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Mensagem de Boas-Vindas 
 
 

Caros(as) Participantes no XII Encontro de Investigadores da Qualidade 
 

Sejam muito bem-vindos ao nosso Encontro anual e à Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

O XII Encontro decorre de forma presencial (embora exista a alternativa de participar 

por via remota), renovando a oportunidade de partilharmos e discutirmos as nossas ideias, 

experiências e investigações sobre a Qualidade e áreas afins, nas suas múltiplas vertentes e 

em diferentes contextos de aplicação. 

Neste Encontro serão apresentadas 51 propostas de comunicação, organizadas em 8 

sessões paralelas, 1 comunicação em sessão plenária e outras comunicações numa sessão 

especial. A quantidade, qualidade e variedade destas comunicações permite-nos afirmar que 

este Encontro tem todas as condições para ser bem-sucedido. 

Gostaríamos, assim, de expressar os nossos sinceros agradecimentos: 

− a todos os autores dos artigos e das comunicações, por contribuírem para a 

qualidade científica do nosso Encontro; 

− a todos os participantes, que dão vida a este evento, e que terão a 

responsabilidade de levar a mensagem dos Encontros para as suas organizações, 

os seus ambientes profissionais, mas também pessoais; 

− aos oradores da sessão plenária, Professor Rui Lourenço, e da sessão especial, que 

aceitaram participar neste Encontro, disponibilizando o seu tempo e partilhando 

connosco o seu conhecimento e a sua experiência; 

− a todos os membros das Comissões Coordenadoras e Científicas, que 

possibilitaram a realização desta edição; 

− aos patrocinadores e apoiantes que permitem assegurar o pagamento das 

despesas. 

Terminamos desejando que o XII Encontro de Investigadores da Qualidade vá ao 

encontro das expectativas de todos, constituindo-se como mais um passo na consolidação e 

alargamento da investigação na área da Qualidade e da rede de investigadores que a torna 

possível. 

Da nossa parte, tudo faremos para que tenham um dia de Qualidade na FCF Nova e na 

cidade de Almada. 
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Susana Duarte, FCTNOVA 
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Programa Geral    
 
  

08:30 Receção dos participantes 
DEMI-
Ed8 

09:00 Sessão de abertura Sala 3.9-VIII 

 Prof. Doutor António Grilo, Presidente do DEMI/UNIDEMI 
 Prof. Doutor Pedro Saraiva, Presidente da Direção da APQ  
 Prof. Doutor António Ramos Pires, Presidente da Direção da RIQUAL  
 Prof.ª Doutora Helena Navas, Comissão Organizadora FCT NOVA 

09:30 Sessão Plenária | Moderação: Patrícia Moura e Sá Sala 3.9-VIII 

 Rui Santos Lourenço| Design de Serviços Digitais 

10:15 Pausa para café  

10:45 Sessões Paralelas I  

 Sessão 1 – Gestão da Qualidade em Saúde  Sala 3.8-VIII 
 Sessão 2 – Inovação e Lean (Apresentações Online) Sala 3.9-VIII 

 Sessão 3 – Segurança e Saúde do Trabalho e Sustentabilidade Sala 3.4-VIII 

 Sessão 4 – Metodologias de Apoio à Qualidade Sala 3.6-VIII 

12:15 Evolução da Rede e Projetos da RIQUAL Sala 3.9-VIII 

13:00 Almoço  

14:00 Programa Social – Campus Tour  

14:30 Sessões Paralelas II  
 Sessão 5 – Gestão da Qualidade Sala 3.4-VIII 

 Sessão 6 – Sistemas de Gestão (Apresentações Online) Sala 3.9-VIII 

 Sessão 7 – Qualidade na Educação Sala 3.6-VIII 

 Sessão 8 – Investigação na Qualidade  Sala 3.8-VIII 

16:15 Pausa para café  

16:30 
Observatório da Qualidade  

Moderação: António Ramos Pires (RIQUAL)  
   Oradores: Elisabeth Brito, Júnior Boschesi, Cristina Guardado e Pedro 
Moreno 

Sala 3.9-VIII 

17:00 Sessão Encerramento:  Sala 3.9-VIII 

 Prof. Doutor António Ramos Pires, Presidente da Direção da RIQUAL 
 
 

 

 Prof. Doutor Virgílio Cruz Machado, ex-Diretor da FCT Nova  
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Programa Sessões Paralelas | Edifício do DEMI | 10h45min 
 

 
Sessão 1 – Gestão da Qualidade em Saúde                                                                        Sala 3.8-VIII 
[Moderadores: Cármen Alfaiate e Margarida Saraiva] 

1 
Cristina Almeida, Catarina Gomes, 
Beatriz Custódio e Fernanda 
Nogueira 

Análise dos drivers de inovação - Adaptação do CIS ao 
setor da saúde 

5 
António José Ferreira e Sara 
Micaela Moita André 

Desafios da gestão em saúde: O caso do Centro 
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e do East 
Kent Hospitals University NHS Foundation Trust 

47 Maria Fátima Almeida 
Identificação Inequívoca do Doente: Estado da arte 
num Hospital Central 

9 
Luís P. Gomes, Carmen Alfaiate, 
Ana R. Correia e Margarida Saraiva 

Cultura Organizacional e Percepção da Qualidade nas 
Unidades de Saúde Familiares modelo B do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central 

10 
Ana Rita Correia, Cármen Alfaiate e 
Luís Pedro Gomes 

A Conexão do Comprometimento e dos 
Comportamentos de Cidadania Organizacional com a 
Motivação dos Profissionais de Saúde 

51 Liliana Borralho 
Avaliação da Qualidade num serviço de saúde numa 
organização privada em Lisboa 

 
 
 

Sessão 2 – Inovação e Lean  (Apresentações Online)                                                           Sala 3.9-VIII 
[Moderadores: Rogério Puga-Leal e Fernanda Llussá] 

4 Paula Costa 
Pensamento Lean e Inovação nos Serviços - Revisão 
Sistemática da Literatura 

48 Adriana Santos e Isabel Maria João 
Lean num projeto vitivinícola inclusivo numa instituição 
particular de solidariedade social 

36 Nuno Peixoto e Helena Navas 
Implementação da Filosofia Lean na Gestão de 
Operações do Fardamento Corporativo de uma 
Empresa de Logística 

44 
Francisco Cascalho, Fernanda 
Llussá e Helena Navas 

Avoiding Start-up Failure: A Review of Start-up Success 
Stories 

42 

Ana Sofia Rodrigues, Ana Teresa 
Oliveira, Álvaro Cairrão, Maria Filipa 
Mourão, Helena Sofia Rodrigues, Linda 
Saraiva, Sara Paiva, Mara Rocha, 
Susana Moura, Maria Filipa Patrocínio, 
Damiana Matos, Marcia Amorim, 
Cíntia Carones e Susana Caravana 

IPVConcilia- Sistema de Gestão da Conciliação 

23 
Inês Ribeiro Silva e Cláudia Sousa 
Silva 

Integração da Gestão do Conhecimento na Gestão da 
Qualidade: O papel da abordagem por processos 
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Sessão 3 – Segurança e Saúde do Trabalho e Sustentabilidade                                           Sala 3.4-VIII  
[Moderadores: Isabel João e Elisabeth Brito] 

6 Hugo Gomes e Olga Costa 
Avaliação do risco de incêndio - Aplicação no núcleo 
antigo da vila da Moita 

28 Sara Condeço e Ana Mata 
A importância da gestão de riscos no combate à 
Pandemia Covid-19, numa Instituição de Ensino 
Superior em Portugal 

25 Eva Santiago e Francisco Leal 
Proposta de gestão de fornecedores externos com a 
sustentabilidade do negócio 

27 Antonio Rodrigues 
Socially responsible investments and sustainable 
development goals 

39 Bruna Rodrigues e Elisabeth Brito 
Repensar a liderança para a sustentabilidade 
organizacional 

 
 
 

Sessão 4 – Metodologias de Apoio à Qualidade                                                                       Sala 3.6-VIII 
[Moderadores: Pedro Espadinha da Cruz e Rui Pulido Valente] 

35 Carolina Barroso e Daniel Gaspar 
Estudo e análise dos requisitos de manutenção para os 
prestadores de serviços de manutenção. 

