro, o amanhã.

Para que serve?


Promover entendimento e clarifica a estratégia em toda a organização.



Encorajar o maior envolvimento e comprometimento de todos com a estratégia.



Alinhar os investimentos em pessoas, tecnologia e capital organizacional que
maximizem o negócio e os processos internos.



Permitir a utilização mais eficiente dos recursos.



Clarificar a estratégia e comunica-a aos colaboradores.



Identificar de forma explícita a proposta de valor dos clientes.



Desenvolver e rever a estratégia a diferentes níveis organizacionais.

Quadro 10 – Mapa Estratégico e sua aplicação
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Como fazer um mapa estratégico?
O mapa estratégico sendo um documento que permite transmitir o futuro do nosso
negócio, é fundamental ser claro e objetivo, que permita a qualquer membro da
organização identificar os objetivos estratégicos para atingir a nossa visão, num médio e
longo prazo.
Assim, consideramos fazer um mapa estratégico é uma ação de gestão, que deve reunir
um conjunto de informações, quer de natureza interna quer da sua envolvente bem como
de competências adequadas e com poder de decisão. Merece reflexão por parte dos
membros da equipa de gestão, seja mais restrita ou mais abrangente.
Não existe uma receita para a sua elaboração, contudo não podemos esquecer que
estamos a definir um caminho com base no diagnóstico estratégico no qual utilizamos
ferramentas de gestão, tais como a análise SWOT, o olho estratégico e o jogo da aranha,
que nos permite identificar qual o nosso posicionamento, sendo um ponto de partida para
a nossa estratégia, sem menosprezar a visão e posicionamento que queremos alcançar.
Assim, podemos considerar os seguintes passos:


Análise dos atributos e requisitos dos nossos stakeholders, em particular dos
nossos clientes, colaboradores e identificar quais os processos internos críticos
para satisfazer esses requisitos

Figura 5- Atributos dos nossos stakeholders
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Identificação dos atributos chave que proporcionam a satisfação ou insatisfação dos
nossos clientes, como por exemplo,

prazo de
entrega
preço

inovação

condições de
pagamento

Satisfação
dos clientes

acompanhamento
técnico

apresentação
de novos
produtos

desempenho
técnico do
produto

Figura 6- Atributos chave


Definição e elaboração do mapa.

Tendo em conta os 2 passos anteriores, os resultados do diagnóstico estratégico e a visão
estratégica, é elaborado o mapa estratégico que contempla objetivos estratégicos
necessários para cumprir os requisitos dos clientes.
O mapa contempla objetivos estratégicos para as 4 perspetivas. Por regra, são 4
perspetivas, contudo a organização poderá considerar mais perspetivas, em função da
importância dessa perspetiva para a obtenção da sua visão.
Na identificação dos objetivos estratégicos é fundamental ter em conta a cadeia de valor e
como podemos proporcionar valor aos nossos clientes, tal como se verificar na figura
seguinte.
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Figura 7: Mapa Estratégico
Fonte: “Strategy Maps, Converting Intangible Assets Into Tangible Outcomes”, 2004
Robert S. Kaplan and David P.Norton, Soundview Executive Book Summaries
Deste modo, a definição dos objetivos estratégicos deve ter em conta a proposta de valor
para o nosso cliente. Assim, cada organização dependendo do subsetor a que pertence e o
seu posicionamento na cadeia de valor ao cliente, deve reforçar os seus objetivos
estratégicos em cada uma das perspetivas.
Apresentam-se exemplos de mapas estratégicos que poderão auxiliar as organizações do
STV na aplicação do mapa estratégico.
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Tricotagem:

PERSPETIVA

FINANCEIRA
(Capturar valor)
(Ganhar Dinheiro)

Missão: Tecer ideias e Produtos
Visão: Estar no top five do mercado europeu
em malhas de alto desempenho
Aumento da faturação
em produtos de maior
valor acrescentado

Aumentar o
volume de
negócios

Aumentar a satisfação dos nossos
clientes (relação qualidade preço, prazo
de entrega, desempenho do produto)

CLIENTES

Criar relação

(Vender Valor)

PROCESSOS
INTERNOS
(Criar e sustentar
Valor)

