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CÉLIO GURGEL AMORIM

Abril/2005

Orientador : Rubens Eugênio Barreto Ramos

Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia de Produção

Este trabalho tem por objetivo principal analisar o grau de contribuição do sistema de

gestão da qualidade conforme a norma ISO 9001 para o desempenho estratégico das

empresas brasileiras do setor químico, cadastradas na Associação Brasileira de Normas

Técnicas – ABNT, tendo como referência o sistema de medição e gestão do desempenho

Balanced Scorecard. É desenvolvida uma pesquisa exploratória para levantamento das

informações técnicas e bibliográficas existentes sobre os dois temas centrais desta pesquisa

– ISO 9001:2000 e Balanced Scorecard, com ênfase na integração dos mesmos. Em

seguida, é procedida uma pesquisa quantitativa de campo, através de questionário, para

conhecimento e levantamento das informações necessárias para análise estatística

descritiva e multivariada do desempenho. Foram consultadas 352 empresas brasileiras do

setor químico que adotaram o sistema ISO 9001:2000, das quais 111 responderam ao

questionário corretamente, o que representa mais de 31% do universo pesquisado. Os

principais resultados alcançados mostram visões diferenciadas dos dirigentes e gerentes na

escolha das variáveis significativas que contribuem diretamente para o desempenho

estratégico das empresas. Para as empresas analisadas, o sistema ISO 9000 impacta, de

maneira em geral, com um grau de contribuição grande para o desempenho estratégico.
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Abstract of Master Thesis presented to UFRN/PEP as fullfilment of requirements to the

degree of Master of Science in Production Engineering

April/2005

Thesis Supervisor: Rubens Eugênio Barreto Ramos

Program: Master of Science in Production Engineering

This thesis deals with analyzing the contribution grade of the ISO 9000 quality system to

the strategic performance of the Brazilian firms in the Chemistry sector, using the

Balanced Scorecard system as reference. An exploratory research is developed to get

technical information about these two management systems, with emphasis in their

integration. After, a quantitative research is implemented using a questionnaire, to know

and to obtain necessaries data for improving statistical estimations of the multiple

relationships between the variables and the strategic performance for the universe of 352

Brazilians firms that make use of ISO 9000 as quality system. The size of the sample

totalized 111 firms, which represent more than 31% of the selected universe. The main

results show different visions of directors and managers about the significant variables that

contribute for the strategic performance of the analyzed firms. The ISO 9000 system

presents a big contribution to the strategic performance, when referred by the four

perspectives of the Balanced Scorecard: learning and growth; internal process; customer

and financial. Better performance was verified in the learning and growth perspective and

reasonable performance was verified in the financial perspective.
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Capítulo 1

Introdução

O objetivo desta pesquisa é analisar o grau de contribuição do sistema da qualidade

conforme a norma ISO 9001 no desempenho estratégico das empresas brasileiras do setor

químico, tendo como referência o modelo de medição e gestão do desempenho Balanced

Scorecard.

Este primeiro capítulo apresenta uma contextualização sobre o tema da pesquisa,

contendo os principais objetivos e a relevância do trabalho, sob os pontos de vista

acadêmico e prático. Mostra ainda a forma como está organizada a tese. O capítulo está

estruturado nos seguintes tópicos: contextualização; objetivos; relevância e organização da

tese.

1.1 Contextualização

Nas últimas décadas, um número crescente de empresas no mundo vem adotando

sistemas de gestão, baseados em normas aceitas internacionalmente, com objetivos de

propiciar melhores condições competitivas e garantir a sua permanência no mercado

(Renzi & Cappelli, 2000). Como exemplo desta tendência, estão sendo implantadas as

normas da série ISO 9000 para a gestão da qualidade, a norma ISO 14001 para a gestão

ambiental e as normas BS 8800 ou OHSAS 18000 para a gestão da saúde e segurança do

trabalho.

Outros sistemas têm sido implantados nas organizações com o propósito de

melhorar o seu desempenho estratégico. Surgiram os sistemas de gestão do desempenho,

com a missão de assessorar os gestores nos processos de implementação das estratégias e

de tomada de decisão. Um dos sistemas de medição e gestão do desempenho mais

conhecidos e pesquisados denomina-se Balanced Scorecard, desenvolvido pelos

professores Kaplan e Norton (1997), no início da década de 1990.
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Por outro lado, estão sendo implantados sistemas baseados na norma SA 8000 com

propósito de melhorar a imagem e a penetração das organizações na sociedade, através de

ações relacionadas com a responsabilidade social. Constata-se também um interesse

crescente das empresas em concorrer aos prêmios de excelência, como Prêmio Malcolm

Baldrige nos Estados Unidos, Prêmio Deming no Japão, Prêmio da Qualidade na Europa e

Prêmio Nacional da Qualidade no Brasil. Estes prêmios têm como objetivos estimular as

organizações a disseminar e compartilhar informações e promover o entendimento dos

requisitos da qualidade (Zhang, 1997).

Normalmente, estes sistemas são implantados para que as empresas melhorem o

desempenho estratégico continuamente. Em contrapartida, são exigidos esforços,

dedicação e alocação de recursos para acompanhar e controlar os requisitos normativos,

além de uma significativa participação gerencial e técnica nas diversas auditorias

periódicas de avaliação destes sistemas, no controle da documentação e na própria

operacionalização dos sistemas. Para Brandstetter et al. (2002), as etapas, o tempo para

implantação e os custos envolvidos neste processo variam entre as organizações e os

diversos segmentos de mercado.

Uma discussão presente nas organizações que implantam o sistema ISO 9000

questiona se é efetiva a sua implementação, ou seja, se existem ganhos estratégicos para as

empresas (Sun, 2000). De acordo com a International Organization for Standardization

(ISO, 2004), mais de 550 mil certificados ISO 9000 foram emitidos em 149 países ao final

de 2002, conforme mostra a Figura 1-1. Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT, 2004), no Brasil existiam mais de 5000 certificados emitidos pela nova versão da

ISO 9001:2000, com 352 delas no setor químico, ao final do ano de 2003. A Figura 1-2

mostra a evolução dos certificados emitidos no Brasil pela versão anterior da norma, até o

final de 2002. Pela importância que esta norma exerce no mundo dos negócios desde 1987,

pesquisar sobre a sua contribuição para o desempenho estratégico é um desafio, que

contribuirá para uma reflexão acadêmica e prática sobre o papel que o sistema ISO 9000

exerce junto às empresas.
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Figura 1-1 Certificados ISO 9000 emitidos em todo o mundo, 1993-2002
Fonte: ISO, 2004
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O tema desta pesquisa tem sido investigado por diversos estudiosos no mundo

inteiro nos últimos anos, principalmente, a partir do final da década de 90. De acordo com

Corbett et al. (2004), os resultados decorrentes dos trabalhos desenvolvidos são

diversificados e até divergentes nos diversos países que adotam a norma ISO 9001 como

sistema de gestão da qualidade, o que demonstra a necessidade de estudos complementares

para aprofundar os conhecimento sobre os fatores que contribuem para o desempenho das

organizações e como eles se inter-relacionam.

1.2 Objetivo

O objetivo central desta pesquisa é analisar os impactos da implementação de

sistemas de gestão da qualidade, baseados nas normas da série ISO 9000, no desempenho

estratégico das empresas do setor químico brasileiro, tendo como referência o modelo de

medição e gestão do desempenho Balanced Scorecard (BSC), proposto por Kaplan e

Norton (1992).

1.3 Questões e hipóteses de pesquisa

Algumas questões-chave de pesquisa, trabalhadas e desenvolvidas por diversos

pesquisadores no mundo, estão relacionadas com os impactos no desempenho empresarial

decorrentes da implementação de sistemas de gestão da qualidade. Por exemplo:

Quais são os impactos da implementação de sistemas da qualidade nos

resultados financeiros das empresas? (Dimara et al., 2004; Chow-Chua et al.,

2003; Heras, 2002; Wayhan et al., 2002).

É possível correlacionar o desempenho da qualidade com os resultados dos

negócios? Como medir e avaliar os resultados estratégicos dos negócios?

(Neely, 1999).

A gestão da qualidade propicia ganhos estratégicos para as empresas? (Kaynak,

2003).

Houve mudança no desempenho após a certificação das empresas, ou seja, o

tempo de certificação apresenta efeito nos resultados das empresas? (Terziovski

et al., 2003).

O desempenho varia com a cultura organizacional? Ou com o tipo das

empresas? (Nilsson et al., 2001).

Como é o desempenho das empresas certificadas quando comparadas com as

não certificadas? (Heras et al., 2002).
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Esta pesquisa analisa os impactos decorrentes da implantação do sistema de gestão

ISO 9001:2000 no desempenho estratégico das empresas certificadas do setor químico

brasileiro. Ou seja, pretende-se verificar como as ações implantadas para atendimento aos

requisitos do sistema de gestão ISO 9001:2000 nas empresas do setor químico brasileiro

interferem no desempenho, tendo como referência o sistema de medição e de gestão do

desempenho Balanced Scorecard. Objetivos complementares, como pesquisar os

benefícios da certificação ISO 9000 na satisfação dos empregados, na operacionalização

dos processos, na qualidade dos produtos e serviços abrangidos, na satisfação dos clientes,

nos resultados financeiros e no desempenho geral das organizações selecionadas também

são perseguidos.

A pesquisa pode ser sintetizada na seguinte questão: Quais são os impactos

decorrentes da utilização do sistema de gestão da qualidade conforme a norma ISO 9000,

no desempenho estratégico das empresas brasileiras do setor petroquímico, tendo como

referência o modelo de medição e gestão do desempenho Balanced Scorecard?

As principais hipóteses de trabalho para atendimento ao problema proposto estão

detalhadas a seguir. As variáveis Ai, Pi, Si, Fi, e G que compõem o questionário da

pesquisa estão detalhadas no Anexo 01. Para cada perspectiva, foram selecionadas cinco

variáveis representativas, por conseguinte i varia de 1 a 5.

H1. A implementação do sistema da qualidade ISO 9000 nas empresas

apresenta um grau de contribuição grande nos componentes da perspectiva

aprendizado e crescimento (A).

H2. A implementação do sistema da qualidade ISO 9000 nas empresas

apresenta um grau de contribuição grande nos componentes da perspectiva

interna (P).

H3. A implementação do sistema da qualidade ISO 9000 nas empresas

apresenta um grau de contribuição grande nos componentes da perspectiva

cliente (S).

H4. A implementação do sistema da qualidade ISO 9000 nas empresas

apresenta um grau de contribuição grande nos componentes da perspectiva

financeira (F).

H5. A implementação do sistema da qualidade ISO 9000 nas empresas

apresenta impacto positivo no desempenho estratégico das empresas, quando

comparado ao período anterior à certificação (G).
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H6: O sistema da qualidade ISO 9000 contribui com diferentes graus de

contribuição nas quatro perspectivas do sistema de gestão do desempenho

Balanced Scorecard.

1.4 Relevância da pesquisa

Esta pesquisa pretende contribuir para o desenvolvimento dos modelos conceituais

de avaliação do desempenho das organizações com sistemas de gestão certificados pela

norma ISO 9001, explicitando os impactos deste sistema nas quatro perspectivas do

Balanced Scorecard. Pretende também contribuir para aumentar os conhecimentos sobre

os impactos dos sistemas de gestão da qualidade no desempenho estratégico das empresas

analisadas. Há carência de estudos nesta área do conhecimento, principalmente no Brasil.

O tema proposto tem a sua relevância acadêmica constatada por três instituições

ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, atuantes no Brasil. Para o Conselho Nacional de

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CAPES, 2003), esta pesquisa se insere na área

de engenharia de produção e subárea de Garantia de Controle de Qualidade. Por sua vez, a

Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO, 2004) classifica o tema da

pesquisa na área da Engenharia de Produção denominada Qualidade e subáreas de Gestão

da Qualidade e Certificação para a Qualidade. No Programa de Pós-graduação em

Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PEP, 2004)

existe a área de concentração de pesquisas denominada Tecnologia de Gestão, que

desenvolve linhas de pesquisas relativas tanto à gestão da qualidade quanto à gestão do

desempenho.

Sob o ponto de vista acadêmico, o trabalho contribui com informações para

discussão de tópicos a serem aperfeiçoados nas próximas edições das normas da série ISO

9000, principalmente em requisitos ligados à medição e gestão do desempenho.

Proporciona ainda elementos para discussão sobre a implementação da norma ISO 9004 e

da própria norma ISO 9001.

Na prática, esta pesquisa contribui para um melhor entendimento da realidade

brasileira sobre os impactos da certificação ISO 9001 nos resultados estratégicos das

organizações. Propicia aos gerentes e envolvidos com sistemas certificados que percebam

os impactos destes sistemas no desempenho estratégico e possam atuar para aperfeiçoá-los

continuamente. Para os gestores das empresas, a pesquisa contribui com informações úteis

para os programas de melhoria contínua e de otimização de resultados estratégicos.
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1.5 Organização da tese

A tese está estruturada em cinco capítulos: Introdução; Referencial Teórico;

Metodologia; Resultados da Pesquisa de Campo e Conclusões e Recomendações. Constam

ainda três anexos que contém o Instrumento de Pesquisa e os Dados e Informações

Estatísticas Relevantes.

O primeiro capítulo apresenta a contextualização do problema de pesquisa, com um

breve relato sobre o tema da pesquisa. Mostra o objetivo da pesquisa e a sua relevância

tanto do ponto de vista acadêmico quanto prático. Compõe ainda este capítulo a forma

como a tese está estruturada.

O capítulo dois mostra os referenciais teóricos sobre gestão da qualidade, sistema

da qualidade ISO 9000, sistema de gestão do desempenho empresarial, sistema Balanced

Scorecard e a maneira de integração do sistema da qualidade ISO 9000 com o sistema

BSC. No final do capítulo, são sintetizadas as principais conclusões advindas da integração

destes dois sistemas.

O capítulo três descreve a metodologia da pesquisa. Além da caracterização da

pesquisa, o capítulo mostra como é desenvolvido, codificado e aplicado o questionário para

coleta das informações. É definida e caracterizada a amostra a ser estudada. É descrito

também como são obtidas informações complementares para operacionalização do modelo.

Finalmente, é mostrado como são realizados os testes de hipóteses e as análises estatísticas

dos dados coletados.

O capítulo quatro apresenta a consistência e validação dos dados coletados, a

análise exploratória dos dados, os testes de hipóteses efetuados, os resultados das análises

estatísticas implementadas e suas limitações.

Finalmente, o capítulo cinco mostra as principais conclusões obtidas com a presente

pesquisa. Propõe a continuidade da pesquisa com outros trabalhos complementares e

mostra as suas limitações teóricas. São realizadas análises críticas quanto ao objetivo da

pesquisa e quanto à metodologia utilizada. Algumas recomendações são elencadas para

que futuros trabalhos possam incorporar o aprendizado alcançado com a presente pesquisa.



8

O Anexo I detalha o questionário utilizado como instrumento de pesquisa campo,

com suas várias seções de identificação, levantamento de informações e instruções de

preenchimento.

As principais informações estatísticas coletadas são mostradas, através de gráficos e

tabelas, com o intuito de facilitar a continuidade dos trabalhos e assegurar a validação dos

testes implementados. O Anexo II apresenta os histogramas e os gráficos das variáveis

envolvidas.

O Anexo III apresenta as matrizes de correlações das análises multivariadas

realizadas.
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Capítulo 2

Gestão da Qualidade e do Desempenho

O objetivo deste capítulo é revisar os trabalhos publicados na literatura sobre gestão

da qualidade e do desempenho e suas interações nas organizações. É mostrado um modelo

de integração entre os sistemas de gestão da qualidade ISO 9000 e o sistema de medição e

gestão do desempenho Balanced Scorecard. São apresentadas as principais conclusões

teóricas advindas destas análises. São pesquisadas teses, livros, páginas da Internet, artigos

em periódicos nacionais e internacionais, anais de congressos e normas afins, com as

seguintes palavras-chave: quality management, ISO 9000, performance, Balanced

Scorecard, business performance, results, TQM.