7 
Diana Reguenga, Odete Lopes e 
Daniel Gaspar 

A gestão de projetos na implementação de um sistema 
de gestão da qualidade numa microempresa 

15 Sara Almeida e Luís Abreu A interpretação da Qualidade na Indústria 4.0 

45 Adonir Both 
A Gestão pela Qualidade Total e a Sustentabilidade do 
Arroz 

22 Rafael Fernandes, Odete Lopes e 
David Pinheiro 

Metodologia seis sigma aplicada a processos de corte 
numa indústria de componentes automotivos 

33 
Mickael Monteiro, Odete Lopes e 
Daniel Gaspar 

Aplicação de ferramentas lean para a melhoria do 
desempenho das linhas de embalagem de uma 
indústria de cerâmica 
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Programa Sessões Paralelas | Edifício do DEMI | 14h:30min 
 

 

Sessão 5 – Gestão da Qualidade                                                                                          Sala 3.4-VIII 
[Moderadora: Alexandra Tenera] 

30 
Ana Rita Gata Costa, Patrícia 
Moura e Sá e Maria Manuela 
Frederico Ferreira 

Aplicação dos 5S num Serviço de Aprovisionamento de 
uma Instituição de Ensino Superior: um caso de estudo 

16 
Margarida Esteves, Andreia Filipa 
Feiteira e Sofia Grilo 

Reconciliação Terapêutica nos Servições Farmacêuticos 
de uma Unidade Local de Saúde 

49 Elena Shcherbakova e Luís Abreu Garantia da Rastreabilidade na Saúde 

26 
Sofia Félix, Ângelo Oliveira e 
Georgina Morais 

O Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas face ao Sistema de Gestão da 
Qualidade 

38 David Cardoso e Helena Navas 
Implementação da Ferramenta MRP na Gestão dos 
Armazéns de uma Empresa de Transportes 

 
 
 
 

Sessão 6 – Sistemas de Gestão (Apresentações Online)                                                  Sala 3.9-VIII 
[Moderadora: Ana Sofia Matos] 

2 

Luciane Souza, Ricardo 
Damasceno, David Pereira, 
Wislyane Ferreira e Antônio Soares 
Júnior 

O impacto da cultura sustentável na qualidade dos 
produtos comercializados em supermercados 

3 
Luciane Souza, Eduardo Sá e 
Rosângela Oliveira 

Análise da qualidade de vida de profissionais da área de 
saúde através do uso da ferramenta questionário 
nórdico da ergonomia durante a pandemia de Covid-19 

13 
Teresa Nogueiro e Margarida 
Saraiva 

O Programa Erasmus+ e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - Da Qualidade da 
Educação às Parcerias para a Implementação dos 
Objetivos 

18 
Carlos Jefferson de Melo Santos, 
Inês Dourado e Ângelo M. O. 
Sant'Anna 

Systemic use of quality tools in HIV/AIDS research 
project 

19 
Adiel Teixeira Negrão e Paulo 
Sérgio de Arruda Ignácio 

Continuous Improvement Applied to Scheduling 
Elective Surgeries through the Lean Six Sigma 
Technique 

46 

David de Oliveira Costa, Ruben 
Huamanchumo Gutierrez, Carlos 
Francisco Simões Gomes e Marcos 
dos Santos 

Product performance improvement proposal: A multi-
methodological approach from Design For Six Sigma 
and Design of experiments 
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Sessão 7 – Qualidade na Educação                                                                                         Sala 3.6-VIII    
[Moderadores: Radu Godina e Maria João Rosa] 

20 
Ana Sofia Martins, Rita Quintela e 
Luís Castro 

SIGQ_UA: A Garantia da Qualidade na Universidade de 
Aveiro 

21 
Maria João Rosa, Ana Raquel 
Xambre e Helena Alvelos 

Implementação de Indicadores da Qualidade em 
Instituições de Ensino Superior: Resultados 
exploratórios do projeto SMART-QUAL 

43 Maria Ferreira e Marta Clemente 
Sistema de Qualidade: Metodologias de auscultação de 
estudantes 

31 
Rui Valente, Manuela Frederico e 
Pedro Oliveira 

Comissão Setorial para a Educação e Formação: Um 
desafio permanente ou missão impossível? 

32 David Marques e Georgina Morais 
Auditoria Interna nas Instituições de Ensino Superior e 
o Sistema Interno de Garantia da Qualidade 

37 Óscar Martins 
A qualidade das unidades de informação: As Bibliotecas 
do Ensino Superior em Portugal e Espanha 

 
 
 
 

Sessão 8 – Investigação na Qualidade                                                                                 Sala 3.8-VIII      
[Moderadores: Cristina Guardado e Rogério Puga Leal] 

11 
António Ramos Pires e Margarida 
Saraiva 

Projeto Colaborativo de Investigação - Movimento da 
Qualidade e Associativismo 

34 
André Lopes, Elsa Batista, Rui 
Martins, Joao Sousa e Vânia 
Silvério 

Ultra-low flow characterisation of a microfluidic 
electroosmotic pump using the gravimetric and front 
track methods 

40 Cristina Guardado e Elisabeth Brito 
A investigação portuguesa em Gestão da Qualidade: 
contributos para a sua cartografia 

12 
António Ramos Pires, Margarida 
Saraiva e Elisabeth Brito 

Design de Novos Produtos e Serviços na Era Digital – 
Alguns limites éticos 

41 
Júnior Boschesi, Maria Cristina 
Gonçalves Guardado e Elisabeth 
Brito 

Gestão da Qualidade: Tendências de investigação em 
Portugal 

50 

António Ramos Pires, Elisabeth 
Brito, Margarida Saraiva, Adelina 
Batista, Patrícia Moura e Sá, 
Cristina Guardado e Luís Abreu 

Observatório da Qualidade – Investigação aberta 
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EDITORIAL 
 

O XII Encontro foi realizado na forma híbrida pela primeira vez.  Aproximadamente 75% 

dos participantes estiveram presencialmente e 25% preferiram participar por via remota. 

Entre estes constam-se 11 apresentações efetuadas por essa via. 

Este modo de funcionamento requer análise posterior sobre o melhor equilíbrio entre 

as vantagens e os inconvenientes. Para colegas com dificuldades de deslocação estarão 

certamente as vantagens (e.g. os participantes do estrangeiro), mas do lado das desvantagens 

estará, pelo menos em causa, o principal objetivo da RIQUAL, o desenvolvimento de 

conhecimentos pessoais e a criação de sinergias. 

Contudo, uma conclusão surge claramente: as qualidades da imagem e do som têm de 

ser melhoradas.  

O XII Encontro decorreu no período de tempo normal, logo a seguir ao fim das aulas, 

encurtando o tempo entre o XI e o XII, o que acarretou algumas dificuldades. Estas foram 

acrescidas com a realização de outros eventos próximos, quer antes, quer depois, em Portugal 

e noutros países. Também, o surgimento de nova vaga de COVID-19 pode também ter tido 

impacte negativo. Porém, as estatísticas foram boas e semelhantes às de anos anteriores. 

Destas salientamos: 

− Representantes de 24 Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais, e 4 IES 

internacionais (Brasil); 

− Representantes de 10 outras entidades; 

− 113 autores nacionais e 18 internacionais; 

− 98 inscrições, das quais 14 estudantes; 

− 51 propostas de comunicação. 

A área da saúde esteve particularmente bem representada, tendo dado origem a 2 

sessões, e a área da segurança e saúde do trabalho também merece destaque com 1 sessão.  

A diversidade de temas (e.g. Lean, Sistemas, Metodologias, Inovação, Gestão, Qualidade 

4.0, Sustentabilidade, Responsabilidade social, Gestão do conhecimento, Planeamento de 

experiências), mas também de técnicas e aplicações mais específicas merecem referência 

positiva (e.g. 5S, Auditorias, Aprovisionamentos, Manutenção, Produção, Armazéns, Logística, 

Bibliotecas). 

A sessão sobre Investigação na qualidade deu realce a dois projetos colaborativos da 
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RIQUAL:  

1) Movimento da Qualidade e Associativismo;  

2) Observatório da Qualidade.  

Este último apresentou os primeiros resultados promissores. 

De salientar que tudo o que foi alcançado neste XII Encontro só foi possível pelo 

envolvimento e dedicação da comunidade académica e, sobretudo, dos diversos 

intervenientes, cuja participação constitui um importante estímulo para o trabalho 

desenvolvido, o progresso e resultados alcançados pela RIQUAL.  
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Sessão Plenária | Sala 1 | Edifício DEMI   | 9h30min 
 

Design de serviços na era digital  
Rui Pedro dos Santos Lourenço 

Universidade de Coimbra 

 

Resumo: 

Cada vez mais as organizações, públicas e privadas, privilegiam o canal digital para 

interagir com os seus clientes, colaboradores e parceiros. A aposta neste canal pressupõe 

o desenho, desenvolvimento e disponibilização de serviços digitais que, por sua vez, 

funcionam como ponto de entrada para processos internos à organização. Nesta 

apresentação serão abordadas algumas questões a considerar no desenvolvimento de 

serviços digitais tendo por base diversas revisões de literatura publicadas em revistas 

científicas. Será dada particular atenção aos serviços digitais públicos e a uma questão 

que assume especial importância neste contexto: como desenhar e implementar serviços 

digitais transparentes. 
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Gestão da Qualidade em Saúde  

Análise dos drivers de inovação - Adaptação 

do CIS ao setor da saúde 
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Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa 

 

Catarina Gomes 

catarina.gomes@ulusofona.pt 
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Resumo: 
O presente trabalho pretende acrescentar valor à temática da inovação ao investigar 

“como é que a inovação se relaciona com o desempenho organizacional na saúde?”. Neste 

contexto, adotou-se uma abordagem quantitativa, tendo-se assumido uma estratégia 

dedutiva para a recolha de dados, através de um questionário (CIS - Community 

Innovation Survey, 2018) destinado a profissionais de saúde. Demonstrou-se que 

diferentes dimensões da inovação organizacional possuem impactos específicos em cada 

ação inerente à adoção tipos de inovação distintos (e.g. organizacional, marketing e 

participação em atividades de inovação). Não obstante às particularidades das relações 

anteriormente mencionadas, reconhece-se que a dimensão relativa às atividades de 

investigação e desenvolvimento, como transversal para a adoção de inovação. Este 

estudo, permitiu, assim, a clarificação do papel que o conhecimento, as competências e 

as capacidades assumem na relação entre a adoção de inovação e a performance 

organizacional, constatando-se que a inovação é fulcral para maximizar a performance 

organizacional. Reforça-se que a gestão da inovação supera a melhoria da eficiência e da 

relação custo benefício, e que o seu objetivo não é somente alterar os serviços prestados, 

mas por quem são fornecidos, financiados, controlados e com que critérios são avaliados. 