APRENDIZAGEM
E CRESCIMENTO

Antecipar as
necessidades dos
nossos clientes

Competências
adquiridas

Desenvolvimento
de novos
produtos

Parcerias com
fornecedores

Capacidade de
retenção dos
Colaboradores

Cumprimento de
requisitos legais
aplicáveis

Desenvolver parcerias
com detentores do
know-how

(Uma equipa; Um
sonho)

Quadro 11- Exemplo Mapa Estratégico para tricotagem
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Tinturaria e Acabamentos

PERSPETIVA

Missão: Dar cor à moda
Visão: Ser reconhecida como uma tinturaria verde

FINANCEIRA
(Capturar valor)
(Ganhar Dinheiro)

CLIENTES

Rentabilizar as
Margens Brutas nos processos
de fibras de algodão e misturas

Crescimento das
Vendas

Cumprimento do caderno
de encargos do cliente
(qualidade produto e
prazo)

Ser reconhecida pelo
contributo para a
redução da pegada
ecológica

(Vender Valor)

PROCESSOS
INTERNOS

Atualizar parque
tecnológico e
processos de fabrico

(Criar e sustentar
Valor)

APRENDIZAGEM
E CRESCIMENTO

Desenvolver
competências e
polivalências

Criar
processos dos
3R

Parcerias com
fornecedores
com credenciais
verdes

Desenvolvimento de
CRM (Customer
relationship
management)

Liderar na
cocriação de
valor

Desenvolver
sinergias
organizacionais

(Uma equipa; Um
sonho)

Quadro 12- Exemplo Mapa Estratégico para tinturaria e acabamentos
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Têxteis Lar

Missão: A sua casa é bonita connosco
PERSPETIVA Visão: Ser uma referência no mercado no design e
conforto
FINANCEIRA
(Capturar valor)
(Ganhar Dinheiro)

Aumentar o nível de
satisfação dos Clientes
(Caderno encargos:
Design e Conforto)

CLIENTES
(Vender Valor)

PROCESSOS
INTERNOS

Cumpriment
o dos prazos
de entrega.

Aumentar a
notoriedade da marca

Flexibilizar as Ordens de
produção (pequenas
séries; Prazos de
Entrega)

(Criar e sustentar
Valor)

Conquistar
/segmentar
novos clientes

Antecipar as
necessidades
dos clientes

Inovação e
Reengenharia
dos Processos
Críticos

Reforçar a marca

APRENDIZAGEM
E CRESCIMENTO
(Uma equipa; Um
sonho)

Garantir a sustentabilidade
do negócio
ROE(*) e EBITDA (**)

Vender mais
Exportar mais

Atrair e reter
talentos
estratégicos

Aumentar o grau de
satisfação dos
Recursos Humanos

Integrar as Tecnologias
de Informação e
Comunicação na cadeia
de abstecimento

Quadro 13- Exemplo Mapa Estratégico para têxteis lar
(*)Return On Equity (Retorno sobre o Patrimônio)
(**)Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Lucros antes de juros,
impostos, depreciação e amortização)
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Confeção de vestuário proteção

PERSPETIVA

FINANCEIRA
(Capturar valor)
(Ganhar Dinheiro)

CLIENTES
(Vender Valor)

PROCESSOS
INTERNOS

Missão: Proteger o seu corpo.
Visão: Ser líder ibérico na proteção do seu corpo.

Crescimento da
margem liquida
média

Redução de
gastos

Cumprimento dos cadernos de
encargos (qualidade de produto
e prazo de entrega)

Criar parcerias com
fornecedores

Ser referência no
vestuário de proteção

Desenvolvimento de
vestuário térmico

Reestruturar canal
de distribuição

(Criar e sustentar
Valor)

APRENDIZAGEM
E CRESCIMENTO

Aumentar o nível de
satisfação dos Recursos
Humanos

Desenvolvimento de
Tecnologias de Informação e
Comunicação

(Uma equipa; Um
sonho)

Quadro 14- Exemplo Mapa Estratégico para confeção de vestuário proteção
É importante que os mapas estratégicos definam claramente os objetivos estratégicos que
são cruciais para atingir a visão da organização.
É de salientar que a elaboração dos mapas estratégicos deve envolver uma equipa
alargada e multidisciplinar com competências e conhecimentos que potenciem a
identificação dos objetivos estratégicos e sempre alinhados com a visão da organização.
Para além de definirmos o mapa estratégico, é fundamental estabelecer uma relação
causa/efeito entre os vários objetivos estratégicos, de forma a interpretar o mapa de baixo
para cima e de cima para baixo, isto é, identificar quais os objetivos estratégicos que estão
relacionados entre si. Apresenta-se um exemplo da ligação e interação dos objetivos
estratégicos para a tinturaria.
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PERSPETIVA