O capítulo está organizado e estruturado nos seguintes tópicos: gestão da qualidade;

sistema da qualidade ISO 9000; gestão do desempenho; sistema de gestão do desempenho

Balanced Scorecard; impactos do sistema da qualidade ISO 9000 no desempenho

estratégico; modelo de integração entre os sistemas ISO 9000 e Balanced Scorecard e

conclusões.

2.1 Gestão da Qualidade

O desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade evoluiu ao longo das últimas

décadas, passando desde um estágio de inspeção da qualidade até a moderna gestão da

qualidade (Zhang, 1997). A gestão da qualidade pode ser conceituada como o “conjunto de

todas as atividades relacionadas com a gestão, que determinam a política da qualidade, os

objetivos e responsabilidades e as implementam através do planejamento, do controle, da

garantia e da melhoria do sistema da qualidade” (ISO, 2004). Vários pesquisadores

formularam os principais pilares e critérios para o sucesso da gestão pela qualidade. Dentre

estes, destacam-se Feigenbaum, Deming, Crosby, Juran, Ishikawa, Taguchi e outros.

Apesar de cada autor apresentar abordagens distintas sobre determinados pontos da
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administração da qualidade, alguns pontos são comuns a todos estes formuladores. A

gestão da qualidade “é um modo de agir e pensar a produção, que se preocupa

particularmente com os seguintes assuntos: atendimento das necessidades e expectativas

dos consumidores; inclusão de todas as partes da organização; inclusão de todas as pessoas

da organização; exame de todos os custos relacionados com a qualidade; fazer certo as

coisas da primeira vez; desenvolvimento de sistemas e procedimentos que apóiem a

qualidade e desenvolvimento de um processo de melhoria contínua” (Slack, 2002).

Para Feigenbaum (1994), o objetivo fundamental de uma empresa que opera no

mercado competitivo é “fornecer produto ou serviço no qual a qualidade seja projetada,

desenvolvida, comercializada e mantida dentro dos menores índices de custo que

possibilitem satisfação total do consumidor”. As relações humanas e os métodos

tecnológicos desempenham um papel de destaque neste contexto. A engenharia e o

gerenciamento dos sistemas compõem a base para o controle da qualidade total.

Feigenbaum coloca ainda que atualmente é improvável que as empresas sejam lucrativas

com produtos de qualidade insatisfatória e destaca nove fatores fundamentais que afetam a

qualidade. São eles: mercados; dinheiro; gerenciamento; pessoas; motivação; materiais;

máquinas e mecanização; métodos modernos de informação e exigências na montagem do

produto.

O sistema da qualidade é planejado e estruturado com objetivos de atender às

necessidades dos clientes e engloba os seguintes itens: atividades necessárias; atribuições

do pessoal envolvido; fluxo das informações; custos da qualidade; eficácia das ações e

auditorias periódicas das atividades. Para Feigenbaum (1994), este sistema necessita que o

seu desempenho seja verificado periodicamente e apresenta as áreas onde a medição do

desempenho é mais útil: custos; qualidade; satisfação do cliente e conformidade com

sistemas.

Outra contribuição importante para a gestão da qualidade é apresentada por Juran e

Gryna (1991). A qualidade consiste nas características do produto que atendem às

necessidades e anseios dos clientes, proporcionando desta forma a sua satisfação. A função

qualidade é o conjunto das atividades através das quais é atingida a adequação ao uso.

Através de uma analogia com a função financeira, Juran define a Trilogia da Qualidade

composta das atividades inter-relacionadas Planejamento da Qualidade, Controle da

Qualidade e Aperfeiçoamento da Qualidade. A atividade de Planejamento da Qualidade

desenvolve os projetos dos produtos que vão atender às necessidades dos clientes. O
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Controle de Qualidade avalia o desempenho operacional, compara com os objetivos e atua

na diferença constatada. Por sua vez, o Aperfeiçoamento da Qualidade busca níveis

crescentes de desempenho.

A maneira como a qualidade afeta os resultados econômicos também foi

investigada por Juran e Gryna (1991), através dos seus efeitos nos custos e nas receitas.

Para que os custos sejam competitivos, a qualidade deve ser capaz de reduzir os erros e as

falhas internas e externas, além de proporcionar custos de prevenção e avaliação

compatíveis com o mercado. Por outro lado, as receitas são alcançadas através do conceito

de adequação ao uso. Neste caso, o produto torna-se mais vendável e atende às

necessidades dos clientes e mercados.

As Políticas Corporativas da Qualidade explicitam os compromissos da

organização com os clientes tanto internos quanto externos e com a qualidade dos produtos

e serviços. Estas políticas podem ser desdobradas pelos diversos departamentos das

empresas, através das Políticas Divisionais ou Funcionais da Qualidade. Por outro lado, os

objetivos da qualidade representam metas a serem atingidas e devem ser mensuráveis,

ideais, abrangentes, mantidos com facilidade e econômicos. Normalmente, os objetivos são

estabelecidos tomando por base o histórico de desempenho, os estudos de engenharia e o

mercado como parâmetro (Juran e Gryna, 1991).

Juran e Gryna (1991) apresentam também o Manual da Qualidade, que contém as

políticas da qualidade, os organogramas, as declarações e a relação dos procedimentos

gerenciais, operacionais e técnicos. O objetivo básico do manual é auxiliar os gerentes,

auditores e colaboradores no processo de controle, avaliação e aperfeiçoamento da

qualidade. A organização para a qualidade objetiva a execução eficiente das tarefas e

consiste de diversas etapas: identificação das tarefas a serem executadas; delegação das

responsabilidades; divisão das tarefas pelos diversos cargos e coordenação dos trabalhos.

Em diversos países, a gestão da qualidade é incentivada através de critérios de

avaliação estabelecidos para fomentar e reconhecer as empresas que alcançam níveis de

excelência. Estes prêmios possuem vários critérios comuns que aparecem, por exemplo,

nos Prêmios Deming do Japão, Europeu de Qualidade, Malcolm Baldrige dos Estados

Unidos da América e Prêmio de Excelência do Brasil. São eles: liderança; gestão das

pessoas; gestão dos processos; políticas e estratégias; foco no cliente e mercado; resultados

e gestão da informação. De acordo com os critérios destes prêmios, uma empresa é afetada

por fatores internos e externos. Os principais fatores externos que afetam o desempenho
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das organizações são a sociedade, as políticas, a legislação, a tecnologia e a economia.

Internamente, os fatores que interferem na qualidade são: liderança, pessoas, estratégias e

políticas internas, processos, fornecedores e clientes. As empresas de sucesso no mercado

aliam um alto desempenho na qualidade com uma gestão eficiente de recursos, atrelados a

estratégias vencedoras. Tanto os autores quanto os diversos prêmios de excelência

apresentam abordagens convergentes sobre os principais elementos que suportam a gestão

pela qualidade.

Os critérios do Prêmio Malcolm Baldrige (NIST, 2004) são estabelecidos a partir

de 11 elementos, identificados como valores e conceitos, necessários para uma

administração de alto desempenho. Estes valores são decisivos para integração dos

requisitos chave dos negócios com uma plataforma orientada para resultados. Eles

aparecem embutidos e distribuídos nas sete categorias do prêmio: liderança; planejamento

estratégico; foco nos clientes e mercados; medição, análise e gestão do conhecimento; foco

nos recursos humanos; gestão dos processos e resultados dos negócios, conforme detalhado

na Figura 2-1. Para o instituto NIST, a categoria resultados dos negócios é muito

importante para as empresas. Essa categoria representa no seu sistema de avaliação 450

pontos de um total de 1000 possíveis. Os valores e conceitos básicos desse Prêmio são:

Liderança visionária;

Excelência direcionada pelos clientes;

Aprendizado organizacional e pessoal;

Valorização dos empregados e parceiros;

Agilidade;

Foco no futuro;

Gestão para a inovação;

Gestão baseada em fatos;

Responsabilidade social;

Foco nos resultados e na agregação de valor e

Perspectiva sistêmica.
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Figura 2-1 Estrutura do Prêmio Malcolm Baldrige, Fonte: NIST, 2004.

Os benefícios esperados com a implementação do sistema de gestão da qualidade

são: diminuição dos erros, redução de custos, ganhos de produtividade, aumento da fatia de

mercado e melhoria da satisfação dos colaboradores. Um sistema da qualidade é definido

como a estrutura organizacional, as responsabilidades, os procedimentos, os processos e os

recursos para implementar a administração da qualidade (Slack et al., 2002). A série ISO

9000 forma um conjunto de procedimentos, padrões e requisitos para funcionamento dos

sistemas de gestão da qualidade. Cada país possui seus próprios padrões, baseados na série

ISO 9000.

2.2 Sistema da Qualidade ISO 9000

A família das normas da série 9000 foi publicada inicialmente no ano de 1987 pela

International Organization for Standardization (ISO), com o objetivo de definir os

requisitos de um Sistema de Gestão para melhoria da Qualidade. Posteriormente, em 1994,

foi publicada uma revisão atualizada com poucas mudanças conceituais. Em 2000, houve

uma mudança significativa na estrutura destas normas, ocasionada pela experiência

acumulada ao longo de mais de uma década de implementação das citadas normas. Então,

a série de normas ISO 9000:2000 foi reestruturada através de uma abordagem por
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processos, com o objetivo de assegurar uma gestão voltada para a qualidade e a melhoria

contínua. É composta de três normas. No Brasil, as normas da série ISO 9000 são editadas

pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2000d) e recebem as seguintes

denominações:

NBR ISO 9000:2000 Sistemas de Gestão da Qualidade. Fundamentos e

vocabulário (ABNT, 2000a);

NBR ISO 9001:2000 Sistemas de Gestão da Qualidade. Requisitos (ABNT,

2000b) e

NBR ISO 9004:2000 Sistemas de Gestão da Qualidade. Diretrizes para

melhorias de desempenho (ABNT, 2000c).

Para os objetivos desta pesquisa, o interesse maior recai sobre a norma ISO

9001:2000, que se tornou a única norma da série cuja certificação é acreditada e

reconhecida pela ISO a partir de dezembro de 2003. Esta norma constitui um referencial

para a melhoria do desempenho De acordo com a Associação Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT, 2000b), os princípios de gestão da qualidade que suportam e formam a

base da norma ISO 9001:2000 estão resumidos a seguir:

Foco no cliente;

Liderança;

Envolvimento das pessoas;

Abordagem de processo;

Abordagem sistêmica para a gestão;

Melhoria contínua;

Abordagem factual para a tomada de decisão e

Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores.

O Modelo de sistema de gestão da qualidade adotado pela ISO 9001,

esquematizado na Figura 2-2, mostra as interligações dos principais processos que formam

a estrutura básica desta norma, onde é dada ênfase ao papel estratégico dos clientes na

definição dos requisitos do sistema (ABNT, 2000). Para esta norma, a satisfação dos

clientes é alcançada através do exercício da liderança, estabelecida nos requisitos

referentes à responsabilidade da direção e pela gestão eficaz dos recursos e processos,
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descritos na norma através dos itens relativos à realização do produto, medição, análise e

melhoria.

Realização do

Produto

Clientes

Clientes

Responsabilidade da

Direção

Gestão de

Recursos

Medição,

Análise e

Melhoria

Requisitos

Satisfação

Produto

Melhoria contínua do 

sistema de gestão da qualidade

Atividades que 

agregam valor

entradas
saídas

Fluxo de 

informação

Figura 2-2 Modelo do sistema ISO 9000. Fonte (ABNT, 2000b)

A responsabilidade da direção é descrita na norma através de seis requisitos

básicos: comprometimento da direção; foco no cliente; política da qualidade;

planejamento; responsabilidade, autoridade e comunicação e análise crítica da direção. Já a

gestão de recursos é normalizada pelos seguintes pontos: provisão de recursos; recursos

humanos; infra-estrutura e ambiente de trabalho. Para o item realização do produto, a

norma estabelece os seguintes tópicos: planejamento da realização do produto; processos

relacionados aos clientes; projeto e desenvolvimento; aquisição; produção e fornecimento

de serviço e controle de dispositivos de medição e monitoramento. Quanto ao item relativo

à medição, análise e melhoria são estabelecidos os seguintes pontos: medição e

monitoramento da satisfação dos clientes, auditoria interna, medição e monitoramento de

processos e de produto; controle de produto não-conforme; análise de dados e melhoria

contínua (ABNT, 2000b). Todos estes requisitos são considerados no processo de

verificação dos seus impactos no desempenho, através dos componentes selecionados para

aferição dos resultados estratégicos. Em resumo, a pesquisa procura saber como esses
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componentes do sistema da qualidade ISO 9000 impactam nas quatro perspectivas do

sistema de desempenho Balanced Scorecard.

A norma ISO 9004, editada no Brasil como NBR ISO 9004:2000 (ABNT, 2000c),

fornece as diretrizes para um sistema de gestão da qualidade, mais especificamente, no

tocante à melhoria do desempenho - eficiência e eficácia - das empresas. Apesar da norma

ISO 9004 se basear no mesmo conjunto de princípios da norma ISO 9001, ela enfatiza a

melhoria contínua do desempenho e não tem propósito de certificação ainda. Aos objetivos

de satisfação dos clientes e qualidade do produto são acrescidos objetivos relativos à

satisfação de todas as partes interessadas e à melhoria do desempenho da empresa. A

presente pesquisa busca também fornecer elementos para discussão sobre as relações entre

a qualidade, a satisfação dos clientes e o desempenho estratégico, mais detalhados na

norma ISO 9004.

2.3 Gestão do Desempenho

Os sistemas de gestão de desempenho têm como um dos seus objetivos principais

assessorar os administradores na gestão dos negócios, através da interpretação dos

objetivos estratégicos em indicadores e medidas de desempenho, que sejam capazes de

monitorar e aferir os resultados das organizações, com foco no longo prazo. Neely et al.

(1995) definem medição do desempenho como sendo o processo de quantificar tanto a

eficiência quanto a eficácia das atividades organizacionais. Um sistema de gestão de

desempenho deve conter um conjunto de medidas individuais de desempenho que se

relacionam entre si e com os meios interno e externo onde as empresas operam. O interesse

crescente neste tema se deve às mudanças na natureza do trabalho, na intensa competição

de mercado, na busca incessante das empresas por prêmios de excelência e no eficiente

crescimento da tecnologia da informação.

De acordo com Pereira, in Catelli (2001), o desempenho assume diversas

dimensões nas empresas: de natureza, de ocorrência, de qualidade, de tempo e de

amplitude.  Para a dimensão da natureza, por exemplo, são observados os aspectos

operacionais, econômicos e financeiros das atividades, conforme mostra a Tabela 2-1. Um

processo de gestão com foco na melhoria contínua requer avaliações freqüentes desses

desempenhos. As medições são necessárias para expressar os objetivos e metas, controlar e

avaliar os resultados e subsidiar o processo de tomada de decisão. Desta forma, o
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desempenho é o resultado das várias atividades implementadas nas empresas, com

propósitos de sobrevivência, desenvolvimento e motivação para uma gestão eficaz.

Tabela 2-1

Dimensões do desempenho nas empresas. Fonte: Pereira, in Catelli (2001)

Dimensões Aspectos

Natureza Operacional – Econômico - Financeiro

Ocorrência Planejado - Realizado

Qualidade Eficácia – Eficiência

Tempo Curto prazo – Médio prazo - Longo prazo

Amplitude Global – Divisional - Funcional

Para que as empresas busquem a excelência nos seus negócios, é necessária a

medição sistemática da satisfação de todas as pessoas envolvida no processo: clientes,

empregados, parceiros e investidores. Kanji e Wallace (2000) propõem um modelo,

baseado nos pilares da gestão da qualidade e definem um indicador, denominado índice de

excelência dos negócios, que sintetiza todo o esforço das empresas para atendimento das

necessidades dos seus clientes. Para alcançar índices de excelência, o modelo avalia o

desempenho dos seguintes fatores críticos de sucesso: liderança; satisfação dos clientes

externos e internos; foco no cliente; gestão dos processos baseada em fatos; desempenho

dos processos; gestão das pessoas; desempenho das pessoas; melhoria contínua e cultura.