 

Palavras-chave: Inovação; Community Innovation Survey; Conhecimento; 

Performance Organizacional 
 

 
 

Nota: Artigo não disponível/Paper not available 
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Gestão da Qualidade em Saúde 

 

Desafios da gestão em saúde: O caso do 

centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto 

Douro e do East Kent Hospitals University 

NHS Foundation Trust 

 
António José Ferreira 

tozeferr@hotmail.com   

Universidade Católica 

 

Sara Micaela Moita André 

sara.m.m.andre@gmail.com 

Universidade Católica 

 

 

 

Resumo: 
A realização deste estudo pretende a análise comparativa entre dois centros 

hospitalares sendo um pertencente ao Serviço Nacional de Saúde Português e o 

outro ao Serviço Nacional de Saúde Britânico, com o objetivo de identificar que 

estratégias têm vindo a ser adotadas pelos seus gestores hospitalares para a redução 

de custos em saúde, sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados. 

Para tal, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas aos diretores financeiros de 

ambos os hospitais. As questões apresentadas incidem sobre as transformações ao 

nível do financiamento, relação entre custos e qualidade, melhoria da eficiência pela 

redução dos custos, estratégias para a redução do desperdício e vetores de atuação 

para a melhoria da eficiência.  

O foco nos profissionais de saúde, tecnologia, reorganização dos serviços e 

desperdício destacam-se como sendo quatro pilares de atuação fundamentais para 

uma eficiente redução de custos sem prejuízo da qualidade, apontando-se como 

áreas de intervenção pertinentes para o desenvolvimento de estudos futuros. 

Salienta-se ainda a preocupação por parte dos gestores, em reduzir custos sem 

prejuízo da qualidade e em promover serviços ajustados às necessidades dos 

utilizadores.  

 

Palavras-chave: Gestão em Saúde, Gestão de Custos, Setor da saúde, Qualidade, 

Eficiência. 
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Abstract: 
The aim of this research is to comparatively analyse a Portuguese and a British 

Hospital Trusts, focusing to identify what strategies are being adopted by their 

managers to reduce healthcare costs without risking the quality of the services 

provided.  

In order to reach that aim, semi structured interviews were conducted to each 

hospital’s financial managers. The questions asked concentrate on financial 

transformation, cost and quality relationship, efficiency improvement through cost 

reduction, strategies to reduce waste and what vectors to work on to improve 

efficiency. 

Focusing on healthcare professionals, technology, departments reformation and 

waste stand out as the four main pillars to act on for an efficient cost reduction 

without compromising quality. These also point out as essential paths to develop 

new research. It is also important to underline the concerns shown by both managers 

to reduce costs without damaging quality standards and to promote services 

adjusted to user’s needs.   

 

Keywords: Healthcare management, Cost management, Healthcare sector, Quality, 

Efficiency 

 

 

1. Introdução 

 
É imperativo que os sistemas de saúde independentemente da sua fonte de financiamento 

sejam sustentáveis, prestem cuidados de qualidade e se desenvolvam na direção das 

expectativas dos seus clientes. Quando estes são sistemas públicos e gratuitos, essa necessidade 

é ainda mais exigente, sob pena máxima do risco da sua extinção.  

As reformas nos setores de saúde têm sido uma constante dos países desenvolvidos, com o 

intuito de alcançar a maior eficiência dos sistemas, melhorar a sua qualidade e procurando 

reduzir os custos associados ao seu funcionamento (Carvalho, 2009).   

Para que a redução de custos, sem prejuízo da qualidade dos serviços possa ser uma 

realidade, é fundamental que os gestores disponham de investigação que comprove a relação 

positiva entre a adoção de determinada prática de gestão e o seu impacto (Alexander et al., 

2007). Assim, é imprescindível que se desenvolva mais investigação no contexto da gestão em 

saúde, em especial, que fundamente o desenvolvimento de estratégias de eficiência em saúde. 

Sendo os custos uma das grandes problemáticas da gestão em saúde, este torna-se um dos 

principais eixos de atuação com vista a essa mesma melhoria da eficiência.  

Ana Escoval (2014) considera que o grande desafio para o sistema de saúde do Séc. XXI em 

Portugal seja “colocá-lo ao serviço dos interesses e necessidades de saúde da população, num 
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contexto de escassez de recursos, de grande exigência na qualidade da resposta e de permanente 

evolução técnica e tecnológica” (citado em Bernardino, 2017). 

Existe uma inter-relação entre os custos dos cuidados de saúde, a sua acessibilidade e a 

qualidade dos mesmos (Brown, 2018). Contudo, a investigação em torno destes três fatores 

parece ser ainda muito deficitária e a existente, na sua maioria, é anterior aos desenvolvimentos 

da última década ao nível da gestão e procura pelos cuidados de saúde.  

O controlo de custos constitui um dos principais desafios para a gestão no setor da saúde, 

mas a investigação existente em torno desta questão é escassa e por vezes, pouco rigorosa 

(Stadhoulders et al., 2019).  

Analisar a relação entre custos e qualidade é um processo complexo e por vezes até um 

pouco contraditório, com diferentes sugestões a emergirem da literatura (Hvenegaard, Arendt, 

Street, Gyrd-Hansen, 2011). 

Bernardino (2017) considera que se carece de análise aos modelos de financiamento da saúde 

e que, com frequência, o enfoque dessas análises se concentra na eficiência do funcionamento. 

Parece assim haver uma fraca concentração ao nível da análise dos custos associados aos 

cuidados de saúde e consequente melhoria da sua gestão. 

 

2. Revisão de literatura 
 

2.1 - A gestão no sector da saúde  
 

O interesse pela melhoria da gestão financeira dos sistemas de saúde não é uma preocupação 

recente, tendo sido alvo do foco dos investigadores nas últimas décadas (Northcott & 

Llewellyn, 2002). 

As expectativas dos utentes e a sua crescente exigência ao nível da qualidade e rapidez dos 

processos de saúde na resposta aos seus anseios, o inconformismo dos profissionais quanto às 

suas perspetivas profissionais, acrescida pela rápida evolução tecnológica e científica num setor 

com fortes medidas reguladoras, por vezes até contraditórias, representam os grandes desafios 

para a gestão em saúde (Bernardino, 2017). 

A peculiaridade da gestão em saúde reside na gestão dos interesses potencialmente distintos 

dos seus stakeholders (Bernardino, 2017). A análise dos fatores custos, qualidade e eficiência 

deve considerar a influência que cada um exerce sobre todos os outros pelo que, a sua análise 

e decisão não deve ser individualizada, mas sim tendo em conta as suas interações (Alexander 

et al., 2007). 
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2.2 - Desafios para a gestão em saúde 

A existência de problemas complexos inerentes à eficiência da prestação dos cuidados de 

saúde é um facto reconhecido por todos os intervenientes deste processo desde os seus 

beneficiários aos prestadores e financiadores (Melo, 2015). 

O aumento da esperança de vida, a inovação tecnológica e o acesso à informação por parte 

dos cidadãos levam a uma maior exigência e maiores expectativas em relação à sua saúde. 

Também o envelhecimento populacional, o crescente peso das doenças crónicas e a inovação 

terapêutica e tecnológica, constituem fortes agentes de pressão. Assim, o grande desafio da 

gestão em saúde reflete-se na capacidade de criação de estratégias de resposta a esses desafios, 

sem prejuízo dos compromissos previamente estabelecidos, os quais visam a melhoria da 

equidade no acesso e na qualidade dos serviços de saúde, garantindo a sua eficiência (Ministério 

da Saúde, 2018). 

Também a fiabilidade dos dados produzidos relativamente aos custos, os quais são muitas 

vezes inconsistentes e pouco credíveis, não espelhando a realidade, representa um problema 

para a eficácia da gestão (Northcott & Llewellyn, 2002). 

A sustentabilidade dos serviços de saúde é uma preocupação comum a todos os países 

desenvolvidos, sendo consensual o reconhecimento da necessidade de mudança dos modelos 

de desenvolvimento, com vista à sua sustentabilidade (Melo, 2015). 

 

2.3 – Os custos no sector da saúde 

Embora por vezes bastante distintos na sua abordagem, a verdade é que a generalidade dos 

países tem vindo a implementar medidas de redução da despesa em saúde (Stadhouders et al., 

2019), sendo que a maioria dos países integrantes da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) se debatem com problemas ao nível do controlo e gestão 

da despesa, com esta a apresentar uma tendência em aumentar a um ritmo superior ao do 

aumento da riqueza (Bernardino, 2017). É fundamental que os países desenvolvam mecanismos 

para a melhoria da eficiência dos seus sistemas de saúde (Colombo, 2018).  

Cenário idêntico é partilhado pelos Estados Unidos da América (EUA). Berwick & 

Hackbarth (2012) afirmam que os custos deste setor são insustentáveis, afetando de forma muito 

semelhante o setor público e privado. 