FINANCEIRA
(Capturar valor)
(Ganhar Dinheiro)

CLIENTES
(Vender Valor)

PROCESSOS
INTERNOS
(Criar e sustentar
Valor)

APRENDIZAGEM
E CRESCIMENTO

Missão: Dar cor à moda
Visão: Ser reconhecida como uma tinturaria verde

Rentabilizar as
Margens Brutas nos
processos de fibras de
algodão e misturas

Crescimento das
Vendas

Cumprimento do caderno
de encargos do cliente
(qualidade produto e
prazo)

Atualizar parque
tecnológico e
processos de
fabrico

Desenvolver
competências e
polivalências

Ser reconhecida pelo
contributo para a
redução da pegada
ecológica

Criar
processos
dos 3 R

Parcerias com
fornecedores com
credenciais verdes

Desenvolvimento de
CRM (Customer
relationship
management)

Liderar na
cocriação de
valor

Desenvolver
sinergias
organizacionais

(Uma equipa; Um
sonho)

Quadro 15- Exemplo interação entre os vários objetivos estratégicos – Relação
causa/efeito- tinturaria
Este mapa estratégico, pode ser interpretado do seguinte modo (exemplo para um ponto
do mapa):
De cima para baixo:
Para obter crescimento das vendas será criando valor para os meus clientes através do
cumprimento do cadernos de encargos do cliente e através do reconhecimento pelo
contributo para a redução da pegada ecológica.
Para conseguir cumprir o caderno de encargos do cliente, teremos de ter processos
internos para sustentar o valor, atualizando o parque tecnológico e processos de fabrico,
assim como liderar na cocriação de valor.
Para atualizar o parque tecnológico e processos de fabrico, teremos de desenvolver
competências e polivalências dos colaboradores.
De baixo para cima:
Para a empresa crescer e aprender teremos de desenvolver sinergias organizacionais, que
permitirá criar parcerias com fornecedores com credenciais verdes, assim como permitirá
liderar na cocriação de valor. Estabelecendo parcerias com fornecedores com credenciais
verdes, seremos reconhecidos pelo contributo para a redução da pegada ecológica, que
permitirá crescer as vendas.
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2.3.3 – O
estratégicas

ScoreCard,

as

Metas

e

as

Iniciativas

Tão importante como definir os objetivos estratégicos, os indicadores para os monitorizar,
as metas a atingir e as iniciativas estratégicas necessárias à sua implementação e avaliar
se estamos no caminho certo, é envolver e motivar os colaboradores permanentemente
para a obtenção da meta/desempenho desejado. Muitas vezes, é necessário derrubar
barreiras organizacionais e atitudes para que todos entendam que é objetivo ir na mesma
direção, podendo ser necessário mudar as mentalidades, fomentando o lema um por todos
e todos por um.

Visão
Estratégica

Mapa
Estratégico
OBJECTIVOS

Scorecard
Indicadores

Mapa

Indicadores

Metas

Iniciativas

Figura 8- Atitude comportamental e visão estratégica
Podemos utilizar o seguinte mapa, para cada objetivo, identificando claramente os
indicadores a utilizar, de forma a avaliar se tivemos ou não sucesso, qual a meta a atingir
bem como as iniciativas a implementar para concretizar o objetivo.
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Objetivos
O que fazer para
implementar
a nossa visão?

Indicadores
para controlar
o sucesso ou
insucesso

Metas
o nível de
empenho
necessário

Iniciativas
o como?

Figura 9- Plano de Ação
Apresentam-se alguns exemplos de aplicação de objetivos estratégicos no STV com base
nos exemplos atrás apresentados. É de ressalvar que estes mapas podem ser
complementados com informação adicional sobre equipas de trabalho e orçamento previsto
para a realização das iniciativas.
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Tricotagem:

Objetivos
O que fazer para
implementar
a nossa visão?
- Aumentar a
satisfação dos
nossos clientes
(relação qualidade
preço, prazo de
entrega,
desempenho do
produto)

-Desenvolvimento de
novos produtos

Indicadores

Metas

para controlar
o sucesso ou
insucesso

o nível de
empenho
necessário

Resultado do
VOC (Voice of
customer )

80%

N.º de
produtos novos
comprados
pelos clientes

2

Iniciativas
o como?

