
 
 
Balanced Scorecard e a Implementação da Estratégia 

 
Público-Alvo 
 

Administradores e gestores de topo envolvidos na gestão da qualidade 
Directores funcionais  
Directores financeiros 
Controllers 
 
Objectivos 
 
• Entenderem as dimensões do conceito de estratégia 
• Ensinar a definir um modelo de planeamento estratégico baseado no B.S.C. 
• Ensinar a organizar o processo de desenvolvimento do B.S.C. 
• Ensinar a definir objectivos e a estabelecer as medidas adequadas à sua implementação 

prática. 
• Implementar as orientações estratégicas escolhidas. 
  
 

Conteúdo Programático 
 
Definição dum conceito de Estratégia 

 
Os cinco elementos fundamentais: 
O campo de actividade 
Os differentiators [a cadeia de valor] 
o sistema de actividades 
Os vectores de crescimento 
O staging 
The economic logic 

O fit 
Case Study: P.Bakery Ltd 

 
Os elementos do BSC 

 
A organização centrada na estratégia 
A visão e a missão 
A definição do negócio 
As estratégias de base: 
Excelência operacional 
Inovação de produtos  
Intimidade com o cliente 
“Lock-in” do sistema 
Os factores críticos de sucesso/ temas estratégicos 
Os objectivos estratégicos 
A dimensão financeira 
As metas 
Os indicadores 
A dimensão do cliente 



   
 

As metas 
Os indicadores 
Os processos internos 
As metas 
Os indicadores 
A aprendizagem e crescimento 
As metas 
Os indicadores 
O mapa de relação causa efeito 
Os objectivos estratégicos e as metas 
As iniciativas estratégicas  

 
O controlo da estratégia. O.S.M. - Office of Strategy Management 
Case Study - Simulador de BSC 
 
Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 14 – Formação Presencial 
Área de formação: 345 – Gestão e Administração 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 02, 03 e 04 de Novembro de 2010 
 
Horário: 16h00 às 21h00 e dia 04 das 16h00 às 20h00 
 
Métodos Pedagógicos que serão utilizados 
 
Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 
Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 
Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 
 
Formador 
 
Dr. Carlos Martins 
Mestre em Gestão pelo ISEG 
 
Formador e Consultor Certificado 
 
 
Observações 
 
 
€200,00 Por participante - As empresas associadas da CCAH, terão um desconto de 55% nas acções de 
formação.  
Os inscritos que efectuarem o pagamento no acto da inscrição, terão um desconto de 5%.  
 
Plano Fidelidade – Conheça as Vantagens. 
 
 

Projecto Co-Financiado 
 

 