As crescentes necessidades dos cidadãos, a par com o progresso tecnológico e as próprias 

características do mercado, são fatores contribuintes desse aumento de custos (Pinho, 2010). 
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2.4 – A emergência de reduzir custos 

Ferrinho, Simões, Miguel, Beja, Cortes & Hartz (2013), identificam o setor do medicamento, 

quer ao nível da venda em farmácias quer daqueles dispensados pelos hospitais e as convenções 

com meios complementares de diagnóstico e terapêutica, celebrados entre o SNS e os 

prestadores privados como os dois setores responsáveis pela grande fatia da despesa em saúde 

em Portugal. 

A necessidade de racionalizar custos resulta da perceção por parte dos governantes das 

limitações ao financiamento do setor da saúde e simultânea procura crescente dos mesmos por 

parte dos cidadãos. Embora sentida mais intensamente nestes últimos anos, revela-se à luz da 

investigação como uma problemática arrastada, que tem perdurado ao longo dos anos (Pinho, 

2010). 

A dificuldade em financiar os elevados custos do setor, acrescido pela identificação de 

desperdícios no seu funcionamento, constituem dois pilares fundamentais para a intervenção 

dos agentes governativos e de financiamento, no sentido de promover a diminuição dos gastos 

na saúde (Stadhouders et al., 2019). 

Para Northcott & Llewellyn (2002), a contabilização dos custos em cada atividade ou 

procedimento clínico, problemas ao nível da qualidade da informação e a heterogeneidade da 

natureza dos custos neste setor, são os três pontos cruciais para o rigor da informação na sua 

identificação e controlo.   

 

2.5 – Estratégias para a redução de custos 

Reduzir custos em saúde não pode ser um ato de mero corte nos gastos, mas antes de se 

escolher, de entre as diversas opções para determinado objetivo, aquela que representa menor 

consumo de recursos (Barros, 2013).  

Carece-se de partilha de experiências e recursos entre os diferentes países, no que concerne 

a estratégias de redução de custos em saúde, embora este seja um tema estruturante para a sua 

maioria (Stadhouders et al., 2019). 

Os recursos humanos apresentam um papel de destaque central na gestão dos custos em 

saúde (Barros, 2013) e a redução da sua produtividade contribui para o aumento da despesa 

(Alexander et al., 2007). Também o rácio de profissionais deve ser apontado como um 

importante contributo para a gestão tanto ao nível da qualidade como do controlo dos custos 

(Antunes, 2001). Portanto, a sua cativação através da atribuição de pacotes de benefícios e 
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melhores salários deve ser vista como uma estratégia importante para o controlo dos custos em 

saúde (Alexander et al., 2007). 

A consciencialização dos utentes para uma utilização responsável dos serviços deve ser 

também considerada quando pensamos estratégias de redução de custos em saúde (Antunes, 

2001). 

A procura pela eficiência da gestão neste setor deve pautar-se pelo combate ao desperdício, 

identificação da melhor combinação dos recursos e pela determinação da quantidade de 

cuidados a serem disponibilizados à população (Barros, 2013), em contrapartida as estratégias 

de redução ou a atribuição de tetos ao financiamento, medidas estas que exigem prudência sob 

pena de que os cuidados de saúde se tornem demasiado caros ou até mesmo inacessíveis aos 

beneficiários mais vulneráveis (Berwick & Hackbarth, 2012). 

Alexander et al. (2007) apontam o investimento tecnológico e a informatização dos serviços 

como uma estratégia eficaz para a redução de gastos a longo prazo, apesar do seu elevado 

investimento inicial. Contudo, o balanço entre o custo-benefício do investimento em tecnologia 

médica deve ser assegurado a cada decisão, pois a aquisição de novos equipamentos médicos, 

mais modernos, nem sempre se reflete numa redução de custos ou na melhoria da efetividade 

dos cuidados.   

Uma gestão eficiente ao nível do controlo dos custos requer um conhecimento credível sobre 

os mesmos (Northcott & Llewellyn, 2002). 

Lewandowski (2014), sugere a existência de uma relação positiva entre a envolvência das 

equipas de gestão e a melhoria da eficiência dos custos hospitalares, indicando a admissão de 

doentes no serviço de urgência, a adequação de tratamentos, os custos processuais decorrentes 

de eventuais reclamações, bem como a consciencialização para a necessidade de reduzir custos 

em geral, como os principais fatores de atuação dos gestores em saúde 

 

2.6 – Desperdício no sector da saúde 

O New England Healthcare Institute (2008), classifica desperdícios em saúde como “os 

gastos que podem ser eliminados sem que causem uma consequente redução da qualidade dos 

cuidados”. 

A redução do desperdício representa uma oportunidade para a redução da despesa em saúde 

(Shrank, Rogstad & Parekh, 2019), sendo uma estratégia fundamental na manutenção dos 

processos, produtos e serviços que realmente interessam ao cliente e reduzir sistematicamente 

os elementos de trabalho que não contribuem para esse efeito (Berwick & Hackbarth, 2012). 
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O setor de saúde apresenta uma certa predisposição para a acumulação de ineficiências, que 

vão desde a prestação de cuidados desnecessários, à sua fragmentação, os desperdícios, as 

variações injustificadas da prática clínica, as burocracias administrativas, a fraude e o abuso 

(Berwick & Hackbarth, 2012).  

Srank et al. (2019) creem que, nos EUA, o custo anual do desperdício resultante das 

ineficiências ao nível da prestação de serviços de saúde seja superior a $100 biliões. 

No caso do SNS português, estima-se que o desperdício resultante da não utilização ou 

utilização indevida dos recursos, ronde os 25% (Antunes, 2001).  

Apesar de números tão elevados, Berwick & Hackbarth (2012) consideram que existe um 

enorme potencial de atuação para a redução do desperdício no setor da saúde. Embora haja 

ainda muito a fazer na caraterização do desperdício, esse exercício permitirá que de futuro se 

faça mais com menores custos (Colombo, 2018). 

Para Berwick & Hackbarth (2012), a redução do desperdício em saúde constitui-se como o 

contraponto justo e eficiente aos cortes no financiamento e redução de serviços tantas vezes 

apresentado como a estratégia imediata de redução dos custos em saúde, apesar dos seus riscos 

associados e consequente diminuição da equidade do acesso aos serviços. 

Também Stadhouders et al. (2019) defendem que uma aposta na melhoria da coordenação 

ao nível da prestação de cuidado apresenta um efeito positivo na redução dos custos. 

Para Brown (2018), o recurso excessivo aos serviços de saúde, a sua fragmentação e a sua 

fraca coordenação   representam fatores consideráveis do aumento indevido dos custos em 

saúde, com as suas consequências a variar desde um mero desperdício resultante da realização 

de procedimentos desnecessários ou a duplicação de serviços, ou até mesmo resultar na 

prestação de cuidados a custos muito superiores ao necessário.  

Srank et al. (2019) apontam as falhas ao nível da prestação de serviços de saúde e na 

coordenação dos cuidados, a realização de tratamentos excessivos ou pouco valorizáveis, o 

custo excessivo dos fármacos e alguns procedimentos, a fraude e abuso de poder, bem como a 

complexidade excessiva ao nível administrativo, como os 6 eixos fundamentais de atuação no 

combate aos desperdícios.  Colombo (2018) salienta o recurso indevido aos serviços de 

urgência, as admissões hospitalares desnecessárias ou demasiado prolongadas e o aumento da 

pressão sobre os hospitais causada pelo fraco investimento ao nível dos cuidados de saúde 

primários e na comunidade. Salienta ainda a necessidade de adoção de estratégias que permitam 

a redução de erros e acidentes relacionados com a prática clínica, os quais afetam entre 4% e 

17% das admissões hospitalares e consequente aumento de custos associados. 
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Para Lopes & Capricho (2007), a redução do desperdício conduz à diminuição do custo de 

produção e aumenta a produtividade, reforçando assim a estreita relação existente entre 

desperdício, custos e lucros. 

 

2.7 – A qualidade no sector da saúde 

A qualidade é fundamental para a sobrevivência e sucesso das organizações. Uma gestão 

eficaz da qualidade permite a melhoria da imagem e reputação da organização, protege-a contra 

riscos associados à não qualidade, incentiva e promove a sua eficiência e consequentemente 

potencia os lucros e a posição global da organização, estimulando o seu crescimento (CQI, 

2020).  

A qualidade pode ser considerada uma questão intemporal pela sua interligação aos valores 

fundamentais do ser humano, desde a família, a educação e a escola ou as organizações (Lopes 

& Capricho, 2007). 

Com vista á obtenção de vantagens competitivas sobre os seus concorrentes, as organizações 

olham cada vez mais para a qualidade dos processos, produtos e organizacional como fatores 

de competitividade (Correia, 2019). Assim, a gestão da qualidade visa uma busca constante 

pela excelência garantindo não só o cumprimento dos requisitos previamente estabelecidos, 

mas também a sua melhoria contínua (CQI, 2020). Para tal é fundamental a existência de 

mecanismos de gestão e controlo da qualidade que incorporem a implementação de métodos de 

quantificação dos custos e da sua otimização, de forma a apurar os custos da não qualidade 

(Lopes & Capricho, 2007). 

Organizações com maior investimento ao nível da qualidade são organizações mais 

saudáveis do ponto de vista relacional, mais competitivas e com melhor imagem no seu 

contexto empresarial, demonstrando maior respeito pela pessoa e pelo ambiente. 

Os princípios de gestão da qualidade e os sistemas de gestão dos custos da qualidade foram 

adquirindo posições de maior relevância e destaque na gestão organizacional, impulsionados 

pela globalização dos mercados e pelo aumento da competitividade entre as organizações 

(Cociorva, Saraiva, Ferreira & Novas, 2009). 