-Elaborar inquérito
-Selecionar Clientes
-Enviar e rececionar
respostas
-Tratar os resultados
-Analisar e
estabelecer ações de
melhoria
-Realizar a avaliação
da satisfação dos
clientes com
periodicidade anual

-Estruturar gabinete
de desenvolvimento
- Criar campanha de
comunicação
-Criar
equipa
de
trabalho

Quadro 16- Plano de Ação para dois objetivos estratégicos da tricotagem
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Tinturaria e Acabamentos

Objetivos
O que fazer para
implementar
a nossa visão?
Crescimento das
Vendas

Liderar na
cocriação de valor

Indicadores
para controlar
o sucesso ou
insucesso

Taxa de
crescimento das
vendas ( Vendas
do ano n/ Vendas
ano n-1)-1

Vendas anuais de
produtos com
aplicação de
nanomateriais

Metas
o nível de
empenho
necessário

+10% ( ano n)
+15 % (ano n+1)
+20 % (ano n+2)

15% das vendas
(ano n)
+25 % das vendas
(ano n+1)
+35 % das vendas
(ano n+2)

Iniciativas
o como?

-Vender 1,5
milhões em malhas
com tratamento
antimicrobiano
- Negociar planos de
vendas de 5 milhões
de euros anuais
com lideres da
distribuição
comunitária/marca

- Reforçar
parcerias com
entidade sdo
sistema
cientifico
tecnológico
(SCT) no ano n

Quadro 17- Plano de Ação para dois objetivos estratégicos da tinturaria e acabamentos
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Têxteis Lar

Objetivos

Indicadores

O que fazer para
implementar
a nossa visão?

para controlar
o sucesso ou
insucesso

Aumentar a
notoriedade da marca

Grau de
notoriedade
da marca

Atrair e reter
talentos
estratégicos

-% de recursos
estratégicos (nº
recursos
estratégicos/
total de
recursos)*100
- Antiguidade
média dos
recursos
estratégicos

Metas
o nível de
empenho
necessário

60 (Ano n)
70 (Ano n+2)

+15% ( ano

n)
+20 % (ano n+1)
+25 % (ano n+2)

5 Ano n)
6 (Ano n+1)
7 (Ano n+2)

Iniciativas
o como?

-Selecionar e
contratar
agência de
comunicação
empresarial
-Aprovar
orçamento e
realizar
campanha de
comunicação

- Classificar os
recursos
estratégicos
- Desenvolver
sistemas de
avaliação
individual do
desempenho
- Criar 10
estágios
profissionais
com
universidades de
referência no
ano n

Quadro 18- Plano de Ação para dois objetivos estratégicos têxteis lar
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Confeção de vestuário de proteção

Objetivos
O que fazer para
implementar
a nossa visão?
Crescimento da
margem líquida
média

Redução de
custos

Indicadores
para controlar
o sucesso ou
insucesso
Margem líquida
média

Metas
o nível de
empenho
necessário

+2% face ao
atual

((Custos fixos
(ano n)-Custos
fixos (ano n1))/custos ano n1))*100

- 3.5% do
ano n-1

((Custos variáveis
(ano n)-Custos
variáveis (ano n1))/custos (ano n1))*100

- 1.5%
ano n-1

do

Iniciativas
o como?

- Negociar preços com
fornecedores de
malhas técnicas e de
valor acrescentado
- Equacionar
parcerias com
fornecedores da
região para minimizar
custos de logística
-Diminuir os stocks de
malhas técnicas em
1%
- Eliminar pagamento
das horas
extraordinárias no
setor costura
- Maximizar a
manutenção
preventiva dos
equipamentos de
forma a minimizar as
avarias

Quadro 19- Plano de Ação para dois objetivos estratégicos da confeção de vestuário de
proteção

É de referir que o número de indicadores a ser considerado no balanced scorecard varia
em função da organização, que deve estar focada na estratégia de forma a garantir o seu
sucesso. Existem especialistas que apontam para um número entre 20 a 25 indicadores
distribuídos pelas 4 perspetivas.19.
No quadro seguinte são apresentados indicadores gerais que poderão ser utilizados nas
diferentes perspetivas nas organizações do STV:

