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Resumo:  
Este trabalho baseia-se num estudo de caso de uma organização do setor da 
construção civil e aborda os processos integrados no referencial do Sistema de 
Gestão da Qualidade (SGQ). É seu objetivo analisar e explicar a atuação dos 
membros da organização no âmbito da Gestão da Qualidade (GQ). A certificação 
do SGQ pode ser vista como fonte de oportunidades para melhorar os processos e 
as práticas, reduzindo desperdícios operacionais, e para melhorar a identidade e a 
imagem organizacional junto das entidades interessadas, melhorando a 
legitimidade e aceitabilidade no mercado. Em ambas as perspetivas, a GQ é vista 
como propiciadora de benefícios económicos, diretos e indiretos. 
Para analisar este caso, é adotado sistema teórico que focaliza a organização 
formal e a organização informal do SGQ. Para isso, é convocado o modelo da 
burocracia (Weber), de modo a analisar a dimensão formal da gestão e 
certificação do SGQ, e o modelo da anarquia organizada (Cohen, March e Olsen), 
para abordar a sua dimensão mais incerta e ambígua. Esta complexidade 
organizacional, feita de burocracia e anarquia organizada, marca o funcionamento 
real das organizações, valoriza a sua hipocrisia e afeta a sua sustentabilidade. 
Deste modo, abordando as dimensões formal e informal e apreendendo a 
complexidade da GQ, esta pesquisa oferece leitura interrogativa e preocupante 
acerca da relação entre os processos e as práticas organizacionais para obtenção e 
manutenção da certificação do SGQ. 
 
Palavras-chave: Anarquia Organizada, Burocracia, Hipocrisia Organizacional, 
Qualidade. 
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Abstract:  
This essay is based on a case study of an organization in the building construction 
sector and discusses the integrated processes in the standard Quality Management 
System (QMS). Is your objective to analyze and explain the actions of members 
of the organization within the Quality Management (QM). The QMS certification 
it is seen as a source of opportunities to improve processes and practices, reducing 
operational wastes and improving de organizational image and identity of the 
companies among interested organizations, improving their acceptability in the 
market. In both perspectives, QM is seen as that provides economic benefits, 
direct and indirect. 
To analyze this case, is adopted a theoretical system that focuses on the formal 
and informal organization of the QMS. For this, is to call upon the bureaucracy 
model (Weber) in order to analyze the formal dimension of the management and 
certification of the QMS, and the organized anarchy model (Cohen, March e 
Olsen), to approach the most uncertain and ambiguous dimension. This 
organizational complexity, made of bureaucracy and organized anarchy, marks the 
real functioning of organizations, value their hypocrisy and affects its 
sustainability. In this way, approaching the formal and informal dimensions and 
learning the complexity of the QM, this research provides a preoccupying and 
questioning reading about the relationship between organizational processes and 
practices to obtaining and maintaining certification of QMS. 
 
Keywords: Bureaucracy, Organizational Hypocrisy, Organized Anarchy, Quality. 
 
 

1. Certificação e burocracia 
 

A certificação dos SGQ implica o reforço da organização formal e burocrática. A burocracia 

permite racionalizar, normalizar e regular. O modelo de burocracia formulado por Weber 

(1964; 1978) considera, como pilares da organização burocrática, os princípios da divisão do 

trabalho e especialização, hierarquia de autoridade, separação entre os cargos e as pessoas que 

os realizam, regularidade de procedimentos, regras escritas e conhecidas e registo escrito dos 

atos administrativos. A eficácia deste modelo de gestão é, do ponto de vista puramente 

técnico, o mais eficiente sistema de controlo imperativo da atuação dos participantes nas 

organizações (Weber 1964:337), significa continuidade, ordem, eficiência, padronização e 

racionalização da administração (Farazmand 2010:256), o que permite melhorar o 

desempenho (Sine et al 2006:130). A norma de referência dos SGQ, assim como as normas, 

direta ou indiretamente, a ela associadas materializam este princípio de diversos modos. 