A análise dos custos da qualidade pode fornecer uma preciosa ferramenta de apoio à gestão, 

sendo a sua aplicabilidade particularmente útil ao nível do planeamento, da redução de custos 

ou da melhoria da qualidade (Correia, 2019).  

A crescente exigência para a eficiência da gestão das organizações reforça-se através do 

planeamento e controlo dos custos da qualidade como instrumento de gestão, sendo que, 
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organizações que identificam isoladamente os custos da qualidade nos seus relatórios de gestão, 

apresentam maior vantagem competitiva na busca pela excelência da qualidade dos seus 

produtos (Cociorva et al. 2009).   

Na sua generalidade, os custos da qualidade resultam da má execução das atividades nas 

diferentes fases de cada processo de produção, com impacto na produtividade e competitividade 

organizacionais (Ganhão, 1993). Uma análise sistematizada desses custos poderá funcionar 

como alavanca para que a organização dê a devida atenção às condições de trabalho, à formação 

e à motivação dos seus recursos humanos, originando condições propícias ao aumento da 

qualidade (Lopes & Capricho, 2007). 

 

2.8 – Qualidade nas organizações prestadoras de cuidados de saúde 

A qualidade deve centrar-se no cliente e nas suas necessidades, devendo contudo 

considerarem-se as particularidades dos seus domínios específicos (Lopes & Capricho, 2007).  

No setor da saúde, a qualidade tem sido alvo de um interesse crescente por parte dos diversos 

intervenientes (Vaz, 2015). Esta apresenta maior complexidade comparativamente a outras 

organizações pois, no setor da saúde, a qualidade não age em função de um único produto final 

e não apresenta um conceito de qualidade uniforme (Mezomo, 2001). Por outro lado, pode 

apresentar condições diferentes, dependentes da perceção de cada indivíduo. Se para uns se 

carateriza pela superioridade de excelência, para outros define a falta de cuidados ao utente e 

as falhas nos serviços (Patel, 2009). 

Donabedian (1990), define sete atributos fundamentais para a determinação do nível de 

qualidade das organizações de saúde, os quais classifica de “Sete Pilares da Qualidade”: (1) 

Eficácia - a capacidade de cuidar, o melhor possível, na obtenção de melhoria do estado de 

saúde; (2) Efetividade - diz respeito ao nível a que os cuidados devem ser prestados, de forma 

a ser possível obter o grau de qualidade previamente definido como atingível ou expectável; (3) 

Eficiência - a capacidade de obter melhores resultados em saúde, ao menor custo; (4) 

Otimização - o balanço ideal entre custos e benefícios; (5) Aceitabilidade - conformidade com 

as preferências do utente no que respeita a acessibilidade, relação paciente, profissional de 

saúde, amenidades, resultados do serviço e o seu custo associado; (6) Legitimidade - 

conformidade com as preferências e valores sociais; (7) Equidade - justiça na distribuição dos 

cuidados e seus efeitos na saúde à população a que se determina. 
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A avaliação da qualidade no setor da saúde resulta da interação entre beneficiários e 

prestadores e as suas expectativas e necessidades determinam a perceção de qualidade dos 

serviços (Righi, Schmidt & Venturini, 2010).   

A acreditação é um agente importante para a melhoria da qualidade das organizações, 

promovendo mudanças e o próprio desenvolvimento dos profissionais (Vaz, 2015). Contudo, 

esta por si só, não é suficiente (Cociorva et al., 2009). Também o interesse pela procura de 

sistemas de benchmarking tem vindo a crescer (Vaz, 2015), sendo definido pelos gestores como 

um importante aliado na melhoria da qualidade dos cuidados de saúde (Alexander et al.,2007). 

Para Urdan (2001), ao abordar a temática da qualidade em saúde, é fundamental considerar-

se a variabilidade das dimensões de avaliação da qualidade. Nomeadamente, distinguindo-se os 

conceitos de “Qualidade do serviço” e “Qualidade Percebida”. Sendo que, a qualidade 

percebida diz respeito à forma como o beneficiário do serviço perceciona e avalia a qualidade, 

com base nas suas expectativas e no seu próprio entendimento. Por outro lado, sendo uma 

avaliação subjetiva inerente a cada cliente, o resultado pode diferir muito nas suas 

interpretações (Gronroos, 1990; Garvin, 1984; Howard, 1977). Assumindo que, na maioria das 

vezes o cliente não tem domínio sobre o conhecimento técnico, a sua avaliação do serviço será 

influenciada pela relação interpessoal criada com o profissional de saúde, com base no interesse 

e preocupação que este demonstra para com a sua condição, ao que se acrescentam fatores 

contextuais de conforto e cortesia, como o ambiente onde o cuidado é prestado  (Donabedian, 

1990). 

A gestão da qualidade possibilita aos hospitais uma melhor organização da informação e 

monitorização dos seus serviços (Nyakala et al., 2017). Para que se possam desenvolver 

estratégias de melhoria da qualidade é fundamental identificar e analisar as diferentes conceções 

de qualidade provenientes de prestadores e beneficiários, visando posteriormente desenvolver 

mecanismos para a satisfação das necessidades de ambos e promover a melhoria contínua 

(Righi et al., 2010).  

Urdan (2001) apresenta 3 caraterísticas diferenciadoras das unidades prestadoras de 

cuidados de saúde, que devem ser considerados quando se fala em avaliação da qualidade neste 

setor: (1) a falta de clareza na relação entre entradas e saídas, em parte pelo período de tempo 

necessário até que os resultados se manifestem; (2) dificuldade dos pacientes em avaliar aspetos 

técnicos; (3) a existência de duas correntes de autoridade distintas, administrativa e clínica, em 

oposição à pirâmide de autoridade única, caraterística de outras organizações. 

Uma aposta na implementação de estratégias de melhoria da qualidade trará um consequente 

benefício ao nível da performance hospital (Nyakala et al., 2017).  
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Nyakala et al. (2017) definem o conhecimento, as competências técnicas, a capacidade e os 

recursos, a par com a implementação de registos clínicos eletrónicos e outros recursos 

tecnológicos de informação como ferramentas imprescindíveis para a melhoria da eficiência da 

gestão de custos e da qualidade. A informatização dos registos clínicos contribui não só para 

melhoria da qualidade da recolha de informação clínica, mas também para a redução de erros e 

duplicação de serviços (Alexander et al., 2007). 

Nyakala et al. (2017) definem a performance, durabilidade, responsividade, empatia e a sua 

tangibilidade como os 5 fatores mais preponderantes da avaliação da qualidade por parte dos 

clientes. 

Alexander et al. (2007) acrescentam ainda a necessidade de se estabelecerem protocolos de 

atuação de âmbito nacional para a prática de cuidados de saúde, por forma a promover a sua 

uniformização e consequente melhoria da sua efetividade e qualidade, com consequente 

redução de custos. 

Os profissionais de saúde apresentam um papel de centralidade na qualidade dos serviços de 

saúde. Alexander et al. (2007) salientam a competência, a par com a qualidade da formação, 

como fatores imprescindíveis para a melhoria da gestão de custos e da qualidade em saúde, a 

par com a gestão eficaz dos recursos profissionais existentes, sendo importante que a gestão 

considere a sua alocação, de acordo com as especificidades da sua formação e experiência 

profissional.   

Song et al. (2014) defendem que a relação estabelecida entre prestadores e financiadores será 

crucial para o sucesso futuro das reformas no sistema de custos e prestação dos serviços. 

Nyakala et al. (2017) acrescentam ainda o papel preponderante dos gestores na motivação dos 

seus recursos humanos para o desenvolvimento e empenho em atividades de gestão da 

qualidade. 

 

3 – Metodologia de investigação 

A presente investigação pretende comparar a abordagem de dois sistemas de saúde distintos, 

para um mesmo problema: os custos na saúde e a sua relação com a qualidade.  

Tendo por base a revisão de literatura efetuada e por forma a analisar a relação entre as 

medidas de controlo de custos e a qualidade dos serviços prestados, elaborou-se a seguinte 

questão de investigação: Que estratégias têm vindo a ser adotadas pelos gestores hospitalares 

Portugueses e Britânicos, para a redução de custos em saúde sem prejuízo da qualidade dos 

serviços prestados? 
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Com base nestes pressupostos e atendendo à questão de investigação definida, os autores 

optaram pela realização de um estudo de caso entre dois centros hospitalares de caraterísticas 

semelhantes na sua dimensão, atendendo à população que abrangem, número de unidades 

hospitalares e tipo de serviços prestados. A escolha de um representante Britânico e um 

Português prende-se com a semelhança dos seus constrangimentos ao nível da eficiência e da 

gestão e também pela sua similaridade de funcionamento, sendo ambos os sistemas de saúde 

de caráter gratuito e universal. 

Foi realizada uma entrevista semiestruturada aos diretores financeiros de cada uma das 

organizações, com o objetivo de permitir aos entrevistados partilhar a sua própria opinião e 

experiências, mantendo, contudo, um fio condutor dos conteúdos a analisar. 

A realização das entrevistas decorreu entre os meses de Junho e Agosto de 2020, tendo a sua 

organização e realização sido condicionada pela presente pandemia causada pelo vírus SARS 

CoV-2. Atendendo às restrições atuais que visam reduzir riscos de contágio e atendendo a que 

o objeto de estudo sejam unidades hospitalares, a realização das entrevistas decorreu com 

recurso às tecnologias digitais, por videoconferência. 