19

Tese de mestrado de José Luis Santos Pereira, ISCTE, novembro 2005
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Perspetiva
Financeira

Exemplo de indicadores gerais aplicáveis ao STV
Rendibilidade dos ativos
Incremento das vendas (em quantidades e euros)
Redução de custos (em euros)
Retorno do investimento (Return On Investiment)
Rendibilidade por unidade vendida/kg produzido
Margem bruta da gama de produtos XXXX

Clientes

% Quota de mercado na gama de produtos XXXX
Nº de clientes com volume de faturação superior a yy euros
Satisfação dos clientes (% de clientes com grau satisfação superior a
80%)
Valor da marca (euros)
Grau de fidelização dos clientes ( nº de anos a comprar à empresa)

Processos
Internos

(Vendas de novos produtos / vendas globais) x100)
Tempo desde o desenvolvimento e lançamento de novos produtos (em
meses)
Custos inerentes à inovação (em euros)
Taxa de defeituosos (em quantidades)=(Nº total de defeitosos/total
produzido)*100
Prazo de produção (em dias)
Prazo de entrega de pedidos (em dias)
Rotação das existências ( em semanas)

Aprendizagem
e crescimento

Motivação e satisfação dos colaboradores
Nº de Sugestões e ideias para o aumento das receitas e do desempenho
da organização
Nº. de horas de Formação
Grau de qualificação dos colaboradores (% de colaboradores com
licenciatura e mestrado)
Investimento em sistemas de informação (em euros)
Rotatividade do pessoal (nº de saídas/nº de entradas)
Produtividade (volume de vendas/por colaborador; Volume de
vendas/quantidades vendidas);
Nº de parceiros (clientes e concorrentes) para ampliar os negócios
Antiguidade do pessoal (nº médio de anos de permanência na empresa)

Quadro 20 – Exemplo de indicadores utilizados no BSC
Fonte: adaptado de Tese de dissertação Patricia Quesado, março 2005
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É fundamental complementar os mapas com a identificação de recursos necessários à sua
concretização, sejam financeiros ou recursos humanos, permitindo assim gerir com mais
eficácia e eficiência os objetivos estratégicos.

2.3.4- Implementação e Acompanhamento
Não basta definir os mapas estratégicos com equipas multidisciplinares e deixá-los na
gaveta, é necessário operacionalizar, colocar no terreno, mudando mentalidades,
derrubando barreiras, estando subjacentes os princípios que referimos no ponto 2 –
mobilizar, traduzir e alinhar bem como motivar e governar.
Chegada à fase de colocar no terreno o mapa estratégico elaborado, é necessário
dinamizar e nasce uma nova função na empresa o SMO (Strategic Management Office),
braço direito e suporte da Gestão de topo (líder), que tem como missão assegurar e
monitorizar a evolução dos indicadores e concretização dos objetivos.
Como projeto, a função de suporte ao líder poderá ser a equipa de projeto (project team) e
esta cessa as funções concluída a fase do alinhamento dos comportamentos funcionais,
departamentais e individuais.
Como processo, a função de suporte ao líder, é diferente porque as atribuições e
competências são diferentes. E quais são as novas funções? Em 2005, num artigo
publicado na Harvard Business Review, os autores do BSC explicitam-nas em dois grupos:
1º Grupo (o nuclear)


Manter a dinâmica do scorecard: recolha e tratamento



Alinhar toda a organização



Rever/atualizar a estratégia



Facilitador

2º Grupo (o desejável)


Pensar a estratégia do negócio: visão (central e periférica)