Por sua vez, a percepção dos clientes com relação aos preços, à qualidade e ao valor

foi intensamente explorada por Zeithaml (1998). Neste trabalho, é apresentado um modelo

que define e correlaciona o preço, a qualidade e o valor percebidos pelos clientes. As

principais implicações para a gestão das empresas se concentram no entendimento sobre o

que a qualidade e o valor representam para os clientes e quais são as suas implicações para

o posicionamento destas empresas no mercado. Zeithaml recomenda ações concretas para

fortalecer a marca de uma empresa: a) reduzir a distância entre a qualidade percebida pelos

clientes e a qualidade praticada pelas empresas; b) identificar os elementos chaves usados

pelos clientes para sinalizar o que é a qualidade; c) conhecer a natureza dinâmica das

percepções dos clientes sobre a qualidade; d) entender como os clientes percebem o

significado dos preços e e) reconhecer as diversas maneiras de se agregar valor.  Um
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sistema de medição e gestão do desempenho eficiente deve levar em consideração todos

estes pontos.

Algumas mudanças significativas nos objetivos dos sistemas de desempenho são

observadas por Bourne et al. (2003). O foco dos sistemas de gestão do desempenho passou

de uma visão interna para interno-externa, através de inclusão dos desejos e necessidades

dos diversos agentes envolvidos com as organizações: investidores, clientes,

intermediários, empregados, reguladores, sociedade e fornecedores. A segunda mudança

significativa incorpora diversas medidas não-financeiras em contraposição aos sistemas

antigos que focalizavam somente informações financeiras. Outra constatação se concentra

na forma de gerenciar os negócios com o objetivo de garantir os resultados no futuro,

através da implementação e do desenvolvimento de processos capazes. Os objetivos

estratégicos estabelecidos mantêm os gerentes e empregados focados, tanto nos bons

quanto nos maus momentos. A interligação entre os objetivos e as iniciativas de melhoria

dos processos propicia resultados empresarias cada vez melhores.

Kaplan e Norton (1997) colocam que as empresas na era da informação estão

baseadas em um novo conjunto de premissas operacionais, como: processos

interfuncionais, ligação com clientes e fornecedores, segmentação dos clientes, escala

global, inovação e trabalhadores do conhecimento. Para estes autores, à medida que as

organizações investem na aquisição dessas novas capacidades, o sucesso ou o fracasso não

pode mais ser monitorado pelo modelo tradicional da contabilidade financeira, que mede

acontecimentos passados, mas por sistemas que explicitem a capacidade de produzir valor

no futuro.

Neely et al. (1995) apresentam sete princípios básicos que devem ser observados no

projeto de sistemas de gestão do desempenho:

Os indicadores devem ser relacionados diretamente com a estratégia;

Indicadores não-financeiros devem ser monitorados;

Os indicadores são específicos para cada órgão da empresa;

Os indicadores mudam de acordo com as circunstâncias;

Os indicadores devem ser simples e de fácil uso;

O sistema de desempenho deve prover rápido feedback às organizações e

As medidas devem ser definidas de modo a estimular a melhoria contínua.
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Existem ainda questões em aberto que precisam de estudos e pesquisas adicionais

para respondê-las. Neely (1999) cita algumas: como o desempenho pode ser efetivamente

medido e como escolher o conjunto de indicadores necessários para gerenciar com

efetividade um negócio. Na busca de solucionar estas questões, Kaplan e Norton (1999)

propõem o uso do sistema de medição e gestão do desempenho Balanced Scorecard.

2.4 Sistema de gestão do Desempenho Balanced Scorecard

Um dos sistemas de medição e gestão do desempenho mais estudado e empregado

nas organizações é o sistema Balanced Scorecard, desenvolvido pelos professores Kaplan

e Norton. Este sistema integra as medidas derivadas das estratégias e incorpora variáveis

com visão de médio e longo prazos, inclusive financeiras e não-financeiras. As

perspectivas dos diversos agentes e processos envolvidos são considerados, além das

variáveis financeiras estabelecidas pelos sistemas anteriores (Kaplan e Norton, 1997).

Comparando os sistemas Balanced Scorecard com os tradicionais, são observadas diversas

mudanças, explicitadas na Tabela 2-2 (Bourne et al., 2003).

Tabela 2-2

   Comparação entre os sistemas tradicionais e Balanced Scorecard. Fonte: Bourne et al. (2003)

Mudanças em: Sistemas Tradicionais Balanced Scorecard

Foco Interno Interno-externo

Dimensões Unidimensional Multidimensional

Impulsionador Custos Inovação e aprendizado

Objetivos Financeiros Financeiros e não-financeiros

Benefícios esperados Controle de custos Comunicação dos direcionamentos

estratégicos

Para Kaplan e Norton (1992), autores do sistema Balanced Scorecard, o

desempenho estratégico pode ser inferido a partir de quatro perspectivas, interligadas

através da relação causa e efeito, quais sejam: crescimento e aprendizado; processos

internos; mercados e clientes e perspectiva financeira, conforme mostra a Figura 2-3. Os

resultados práticos decorrentes do emprego deste sistema mostram que o desempenho

estratégico das empresas se materializa principalmente através da satisfação dos

empregados, de produtos e serviços de qualidade, da satisfação dos clientes e de resultados
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financeiros atrativos para os acionistas. Por conseguinte, os componentes selecionados para

representar estas perspectivas formarão o conjunto de variáveis dependentes (VD) a serem

analisadas pelo modelo.

De acordo com Kaplan e Norton (1992, 1993, 1997, 2000, 2001a, 2001b, 2001c)

um mapa estratégico genérico, obtido a partir da evolução do modelo mais simples das

quatro perspectivas, contém no mínimo os componentes e inter-relacionamentos resumidos

na Figura 2-4 e Tabela 2-3. Os principais indicadores mostrados nesta figura dependem dos

objetivos estratégicos de cada organização. Para efeito didático, são escolhidos os

componentes mais adaptados à realidade industrial, que é o foco da pesquisa.

Figura 2-3 Modelo de gestão do desempenho Balanced Scorecard. Fonte: Kaplan e Norton (1997)

Perspectiva
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Tabela 2-3

Mapa estratégico e indicadores típicos. Fonte: Kaplan e  Norton (2004)

 Perspectiva Componentes Indicadores típicos
De aprendizado e
crescimento

Capital organizacional
     Cultura
     Liderança
     Alinhamento
     Trabalho em equipe
Capital da informação
Capital humano

Índice de satisfação dos clientes
Número de melhores práticas

Eficiência das informações
Rotatividade do pessoal

Interna Processos de gestão operacional
     Abastecimento
     Produção
     Distribuição
     Gerenciamento de riscos
Processos de gestão dos clientes
     Seleção
     Conquista
     Retenção
     Crescimento
Processos de Inovação
     Oportunidades
     Portfólio de P&D
     Projeto/desenvolvimento
     Lançamento
Processos regulatórios e sociais
     Meio ambiente
     Segurança e Saúde
     Emprego
     Comunidade

Desempenho dos fornecedores
Custos por unidade de produção
Porcentagem de entregas pontuais
Índice de endividamento

Número de clientes estratégicos
Custo por cliente conquistado
Porcentagem de clientes fiéis
Quantidade de clientes

Porcentagem de projetos baseados em
idéias dos clientes
Projetos concluídos no prazo
Porcentagem de clientes satisfeitos com
novos produtos/serviços

Energia e produção de resíduos
No. de acidentes com afastamento
Percentual do tempo perdido
Investimentos na comunidade

Do cliente Atributos do produto/serviço
     Preço
     Qualidade
     Disponibilidade
     Seleção
     Funcionalidade
Relacionamento
     Serviços
     Parcerias
Imagem
     Marca

Porcentagem de clientes satisfeitos com
o produto/serviço
Rentabilidade dos clientes
Participação de mercado

Porcentagem de clientes satisfeitos com
os serviços pós-venda

Financeira Produtividade
     Melhorar a estrutura de custos
     Aumentar a utilização dos ativos
Crescimento
     Expandir as receitas
     Aumentar valor para os clientes

Custo unitário comparado à
concorrência
Índice vendas/ativo
Faturamento
Receita com novos clientes

Para os propósitos da presente pesquisa são selecionados, para cada perspectiva do

Balanced Scorecard, cinco componentes representativos e que sejam amplamente

utilizados pelas empresas, baseados em diversos trabalhos empreendidos por Kaplan e

Norton. Os componentes selecionados estão detalhados na Tabela 3-1.
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2.5 Impactos do sistema da qualidade ISO 9000 no desempenho estratégico

Vários pesquisadores desenvolveram trabalhos sobre o grau de contribuição dos

sistemas da qualidade TQM ou ISO 9000 no desempenho das empresas tanto no exterior

quanto no Brasil.

Rao et al. (1977) compararam as práticas e os resultados da qualidade em três

países em desenvolvimento: Índia, China e México. Foi aplicado um questionário em 390

indústrias destes três países, contendo perguntas sobre os principais construtos da

qualidade: envolvimento da alta gerência; informação e análise; planejamento estratégico

da qualidade; desenvolvimento de recursos humanos; garantia da qualidade;

relacionamento com os fornecedores; foco no cliente e resultados da qualidade. Os dados

foram submetidos a técnicas estatísticas de análise de variância multivariada. Foi

demonstrada a importância do envolvimento e apoio da alta gerência na gestão da

qualidade. Os construtos informação e análise e garantia da qualidade são afetados pelo

grau de experiência das organizações com a qualidade.

Por sua vez, Terziovski et al. (1997) estudaram a relação entre a certificação ISO

9000 e o desempenho organizacional, em 3000 empresas da Austrália e 1000 da Nova

Zelândia, considerando dois ambientes distintos, de acordo com a presença ou ausência do

sistema de gestão da qualidade TQM. Técnicas multivariadas de análise de variância

(MANOVA) e de covariância (MANCOVA) foram utilizadas para investigar as relações

entre a certificação ISO 9000 e treze variáveis de desempenho selecionadas: satisfação dos

clientes; moral dos empregados; custo da qualidade; confiabilidade; taxa de defeitos;

custos de garantia; produtividade; fluxo de caixa; crescimento do emprego; crescimento da

fatia de mercado; crescimento das vendas; crescimento das exportações e inovação dos

produtos. Nesta pesquisa, a certificação ISO 9000 não apresenta impacto positivo no

desempenho organizacional, nem na presença nem na ausência de sistema de gestão da

qualidade TQM. Para os autores, o principal benefício da certificação ISO 9000 é abrir as

portas das empresas para o mercado consumidor e para os clientes.

Kassicieh e Yourstone (1998) examinaram os efeitos do treinamento, da avaliação

do desempenho e do reconhecimento no sucesso da implementação do sistema TQM.

Foram testadas nove hipóteses sobre os impactos desses três fatores nos custos, no lucro e

no moral das equipes. Foi realizada uma pesquisa de campo em 111 empresas prestadoras

de serviços e produtoras de bens do estado de New México (USA). Foi desenvolvido um
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questionário contendo quinze questões para avaliação do sucesso destas organizações. Os

resultados foram analisados através de regressão linear e análise fatorial. Uma das

constatações afirma que o treinamento é a chave para o sucesso na implementação do

sistema TQM, apesar de não garantir o sucesso por si só. O treinamento deve estar

acoplado com a avaliação de desempenho para que haja sucesso pleno.

O relacionamento entre as práticas da gestão da qualidade com o desempenho

operacional foi investigado também por Samson e Terziovski (1999). Foram utilizadas as

bases de dados de quase 1300 empresas produtoras da Austrália e Nova Zelândia. As

variáveis independentes analisadas foram: liderança, gestão das pessoas, foco no cliente,

planejamento estratégico, informação e análise e gestão dos processos. As categorias

liderança, gestão de pessoas e foco no cliente são significativas como antecedentes do

desempenho. As outras três categorias não mostraram esta característica. Segundo os

autores, esta conclusão é consistente com o seguinte resultado divulgado na literatura: o

compromisso gerencial, a delegação aos empregados e a cultura aberta podem produzir

vantagens competitivas mais fortemente do que as ferramentas e técnicas da gestão da

qualidade.

Estes mesmos autores apresentam outro trabalho sobre a ligação entre as práticas da

gestão da qualidade e o desempenho organizacional. Terziovski e Samson (1999)

utilizaram as mesmas bases de dados da pesquisa anterior. As variáveis utilizadas para

caracterizar o desempenho foram as mesmas da pesquisa de Terziovski et al. (1997) com

acréscimo da variável desempenho organizacional. As principais conclusões foram: os

resultados de desempenho variam de acordo com o tamanho da empresa e com o seu setor

econômico; o desempenho não é afetado com a certificação ISO 9000 e as empresas com

sistema de gestão da qualidade conseguem melhores resultados nas relações com os

empregados, na satisfação dos clientes, no desempenho operacional e no desempenho

empresarial.

A medição do desempenho de várias empresas dos paises nórdicos foi objeto de um

estudo elaborado por Kald e Nilsson (2000) para ampliar os conhecimentos sobre o projeto

e uso de sistemas de gestão do desempenho, especialmente o Balanced Scorecard. Foi

submetido um questionário a 236 Unidades de Negócio sobre a estrutura, o uso, o

processo, os benefícios e as imperfeições dos sistemas de desempenho. O estudo mostrou

uma conexão importante entre o sistema de medição e as rotinas de planejamento, como
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plano estratégico e orçamento. A gestão do desempenho é usada como suporte estratégico

às decisões, bem como na formulação das estratégias nas empresas analisadas.

Sun (2000) desenvolveu uma pesquisa sobre as relações entre o sistema TQM, a

certificação ISO 9000 e a melhoria no desempenho dos negócios. A pesquisa teve como

base a aplicação de um questionário em 363 empresas da Noruega. Foram empregadas

técnicas estatísticas de análise fatorial e análise de regressão múltipla. Os critérios

liderança, recursos humanos, desenvolvimento e informação do sistema TQM contribuem

para a melhoria da satisfação do cliente e do desempenho dos negócios. A certificação ISO

9000 apresenta uma relação parcial tanto com a implementação do TQM quanto com os

resultados de desempenho e deve ser integrada à filosofia e aos métodos do TQM (Sun,

2000).

Zhang (2000) estudou os efeitos da implementação do sistema de gestão TQM nos

resultados globais de 212 empresas chinesas. Para teste do modelo foi empregada a técnica

de equação estrutural (LISREL). Algumas das principais conclusões desta pesquisa foram:

a implementação do sistema TQM tem um efeito positivo no desempenho global do

negócio; a liderança é um fator decisivo para o sucesso da organização; não é necessário

que todos os elementos do sistema TQM estejam presentes para garantir o seu sucesso e há

necessidade das empresas balancearem as necessidades dos clientes com o desempenho

estratégico.

Uma pesquisa sobre as diferenças entre a satisfação dos clientes de empresas

produtoras de bens e de serviços foi objeto de um estudo elaborado por Nilsson et al.

(2001). O trabalho analisa como a gestão dos empregados, o foco no processo e a

orientação voltada para o cliente influenciam a sua satisfação e os resultados empresariais.

Foram consultadas 482 empresas da Suécia. Para as empresas produtoras de bens, as

práticas internas da qualidade influenciam a satisfação do cliente e os resultados do

negócio. Para as empresas prestadoras de serviços, o foco no processo e a orientação para o

cliente impactam na satisfação do cliente, enquanto que a gestão dos empregados impacta

diretamente nos resultados do negócio.

Singels et al. (2001) examinaram experimentalmente os impactos da certificação

ISO 9000 no desempenho de 192 organizações produtoras e prestadoras de serviços da

Holanda. Os indicadores de desempenho utilizados foram: produção; resultados

corporativos; satisfação dos clientes; motivação do pessoal e investimentos na certificação.

Foi empregada a técnica de análise fatorial para examinar os resultados destes indicadores.
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Os autores concluíram que a certificação ISO 9000 por si só não proporciona uma melhoria

no desempenho das organizações. As empresas que se certificaram por pressões externas

apresentam menores resultados em comparação com aquelas que se certificaram por

motivação interna.

Outro trabalho desenvolvido na Europa analisou comparativamente os sistemas

TQM e Balanced Scorecard. Os autores Hannula, Kulmala e Suomala (2001) compararam

os conteúdos dos dois sistemas e construíram uma hierarquia de conceitos entre eles. Uma

conclusão deste trabalho mostra que os dois sistemas TQM e BSC podem ser vistos como

filosofias para melhorar o desempenho global das unidades de negócio.