A norma NP EN ISO 9001:2008 materializa os princípios da burocracia. Expressamente 

prescreve que a responsabilidade e autoridade pelo SGQ seja atribuída a pessoa nomeada pela 

gestão de topo e à qual remete (9001:r5.5.2), a competência do pessoal que afeta a cadeia de 

valor da qualidade (9001:r6.2.2) e, ao enfatizar a gestão por objetivos e a eficácia do SGQ 
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(9001:r5.4), a melhoria contínua e a monitorização do SGQ (9001:r8), tacitamente prevê a 

importância do mérito e do aperfeiçoamento do conhecimento e das competências dos 

�✁✂�✄☎✂✆✝✞ ✟✆✠ ✡☛☞✌�✍�✡☛✎ ✁✝✞ ✡☞✝✍✠✞✞✝✞ ✂☛ ✟✆☛✏�✂☛✂✠✑ ✒ ✡☞✓✡☞�☛ ✎✠✌✝✂✝✏✝✔�☛ ✕Plan-Do-

Check-Act✖ ✗✘✙✚✒✛✜ ☞✠✍✝✎✠✁✂☛✂☛ ✡☛☞☛ ☛✢✝☞✂☛✔✠✎ ✡✝☞ ✡☞✝✍✠✞✞✝✞ ✗✣✤✤✥✦☞✤✑✧✛✜ ✡☞✝✎✝✄✠ ☛ 

divisão do trabalho em planeamento, execução, controlo e melhoria. Em particular, a auditoria 

da qualidade, o processo por excelência de regulação do SGQ, deve obedecer a norma 

específica (NP EN ISO 19011), o que reflete a importância especializada deste processo e a 

formação específica das pessoas que o realizam. A NP EN ISO 9001:2008 não concede 

atenção especial à Gestão de Recursos Humanos, para além do previsto em 6.2.2, mas esta é 

✍✝✁✌✠✎✡✏☛✂☛ ✁☛ ✁✝☞✎☛ ✕Sistemas de Gestão de Recursos Humanos✖ ✗★✘ 4427:2004), a qual 

prevê existência e manutenção de procedimentos de avaliação de desempenho (4427:r8.1.1). 

A existência de uma pessoa nomeada pela gestão de topo, a qual deverá ser interna e membro 

da gestão da organização, visa garantir que a implementação, manutenção e melhoria da 

eficácia do SGQ (APCER 2010:63) seja uma realidade. Já a necessidade de ser garantido o 

desenvolvimento, e respetiva avaliação contínua das competências dos colaboradores, 

necessárias à eficácia dos processos, e consequentemente do SGQ (APCER 2010:69-70), visa 

promover a formação adequada às necessidades identificadas, no planeamento do SGQ, de 

modo a garantir capacitação pessoal e organizacional para realizar a política da qualidade.  

A gestão por objetivos da qualidade é princípio normativo. Eles deverão ser mensuráveis e 

estarem em sintonia com a política, de modo a eliminar ou reduzir problemas reais ou 

potenciais e realizar continuamente a melhoria (APCER 2010:59). Para realizar a melhoria 

contínua, é necessário planeamento, implementação e monitorização dos planos e, 

consequentemente, adoção de medidas de melhoria dos SGQ (APCER 2010:99). A melhoria 

contínua constitui a alma da gestão e só é possível por meio da adoção de objetivos para guiar 

a conduta laboral e gestionária.  

 

2. Anarquia e hipocrisia 
 

Os objetivos assumiram enorme importância na gestão organizacional contemporânea. A 

gestão por objetivos foi adotada em todos os sectores económicos (Ivancevich 1974:563), 

permitindo orientar as organizações para a avaliação de desempenho (Levinson 2003:108) e 

para a valorização da cooperação entre os diferentes níveis da hierarquia administrativa (Scott 

1980:159), causando impacto em toda a sociedade (Paladini 2002:26). A gestão da qualidade 
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integra os princípios da gestão por objetivos na definição de políticas e na medição e 

monitorização do sistema de gestão. 