Pela natureza linguística distinta a cada um dos entrevistados, procedeu-se à tradução prévia 

do guião de entrevista para cada uma das línguas. 

 

Na tabela seguinte podem analisar-se, comparativamente, ambos os Centros Hospitalares, 

quanto à sua dimensão. 

Tabela 1. Caraterização da Amostra (elaboração própria) 

 EK TM 

População Abrangida pelo Centro 

Hospitalar 
+/- 695.000 +/- 500.000 

Nº de Unidades que integram o 

Centro Hospitalar 
5 4 

Nº de Unidades com internamento 

que integram o Centro Hospitalar 
3 4 

Nº de camas disponíveis no 

Centro Hospitalar 
1133 

833 (dados de 

2018) 
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4 – Apresentação e discussão dos resultados 

4.1 – De que forma a gestão hospitalar se tem adaptado aos recentes desafios 

em saúde 

EK salienta as recentes transformações ao nível da eficiência em saúde, as quais impõem um 

corte ao nível da despesa na ordem dos 2-3% ano, o que levou a uma reestruturação dos modelos 

de gestão dos cuidados de saúde primários e consequente reagrupamento de unidades, 

reduzindo gastos com infraestruturas e equipas de gestão, sem redução de profissionais de 

saúde. Em paralelo, promoveu-se a cooperação entre unidades hospitalares, apelando a uma 

melhor coordenação dos cuidados na resposta às necessidades dos utentes, com vista a evitar 

um recurso excessivo e desnecessário aos serviços de urgência, nomeadamente pelo 

investimento ao nível dos cuidados na comunidade. 

No caso português, TM salienta a importância de se estabelecer uma ligação forte e coesa 

entre o conselho de administração e os serviços como forma de dar uma resposta eficiente às 

novas necessidades dos utentes. 

Quanto ao financiamento, TM constata a existência de reforços orçamentais, inclusivamente 

com injeções pontuais de capital, os quais visam suportar o acréscimo da despesa e do 

investimento em saúde, nomeadamente ao nível dos equipamentos, de forma a dar resposta às 

novas necessidades dos utentes tanto ao nível organizacional, estrutural ou de recursos 

humanos. 

EK reitera a dificuldade em lidar com os consecutivos cortes na saúde, associado a um 

constante aumento da inflação sobre os produtos, aniquilando a maioria das eficiências 

alcançadas ao nível da gestão. Numa tentativa de combate a esses constrangimentos financeiros, 

salienta a pertinência do Benchmarking, que permite estabelecer comparação com outras 

organizações similares e perceber em que áreas estas apresentam menores gastos e como. 

Também Barros (2013) defende a revisão periódica de todos os contratos de prestação de 

serviços efetuados com entidades externas e consequente consulta de mercado para atribuição 

de novos contratos, bem como a adoção de ações de redução de desperdícios que tenham 

alcançado sucesso noutras organizações de características semelhantes, como procedimentos 

para a redução de custos.  

Nesta matéria, o caso português parece apresentar uma realidade bem diferente, com TM a 

afirmar que se têm verificado reforços orçamentais e injeções pontuais de capital para fazer 

face ao acréscimo da despesa. 
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4.2 - Impacto da gestão de custos na qualidade 

TM estabelece uma relação de proporcionalidade direta entre o aumento dos custos e a 

qualidade dos cuidados, também induzido pelo aumento do investimento em inovação em 

saúde, tanto pelo investimento tecnológico como na capacitação e qualificação dos 

profissionais.  Esta perspetiva de atuação é corroborada por Lopes & Capricho (2007), que 

defendem a importância de as organizações compreenderem que o acréscimo de custos 

provocado pelo acréscimo de qualidade será, quando analisado no longo curso, sempre inferior 

ao acréscimo de custos associados a desperdícios desnecessários, erros de não conformidade e 

eliminação de defeitos sobre os quais uma aposta na melhoria da qualidade atuará. Ainda assim, 

TM admite a possibilidade de melhoria da relação entre controlo de custos e qualidade, mas 

salienta que deve considerar-se o aumento da procura por cuidados e tratamentos mais 

inovadores, os quais são tendencialmente mais caros. Salienta que, contrariamente ao verificado 

no setor industrial em que mais tecnologia significa menores custos, no caso da saúde, mais 

tecnologia representa mais custos, pois a evolução tecnológica vem permitir o tratamento de 

novas doenças e com melhores resultados, pelo recurso a novas abordagens terapêuticas. 

O investimento na capacitação dos profissionais, bem como a introdução de progressos 

tecnológicos são alguns dos fatores que contribuem persistentemente para a despesa em saúde 

(Smith, Newhouse & Freeland, 2009). Contudo, Alexander et al. (2007) salientam a 

unanimidade de opinião dos gestores em afirmar as vantagens da implementação das 

tecnologias de informação para o controlo dos custos e melhoria da qualidade. 

TM reitera ainda que o SNS português apresenta uma trajetória de atuação mais centrada nas 

necessidades dos utentes do que na gestão dos recursos. Contudo, Alexander et al. (2007) 

defendem que a preocupação com uma gestão eficiente dos custos inerentes aos padrões de 

qualidade esperados pelos clientes, quando associado à escassez de profissionais é um fator de 

preocupação mencionado, com frequência, pelos gestores, salientando assim a necessidade de 

uma análise equilibrada entre a satisfação das necessidades dos utentes e a gestão dos recursos 

disponíveis. Não será possível cumprir com as necessidades e requisitos dos utentes, se não 

dispusermos de recursos humanos disponíveis. 

 Já o caso inglês apresenta uma retórica centrada na essência de manter os padrões de 

qualidade anteriores apesar da necessidade de reduzir custos. Assim, para cada plano de redução 

de custos definido é elaborado um “Quality Impact Assessment” o qual tem de ser revisto e 

aceite pelos diretores médico e de enfermagem, garantindo assim, que mantém a segurança dos 

cuidados prestados. O sucesso da adoção e implementação de medidas de redução do 
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desperdício exige que os profissionais de saúde exerçam uma participação ativa, pois são estes 

quem melhor poderá identificar o que é ou não um desperdício na prestação de cuidados 

(Berwick & Hackbarth, 2012; Antunes, 2001). 

EK defende que é possível investir ainda mais na melhoria da relação “controlo de 

custos/qualidade”, dando como exemplo a melhoria da interação entre o NHS e o setor social, 

facilitando a transferência de doentes dos hospitais para as respostas extra-hospitalares que 

melhor se adequem às suas necessidades, promovendo a libertação de camas hospitalares para 

quem delas necessite.  

Embora a qualidade seja um ponto central para ambos os entrevistados, o ângulo de 

observação que cada um apresenta parece diferir. Se para TM a manutenção dos padrões de 

qualidade parece depender do nível de investimento realizado, sendo crucial que haja 

investimento, sob custo de perda de qualidade dos serviços prestados, no caso de EK admite a 

necessidade de se efetuarem cortes ao nível da despesa, de forma a garantir a sustentabilidade 

do sistema, todavia, esses cortes devem ser ponderados e avaliados, para que não afetem 

negativamente a qualidade dos serviços prestados. 

Embora as estratégias de atuação possam ser distintas à medida que analisamos 

comparativamente diferentes países, a centralidade das questões relacionadas com custos e 

qualidade é indiscutível. Globalmente, os sistemas de saúde evoluem em torno de três eixos 

fundamentais: a redução dos custos, o aumento da qualidade assistencial e a melhoria da 

acessibilidade (Batista, Magalhães & Chaves, 2015). 

Salientando-se a existência de uma forte relação entre os rácios de profissionais de saúde 

disponíveis e o aumento da qualidade (Alexander et al., 2007). 

 

4.3 – Melhoria da eficiência pela redução dos custos 

 TM evidencia o esforço dos profissionais de saúde na gestão eficiente dos recursos, 

mesmo quando estes são escassos para as necessidades.  Na sua opinião, a redução dos custos, 

só por si, não é a solução, pois cortes de custos no presente podem gerar novos gastos no futuro, 

pela agudização da doença e pelo impacto na saúde das populações. Em contrapartida salienta 

a importância de uma abordagem atempada e preventiva, que vise prevenir agudizações e 

consequente necessidade de tratamentos ou abordagens mais onerosas. 

 Já para EK assente no pressuposto de que “o setor da saúde tem de, ou reduzir custos, 

ou começar a racionalizar os cuidados prestados”, defende que o foco na redução dos custos é 

uma boa ferramenta de perceção do processo dos acontecimentos e de melhoria da eficiência. 
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Defendendo assim uma redução de custos com base no conhecimento de factos pertinentes de 

apoio à decisão. 

 Havendo a necessidade de reduzir custos em contexto hospitalar, TM defende que essa 

redução não deve ser feita pela redução dos consumos, mas sim, através da negociação de 

melhores condições de aquisição de bens e serviços, a par com uma redução do desperdício.  

Para Barros (2013), essa redução dos preços de bens e serviços de fornecimento hospitalar pode 

ser alcançada através de processos negociais com os fornecedores, pelo desvio da procura para 

outras formas alternativas, ou pela introdução de maior concorrência, de forma a influenciar a 

redução de preços.  

TM considera ainda que a eficiência da gestão depende do desenho e dimensão da instituição 

e da descentralização e coordenação do seu modelo de gestão, favorecendo a criação de 

unidades de gestão intermédias, que permitam a monitorização de desvios, em termos 

qualitativos, quantitativos ou de gastos. 