Os impactos da certificação ISO 9000 nas empresas européias foram analisados por

Withers e Ebrahimpour (2001). É descrita a experiência de onze empresas, que foram

pesquisadas através de entrevistas e questionários. Foram identificados os obstáculos para

implementação da certificação e analisados os impactos da certificação e o uso dos

recursos. Os autores mostram que as experiências destas empresas são similares,

independentes do seu ramo, do país de origem e do tamanho. O principal obstáculo se

concentra no envolvimento da liderança. Há necessidade de alocação de recursos para as

auditorias internas, controle de documentos, controle do processo, sistema da qualidade e

para as ações corretivas e preventivas. A certificação facilita a entrada das empresas no

mercado internacional.

Rahman (2001) estudou comparativamente o impacto no desempenho

organizacional das práticas da gestão TQM em 49 pequenas e médias empresas da

Austrália, com e sem certificação ISO 9000, em meados de 1997. Foram utilizados 36

critérios de avaliação, baseados no guia do prêmio australiano de excelência nos negócios.

As empresas foram classificadas, de acordo com o nível de maturidade alcançado na

implementação do sistema de gestão da qualidade em três níveis: alto, moderado e baixo.

Não há diferença significativa no desempenho organizacional entre as pequenas e médias

empresas, com ou sem certificação ISO 9000.

Algumas experiências relativas à implementação do Balanced Scorecard em

empresas finlandesas que possuem sistemas de gestão, baseados na TQM, foram abordadas

por Sundström e Pietillä (2002). Foram empregados os critérios do Prêmio Nacional de

Qualidade Finlandês. Os resultados demonstraram a necessidade de revisão das estratégias,

de estabelecimento de novos sistemas estratégicos de gestão e de se fortalecer o foco nos

clientes, nos processos e nas pessoas.
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Heras et al. (2002) analisaram os impactos da certificação ISO 9000 nas vendas e

na lucratividade de 400 empresas certificadas da Espanha, comparando o desempenho

antes e após a certificação. Foi comparado também o desempenho das empresas

certificadas com 400 empresas não certificadas. A principal conclusão é de que o

desempenho superior das empresas certificadas é devido ao fato destas empresas terem

maior propensão à certificação do que as demais. Os autores alertam para as expectativas

exageradas sobre aumento de desempenho nas empresas que implantam a ISO 9000.

As implicações da certificação ISO 9000 no desempenho financeiro de empresas

americanas foram estudadas por Wayhan et al. (2002). Os autores colocam que estudos

empíricos sobre as relações entre a certificação ISO 9000 e o desempenho financeiro ainda

são limitados e contraditórios. A pesquisa foi aplicada em empresas certificadas. Os

resultados demonstraram que a certificação tem um impacto limitado no desempenho

financeiro, quando aferido através do retorno sobre ativo (ROA).

Cheng et al. (2003) apresentaram um estudo de caso sobre medições de

desempenho numa Divisão de software e mídia de uma empresa de Singapura. Um dos

sistemas de medição utilizados foi o Balanced Scorecard, com os seguintes indicadores de

desempenho: valor econômico agregado; crescimento das vendas; rotatividade do pessoal;

percentual de entregas conforme os pedidos; índice de satisfação dos empregados;

produtividade dos empregados; taxa de produtos com defeitos e percentual de retorno das

vendas. Estes indicadores foram observados no período de 1993 a 1997. Os autores

também avaliaram os impactos dos objetivos estratégicos no comportamento gerencial. O

caso mostrou a necessidade de se ter indicadores financeiros e não-financeiros para

avaliação do desempenho de uma empresa ou unidade de negócio.

Por sua vez, Kaynak (2003) estudou também o relacionamento entre as práticas do

sistema de gestão TQM e seus efeitos no desempenho das empresas. As informações foram

conseguidas em 382 unidades de negócio de empresas que operam nos Estados Unidos.

Foram analisados os seguintes critérios: liderança; treinamento; relações no trabalho; dados

e relatórios da qualidade; fornecedores; projeto do produto ou serviço; gestão do processo

e desempenho do estoque, da qualidade, financeiro e de mercado. A análise estatística

utilizou a técnica de equações estruturais, através do software denominado LISREL. O

autor constata os efeitos positivos das práticas do sistema TQM no desempenho das

empresas investigadas.
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Chow-Chua et al. (2003) examinaram a questão da certificação ISO 9000 e os seus

benefícios para 146 empresas de Singapura. As empresas certificadas apresentaram

melhores resultados financeiros. Entretanto, as empresas que não são certificadas

mostraram melhores procedimentos de documentação, índices mais elevados de qualidade

percebida e comunicação com os empregados mais efetiva. Os principais problemas

encontrados com a certificação foram algumas falhas para estabelecer o programa de

monitoramento; atender aos procedimentos e revisar gerencialmente o sistema.

O levantamento dos fatores que influenciam no sucesso e no fracasso de 109

empresas do Reino Unido, que implementaram o sistema de gestão TQM, foi objeto de

uma pesquisa elaborada por Taylor e Wright (2003) ao longo de cinco anos. Os dados

levantados permitiram inferir que o tamanho da empresa, o tamanho da base de clientes e a

manutenção da certificação não tiveram impactos significativos nos resultados do negócio.

Para sucesso da TQM, foram constatados que os seguintes critérios são imperativos: tempo

de adoção do sistema de gestão; inclusão dos objetivos da qualidade no processo de

planejamento estratégico; necessidade de engajamento do gerente sênior e envolvimento da

maioria dos empregados. É proposta uma nova pesquisa para analisar o efeito de cinco

novas variáveis no desempenho empresarial: satisfação dos clientes; satisfação dos

empregados; gestão dos processos; vendas e desempenho financeiro. Estas variáveis são

similares às perspectivas do sistema Balanced Scorecard.

A pesquisa anterior tem como foco central a avaliação do sistema TQM. De forma

análoga, Terziovski et al. (2003) estudaram os efeitos da implementação da ISO 9000 no

desempenho de 126 empresas da Austrália e da Nova Zelândia, ao longo de vários anos.

Foram empregadas técnicas de análise multivariada para teste das hipóteses. Há uma

relação positiva entre a motivação dos gerentes e o desempenho do negócio. O principal

elemento que contribui para o desempenho é o foco no cliente.

Uma análise dos possíveis efeitos da ISO 9000 nos resultados de 442 empresas

espanholas foi empreendida por Lorente e Costa (2003), através de duas abordagens. A

primeira compara o período antes e após a certificação. A segunda compara o desempenho

das empresas certificadas com um grupo de empresas não certificadas. Foram selecionadas

as seguintes variáveis financeiras: variação relativa das vendas; variação relativa dos

custos salariais; variação dos resultados antes dos impostos e variação do retorno sobre

ativo (ROA). Foi sinalizada uma pequena melhora nos resultados da rentabilidade das

empresas certificadas. Os autores não confirmaram a tese da causalidade, que coloca as
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empresas com mais rentabilidade como sendo aquelas que têm mais propensão para

implantar a ISO 9000.

Uma pesquisa sobre o desenvolvimento de medições para avaliar a gestão da

qualidade em empresas certificadas pela ISO 9000 foi desenvolvida por Conca et al.

(2004). Foram analisadas 108 empresas certificadas da Espanha. Os dados relativos a dez

fatores do sistema TQM propostos pela EFQM foram validados e analisados. Concluíram

que o desempenho da qualidade nas empresas é baseado em percepções. Os autores

propõem a realização de novas pesquisas, considerando a inclusão de resultados

financeiros e aumentando o tamanho da amostra.

Outra pesquisa foi realizada sobre a sinergia e a coerência entre o sistema de gestão

TQM e a ISO 9000 em 442 empresas espanholas. Foram analisados se existe uma relação

positiva entre estes sistemas e os resultados empresariais e se há complementaridade entre

o sistema TQM e a ISO 9000. Duas medições foram consideradas por Martínez-Lorente e

Martinez-Costa (2004): objetivas através de informações financeiras e subjetivas através de

questionários. Concluíram que as empresas que implantam simultaneamente os dois

sistemas não mostraram resultados positivos. Alguns princípios da ISO 9000 são

contraditórios em relação ao sistema TQM. Estes mesmos autores apresentaram outro

trabalho similar que compara os efeitos do sistema TQM e da ISO 9000 no desempenho

das empresas espanholas (Martínez-Costa e Martínez-Lorente, 2004).

Dimara et al. (2004) estudaram a influência das estratégias no desempenho

financeiro das empresas certificadas conforme a norma ISO 9001 na Grécia. As empresas

foram classificadas em três categorias de acordo com a sua orientação estratégica:

liderança em custos, diferenciação no mercado ou foco estratégico. Foram selecionados

seis indicadores financeiros para análise do desempenho, relativos à lucratividade, ao

crescimento e à estrutura do capital das empresas. Considerando-se todas as empresas em

conjunto não foram constatadas diferenças significativas nos indicadores financeiros

selecionados no período de seis anos após a certificação. Entretanto, de forma separada, as

empresas com estratégia de liderança em custos apresentaram crescimento significativo

nos indicadores de lucratividade. Já as empresas com estratégias de diferenciação no

mercado apresentaram crescimentos significativos no giro e na fatia de mercado. Por

conseguinte, a orientação estratégica influencia diretamente o desempenho das empresas

que adotam a ISO 9000.
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No Brasil, ainda são poucas as pesquisas sobre os impactos da implementação da

ISO 9000 no desempenho das empresas. Leite e Prancic (2003) apresentaram um trabalho

sobre os indicadores de desempenho estabelecidos pela norma ISO 9001:2000 e a sua

utilização como um sistema de medição eficaz. Os autores estudaram o caso de uma

empresa certificada e verificaram se os indicadores propostos pela norma ISO 9001 estão

alinhados à sua estratégia. A norma ISO 9001 poderia ser a base para um sistema de

medição eficaz, que propiciaria melhoria concreta e estabelecimento de novas metas.

Outro trabalho de pesquisa, de autoria de Schnorr e Kronmeyer Filho (2003),

analisa a integração do Balanced Scorecard com a norma ISO 9001:2000, para o caso da

indústria química de pequeno porte no Brasil. Foram estudados aspectos complementares e

sinérgicos entre estes dois sistemas. Estas ferramentas efetivamente ocupam posições

complementares na implementação da estratégia empresarial. Para os autores, há

necessidade de pesquisas adicionais para analisar em profundidade a melhor forma de

integração destes dois sistemas.

Menezes e Martins (2001) analisaram as oportunidades de integração do sistema

ISO 9000, especificamente sobre a Seção 8 - medição, análise e melhoria, com as quatro

perspectivas do sistema de desempenho Balanced Scorecard. Para os autores, o BSC não

suporta bem o processo de melhoria contínua. Entretanto, esta condição pode ser

minimizada com a sua integração com um sistema do tipo Enterprise Resource Planning

(ERP). A utilização do Balanced Scorecard pode representar uma boa oportunidade para

as organizações integrarem ambos os sistemas ou implementarem uma nova abordagem de

medição de desempenho.

Por outro lado, Cavalcanti et al. (2004) analisaram as correlações entre a adoção da

certificação ISO e a medição do desempenho organizacional no setor da construção civil

na região metropolitana de Recife (PE). A metodologia utilizou o questionário como forma

de obtenção das informações junto aos dirigentes de 28 construtoras. Os resultados

mostram que “existem indícios da influência da certificação ISO em aumentar o número de

indicadores para avaliar o desempenho da organização e que também pode influenciar na

quantidade de grupos de medidas utilizadas”.

As prioridades competitivas na administração estratégica da manufatura foi tema

abordado pro Wanderley et al. (2003), através de um estudo nas indústrias de

transformação de Pernambuco. Foi realizada uma pesquisa empírica junto a 51 indústrias

com mais de 200 funcionários. Foram analisados sete objetivos de desempenho:
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Qualidade; Rapidez; Credibilidade / Confiabilidade; Flexibilidade; Custo; Entrega e

Serviço. Dentre os resultados obtidos, os autores mostram que a qualidade é a prioridade

competitiva mais relevante e que está fortemente correlacionada com a credibilidade /

confiabilidade. Este resultado demonstra que existe uma valorização efetiva das outras

prioridades competitivas quando comparada com a de custos.

A intensidade das pesquisas que objetivam investigar as relações entre os sistemas

TQM ou ISO 9000 com o desempenho empresarial, incluindo o Balanced Scorecard, vem

crescendo. Uma análise crítica do potencial de integração entre os sistemas TQM e BSC é

abordada por Hoque (2003). São mostradas futuras direções de pesquisas como

oportunidades para melhoria destes dois sistemas. Para o autor, o sistema TQM, em

contraposição ao BSC, não considera os empregados na sua pesquisa sobre a melhoria

contínua. Entretanto, o sistema TQM ajuda a melhorar os resultados do desempenho das

empresas.

Brandstetter et al. (2002) analisaram os impactos do processo de implementação do

sistema de gestão da qualidade em duas empresas construtoras de Goiás no processo

produtivo. Foram estudadas as dificuldades, bem como os benefícios do processo de

certificação, em relação aos seguintes itens: recursos humanos, execução, suprimentos,

projetos, entrega, assistência técnica e marketing. Nestas empresas, os motivadores para a

certificação focalizaram a criação de um diferencial de mercado e o aumento da

competitividade. Os aspectos positivos destacados foram: padronização das atividades,

minimização de erros, otimização de custos e tempos de ciclo, alinhamento e integração

dos processos para atingir melhores resultados, motivação das pessoas, agregação de valor

em toda a cadeia e melhoria na vantagem competitiva.

Coltro (1998) considerou os efeitos da globalização e da regionalização dos

mercados no estudo sobre os impactos da certificação ISO 9000 na competitividade. São

amostradas 73 empresas de diversos ramos industriais da região de Sorocaba (SP). São

apresentados os benefícios qualitativos alcançados com a certificação e os impactos na

competitividade e na globalização dos mercados. Para 68% dos entrevistados, houve

influência da certificação na abertura de novos mercados. Os ganhos de produtividade

foram observados em 85% da amostra. Para 55% da amostra, houve redução de custos de

até 10% enquanto que 21% relatam que não houve redução de custos. Para a grande

maioria de 84% dos entrevistados houve um crescimento significativo nos investimentos

em treinamento.
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Com o objetivo de analisar os impactos da implantação do sistema ISO 9000 sobre

a produtividade parcial da mão de obra, da energia, dos produtos químicos e sobre a

produtividade total dos fatores, Ritter e Drees (2003) desenvolveram um trabalho em uma

linha de tratamento químico de um setor galvânico, da cadeia de valor da indústria

automobilística do Paraná. Os resultados demonstraram que a implementação da ISO 9000

propiciou benefícios nestes indicadores de produtividade. Ocorreu um aumento

significativo na produtividade global da ordem de 150%, conseguido através de ações que

reduziram os tempos de processo, tornando os custos unitários inferiores em 60% aos

equivalentes do mercado.

Luitz e Rebelato (2003) focalizaram a avaliação do desempenho organizacional

como um todo, através da comparação dos diversos modelos de gestão do desempenho e

como estes evoluíram ao longo do tempo. São analisados três níveis de desempenho –

organizacional, de processo e de execução - em comparação com as três necessidades de

desempenho – objetivo, projeto e gerenciamento. São apresentados diversos modelos de

gestão do desempenho. Para esses autores, há necessidade de uma maior padronização a

fim de permitir que as empresas possam realizar comparações de desempenho.

As evidências da associação entre as estratégias de qualidade e o desempenho

empresarial foram investigadas por Cerqueira e Moraes (2003), através de uma pesquisa

aplicada em 83 indústrias do estado de Pernambuco. Após a realização das análises

estatísticas aplicáveis, ficou evidenciada a associação significativa entre as estratégias de

qualidade e do desempenho empresarial. Especificamente sobre a norma ISO 9000, foi

também significativa a sua associação com resultados e liderança.

