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Razões prévias da implementação BSC


Hoje a administração pública tem uma gestão orientada por
objectivos, devendo a gestão ter ao seu dispor ferramentas que lhe
permitam aceder a toda a informação para uma correcta e eficaz
decisão;



A administração pública sofre hoje de grandes reduções
(orçamentais, recursos humanos, recursos materiais), devendo
conseguir aumentar a sua eficiência;



Existe uma clara exigência para uma resposta célere por parte dos
utentes dos serviços;



É fundamental conseguir “medir” a tramitação dos processos;



Queremos possuir uma grande capacidade de resposta,
necessitando para tal uma constante adaptação, quer ao nível da
organização, quer ao nível dos sistemas de apoio à gestão;



Pretende-se ainda preparar a CCDR para a implementação de um
Sistema da Qualidade, permitindo assim distinguir o organismo.

O Balanced Scorecard


É uma ferramenta de apoio à gestão;



Permite: o Planeamento, definir a Estratégia, melhorar o
Desempenho;



Melhora a comunicação na organização;



Permite um envolvimento de todos, e que cada um perceba para o
que contribui na organização, garantindo assim um melhor
alinhamento de toda a organização;



Melhora os níveis de satisfação dos colaboradores.

A decisão de implentação do BSC
A decisão da implementação do BSC foi tomada pela Presidência em Julho de 2013,
iniciando-se a sua implementação a 25 de Julho com a reunião de arranque para a
definição dos interlocutores e para a apresentação do documento de regras de
implementação do projecto;
 a 23 de Setembro procedeu-se à instalação do sistema informático que suporta o
BSC;
 a 30 de Setembro iniciou-se os módulos de formação
 Em 30 de Dezembro de 2013 o presidente da CCDR emite o despacho da
constituição do grupo de trabalho para a implementação do BSC


Extractos do Despacho nº
nº 30/PRE, de 30 de Dezembro de 2013

A construção do BSC
O BSC foi criado a partir do QUAR /
2014.






1º - Por ser o primeiro ano e como
tal será sempre um ano
“experimental”;
2º - Para que o dados apurados para
efeitos de QUAR fossem também
aqueles que seriam tratados em
sede de BSC (evitando-se assim a
recolha e tratamentos de dados
distintos)
3º Para que o grupo criado assuma
dinâmicas de funcionamento;

O BSC de 2015 poderá ter alguns
objectivos / indicadores do QUAR,
mas não será criado apenas com
base no QUAR.

O mapa estratégico
O mapa estratégico é uma peça chave da metodologia BSC. Como referido ele foi
criado com base no QUAR /2014, estando os objectivos da CCDR posicionados na
matriz de forma a que se estabeleça o seu relacionamento

Os Scorecards
visualização de reports
Toda a organização conhece o grau de execução dos indicadores através da
sua divulgação interna (por acesso ao sistema informático ou através de
divulgação pela intranet) pelo que a actividade dos diferentes serviços é
mostrada a toda a organização e ela terá a percepção do nosso “valor”
enquanto serviço público prestado

Os Scorecards
visualização de reports
Diferente forma de visualização do grau de execução dos indicadores

Envolvência de todos
Todas as unidades orgânicas foram envolvidas na implementação do
sistema, quer na fase inicial, na qual foram efectuadas sessões de
esclarecimento, quer na fase de implementação;
Ao pessoal que integrou o grupo de trabalho foi disponibilizada formação
adequada e a componente formativa acompanhou todo o
desenvolvimento e implementação do sistema;
Todo o processo foi acompanhado pela gestão, tendo a Presidência
assumido este projecto como prioritário para a CCDR Alentejo;

Uma primeira avaliação






Recursos Humanos:
Envolvência de todo o pessoal
Recursos Materiais:
O BSC assenta numa aplicação informática;
Utiliza os equipamentos de trabalho (PC’s) afectos ao
diferentes postos de trabalho
Recursos Financeiros:
Projecto que requer um custo inicial baixo;
Não implica custos fixos anuais;
Traduz-se em benefícios económicos resultantes da melhoria
da eficácia e eficiência dos serviços (sempre que “medimos”
uma actividade conseguimos melhorá-la e,
consequentemente, reduzir os custos dessa mesma
actividade)

Ambiente Interno
Vantagens:

possibilita uma visão global do funcionamento da CCDR e permite
identificar os processos que deverão ser melhorados;

maior partilha da informação;

maior coesão da organização;

importância de “medir” os indicadores, de ter elementos que permitam
verificar os graus de cumprimento, de forma a comparar estes com
organizações congéneres;

a melhoria verificada no funcionamento dos serviços / actividades;

ferramenta relevante para a gestão;

envolvência de todos em prol da modernização/controlo de processos;

a componente formativa ministrada a todos na área da gestão/qualidade,
despertando um interesse geral para estas matérias.
Dificuldades:

estrutura funcional rígida e bastante hierarquizada;

cultura organizacional pouco desperta para as questões da gestão.

Ambiente Externo
Vantagens / Oportunidades:

Estratégia de abertura da organização, mostrando o funcionamento
interno, acreditando no maior reconhecimento externo;

“Medir” os indicadores, permitindo ter elementos que verifiquem os graus
de cumprimento, podendo estes ser comparados com idênticos de
organizações congéneres – melhora a eficácia operacional;
Ameaças:



Mais exposta (também podendo ser uma vantagem)

O apoio da Quidgest
“A equipa da Quidgest revelou-se uma equipa muito dinâmica, profissional
disponível e eficiente na resolução de dificuldades sentidas na fase inicial
de implementação do projecto. Foram igualmente notórios o domínio
científico dos temas abordados, a capacidade de transmissão de
conhecimentos e de técnicas assim como a excelente percepção do modo
de funcionamento da nossa organização."

OBRIGADO PELA ATENÇÃO DISPENSADA