Comunicar a todo o negócio os objetivos estratégicos



Controlar as iniciativas
Quadro 21- Funções do SMO

A integração da estratégia na estrutura/organigrama do negócio, exige uma nova função,
ao mais alto nível da organização. O líder pode delegar, noutro administrador o pelouro da
estratégia ou num adjunto.
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Nas estruturas organizacionais mais reduzidas, o 1º grupo das atribuições (nuclear) pode
ser assumido pela função financeira ou pela direção da qualidade por ter a ver mais com
os fluxos de informações que alimentam os scorecards funcionais ou mesmo individuais.
Relativamente ao 2º grupo (o desejável), a experiência indica que deve ser assumido pelo
Gestor de Topo (Gerente, administrador, diretor executivo ou outro), ou por alguém
próximo do líder (Diretor geral, Assessor ou outro), sendo de destacar que neste grupo é
realizado o exercício puro e duro da definição da direção estratégica e do controlo das
iniciativas estratégicas.
Assim, é fundamental o acompanhamento das iniciativas e dos indicadores definidos nos
mapas estratégicos, sendo muitas vezes construído o “semáforo” com o conjunto dos
indicadores que são monitorizados pelo SMO, cuja função primordial é avaliar o grau de
cumprimento das iniciativas e grau de cumprimentos dos indicadores. Poderão ser
utilizados instrumentos ou ferramentas informáticas que facilitam a obtenção e tratamento
de dados, embora não seja obrigatório, é desejável mas não vinculativo.
Para exemplo, um ficheiro em excel que, parametrizando devidamente, poderá dar
rapidamente informação sobre o desempenho dos nossos indicadores:

Perspetiva

Nº objetivo

Objetivo

Indicador

Clientes

C1

Aumentar a satisfação dos clientes
(relação qualidade, preço, prazo de Resultado do VOC ( voice
entrega e desempenho do produto)
of customer)

Processos internos

P2

Desenvolvimento de novos produtos

nº de novos produtos

REAL obtido Meta 2012
84

80

0

2

Figura 10: Semáforo dos objetivos e indicadores definidos para a Tricotagem (Ver ponto
2.3.3 deste guia) para as perspetivas clientes e processos internos. (Nota: este semáforo
deve conter todos os objetivos das 4 perspetivas)
A monitorização e acompanhamento dos indicadores deverão ter uma periodicidade
definida, podendo ser trimestral, semestral ou outra que a organização entenda ser
necessária para atuar e reagir atempadamente, de modo a evitar o desvio das metas
estabelecidas.
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2.4 – Cronograma de aplicação da ferramenta
Tal como apresentado anteriormente, a aplicação desta ferramenta tem como base uma
decisão da Gestão de Topo, que pode utilizar a mesma para monitorizar o negócio em
várias perspetivas. Contudo, a aplicação da ferramenta não permite obter dados e frutos
de imediato, pelo que é necessário um determinado tempo para que tudo esteja a correr
em velocidade cruzeiro.
Apresenta-se no quadro seguinte um breve resumo das diferentes fases que poderão
ocorrer na aplicação desta ferramenta, realçando que cada organização terá o seu ritmo,
empenho, liderança, envolvimento e que poderá ser aplicada de forma mais célere ou mais
lenta.
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Acompanhamento e
monitorização do semáforo pelo
SMO e Equipas de projeto
(contínuo e integrado na gestão
da empresa/negócio)

Apresentação às equipas e
colaboradores

Definição de missão, visão e
valores
Definição dos mapas
estratégicos, incluindo a
definição dos objetivos, metas,
indicadores e iniciativas, tendo
por base a visão e o
posicionamento da organização
com base nos resultados do
diagnóstico estratégico

Diagnóstico estratégico,
utilizando as ferramentas
disponíveis (análise SWOT, jogo
da aranha; olho estratégico,
outras)

Formação e informação sobre a
Ferramenta à equipa de
projeto

Fase

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Quinzena
12

13

14

Quadro 22- Resumo de fases para a aplicação da ferramenta BSC
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15

16

17

18

19
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3- Conclusões
Num mundo empresarial cada vez mais competitivo e com enorme volatilidade e
mudança permanente, é fundamental as organizações disporem de instrumentos de
gestão que as auxiliem, no dia-a-dia, a tomar as decisões de forma prudente e
sustentada, sendo o BSC considerado uma ferramenta de gestão com a maior
contribuição para gestão de uma organização.
Verificou-se que o setor têxtil e do vestuário poderá fomentar a sua aplicação, de
forma a obter ganhos de competitividade, dado que esta ferramenta permite a
qualquer empresa, seja de pequena ou grande dimensão, estruturar a sua estratégia
tão necessária num mundo empresarial globalizado. Por outro lado, sendo uma
ferramenta que promove a coesão e espírito de equipa, pode e deve ser fomentada
de forma a mudar as mentalidades dos nossos colaboradores, considerando que cada
dia que passa aparecem novas ameaças e temos de estar preparados para as
combater e derrubar, tornando as nossas empresas do STV mais fortes com recursos
humanos mais qualificados investindo no conhecimento e inovação para as tornar
mais competitivas.
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