As relações entre a certificação conforme as normas ISO 9001 e 9002 e o

desempenho das empresas brasileiras certificadas no período de 1992 a 1998 foram

estudadas pro Lima et al. (2000). Foram utilizados cinco indicadores: receita operacional

bruta sobre o ativo total; receita operacional líquida sobre o ativo total; vendas sobre o

ativo total; receita operacional bruta sobre as vendas e receita líquida sobre as vendas. As

evidências mostraram que não há diferença significativa no desempenho entre as empresas

certificadas em comparação com aquelas que não são certificadas.

A Tabela 2-4 apresenta uma síntese dos trabalhos realizados, conforme a temática

desenvolvida.
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Tabela 2-4

Síntese dos trabalhos analisados

Temática Trabalhos

Relação do sistema TQM com o

desempenho em geral

Conca et al. (2004), Kanji e Wallace (2000), Kassicieh e

Yourstone (1998), Kaynak (2003), Nilsson et al. (2001),

Rao et al. (1997), Samson e Terziovski (1999), Terziovski

e Samson (1999)

Relação do sistema TQM com o

sistema Balanced Scorecard

Hannula et al. (2001), Hoque (2003), Jeskanen-Sundstrom

e Pietila (2002), Kald e Nilsson (2000)

Relação do sistema ISO 9000 com o

desempenho em geral

Brandstetter et al. (2002), Cerqueira (2003), Chow-Chua et

al. (2003), Coltro (1998), Martínez-Costa e Martínez-

Lorente (2004), Dimara et al. (2004), Heras et al. (2002),

Lima et al. (2000), Martinez-Lorente e Martinez-Costa

(2003), Rahman (2000), Ritter e Drees (2003), Singels et

al. (2001), Sun (2000), Taylor e Wright (2003), Terziovski

et al. (2003), Terziovski et al. (1997), Wayhan et al. (2002),

Withers e Ebrahimpour (2001)

Relação do sistema ISO 9000 com o

sistema Balanced Scorecard

Cheng et al. (2003), Leite e Prancic (2003), Menezes e

Martins (2001), Schnorr e Kronmeyer Filho (2003)

2.6 Modelo de integração entre os sistemas ISO 9000 e Balanced Scorecard

O modelo de integração entre os sistemas ISO 9000 e Balanced Scorecard deve

conter as informações e as variáveis descritas na Tabela 3-1. As principais perguntas e

questões a serem obtidas das empresas referentes a cada perspectiva do Balanced

Scorecard estão detalhadas no questionário do Anexo 01. Formalmente, todos os requisitos

da norma ISO 9001 impactam em diferentes graus nas quatro perspectivas do sistema BSC.

Entretanto, existem algumas relações que se destacam na prática como mais significativas.

De acordo com Cheng et al. (2003), a gestão das empresas, traduzida na norma através dos

requisitos de responsabilidade da direção, impacta fortemente em todas as quatro

perspectivas do BSC. Os demais requisitos – gestão de recursos, realização do produto e

medição, análise e melhoria – atuam normalmente de forma integrada e impactam em

maior ou menor grau também nas quatro perspectivas do BSC.
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O sistema de gestão do desempenho Balanced Scorecard considera as medidas de

desempenho como instrumentos de articulação e comunicação das estratégias da empresa.

Para Kaplan e Norton (1997), as quatro perspectivas do Scorecard equilibram os objetivos

de curto e longo prazos; os resultados desejados e os vetores do desempenho; e as medidas

objetivas concretas e as medidas subjetivas mais imprecisas.

O modelo proposto verifica os impactos das principais atividades e requisitos do

sistema da qualidade ISO 9000 nas quatro perspectivas do sistema de desempenho

Balanced Scorecard. São testadas as hipóteses H1, H2, H3 e H4, conforme detalha a

Figura 2-5. A hipótese H5 é colocada como uma síntese do desempenho da empresa. A

hipótese H6, que não está representada na Figura 2-5, refere-se ao grau de contribuição da

ISO 9001 nas quatro perspectivas simultaneamente.

Figura 2-5 Hipóteses sobre os impactos da ISO 9000 no desempenho estratégico

2.7 Conclusões

A literatura levantada sobre sistemas de gestão da qualidade e do desempenho é

bastante ampla. Entretanto, as pesquisas e estudos que correlacionam estes dois sistemas

ainda são pouco exploradas e divulgadas. Foi apresentada uma retrospectiva dos trabalhos

desenvolvidos no Brasil e no exterior, que integram de alguma forma os sistemas de gestão

da qualidade com a gestão do desempenho empresarial. Existem trabalhos que integram o

sistema de gestão da qualidade (TQM) com o desempenho. Outros pesquisadores
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correlacionam especificamente o sistema ISO 9000 com o desempenho de uma forma

geral. Ainda são raros os trabalhos que integram diretamente os sistemas ISO 9000 e BSC.

De forma resumida, as pesquisas desenvolvidas podem ser classificadas em quatro

grupos, dependendo do sistema de gestão escolhido – TQM ou ISO 9000 - e do objetivo da

avaliação empreendida: verificação da eficiência ou da eficácia destes sistemas. Na Tabela

2-5 são mostrados alguns dos principais indicadores ou componentes utilizados nas

avaliações empreendidas para verificação da eficácia, classificados de acordo com as

quatro perspectivas do sistema de desempenho Balanced Scorecard. Dentre as pesquisas

publicadas, Miranda e Azevedo (2000) apresentam os indicadores de desempenho

gerencial mais utilizados pelos empresários do Brasil e de Portugal, onde esses autores

classificam os indicadores em três categorias: financeiros tradicionais; não financeiros

tradicionais e não tradicionais.

Tabela 2-5

    Indicadores utilizados para avaliação do sistema da qualidade ISO 9000

Principais parâmetros analisados

 Faturamento

 Resultado e Participação no mercado

 Investimentos

 Imagem corporativa

 Minimização de erros

 Custos e tempo de ciclo

 Alinhamento e integração dos processos

 Motivação das pessoas

 Capacidade de produção

 Retorno sobre o ativo

 Valor econômico agregado

 Margem de lucros

 Lucro por ação

 Valor da empresa

 Endividamento

 Número e Reclamações dos clientes

 Porcentagem de entregas no prazo

 Número e Satisfação dos empregados

 Produtividade dos empregados

 Taxa de defeitos
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 Porcentagem de produtos devolvidos

Da análise dos trabalhos publicados, verifica-se que há abordagens distintas e

conclusões diferenciadas sobre os reais benefícios da certificação. Alguns autores

concluem que o sistema ISO 9000 não apresenta impacto positivo no desempenho

organizacional (Terziovski et al. (1997); Terziovski e Samson (1999); Lima et al. (2000);

Singel et al. (2001) e Rahman (2001)). Outros pesquisadores demonstraram que o sistema

ISO 9000 apresenta uma relação parcial com o desempenho (Sun (2000) e Wayhan et al.

(2002)) e por fim, outros autores mostraram que este sistema contribui de forma positiva

para o desempenho estratégico (Heras et al. (2002) e Chow-Chua et al. (2003)).
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Capítulo 3

Metodologia da pesquisa

Este capítulo apresenta uma descrição da metodologia aplicada à pesquisa, com as

justificativas correspondentes. Descreve a população e a amostra estudada, bem como o

instrumento de coleta de informações. Mostra ainda as diversas análises estatísticas que

são implementadas ao longo da pesquisa.

O capítulo está organizado de acordo com a seguinte seqüência: método da

pesquisa de campo, população e amostra, instrumento de coleta de informações e análise

de dados.

3.1 Método da pesquisa de campo

Inicialmente, é desenvolvida uma pesquisa bibliográfica para levantamento de

informações existentes sobre os dois temas centrais desta pesquisa – ISO 9001:2000 e

Balanced Scorecard, com ênfase na integração destes dois sistemas gerenciais. Em

seguida, é procedida uma pesquisa quantitativa de campo, através de questionário,

detalhado no Anexo 01, para conhecimento e levantamento das informações necessárias

para elaboração das análises do desempenho das empresas brasileiras do setor químico que

adotaram o sistema ISO 9001:2000. O setor químico foi escolhido por ser competitivo e ter

um número suficiente de empresas certificadas por essa norma no Brasil. De acordo com a

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004), esse setor possui 352 empresas

certificadas. São cadastradas na ABNT, empresas de portes variados, desde pequenas

empresas como uma farmácia até grandes conglomerados, como Petrobras, Petroflex,

Rhodia e outras mais. Antes da aplicação nas empresas deste setor, a pesquisa foi aplicada

experimentalmente em duas empresas certificadas na cidade de Natal (RN), para ajustes,

melhoramentos do questionário e aferição do grau de interesse dos respondentes.
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3.2 População e Amostra

A pesquisa é aplicada através de correspondências postais, reforçadas por

mensagens eletrônicas. Os questionários foram enviados para a população de 352 empresas

do setor químico brasileiro, que são certificadas pela ISO 9001 e cadastradas na ABNT

(CB-25), em atenção dos gerentes gerais das empresas ou dos gestores da qualidade.

Foram utilizados os respectivos endereços postais ou eletrônicos, obtidos a partir do banco

de dados do Comitê CB-25 da ABNT. Para um universo de 352 empresas, um erro

amostral de 5% e uma confiança de 95%, a quantidade esperada de questionários

preenchidos corretamente é de 173, pela fórmula estatística aplicável. As surveys por

correspondência com retorno de 30% dos questionários são consideradas satisfatórias

(Cooper e Schindler, 2003). A. presente análise estatística será feita considerando-se o

número real de questionários que retornaram preenchidos corretamente, de forma

espontânea. A amostra é composta de 111 empresas que responderam o questionário e que

totaliza um percentual de 32%.

Uma vantagem deste tipo de pesquisa é que o respondente tem mais tempo para

coletar as informações necessárias para o preenchimento do questionário e consultar outras

pessoas que possam contribuir com dados adicionais (Cooper e Schindler, 2003). As

desvantagens são o erro da não-resposta e a quantidade de informações coletadas que não

pode ser muito grande. Estes autores colocam que o respondente deve ser capaz de

preencher ao questionário em não mais de 10 minutos. São levantados os principais

impactos decorrentes da implantação do sistema ISO 9001:2000 nos resultados estratégicos

das empresas, considerando-se os componentes selecionados para representar as quatro

perspectivas do sistema Balanced Scorecard, conforme detalhado na Tabela 2-4.

3.3 Instrumento de coleta dos dados

Nesta pesquisa é adotado o questionário como forma de obtenção dos dados e das

informações necessárias para a execução da análise quantitativa correspondente, ã

semelhança do aplicado por Costa e Lorente (2004).  O questionário foi escolhido por

permitir a obtenção dos dados em grandes extensões geográficas, apresentar baixo custo e

ser de fácil acesso e manuseio. Foram elaboradas perguntas fechadas para facilitar o seu

preenchimento e permitir uma análise objetiva dos dados. O questionário, detalhado no

Anexo 1, foi elaborado com o propósito de se levantar as informações necessárias para se

responder à pergunta chave da pesquisa: quais são os graus de contribuição da utilização da
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ISO 9000 no desempenho estratégico das empresas do setor químico brasileiro, tendo

como referência o mapa estratégico desenvolvido por Kaplan e Norton (2004) e detalhado

na Figura 2-4.

O formulário é composto de duas seções básicas: Levantamento de informações

padronizadas sobre o grau de contribuição do sistema da qualidade no desempenho dos

principais componentes das quatro perspectivas do Balanced Scorecard e Identificação da

empresa. Na primeira seção, são formuladas cinco perguntas relevantes para cada

perspectiva, com respostas do tipo escala comparativa com dez pontos de variação, de

acordo com a seguinte escala: impacto nulo (0); impacto pequeno (1; 2 e 3); impacto

razoável (4; 5 e 6); impacto grande (7; 8 e 9) e impacto excelente (10). Esta escala atende

aos procedimentos mais comuns de levantamento de informações que estabelecem escalas

de três a dez pontos (Cooper e Schindler, 2003).

Vários autores apresentaram suas pesquisas com o emprego de questionários

específicos para levantamento das informações, como por exemplo, Zhang (2000),

Martinez-Costa e Martinez-Lorente (2004), Sun (2000) e Rahman (2000). Cada

pesquisador seleciona um conjunto de variáveis de acordo com o objeto da análise,

conforme mostrado na Tabela 2-3. As variáveis selecionadas nesta pesquisa para análise do

desempenho estratégico do sistema da qualidade ISO 9000 são selecionadas com base no

mapa estratégico do Balanced Scorecard padrão, proposto por Kaplan e Norton (2001). É

solicitado às empresas informarem os impactos da ISO 9000 no desempenho das variáveis

selecionadas, comparando-se o desempenho antes e após a certificação.

Para operacionalização das hipóteses de pesquisa foram selecionadas as variáveis

descritas na Tabela 3-1. Para a perspectiva do aprendizado e crescimento, são solicitadas

informações sobre os impactos do sistema ISO 9001 na capacitação e desenvolvimento dos

empregados, na tecnologia e disponibilidade das informações, na cultura organizacional,

no trabalho em equipe e na liderança. Para a perspectiva dos processos internos, as

perguntas elaboradas versam sobre como a certificação ISO 9001 impactou os processos

internos, os processos de seleção e retenção de clientes, os processos regulatórios e sociais,

os processos de inovação e desenvolvimento e os processos de apoio e logísticos. As

implicações práticas da norma ISO 9001 no desempenho da perspectiva dos clientes são

analisadas através das questões sobre a satisfação dos clientes com preço, qualidade,

disponibilidade, serviços e marca. Por fim, a perspectiva financeira é balizada pelas

receitas de vendas, custos operacionais, utilização dos ativos, geração de valor para os
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clientes e retorno sobre o capital empregado. Ao final da seção, são solicitadas

informações sobre o impacto da ISO 9000 no desempenho estratégico, comparando-se o

período antes e pós-certificação. As hipóteses nulas e alternativas a serem testadas para os

componentes selecionados estão detalhadas também na Tabela 3-1. Para o desempenho

global (G1), as hipóteses são Ho(G1) 7 e Ha(G1)>7.

      A seção de identificação procura levantar parâmetros úteis para caracterização da

pesquisa, como: ano da certificação ISO 9000, ano de fundação da empresa; função do

respondente; tempo de trabalho; adoção do sistema BSC; ano da certificação; país de

origem; número de empregados e negociação de ações em Bolsa de Valores.

Tabela 3-1 – Discriminação das variáveis

Perspectiva Variáveis Discriminação das variáveis Hipóteses

A1 Capacitação e desenvolvimento dos empregados

A2 Tecnologia e disponibilidade das informações

A3 Cultura organizacional

A4 Trabalho em equipe

Aprendizado
e

Crescimento

A5 Liderança

Ho: µ(Ai) 7 e

Ha: µ(Ai)>7

P1 Processos de produção

P2 Processos de conquista e retenção de clientes

P3 Processos de inovação e desenvolvimento

P4 Processos regulatórios e sociais

Perspectiva

interna

P5 Processos de apoio e logísticos

Ho: µ(Pi) 7 e

Ha: µ(Pi)>7

S1 Satisfação dos clientes com o preço

S2 Satisfação dos clientes com a qualidade

S3 Satisfação dos clientes com a disponibilidade

S4 Satisfação dos clientes com os serviços

Perspectiva

dos clientes

S5 Satisfação dos clientes com a marca

Ho: µ(Si) 7 e

Ha: µ(Si)>7

F1 Receita de venda dos produtos e serviços

F2 Custos operacionais

F3 Utilização dos ativos da empresa

F4 Retorno sobre o Capital empregado (ROCE)

Perspectiva

Financeira

F5 Valor econômico para os clientes

Ho: µ(Fi) 7 e

Ha: µ(Fi)>7
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3.4 Análise de dados

Inicialmente é realizada uma análise descritiva dos dados obtidos com o objetivo de

mostrar e conhecer em detalhes as informações obtidas com o questionário aplicado. São

mostrados gráficos e tabelas referentes aos dados coletados e seus principais parâmetros

estatísticos, com o objetivo de descrever o conjunto dos dados levantados pela pesquisa de

campo (Cooper e Schindler, 2003). Em seguida, são realizados os testes de hipóteses, para

se verificar se as suposições levantadas são verdadeiras, adotando-se a distribuição t com

um nível de significância estatística de 5%.