Nas organizações burocráticas que operam em ambiente de incerteza, como acontece com a 

organização estudada, os objetivos organizacionais tendem a adquirir formulações e usos não 

conformes com os princípios da burocracia e a afastarem-se das vantagens enunciadas pela 

teoria da gestão por objetivos. Os objetivos são inconsistentes e mal definidos (Cohen, March 

e Olsen 1972:1), ambíguos, mal definidos e mal compreendidos (March e Shapira 1992:286-

88), conflitantes (Cyert e March 1992:166) e mutáveis (Lindblom 1959:82), conjunto de 

ideias desarticuladas e desconexas (Cohen, March e Olsen 1972:1), são ambiguamente 

definidos, incertos e inconstantes, ambíguos e incoerentes, frágeis e volúveis (Domingues 

2003:94). Assim, os objetivos realmente adotados nas organizações para guiarem a atuação, 

tendem a perder clareza, consistência e coerência e a serem ambiguamente formulados e 

limitadamente conhecidos.  

As Normas adotadas como referencial para a certificação de SG podem facilitar a 

desvalorização prática dos objetivos. As organizações se considerarem que só necessitam de 

evidenciar que é assegurado o estabelecimento dos objetivos da qualidade (9001:r5.1), que se 

estabelecem, implementam e mantêm documentados objetivos e metas ambientais 

(14001:r4.3.3) e que estabelecem, implementam e mantêm documentados objetivos da 

Segurança e Saúde do Trabalho (SST) (4397:r4.3.3), descuram a importância da melhoria 

contínua do desempenho (como requerido pelo ciclo PDCA). Deste modo, a importância dos 

objetivos na gestão organizacional não é suficientemente reconhecida nem é estrategicamente 

promovida, ao mesmo tempo que se promove a hipocrisia organizacional materializada na 

fácil e simulável evidenciação de conformidade das práticas com requisitos normativos suaves 

e pouco ambiciosos nas auditorias de terceira parte. Na verdade, os objetivos da qualidade 

podem não acrescentar valor à gestão sustentável das organizações (Domingues 2003:106).  

A necessidade de se obter, ou manter a certificação, fomenta o cinismo organizacional, o qual 

também contribui para a sustentabilidade organizacional. A hipocrisia é estado transitório de 

inconsistência entre valores expressos e comportamento (March 1985:231-32) ou 

desarticulação entre normas e discursos, entre decisões e ações (Brunsson 1989:172), entre 

valores morais e práticas reais (Batson et al 2006:322-23), e o cinismo é atitude composta de 

crenças, afetos e tendências comportamentais nas organizações (Dean et al 1998:341). Assim, 

a hipocrisia é propriedade organizacional que articula as dimensões formal e informal, as 

regras discursivas e as regras operacionais.  
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A hipocrisia convoca diversidade, inconsistência e flexibilidade adaptativa a contextos 

ambíguos. A hipocrisia é estado transitório de inconsistência entre valores expressos e 

comportamento (March 1985:231-32) ou desarticulação entre normas e discursos, entre 

decisões e ações (Brunsson 1989:172), entre valores morais e práticas reais (Batson et al 

2006:322-23), verificável quando a organização diz fazer uma coisa e faz outra e as 

�✁✂✄☎✆✝✞☎✟✠✡☛ ✂☎✂☎☞✡✆✌✡ ✍☎✞✡☞ ☎✎✏✝✑✁ ✎✏✡ ✒✝✞✡☞ ✍☎✞✡✂✓ ✔March 1981:563). A hipocrisia 

permite atuar em ambientes normativos, ideológicos e práticos diversos e inconsistentes de 

modo a reforçar as possibilidades de sobrevivência organizacional (Brunsson 1993) através de 

processos formais e informais (Brunsson 1993:4). Assim, a hipocrisia organizacional faz parte 

dos SG, é condição da sua certificação e existência. 