Também EK partilha desta ideia, afirmando que é essencial que um gestor entenda onde e 

como é gasto o seu financiamento. Indo mais além, defende que a gestão entenda os conceitos 

da prática clínica, nomeadamente ao nível dos equipamentos, da sua função e necessidade, 

principalmente aquando da aquisição de novos equipamentos, podendo assim estabelecer uma 

relação clara e objetiva do seu custo/benefício. 

Ambos os entrevistados defendem o investimento ao nível dos cuidados de saúde primários 

e na comunidade como uma aposta forte para a redução de custos em saúde. EK salienta a 

reestruturação dos cuidados na comunidade como estratégia crucial no apoio à redução da 

sobrelotação dos serviços de urgência e melhoria da qualidade do atendimento, pela redução da 

sua sobrelotação.  

Uma parte muito significativa dos recursos em saúde são gastos no tratamento de 

complicações ou agudizações do estado de saúde, muitas das vezes, doentes crónicos. Investir 

na melhoria da qualidade da saúde implica atuar na prevenção destas complicações e para tal é 

fundamental considerar-se a mudança de metodologias de promoção da qualidade de saúde dos 

cidadãos (Melo, 2015).  

No que respeita ao controlo de custos, o entrevistado britânico defende ainda a importância 

de reduzir custos associados à prática clínica. Para tal é perentório em afirmar que a 

incorporação de profissionais de saúde na coordenação dos processos de controlo de custos é 

um “breaking point forward” considerando que estes têm sido demasiado desvalorizados nesta 

matéria.  
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4.4 – Desperdícios no setor da saúde 

 Ambos os entrevistados partilham da aceitação de que existe desperdício no setor da 

saúde e que o seu combate é uma das formas de reduzir custos em saúde, melhorando a sua 

eficiência. Ou seja, sem perda da qualidade dos cuidados prestados. 

Para ambas as organizações, o desperdício é encarado como uma realidade que é necessário 

combater, reforçando a transversalidade deste problema.  

Salienta-se assim o carater imprescindível da redução de desperdício como fator de 

promoção de eficiência e redução dos gastos em saúde.  

 Na sua abordagem, EK salienta os excessivos tempos de espera do serviço de urgência, 

como um dos grandes agentes de desperdício em saúde. Uma das principais causas desta 

demora prende-se com a ausência de camas disponíveis para a admissão de utentes. Num efeito 

de bola de neve, estes doentes aguardam tempos inesgotáveis no serviço de urgência, 

absorvendo os profissionais para a execução de atividades não urgentes, atrasando o 

atendimento de casos urgentes. Em paralelo, estes utentes esgotam a capacidade física do 

serviço, roubando a capacidade em admitir novos casos. 

 TM destaca as dificuldades na adequação dos recursos humanos às necessidades dos 

serviços, bem como o seu absentismo como desperdícios associados aos cuidados de saúde. Faz 

ainda referência a desperdícios relacionados com a disponibilização de fármacos ou kits de 

análise, ao nível dos alimentos, energia elétrica, água e gás. 

Como principais estratégias de combate ao desperdício, TM considera que estas devem 

passar pela motivação e cooperação dos profissionais de saúde. Uma outra forma de redução 

de desperdício apontada centra-se nos mecanismos de monitorização e controle através de 

indicadores adequados e de benchmarking entre serviços e organizações. Isso mesmo é também 

defendido pelo entrevistado EK, referindo-se ao Benchmarking como mecanismo de combate 

aos constrangimentos financeiros que experiência. 

Também Melo (2015) realça a importância do Benchmarking para a redução de problemas 

ou complicações associadas à prestação dos cuidados de saúde e consequente melhoria da sua 

qualidade e suas repercussões na otimização financeira. Parece seguro afirmar que o 

Benchmarking se constitui como uma importante estratégia no caminho da identificação e 

redução do desperdício em saúde e consequente redução dos custos em saúde. 

EK acrescenta ainda a necessidade de atuação ao nível do acesso aos serviços de urgência, 

considerando que há um exagero no seu recurso.  Defende haver uma tendência em recorrer aos 

serviços de urgência por qualquer motivo, sem se considerar se é realmente necessário. No 
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sentido de diminuir a pressão sobre os Serviços de Urgência, também Barros (2013) sugere a 

adoção de medidas de prevenção do recurso aos serviços de urgência, como a criação de um 

sistema de triagem via telefónica. Este tipo de triagem é também sugerido por EK.  

Para EK, a redução do desperdício em saúde tem forçosamente que passar pela colaboração 

dos profissionais de saúde, numa análise conjunta dos processos de prestação de cuidados, de 

forma a identificar quais os elementos que não acrescentam valor, atuando na sua eliminação.  

Esta metodologia de atuação encontra fundamento na investigação, em especial em estudos 

realizados nos EUA, os quais se focam na análise e identificação do “Low-Value Care”, o qual 

representa uma parte muito significativa do desperdício em saúde sendo fundamental 

desenvolver estratégias para a sua identificação e eliminação (Miller, Rhyan, Beaudin-Seiler, 

Hughes-Cromwick, 2018). 

Seguindo esta linha de ação, também TM defende a atuação sobre o desperdício como o 

caminho que deve ser seguido, salientando a necessidade de se encontrarem formas de 

evidenciar quais os desperdícios na saúde. 

 No que concerne a possíveis estratégias de atuação para a melhoria da eficiência em 

saúde, os entrevistados apresentam diferentes perspetivas. 

 Assim, no caso português, a sua perspetiva concentra-se ao nível da gestão e 

organização dos serviços numa ótica intrínseca à organização, de reestruturação e inovação 

assente nas inter-relações de proximidade e de cooperação entre setores e hierarquias. Já no 

testemunho britânico, verifica-se uma perspetiva mais voltada ao exterior da organização, 

colocando o seu enfoque de atuação numa triangulação inter-relacional entre população, 

organizações e profissionais. 

A par com a literatura, também ambos os entrevistados reforçaram a importância de atuar 

sobre os desperdícios neste setor. 

 

5 – Conclusões e desafios para o futuro 

Da análise deste estudo de caso identificam-se 4 setores major de reflexão e eventual atuação 

aquando da definição de estratégias de controlo de custos, sendo eles: 

1. Os profissionais de saúde; 

2. A tecnologia; 

3. A reorganização dos serviços, nomeadamente de Urgência e Cirúrgico; 

4. O desperdício. 
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Cientes da necessidade de melhorar a eficiência dos serviços de saúde, a qual se traduz em 

grande parte numa redução de gastos é fundamental que se desenvolva investigação de suporte 

à mudança e até mesmo na sua própria definição e formulação.  

Assim, partindo dos 4 setores de atuação identificados neste estudo, sugere-se que se 

desenvolvam eixos de investigação que partam destes: 

1. Os profissionais de saúde - a centralidade do seu papel para a eficiência da gestão 

é indiscutível, sendo corroborada tanto pelos investigadores, como pelos aspetos 

apresentados nesta investigação. A pertinência do seu papel é transversal a diversos 

momentos e áreas de atuação, sendo cruciais tanto para a definição de estratégias 

como para o garante da eficácia da sua implementação, sendo também eles 

próprios, agentes dessa mudança. Também a sua capacitação e motivação são 

fatores essenciais para o sucesso da gestão em saúde. 

2. A tecnologia - esta parece apresentar um papel um tanto ou quanto contraditório 

na análise apresentada. A sua relação com a redução dos custos não é linear sendo, 

o investimento tecnológico, muitas vezes apontado como um dos fatores de 

aumento da despesa. Contudo vê a sua recompensa ao nível dos ganhos em 

qualidade. Salienta-se a pertinência de estudos mais aprofundados sobre esta 

temática, nomeadamente, no seu impacto a longo prazo, no sentido de comprovar 

estudos que defendem que numa perspetiva mais alargada, o investimento 

tecnológico, além do seu contributo para a melhoria da qualidade, contribui 

também para a redução dos gastos gerais. 

3. A reorganização dos serviços - este aspeto, embora sem grande fundamento na 

revisão literária que sustenta este estudo é um fator referido por ambas as 

organizações aqui estudadas, em especial no que concerne aos serviços de urgência 

e cirúrgicos. Assim, seria pertinente o desenvolvimento de investigação neste 

sentido, que permitisse identificar e apontar novos caminhos para a gestão, no 

sentido de promover o uso eficiente e sustentado dos mesmos. 

4. O desperdício - este parece ser o grande foco de atuação na gestão e eficiência dos 

serviços de saúde. Segundo a Infopédia (2020), desperdício é um ato ou efeito de 

desperdiçar, esbanjar, perder ou desaproveitar; despesa inútil. Partindo da sua 

definição, parece pertinente que este se desenvolva como o foco da redução de 

custos neste setor. A investigação mais recente denota isso mesmo, mas, sendo 

fácil definir desperdício gramaticalmente, o mesmo não parece ser na sua 
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conceptualização. Passado o desafio da conceptualização, surge o desafio da sua 

eliminação: "como, onde e quando?”. Assim é imprescindível que se continue a 

investigar a problemática do desperdício em contexto de saúde, como forma de 

melhoria da eficiência, da redução de custos e até mesmo como mecanismo de 

melhoria da qualidade. 
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Resumo:  
Introdução: A Organização Mundial de Saúde classifica a identificação do doente 

como a primeira meta internacional de segurança, devendo os hospitais desenvolver 

estratégias para a sua implementação. 