Em seguida, é empreendida uma análise estatística para verificar se existem grupos

de respondentes com características comuns, conforme o porte das empresas consultadas.

Foram consideradas empresas de pequeno e grande porte, considerando-se respectivamente

o número de empregados até 100 e acima de 100. De acordo com Hair et al. (2003), a

análise de cluster é apropriada para este objetivo. Para a análise, foi assumida a existência

de dois grupos e adotada a opção agrupamento das médias.

Por último, é realizada uma análise das variáveis envolvidas com o problema para

teste do modelo estudado, através da técnica estatística denominada regressão múltipla. O

objetivo principal é verificar as relações simultâneas entre as variáveis selecionadas com o

desempenho global. A seleção da técnica multivariada depende da natureza das variáveis

(dependentes ou independentes; métricas ou não-métricas) envolvidas e da sua quantidade

(Hair et al., 2003). Para estes autores, como existem mais de uma variável independente

métrica e a variável dependente também é métrica e única, a técnica de regressão múltipla

é confirmada como a mais apropriada. Esta técnica é útil para explicar as relações entre as

diversas variáveis e construtos que compõem o modelo. A equação da regressão múltipla

entre uma variável dependente Y e as variáveis independentes Xi é dada por:

 Y = 0 + 1X1 + 2 X2 + ... + n Xn +                                                    (3.1)

onde:

0 é uma constante igual ao valor de Y quando todos os valores de X são zero;

i é o declive da superfície de regressão, representa o coeficiente de regressão

associado a cada Xi;

 é o erro normalmente distribuído próximo à média de zero.
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Para a análise de regressão, foram considerados os 111 respondentes na avaliação

das perspectivas aprendizado e crescimento e interna. Entretanto, para as perspectivas

clientes e financeira, foram consideradas somente as opiniões dos 30 dirigentes e 51

gerentes, por concentrar-se nestes níveis gerenciais as informações estratégicas

correspondentes, como balanços financeiros e relatórios gerenciais de desempenho.
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Capítulo 4

Resultados e Discussão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com a pesquisa de campo. Os

resultados efetivamente conseguidos são comparados com as expectativas, através do

modelo aplicado na etapa de planejamento.

 Os seguintes tópicos compõem a organização do capítulo: validação da pesquisa;

análise descritiva; análise multivariada e conclusões das análises estatísticas.

4.1 Validação da pesquisa

 4.1.1 Validação da amostra

Nesta etapa, são explicitadas as diferenças encontradas na amostra entre as fases de

planejamento e execução da pesquisa propriamente dita. Foram enviados 352 questionários

a todas as empresas que são classificadas pela ABNT como empresas pertencentes ao

segmento químico. Foram devolvidos 111 questionários preenchidos adequadamente, o

que representa um retorno de 32% e um erro amostral de 7,7%, considerando-se um

intervalo de confiança de 95%.

A amostra foi obtida de forma espontânea após o envio dos questionários para toda

a população cadastrada de 352 empresas. As conclusões obtidas a partir das análises

empreendidas são limitadas à amostra obtida. São necessárias pesquisas complementares

para investigar os impactos da ISO 9000 para outros setores econômicos, bem como para

outras empresas não certificadas do setor químico.

A pesquisa foi direcionada para ser respondida pelos dirigentes, que possuem uma

visão mais ampla de todos os resultados das empresas. Entretanto, alguns questionários

foram respondidos por técnicos (3%), profissionais (9%) e supervisores (17%). Para efeito
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de verificação das variáveis mais significativas que impactam no desempenho estratégico,

optou-se por direcionar a análise das perspectivas cliente e financeira somente às

categorias de dirigentes e gerentes. O porte das empresas cadastradas no CB-25 varia desde

pequenas até grandes empresas. Como este fato pode impactar de forma diferenciada no

desempenho, é elaborada uma análise de cluster para verificar se as opiniões coletadas são

similares.

4.1.2 Análise crítica do questionário

Dos 352 questionários enviados às empresas certificadas do setor químico, foram

devolvidos 10 questionários por deficiência no endereçamento postal. Algumas questões

foram deixadas em branco, conforme mostra a Tabela 4-1. As variáveis com maior número

de respostas em branco foram concentradas na perspectiva financeira: ROCE (12), Valor

econômico para os clientes (14) e Receitas de vendas (9). Provavelmente, isto demonstra

que algumas empresas ainda apresentam algum tipo de restrição a divulgarem os seus

resultados econômico-financeiros ou os respondentes desconhecem parcialmente os

conceitos ou valores correspondentes. Entretanto, este número de respostas em branco está

compatível com pesquisas similares. Conseqüentemente, todos os questionários

respondidos foram considerados para as análises empreendidas.

Tabela 4-1

Questões com respostas em branco

A 1 1 P 1 2 S 1 6 F 1 9 G 1 2 I 5 0

A 2 2 P 2 1 S 2 0 F 2 2 I 1 1 I 6 0

A 3 O P 3 1 S 3 0 F 3 5 I 2 1 I 7 0

A 4 O P 4 3 S 4 3 F 4 1 2 I 3 0 I 8 0

A 5 1 P 5 0 S 5 3 F 5 1 4 I 4 0

Para cada perspectiva do sistema Balanced Scorecard, foram escolhidas cinco

variáveis que representassem o mais efetivamente possível o desempenho da categoria.

Entretanto, os componentes escolhidos podem não representar a perspectiva na sua

totalidade. Análises adicionais precisam ser realizadas para investigar se a introdução ou

substituição de alguns dos componentes selecionados pode influenciar nas conclusões

obtidas.
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A confiabilidade das medições relativas às variáveis selecionadas pode ser inferida

através do coeficiente Alfa de Cronbach.  De acordo com Hair et al. (2003), este

coeficiente é aceitável até um limite de 0,70. Na pesquisa realizada junto às empresas do

setor químico foram obtidos valores superiores a este limite, conforme mostra a Tabela 4-

2, demonstrando a validade das variáveis selecionadas.

Tabela 4-2

Coeficiente alfa de Cronbach

Perspectiva Variáveis Discriminação das variáveis
Coeficiente alfa
de Cronbach

A1 Capacitação e desenvolvimento dos empregados

A2 Tecnologia e disponibilidade das informações

A3 Cultura organizacional

A4 Trabalho em equipe

Aprendizado
e

Crescimento

A5 Liderança

0,816

P1 Processos de produção

P2 Processos de conquista e retenção de clientes

P3 Processos de inovação e desenvolvimento

P4 Processos regulatórios e sociais

Perspectiva

interna

P5 Processos de apoio e logísticos

0,826

S1 Satisfação dos clientes com o preço

S2 Satisfação dos clientes com a qualidade

S3 Satisfação dos clientes com a disponibilidade

S4 Satisfação dos clientes com os serviços

Perspectiva

dos clientes

S5 Satisfação dos clientes com a marca

0,878

F1 Receita de venda dos produtos e serviços

F2 Custos operacionais

F3 Utilização dos ativos da empresa

F4 Retorno sobre o Capital empregado (ROCE)

Perspectiva

Financeira

F5 Valor econômico para os clientes

0,907
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4.2 Análise descritiva dos dados e testes de hipóteses

4.2.1 Perfil das empresas

A indústria química brasileira é um setor bastante dinâmico e competitivo. Para a

Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM, 2004), este segmento apresentou

um faturamento líquido acima de U$ 45 bilhões em 2003 e uma participação no Produto

Interno Bruto Brasileiro acima de 3,3 %, com destaque para produtos químicos de uso

industrial. No ramo da indústria de transformação, o setor ocupa a segunda posição,

ficando atrás apenas do setor de alimentos e bebidas. Este setor participa de quase todas

outras cadeias produtivas. A composição do faturamento líquido dos diversos segmentos

do setor mostra que produtos químicos contribuem com U$ 24,1; produtos farmacêuticos

com U$ 5,6; higiene pessoal com U$ 3,1; adubos e fertilizantes com U$ 4,3 e defensivos

agrícolas com U$ 3,1.

Os dados coletados através deste questionário mostram o perfil dos respondentes de

acordo com a Figura 4-1, onde se destaca o percentual de 89% de pessoas ligadas

diretamente à gestão da empresa estudada, composta de dirigentes, gerentes e supervisores,

sendo que 74% são dirigentes ou gerentes. A função na empresa desempenha um papel

fundamental na qualidade e na representatividade da resposta. Optou-se por analisar as

respostas conseguidas com os dirigentes e gerentes na análise das perspectivas cliente e

financeira, o que representa um total de 81 questionários, ou quase 73% da amostra.

Função na Empresa

Dirigente
27%

 Gerente
47%

 Supervisor
15%

 Profissional
8%

 Técnico
3%

Figura 4-1 Perfil dos Respondentes
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O tempo de experiência dos respondentes nas empresas analisadas se comporta

conforme a Figura 4-2, onde se destacam as empresas com respondentes com tempo de

casa nas faixas compreendidas entre três a seis anos e entre onze e vinte anos de trabalho,

que perfazem 62% do total.
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Figura 4-2 Experiência dos respondentes nas empresas

Somente um pequeno contingente das empresas obteve a certificação até o ano de

1995 (9%). As demais empresas se certificaram de forma quase eqüitativa nos outros três

períodos analisados, denotando uma distribuição praticamente uniforme entre as empresas

que estão no primeiro, no segundo ou no terceiro ciclo de certificação, conforme mostra a

Figura 4-3. Este comportamento guarda uma relação parcial com os dados da Figura 1-2.
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Figura 4-3 Ano de certificação
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As empresas analisadas são relativamente novas, já que 65% delas foram fundadas

após 1970 e 23% entre 1951 e 1970. As empresas mais maduras com mais de cinqüenta

anos de fundação representam apenas 12% da amostra analisada, conforme mostra a Figura

4-4.
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Figura 4-4 Ano de fundação das empresas

Grande maioria das empresas não adota ou desconhece o sistema de gestão de

desempenho Balanced Scorecard (77%), em contraposição com aquelas que o adotam ou

planejam a sua adoção (23%). É o que mostra o gráfico da Figura 4-5.

Uso do Balanced Scorecard

Adota
11%

 Não Adota
54%

 Planeja
12%

 Desconhece
23%

Figura 4-5 Adoção do sistema de gestão do desempenho Balanced Scorecard
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A maioria das empresas analisadas é genuinamente brasileira (76%), conforme

mostra a Figura 4-6. Em seguida, aparecem as empresas de origem européia, com 13% da

amostra. As demais representam menos de 10% da amostra analisada.
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Figura 4-6 Origem das empresas

O perfil de distribuição das empresas de acordo com o critério da quantidade de

seus empregados mostra, conforme a Figura 4-7, que 87% das empresas estudadas

possuem menos de 500 empregados. Entre 501 e 10000 empregados, a amostra representa

14% e somente uma empresa tem nos seu quadro de recursos humanos mais de 10000

empregados. Esta característica precisa de uma investigação mais apurada através de

analise de cluster, já que as visões das diversas empresas com menos de 100 empregados

podem diferir substancialmente das grandes empresas com mais de 1000 ou 10000

empregados. Das 111 empresas que responderam ao questionário, 69 são de pequeno porte

com menos de 100 empregados.
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Quantidade de empregados
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Figura 4-7 Número de empregados por empresa

Das empresas analisadas, 11% possuem ações negociadas na Bolsa de Valores e

2% planejam negociá-las. Grande parte das empresas – 85% do total – não negocia ações

na Bolsa de Valores, conforme destaca o gráfico da Figura 4-8.

Ações em Bolsa de Valores

Negocia
11%

 Não negocia
87%

 Planeja
2%

Figura 4-8 Empresas que possuem ações negociadas na Bolsa de Valores

4.2.2 Testes das hipóteses de pesquisa

O grau de contribuição do sistema da qualidade ISO 9000 no desempenho

estratégico de cada perspectiva se comporta de acordo com as Tabelas 4-3 a 4-6, onde

estão mostrados os principais parâmetros estatísticos e um resumo dos testes de hipóteses
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implementados, aplicando-se a distribuição t. Dados complementares e informações

estatísticas relativas à presente pesquisa se encontram em tabela específica no Anexo III.

4.2.2.1 Hipótese H1 - Perspectiva de aprendizado e crescimento

O construto que representa a perspectiva de aprendizado e crescimento foi

composto de cinco variáveis: capacitação e desenvolvimento dos empregados; tecnologia e

disponibilidade das informações; cultura organizacional; trabalho em equipe e liderança. O

coeficiente  de Cronbach dessa perspectiva é de 0,816, superando o valor mínimo

aceitável de 0,7 colocado por Hair et al. (2003).  Os graus de contribuição do sistema ISO

9000 nos componentes selecionados estão mostrados na Tabela 4-3. As médias obtidas

para todos os componentes superam estatisticamente a média 7,0, o que confirma a

hipótese H1. Ou seja, o sistema ISO 9000 impacta com um grau de contribuição grande no

desempenho dos componentes da perspectiva de aprendizado e crescimento das empresas

analisadas.

  Tabela 4-3

  Graus de contribuição da ISO 9000 no desempenho – Perspectiva Aprendizado e Crescimento

Variável
Número

de casos
Média

Desvio

padrão

Valor

de

t

Valor de

tc

Hipóteses

analisadas

Ho             Ha

Resultado

do teste

para Ho

A1-CAPACT 110 7,35 1,34 2,703 1,660 µ 7 µ>7 Rejeita
A2-TECNOL 109 7,36 1,75 2,134 1,660 µ 7 µ>7 Rejeita
A3-CULTUR 111 7,82 1,64 5,266 1,660 µ 7 µ>7 Rejeita
A4-EQUIPE 111 7,75 1,55 5,082 1,660 µ 7 µ>7 Rejeita
A5- LIDERÇ 110 7,29 1,70 1,794 1,660 µ 7 µ>7 Rejeita

4.2.2.2 Hipótese H2 - Perspectiva Interna

O coeficiente  de Cronbach relativo a esta perspectiva é de 0,826, superando o

valor mínimo aceitável. No âmbito da perspectiva interna, a contribuição do sistema ISO

9000 se comportou de maneira heterogênea, conforme mostra a Tabela 4-4. Para os

componentes relativos aos processos de produção e de conquista e retenção de clientes as

médias obtidas ficaram acima de sete. Entretanto, para os processos regulatórios e sociais,

o desempenho ficou abaixo de sete, o que confirma parcialmente a hipótese H2. Este

resultado era esperado devido aos processos regulatórios serem considerados por outros

instrumentos normativos. Para os outros dois componentes selecionados não houve

rejeição da hipótese nula.
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  Tabela 4-4

  Graus de contribuição da ISO 9000 no desempenho – Perspectiva interna

Variável
Número

de casos
Média

Desvio

padrão

Valor

de

t

Valor de

tc

Hipóteses

analisadas

Ho             Ha

Resultado

do teste

para Ho

P1-PRODUC 109 8,13 1,39 8,476 1,660 µ 7 µ>7 Rejeita
P2-CLIENT 110 7,45 1,63 2,925 1,660 µ 7 µ>7 Rejeita
P3-INOVAC 110 6,88 1,98 -0,626 -1,660 µ 7 µ>7 Não rejeita
P4-REGULA 108 6,49 2,15 -2,462 -1,660 µ 7 µ>7 Não rejeita
P5-LOGIST 111 6,97 1,77 -0,161 -1,660 µ 7 µ>7 Não rejeita

4.2.2.3 Hipótese H3 - Perspectiva do cliente

Com exceção de componente referente à satisfação dos clientes com o preço, o grau

de contribuição do sistema ISO 9000 para o desempenho dos componentes da perspectiva

do cliente se comportou de acordo com a hipótese H3, conforme mostra a Tabela 4-5. Esse

sistema influencia com um grau de contribuição grande para a satisfação dos clientes com

a qualidade, com a disponibilidade, com os serviços e com a marca. Provavelmente, a

norma ISO 9001 ainda é deficiente em requisitos que proporcionem às empresas uma

melhor percepção da satisfação dos clientes com o preço. O coeficiente  de Cronbach

desta perspectiva é de 0,878, superior ao valor mínimo aceitável.