 

3. Certificação e sustentabilidade organizacional 
 

A gestão da sustentabilidade deve adotar perspetiva que aborde as dimensões económica, 

social e ambiental (Meppem e Bourke 1999:397-98; Figge et al 2002), cujas interconexões 

devem ser consideradas e integradas (Shrisvastava e Hart 1995:157-60). Nesta reflexão, 

abordamos uma outra dimensão, subsidiária daquelas ✕ a dimensão normativa propiciadora de 

regulação.  

A incerteza é afetada pela regulação e afeta a sustentabilidade (Domingues 2013:11). A 

regulação dos SG permitida pela certificação segundo referenciais normativos pode ter efeito 

paradoxal: reduz a incerteza operacional e aumenta a incerteza normativa. O problema central 

das organizações complexas é lidar com a incerteza (Thompson 1967:13) e esta pode existir 

na burocracia (Merton 1968; Crozier e Friedberg 1977:78-79), nas tecnologias (Woodward 

1958) e nos processos de regulação (Domingues 2011). No caso aqui analisado, a incerteza é 

devida a fatores situados em todas aquelas dimensões organizacionais.  

A série de Normas ISO é mais ou menos universalmente reconhecida como meio muito 

relevante para a satisfação dos clientes e a melhoria contínua das organizações e, 

consequentemente, para a promoção da confiança e do desenvolvimento do comércio 

internacional. Contudo, o impacto da certificação de SG com base nas Normas ISO deve ser 

criticamente analisado (Boiral 2012) sendo necessário analisar como é que a norma foi 

interpretada e implementada na organização (Folley e Zhaner 2009:174). Considerando os 

dados da pesquisa realizada e dados similares amiúde disponíveis sobre outros casos que 

correm em conversas entre auditores e entre gestores da qualidade, o rigor na aplicação do 

referencial para a construção e, sobretudo implementação e regulação do sistema, é 
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frequentemente comprometido. Assim, uma a relação entre certificação e sustentabilidade é 

mediada pela legitimação. 

A legitimidade é perceção de que uma entidade age de modo desejável, de acordo com 

sistema de normas ou valores, crenças ou definições (Suchman 1995:574), em alinhamento 

com quadros cognitivos e culturais relevantes (Scott 2008:59). A certificação é 

frequentemente empregada como primeiro indicador de legitimidade (Ruef e Scott 1998) e 

esta exerce influência positiva na viabilidade organizacional independentemente do seu 

desempenho ou atributos (Scott 2008:175). Assim, a certificação aumenta a legitimidade das 

organizações para operarem no mercado e aquela reforça a confiança nos seus processos 

simbolicamente valorizados pela emissão dos certificados. 

 

4. Conclusão 
 

A reflexão aqui realizada permite formular algumas conclusões relativas aos efeitos da 

certificação de sistemas de gestão. Em primeiro lugar, a certificação implica reforço da 

burocracia, na forma de processos, procedimentos e instruções de trabalho, bem como 

definição de responsabilidades, o qual chega a constituir a consequência mais reconhecida 

daquele processo. Em segundo lugar, as normas formais não são a única e, às vezes, nem 

sequer a principal fonte de orientação normativa as condutas dos membros organizacionais, os 

quais podem seguir outras fontes de orientação normativa da conduta e, no seio das 

burocracias, instalam práticas próprias das anarquias organizadas. Em terceiro lugar, a 

certificação melhora a legitimidade organizacional, a qual constitui condição da 

sustentabilidade organizacional. Por fim, para garantir a certificação e a revalidação dos 

certificados, as organizações adotam práticas hipócritas, as quais permitem articular práticas 

não conformes e certificação do sistema de gestão. 
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