  Tabela 4-5

  Graus de contribuição da ISO 9000 no desempenho – Perspectiva do Cliente

Variável
Número

de casos
Média

Desvio

padrão

Valor

de

t

Valor de

tc

Hipóteses

analisadas

Ho             Ha

Resultado

do teste

para Ho

S1-PREÇO 79 5,56 2,51 -4,890 -1,670 µ 7 µ>7 Não rejeita
S2-QUALID 82 8,28 1,35 9,125 1,670 µ 7 µ>7 Rejeita
S3-DISPON 82 7,55 1,96 2,456 1,670 µ 7 µ>7 Rejeita
S4-SERVIÇ 80 7,99 1,76 5,600 1,670 µ 7 µ>7 Rejeita
S5-MARCA 80 7,76 2,23 3,491 1,670 µ 7 µ>7 Rejeita

4.2.2.4 Hipótese H4 - Perspectiva financeira

O coeficiente  de Cronbach é de 0,907, portanto maior que o valor mínimo

aceitável. De acordo com a Tabela 4-6, os graus de contribuição do sistema ISO 9000 nos

componentes desta perspectiva alcançaram níveis mais baixos em comparação com as

outras perspectivas. Das cinco variáveis analisadas, quatro apresentaram média abaixo de

sete, considerando-se um nível de significância estatística de 0,05. Somente o componente
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– valor econômico para os clientes – se comportou de forma diferenciada, não permitindo

concluir sobre a sua validação. Neste caso, percebe-se que residem nesta perspectiva áreas

indicadas para melhoria nas próximas revisões da norma ISO 9000, apesar de já haver uma

tendência de incorporação de mais temas ligados ao desempenho no escopo das normas

dessa série.

  Tabela 4-6

  Graus de contribuição da ISO 9000 no desempenho – Perspectiva Financeira

Variável
Número

de casos
Média

Desvio

padrão

Valor

de

t

Valor de

tc

Hipóteses

analisadas

Ho             Ha

Resultado

do teste

para Ho

F1-RECEIT 77 6,40 2,36 -1,823 -1,670 µ 7 µ>7 Não rejeita
F2-CUSTOS 81 6,28 1,95 -2,710 -1,670 µ 7 µ>7 Não rejeita

F3-ATIVOS 80 6,31 2,23 -2,800 -1,670 µ 7 µ>7 Não rejeita

F4-ROCE 75 5,89 2,32 -3,092 -1,670 µ 7 µ>7 Não rejeita

F5-VALOR 75 6,72 2,28 -0,352 -1,670 µ 7 µ>7 Não rejeita

4.2.2.5 Hipótese H5 - Desempenho geral

O desempenho geral do sistema ISO 9000 foi avaliado com uma média de 7,74 e

desvio padrão de 1,22, com os parâmetro t e tc iguais a 6,469 e 1,67, respectivamente. O

teste realizado demonstra a credibilidade deste sistema perante as empresas e confirma a

hipótese H5, que estabelece um grau de contribuição grande desse sistema para o

desempenho geral das empresas analisadas. Em resumo, a contribuição das variáveis no

desempenho é vista de forma diferenciada pelos respondentes. O sistema de gestão da

qualidade ISO 9000 contribui em maior grau no desempenho das variáveis relacionadas

com a satisfação dos clientes com a qualidade e com os serviços e com os processos de

produção e em menor grau com as variáveis relacionadas com o preço e com a perspectiva

financeira, conforme mostra a Figura 4-9.

4.2.2.6 Hipótese H6 – Graus de contribuição das quatro perspectivas

O desempenho médio do sistema ISO 9000 nas quatro perspectivas do Balanced

Scorecard se comportou conforme a Figura 4-9, confirmando a hipótese H6, que

estabelece graus de contribuição diferentes para as quatro perspectivas do Balanced

Scorecard. Percebe-se um maior impacto nas perspectivas aprendizado e crescimento e

cliente e menor impacto na perspectiva financeira, ficando a perspectiva interna na faixa

intermediária.



54

Médias dos impactos da ISO 9000 nos componentes do BSC
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Figura 4-9 Impactos da ISO 9000 no desempenho estratégico

4.3 – Análise multivariada dos dados

Com o objetivo de se analisar as possíveis relações entre os componentes

selecionados das quatro perspectivas do Balanced Scorecard com o desempenho global

são realizadas análises multivariadas a fim de se identificar os componentes mais

significativos, nas visões dos dirigentes e dos gerentes. Antes, foram realizadas análises de

cluster para verificar se ocorrem grupos distintos, conforme o porte das empresas

pesquisadas.

4.3.1 – Análise de cluster – Pequenas, médias e grandes empresas

Investigou-se a existência de grupos com características comuns entre os

respondentes, de acordo com o porte da empresa. Os resultados obtidos através da análise

de cluster estão mostrados na Tabela 4-7, onde estão destacadas as variáveis que

estatisticamente não formaram grupos distintos, considerando-se um valor de p menor que

0,01. As Figuras 4-10 e 4-11 mostram as médias de cada variável por grupo. Observa-se

que tanto nas pequenas quanto nas médias e grandes empresas analisadas há uma maior

uniformidade de opinião, com relação à contribuição do sistema ISO 9000 no desempenho

dos componentes da perspectiva aprendizado e crescimento. Nas demais perspectivas, há

formação de dois grupos para os componentes selecionados.
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                            Tabela 4-7

                            Análise de Cluster – Valor p conforme o porte das empresas

Variáveis Até 100

empregados

Acima de 100

empregados

A1     0,016751 *     0,727526 *

A2     0,005594     0,067227 *

A3     0,086813 *     0,017962 *

A4     0,049863 *     0,626487 *

A5     0,001928     0,000051

P1     0,026841 *     0,000667

P2 0,000483 0,004311

P3 0,000004 0,002632

P4 0,000004 0,000000

P5 0,000020 0,002459

S1 0,000000 0,000001

S2 0,000000 0,001555

S3 0,000000 0,000030

S4 0,000000 0,000120

S5 0,000000 0,000001

F1 0,000000 0,000012

F2 0,000004 0,000011

F3 0,004330 0,000000

F4 0,000000 0,000000

F5 0,000062 0,000000

G1 0,000310 0,001094

Total de casos 69 42

Em destaque (*), valores de p superiores a 0,01.
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Figura 4-10 – Análise de grupos (clusters) – Número de empregados até 100
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Figura 4-11 – Análise de grupos (clusters) – Número de empregados acima de 100
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4.3.2 Análise de Regressão para o desempenho global

A análise das relações entre os componentes do Balanced Scorecard com o

desempenho global (G1), através da utilização da técnica estatística de regressão múltipla,

é elaborada para as funções dirigentes e gerentes. Nesta etapa, procura-se explicitar quais

as variáveis mais determinantes do desempenho geral e quais as contribuições relativas dos

diversos componentes analisados.

Para os dirigentes, cujo número total atingiu 26 entrevistados, a matriz de

correlação entre os componentes está detalhada no Anexo III. O fator de determinação

ajustado R² alcança 0,901, através do método Backward Stepwise Regression. O resumo da

regressão para o desempenho global está mostrado na Tabela 4-8.

   Tabela 4-8

   Resumo da regressão para o desempenho global – Dirigentes

R= ,97179817 R²= ,94439169 Adjusted R²= ,90069944

F(11,14)=21,615 p<,00000 Std.Error of estimate: ,28642

Variáveis BETA St. Err. of

BETA

B St. Err. of B t(28) p level

Intercepto  3,945125 ,878796 4,48924 ,000112

P1 1,09115 ,126607 ,622107 ,072184 8,61836 ,000001

P4 1,32673 ,177220 ,741965 ,099109 7,48633 ,000003

P5 1,30719 ,142558 ,703134 ,076681 9,16956 ,000000

S2 2,07399 ,245015 1,150525 ,135920 8,46473 ,000001

S4 ,29333 ,081834 ,120767 ,033692 3,58444 ,002989

As variáveis mais significativas estão mostradas a seguir, onde se destacam a

satisfação dos clientes com a qualidade e os processos regulatórios e sociais, de apoio e

logísticos e de produção, o que corrobora a tese de que o sistema da qualidade ISO 9000

apresenta um impacto significativo no desempenho estratégico. Cinco variáveis das vinte

selecionadas são significativas.

Satisfação dos clientes com a qualidade (  = 2,07);

Processos regulatórios e sociais (  = 1,33);
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Processos de apoio e logísticos (  = 1,310);

Processos de produção (  = 1,09) e

Satisfação dos clientes com os serviços (  = 0,293).

As variáveis mais significativas que contribuem para o desempenho global foram

concentradas nas perspectivas interna e cliente. Para os dirigentes consultados, alcançar

níveis elevados de desempenho global significa ter clientes satisfeitos com a qualidade e

serviços e processos eficientes.

Por outro lado, na visão dos 51 gerentes consultados, a matriz de correlação entre

os componentes está mostrada no Anexo 3. Com um fator de determinação R² de 0,701,

obtido através do método Forward Stepwise Regression, os dados da regressão para o

desempenho estão mostrados na Tabela 4-9. As variáveis mais significativas foram:

Retorno sobre o capital empregado (  = 0,835);

Utilização dos ativos da empresa (  = 0,476) e

Cultura organizacional (  = 0,425).

As variáveis mais significativas, que contribuem para o desempenho estratégico das

empresas estudadas, se concentram nas perspectivas financeira e aprendizado e

crescimento.

Tabela 4-9

   Resumo da regressão para o desempenho global - Gerentes

R= ,89199071 R²= ,79564743 Adjusted R²= ,70076945

F(13,28)=8,3860 p<,00000 Std. Error of estimate: ,56067

Variáveis BETA St. Err. of

BETA

B St. Err. of B t(28) p level

Intercepto  3,945125 ,878796 4,48924 ,000112

F3 ,476124 ,192888 ,232582 ,094224 2,46840 ,019943

F4 ,835459 ,276702 ,356178 ,117965 3,01935 ,005355

A3 ,424608 ,182094 ,276437 ,118550 2,33181 ,027130

Destas duas análises, constatam-se enfoques estratégicos diferenciados para as

funções dirigentes e gerentes. Enquanto os dirigentes focalizam os componentes ligados ao
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mercado e às receitas, os gerentes concebem o desempenho global como decorrente de

ações ligadas à produtividade e a cultura organizacional.

4.4 – Conclusões das análises estatísticas

Os principais resultados obtidos com as análises estatísticas empreendidas são:

I. A contribuição dos componentes pesquisados no desempenho estratégico das

empresas apresenta graus diferentes, de acordo com os respondentes. Para a

amostra estudada, o sistema de gestão da qualidade ISO 9000 contribui em maior

grau no desempenho dos componentes relativos à satisfação dos clientes com

qualidade e serviços e com os processos de produção. Contribui em menor grau

com a satisfação dos clientes com preço e com todos os componentes da

perspectiva financeira.

II. O sistema ISO 9000 impacta com um grau de contribuição grande nos componentes

da perspectiva de aprendizado e crescimento nas empresas analisadas. No âmbito

da perspectiva dos processos internos, a contribuição do sistema ISO 9000 se

comportou de maneira heterogênea. Constata-se, ainda, uma influência grande

deste sistema na satisfação dos clientes com a qualidade, com a disponibilidade,

com os serviços e com a marca. Os graus de contribuição do sistema ISO 9000 nos

componentes da perspectiva financeira alcançaram níveis mais baixos em

comparação com as outras perspectivas.

III. Observa-se que, tanto nas pequenas quanto nas médias e grandes empresas

analisadas, há uma maior uniformidade de opinião com relação à contribuição do

sistema ISO 9000 no desempenho dos componentes da perspectiva aprendizado e

crescimento. Nas demais perspectivas, há formação de dois grupos distintos para os

componentes selecionados.

IV. Através da análise de regressão múltipla, constata-se que as variáveis mais

significativas para os dirigentes estão concentradas nas perspectivas dos processos

internos e do cliente: processos de produção; processos regulatórios e sociais;

processos de apoio e logísticos; satisfação dos clientes com a qualidade e satisfação

dos clientes com os serviços. Por sua vez, na visão dos gerentes, as variáveis com

maior nível de significância estatística são: cultura organizacional; utilização dos

ativos da empresa e retorno sobre o capital empregado. Por este resultado, conclui-

se que o foco estratégico dos dirigentes é diferente dos gerentes, enquanto os
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dirigentes visam mais o mercado, os clientes e as receitas, os gerentes focalizam a

produtividade e a cultura organizacional, conforme resume a Figura 4-12.

Figura 4-12 Visões estratégicas dos dirigentes e gerentes

Visão dos Dirigentes:

 Satisfação dos clientes com a qualidade (  = 2,07);
 Processos regulatórios e sociais (  = 1,33);
 Processos de apoio e logísticos (  = 1,310);
 Processos de produção (  = 1,09) e
 Satisfação dos clientes com os serviços (  = 0,293).

Visão dos Gerentes:

 Retorno sobre o capital empregado (  = 0,835);
 Utilização dos ativos da empresa (  = 0,476) e
 Cultura organizacional (  = 0,425).
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Capítulo 5

Conclusões e recomendações

Este capítulo apresenta uma síntese geral da  Tese com suas principais conclusões e

recomendações. Descreve a análise crítica quanto ao objetivo da pesquisa bem como

quanto à metodologia aplicada. Mostra ainda os resultados obtidos, as principais limitações

e direções de pesquisa.

Está estruturado nos seguintes  tópicos: análise crítica quanto ao objetivo; análise

crítica da metodologia; resultados  da pesquisa; limitações da tese; direções de pesquisa;

recomendações e conclusão.

5.1 Análise crítica quanto ao objetivo

A literatura existente, que fundamenta o desenvolvimento desta pesquisa, sobre os

sistemas de gestão da qualidade ISO 9000 e de gestão do desempenho Balanced Scorecard

é bastante ampla. Entretanto, as pesquisas e estudos científicos, que correlacionam estes

dois importantes sistemas, ainda estão se ndo investigadas e divulgadas nos meios

científicos e acadêmicos, devido a sua impor tância na gestão das empresas. Foram

compilados diversos trabalhos desenvolvidos no Brasil e no exterior, principalmente no

período de 1997 a 2004, que integram de alguma forma os sistemas de gestão da qualidade

com a gestão do desempenho empresarial. Ex istem trabalhos que integram o sistema de

gestão da qualidade TQM com o desempe nho. Outros pesquisadores correlacionam

especificamente o sistema ISO 9000 com o dese mpenho de uma forma geral. Entretanto,

ainda são escassos os trabalhos que in tegram o sistema ISO 9000 com o sistema Balanced

Scorecard. Sucintamente, as pesquisas desenvolvi das podem ser classificadas em quatro

grupos, dependendo do sistema de gestão da  qualidade escolhido – TQM ou ISO 9000 - e

do objetivo da avaliação empreendida: verifi cação da eficiência ou da eficácia destes

sistemas.
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Alguns trabalhos publicados concluem que o sistema ISO 9000 não apresenta

impacto positivo no desempenho organizacional (T erziovski et al. ( 1997); Terziovski e

Samson (1999); Lima et al. (2000); Singel et al. (2001) e Rahman (2001)). Outros

pesquisadores demonstram que o sistema IS O 9000 apresenta uma relação parcial com o

desempenho (Sun (2000) e Wayhan et al. (2002) ) e outros mostraram que este sistema

contribui de forma positiva para o desempenho estratégico (Heras et al. (2002) e Chow-

Chua et al. (2003)).

5.2 Análise crítica da metodologia

A metodologia empregada para coleta das informações necessárias para analisar

estatisticamente os dados, através de questi onário, pode apresentar deficiências para se

obter a verdadeira opinião do setor analis ado. Por outro lado, como ponto positivo nesta

pesquisa, destaca-se o alto índice de retor no de questionários preenchidos corretamente.

Este fato proporciona uma análise mais ad equada para constatação da validade das

hipóteses de pesquisa, já que a amostra an alisada representa 32% do universo pesquisado.

5.3 Resultados da pesquisa

As principais conclusões conseguidas com a pesquisa de campo estão explicitadas a

seguir.

a) A contribuição das variáveis seleciona das no desempenho estratégico é vista de

forma diferenciada pelos respondentes. O sistema de gestão da qualidade ISO 9000

contribui em maior grau no desempe nho das variáveis relacionadas com a

satisfação dos clientes com a qualidade e os serviços e com os processos de

produção e em menor grau com as vari áveis relacionadas com o preço e com a

perspectiva financeira. De um modo ge ral, o sistema ISO 9001 agrega valor às

organizações pesquisadas.

b) O sistema ISO 9000 impacta com um grau de contribuição grande nos componentes

da perspectiva de aprendizado e crescime nto nas empresas analisadas. No âmbito

da perspectiva interna, a contribuição do sistema ISO 9000 se comportou de

maneira heterogênea. Esse sistema influenc ia com um grau de contribuição grande

para a satisfação dos clientes com a qualidade, com a disponibilidade, com os

serviços e com a marca. Os graus de contribuição do sistema ISO 9000 nos

componentes da perspectiva financeira alcançaram os níveis mais baixos em

comparação com as outras perspectivas.
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c) Nas pequenas e nas médias e grandes empresas analisadas houve uma maior

uniformidade de opinião, com relação à contribuição do sistema ISO 9000 no

desempenho dos componentes da persp ectiva aprendizado e crescimento. Nas

demais perspectivas, há formação prát ica de dois grupos distintos para os

componentes selecionados.

d) De acordo com a análise de regressão múltipla , as variáveis mais significativas para

os dirigentes foram concentradas nas pers pectivas interna e do cliente, quais sejam:

processos de produção; processos regulatór ios e sociais; processos de apoio e

logísticos; satisfação dos clientes com a qualidade e satisfação dos clientes com os

serviços. Na visão dos gerentes, as va riáveis com maior nível de significância

estatística são: cultura organizacional; u tilização dos ativos da empresa e retorno

sobre o capital empregado.

5.4 Limitações da tese

A abordagem de comunicação empregada para obtenção das informações foi o

questionário auto-administrado, que apresenta algumas deficiências, como: baixo índice de

reposta; não é possível a inte rvenção do entrevistador; não pode ser complexo; a amostra

pode ser distorcida por conter extremos da população (Cooper e Schindler, 2003). Neste

sentido, podem ser empregadas outras aborda gens, como a entrevista pessoal ou a

telefônica.

A amostra analisada é restr ita às empresas do setor quí mico brasileiro, certificadas

pela ISO 9001:2000. Estudos complementares podem ser desenvolvidos para verificar a

influência desse sistema para  outros setores industriais, comerciais ou de serviços no

desempenho estratégico das empresas.

Não foram realizadas comparações com em presas não certificadas e a análise se

refere a uma visão pontual. Uma análise long itudinal, ao longo de vários anos, não pode

ser realizada devido a dificuldades de obten ção de dados históricos sobre o desempenho

das empresas brasileiras.

Foram escolhidos apenas cinco componentes  representativos para  cada perspectiva

do Balanced Scorecard. Outras pesquisas podem ampliar e analisar o efeito da introdução

de outras variáveis na análise do de sempenho de cada perspectiva do BSC.
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5.5 Direções de pesquisa

a) Os resultados apresentados nesta pesquisa , voltados para o seto r químico brasileiro,

precisam ser aprofundados e testados em outros setores econômicos, como:

construção civil; setor bancário; se tor comercial ou mesmo na prestação de

serviços.

b) Foram verificados os impactos da ce rtificação conforme a norma ISO 9001 no

desempenho estratégico. Pesquisa comp lementar pode analisar o grau de

contribuição do sistema de gestão ambiental ISO 14000 no desempenho. Outro

estudo pode pesquisar como a combinação  dos sistemas ISO 9001 em conjunto

com ISO 14000 impacta o desempenho.

c) Uma análise comparativa do desempenho de empresas certificadas e não-

certificadas pode ser empreendida para veri ficar a real dimensão da contribuição do

sistema ISO 9000 no desempenho das empresas como um todo.

d) Esta pesquisa pode ser estendida para se  analisar a incorporação de componentes

distintos para representa r as quatro perspectivas  do Balanced Scorecard

5.6 Recomendações

Em função dos resultados obtidos e da  experiência acumulada com a presente

pesquisa, recomendam-se as seguintes ações:

a) As empresas precisam ampliar os seus sist emas de gestão da qualidade e integrá-los

com a gestão estratégica do desempe nho, utilizando um sistema de medição e

gestão do desempenho tipo Balanced Scorecard ou similar, a fim de propiciar uma

administração mais eficaz dos seus negócios.

b) Os empresários necessitam desenvolver ações mais objetivas para melhorar a

satisfação dos clientes com os preços e ex plicitar os ganhos econômico-financeiros

decorrentes desta ação.

c) O sistema de gestão da qualidade ISO 9001 pode incorporar nas próximas revisões

requisitos adicionais ligadas tanto ao desempenho financeiro quanto à satisfação

dos clientes com o preço, a fim de propi ciar maior equilíbrio entre todas as

variáveis que impactam no desempe nho estratégico. Provavelmente, pontos

adicionais serão necessários também para os processos de apoio e logísticos e de

inovação e desenvolvimento.
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d) O Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte deve pro sseguir com as pesquisas nesta linha de

investigação, verificando os impactos dos sistemas certificados em outros setores

da economia ou analisando os impactos  da implementação da norma ISO 14000,

isoladamente ou em conjunto com a nor ma ISO 9001, no desempenho estratégico

das empresas.

5.7 Conclusão

Para as empresas do setor químico brasilei ro que são certificadas conforme a norma

ISO 9001:2000, este sistema participa com dife rentes graus de contribuição para o

desempenho dos componentes selecionados para  representar as quatro perspectivas do

sistema Balanced Scorecard. Para os dirigentes, as va riáveis mais significativas, que

contribuem para o desempenho global das empr esas, estão concentrad as nas perspectivas

dos processos internos e clie nte: satisfação dos clientes com a qualidade, processos de

produção; processos regulatórios e sociais; processos de apoi o e logísticos e satisfação dos

clientes com os serviços. Já na visão dos ge rentes, as variáveis mais significativas são:

cultura organizacional; utilização dos ati vos da empresa e re torno sobre o capital

empregado, ou seja; produtividade e cultura.
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Anexo 01 – Questionário aplicado
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Anexo 02 – Dados e informações estatísticas relevantes
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Figura A1 – Histograma: Capacitaçã o e desenvolvimento dos empregados

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 109 * 1 * normal (x; 7,3578; 1,75078)
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Figura A2 – Histograma: Tecnologia e disponibilidade das informações
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 111 * 1 * normal (x; 7,81982; 1,63595)
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Figura A3 - Histograma: Cultura organizacional

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 111 * 1 * normal (x; 7,747747; 1,55194)
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Figura A4 – Histograma: Trabalho em equipe
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 110 * 1 * normal (x; 7,29091; 1,70453)
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Figura A5 – Histograma: Liderança

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 109 * 1 * normal (x; 8,12844; 1,38845)
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Figura A6 – Histograma: Processos de produção
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 110 * 1 * normal (x; 7,454545; 1,62907)
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Figura A7 – Histograma: Processos de  conquista e retenção de clientes

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 110 * 1 * normal (x; 6,88182; 1,98495)
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Figura A8 – Histograma: Processos de inovação e desenvolvimento
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 108 * 1 * normal (x; 6,49074; 2,15083)
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Figura A9 – Histograma: Processos regulatórios e sociais

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 111 * 1 * normal (x; 6,97297; 1,76563)
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Figura A10 – Histograma: Pro cessos de apoio e logísticos
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 105 * 1 * normal (x; 5,619047; 2,391414)
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Figura A11 – Histograma: Satisfação dos clientes com o preço

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 111 * 1 * normal (x; 8,36036; 1,29188)
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Figura A12 – Histograma: Satisfação dos clientes com a qualidade
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 111 * 1 * normal (x; 7,53153; 2,04859)
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Figura A13 – Histograma: Satisfação dos clientes com a disponibilidade

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 108 * 1 * normal (x; 8,10185; 1,62883)
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Figura A14 – Histograma: Satisfação dos clientes com os serviços
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 108 * 1 * normal (x; 7,87037; 2,16209)
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Figura A15 – Histograma: Satisfação dos clientes com a marca

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 102 * 1 * normal (x; 6,509803; 2,293965)
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Figura A16 – Histograma: Receita de vendas dos produtos e serviços
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 109 * 1 * normal (x; 6,412844; 1,806423)
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Figura A17 – Histograma: Custos operacionais

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 106 * 1 * normal (x; 6,301886; 2,23892)
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Figura A18 – Histograma: Utilização dos ativos da empresa
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 99 * 1 * normal (x; 6,171717; 2,20408)
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Figura A19 – Histograma: Retor no sobre o capital empregado

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 97 * 1 * normal (x; 6,907216; 2,277985)
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Figura A20 – Histograma: Valor econômico para os clientes
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

 y = 109 * 1 * normal (x; 7,87156; 1,21793)
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Figura A21 – Histograma: Re sultado global da empresa

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)
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Figura A22 – Histograma: Ano da certificação
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)
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Figura A23 – Histograma: Função na empresa

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)

I3

N
o 

of
 o

bs

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

0 1 2 3 4 5 6

Figura A24 – Histograma: Tempo de experiência na empresa
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)
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Figura A25 – Histograma: Adoção do sistema Balanced Scorecard

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)
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Figura A26 – Histograma: Ano de fundação da empresa
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)
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Figura A27 – Histograma: Origem da empresa

Histogram (DADOS.STA 30v*111c)
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Figura A28 – Histograma: Número de empregados
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Histogram (DADOS.STA 30v*111c)
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Figura A29 – Histograma: Negociação de ações em Bolsa de Valores
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Anexo 3 – Matriz de correlações e tabela descritiva

A1 A2 A3 A4 A5 P1 P2 P3 P4 P5 S1 S2 S3 S4 S5 F1 F2 F3 F4 F5 G1

A1 1,000 0,231 0,212 0,363 0,586 0,723 0,164 0,295 0,235 0,467 0,397 0,188 0,345 0,085 -0,019 0,377 0,697 0,575 0,479 0,302 0,404
A2 1,000 0,360 0,320 0,709 0,423 0,086 0,729 0,412 0,654 0,510 0,114 0,457 0,154 0,200 0,345 0,407 0,299 0,553 -0,015 0,063
A3 1,000 0,215 0,311 0,433 0,097 0,387 0,464 0,560 0,127 0,355 0,444 0,215 0,468 0,376 0,239 0,091 0,261 0,183 0,369
A4 1,000 0,578 0,476 0,193 0,558 0,240 0,528 0,294 0,381 0,474 0,134 0,214 0,383 0,564 0,448 0,493 0,281 0,061
A5 1,000 0,687 0,166 0,608 0,403 0,621 0,647 0,248 0,533 0,211 0,200 0,528 0,670 0,482 0,653 0,240 0,171
P1 1,000 0,194 0,562 0,177 0,516 0,360 0,212 0,372 0,007 0,069 0,394 0,645 0,334 0,519 0,202 0,302
P2 1,000 0,315 0,530 0,259 0,254 0,526 0,265 0,431 0,388 0,285 0,222 0,313 0,445 0,504 0,156
P3 1,000 0,412 0,754 0,503 0,235 0,442 0,164 0,099 0,376 0,560 0,338 0,730 0,068 0,196
P4 1,000 0,542 0,259 0,340 0,430 0,394 0,359 0,409 0,277 0,622 0,497 0,449 0,422
P5 1,000 0,619 0,259 0,579 0,304 0,269 0,511 0,620 0,331 0,558 0,077 0,481
S1 1,000 0,331 0,587 0,633 0,333 0,622 0,674 0,301 0,633 0,284 0,362
S2 1,000 0,720 0,526 0,752 0,810 0,523 0,446 0,564 0,763 0,398
S3 1,000 0,604 0,682 0,840 0,760 0,529 0,682 0,475 0,392
S4 1,000 0,759 0,486 0,343 0,260 0,427 0,485 0,454
S5 1,000 0,569 0,264 0,221 0,318 0,547 0,396
F1 1,000 0,731 0,531 0,640 0,633 0,486
F2 1,000 0,554 0,809 0,407 0,454
F3 1,000 0,633 0,674 0,294
F4 1,000 0,536 0,360
F5 1,000 0,313
G1 1,000

A1 A2 A3 A4 A5 P1 P2 P3 P4 P5 S1 S2 S3 S4 S5 F1 F2 F3 F4 F5 G1

A1 1,000 0,446 0,627 0,670 0,592 0,513 0,469 0,419 0,313 0,376 0,193 0,325 0,358 0,372 0,447 0,457 0,388 0,393 0,341 0,156 0,439
A2 1,000 0,588 0,576 0,542 0,471 0,467 0,285 0,122 0,573 0,369 0,502 0,538 0,539 0,524 0,418 0,497 0,443 0,519 0,382 0,388
A3 1,000 0,812 0,707 0,576 0,450 0,423 0,263 0,336 0,176 0,457 0,429 0,370 0,485 0,473 0,265 0,273 0,388 0,230 0,512
A4 1,000 0,733 0,432 0,273 0,297 0,142 0,204 0,061 0,281 0,305 0,218 0,448 0,381 0,292 0,273 0,263 0,108 0,254
A5 1,000 0,582 0,529 0,493 0,411 0,460 0,410 0,559 0,587 0,522 0,676 0,623 0,503 0,516 0,594 0,465 0,447
P1 1,000 0,510 0,596 0,438 0,588 0,312 0,623 0,434 0,464 0,544 0,524 0,467 0,472 0,614 0,428 0,594
P2 1,000 0,733 0,495 0,727 0,650 0,632 0,807 0,708 0,587 0,683 0,568 0,480 0,736 0,598 0,546
P3 1,000 0,705 0,629 0,597 0,675 0,711 0,612 0,678 0,703 0,560 0,411 0,673 0,692 0,385
P4 1,000 0,497 0,619 0,609 0,444 0,593 0,719 0,692 0,464 0,414 0,691 0,645 0,365
P5 1,000 0,711 0,710 0,696 0,756 0,635 0,601 0,619 0,660 0,723 0,660 0,441
S1 1,000 0,660 0,772 0,740 0,757 0,740 0,635 0,507 0,773 0,778 0,236
S2 1,000 0,730 0,851 0,798 0,671 0,551 0,507 0,749 0,703 0,461
S3 1,000 0,795 0,705 0,705 0,594 0,507 0,749 0,718 0,390
S4 1,000 0,790 0,654 0,550 0,549 0,765 0,753 0,506
S5 1,000 0,824 0,701 0,564 0,827 0,796 0,311
F1 1,000 0,778 0,673 0,862 0,757 0,377
F2 1,000 0,819 0,784 0,691 0,239
F3 1,000 0,728 0,612 0,459
F4 1,000 0,852 0,547
F5 1,000 0,335
G1 1,000
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Variáveis Número de

casos

válidos

Média Mínimo Máximo Desvio

padrão

A1 110 7,345455 3,000000 10,00000 1,337095

A2 109 7,357798 0,000000 10,00000 1,750783

A3 111 7,819820 0,000000 10,00000 1,635950

A4 111 7,747748 2,000000 10,00000 1,551940

A5 110 7,290909 2,000000 10,00000 1,704530

P1 109 8,128440 5,000000 10,00000 1,388450

P2 110 7,454545 0,000000 10,00000 1,629073

P3 110 6,881818 0,000000 10,00000 1,984952

P4 108 6,490741 0,000000 10,00000 2,150833

P5 111 6,972973 1,000000 10,00000 1,765629

S1 105 5,619048 0,000000 10,00000 2,391415

S2 111 8,360360 4,000000 10,00000 1,291882

S3 111 7,531532 0,000000 10,00000 2,048591

S4 108 8,101852 0,000000 10,00000 1,628828

S5 108 7,870370 0,000000 10,00000 2,162089

F1 102 6,509804 0,000000 10,00000 2,293966

F2 109 6,412844 1,000000 9,00000 1,806424

F3 106 6,301887 0,000000 10,00000 2,238919

F4 99 6,171717 0,000000 10,00000 2,204080

F5 97 6,907216 0,000000 10,00000 2,277986

G1 109 7,871560 3,000000 10,00000 1,217929
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