Metodologia: Trabalho descritivo e transversal com o objetivo de estudar o modo 

como os enfermeiros dos serviços de internamento e do ambulatório de um hospital 

central vivem o processo de identificação do doente. 

Resultados: Aplicou-se questionário a 151 enfermeiros (51% da população). 

Amostra, maioritariamente feminina (78%) e licenciada (79%), refere que 49% dos 

profissionais não teve formação específica em segurança do doente. 

Conclusão: Ainda há enfermeiros que desconhecem os identificadores inequívocos, 

considerando alguns o número da cama como um dado de identificação. Embora o 

uso de pulseira para identificação dos doentes faça parte da rotina dos serviços, a 

realidade demonstra que ainda não há a cultura de a conferir antes dos 

procedimentos, apesar de haver uma melhoria considerável, deste item, 

relativamente ao estudo de 2015. Formação e auditorias à aplicação do 

procedimento de identificação do doente e o desenvolvimento de uma cultura de 

segurança com registo de eventos adversos, deve manter-se ou mesmo incentivar-

se para ajudar à identificação de potenciais problemas. 
 

                  Palavras-chave: identificação do doente; qualidade e segurança do doente. 

 

                  Abstract:  
Introduction: The World Health Organization (WHO) classifies patient 

identification as the first international safety goal, thus, hospitals must develop 

strategies to implement the unequivocal identification of the patient. 

Methodology: This is a descriptive cross-sectional study aimed to investigate how 

nurses from inpatient and outpatient services of a central hospital deal with the 

patient identification process. 

Results: A questionnaire was applied to 151 nurses (51% of the population). 

Sample, mostly female (78%) and Graduated (79%), states that 49% of 

professionals had no specific training in patient safety. 

Conclusion: There are still nurses who are unaware of unambiguous identifiers, 

some considering the bed number as an identification data. Although the use of 

wristbands to identify patients is part of the routine of services, reality shows that 

there is still no culture of checking them before procedures, despite a considerable 

improvement in this item compared to the 2015 study.  
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Training and audits of the application of the patient identification procedure and 

development of a safety culture whit recording of adverse events, should be 

maintained or even encouraged to help identify potential problems. 

 

          Keywords: patient identification; quality and patient safety. 

 
 

O artigo completo encontra-se na Revista TMQ Número Especial “Qualidade em Saúde”. 
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1. INTRODUÇÃO 

A qualidade em saúde é definida como “o grau em que os serviços de saúde, para os indivíduos e as 
populações, aumentam a probabilidade de ocorrência dos resultados de saúde desejados e sejam 
consistentes com os conhecimentos profissionais atuais”(Institute of Medicine, 1990, p. 21). Para 
proporcionar cuidados de saúde com qualidade, atualmente, as organizações lidam com a necessidade 
de mudança constante, o que leva a um maior foco na gestão dos recursos humanos e na cultura 
organizacional, de modo a empoderar as pessoas de um modo que lhes permita executar o seu 
trabalho (De Feo, 2010). A cultura de uma organização é um fator essencial para o sucesso da 
implementação da Gestão pela Qualidade Total (Alghamdi, 2018; Harooni & Razeghi, 2020; Luthra et 
al., 2021). Paralelamente, de acordo Juran (2010), a procura por uma qualidade elevada transforma 
igualmente a cultura da organização. 

Com este trabalho pretende-se conhecer a perceção da cultura organizacional e a auto perceção da 
qualidade dos médicos e enfermeiros das Unidade de Saúde Familiar modelo B (USFB) do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central (ACeS AC). Para tal formularam-se 3 hipóteses 
que relacionam a perceção da cultura organizacional e a perceção da qualidade nas USFB pelos 
profissionais de saúde alvo do estudo.  

Os resultados obtidos mostram que a dimensão envolvimento é a dimensão da cultura organizacional 
com a média mais elevada e que o bloco condições, de entre os blocos da qualidade o que apresenta 
a média mais elevada. 

    

2. MÉTODOS 

De modo a averiguar a perceção da qualidade e a perceção da cultura organizacional recorreu-se a 
dados secundários provenientes dos estudos de Alfaiate (2020) e Gomes (2020), através da aplicação 
do Questionário de Auto Perceção da Qualidade para os Cuidados de Saúde Primários (QAP4CSP) e de 
Denison Organizational Culture Survey (DOCS), respetivamente.  Ambos os questionários foram 
aplicados por via online aos profissionais do ACeS AC, o QAP4CSP no período de 1 a 19 de março de 
2019 e o DOCS no período de 15 de abril a 31 de maio de 2019. Os dados foram agrupados por grupo 
profissional (médicos e enfermeiros) e unidade de origem (USFB).  

mailto:luispedro.gomes@alentejocentral.min-saude.pt
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Foi avaliada a consistência interna dos dados obtidos dos questionários, pelo cálculo do Alfa de 
Cronbach. Utilizou-se a média da informação global através da média aritmética das questões. 
Caracterizou-se a auto perceção da qualidade e da cultura organizacional através de estatística 
descritiva.  

Foram igualmente formuladas as seguintes hipóteses:  

• H11 A perceção da cultura organizacional das USFB pelos médicos e enfermeiros está 
relacionada com o      grupo profissional de pertença;  

• H12: A perceção da qualidade nas USFB pelos médicos e enfermeiros está relacionada com o 
grupo profissional de pertença;  

• H13: Existe relação entre a perceção da cultura organizacional e a auto-perceção da qualidade 
pelos colaboradores das USFB. 

As hipóteses H11 e H12 foram testadas a partir dos dados obtidos, tendo a inferência estatística sido 
efetuada através de testes-t para amostras independentes. A H13 foi testada através da Correlação 
Produto-Momento de Pearson. Para análise e tratamentos dos dados recorreu-se ao software SPSS® 
versão 27. 
 
 

3. RESULTADOS 

Relativamente à perceção da cultura organizacional e através do DOCS, foram obtidas um total de 45 
respostas válidas, o que corresponde a 60% do universo. Por grupos profissionais foram obtidas 26 
respostas de médicos (56,5% do universo) e 19 respostas de enfermeiros (65,5% do universo).  O Alfa 
de Cronbach obtido foi de 0,968. A dimensão com a média mais elevada foi a adaptabilidade com uma 
média de 3,833 (IC95% [3,6530; 4,0137]). 

Em relação à perceção da qualidade e através do QAP4CSP, foram obtidas um total de 30 respostas 
(40% do universo), sendo 16 respostas de médicos e 14 de enfermeiros, o que corresponde a 34,8% e 
de 48,3% do universo respetivamente. O Alfa de Cronbach obtido foi de 0,969. Os blocos com os 
resultados mais baixos foram foco nos colaboradores com uma média de 3,05 (IC95% [2,6812; 3,4188]) 
e recursos com uma média de 3,1667 (IC 95% [2,8477;3,4857]). 

Os resultados de estatística descritiva encontram-se na Tabela 1. 
 

 
Tabela 1: Estatística descritiva dos Resultados dos Questionários 

Bloco\ 
Dimensão 

COND REC SERV FC RA ENV CONS ADAP MIS 

Média 3,6278 3,1667 3,475 3,05 3,3333 3,8333 3,5796 3,5815 3,5833 

Desvio 
Padrão 

0,89559 0,85433 0,92929 0,98761 0,91174 0,6004 0,5844 0,47257 0,66382 

Assimetria -0,102 -0,178 0,02 -0,081 0,07 -0,028 0,009 0,304 -0,016 

Curtose -0,8 -0,137 -0,262 -0,731 -0,801 -1,114 -0,377 -0,033 0,281 

Legenda: COND – Condições; REC – Recursos; SERV – Serviços; FC – Foco nos Colaboradores; RA – Resultados Alcançados; 
ENV – Envolvimento; CONS – Consistência; ADAP – Adaptabilidade; MIS – Missão. Fonte: Elaboração Própria. 

 
Dos resultados dos testes t para amostras independentes: 

• Não se rejeita 𝐻01: 𝜇𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 = 𝜇𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 (∝= 0,05), pelo que se rejeita (∝= 0,05) a 

hipótese da existência de subculturas profissionais (médicos e enfermeiros) nas USFB.  

• Não se rejeita (∝= 0,05) a 𝐻02: 𝜇𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 = 𝜇𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠, pelo que com 95% de confiança não 

existem diferenças na auto-perceção da qualidade entre os médicos e os enfermeiros.  
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Relativamente à existência de correlação entre a perceção da cultura organizacional e a auto-perceção 
da qualidade obtiveram-se dois resultados estatisticamente significativos (∝= 0,01): um coeficiente 
de -0,457 entre a dimensão adaptabilidade e a perceção das condições e um coeficiente de -0,432 
entre a dimensão adaptabilidade e o bloco resultados obtidos. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dos resultados obtidos destaca-se o facto de que a perceção da qualidade pelos médicos e enfermeiros 
apresentar os valores mais baixos nos blocos “Foco com os Colaboradores” e “Recursos”, o que pode 
indiciar a existência de insatisfação desses profissionais de saúde com as políticas de gestão de 
recursos humanos na instituição.  Por outro lado, a existência de correlações negativas entre a 
perceção da cultura organizacional e a auto-perceção da qualidade indicia que, na presença de uma 
cultura organizacional mais favorável à compreensão das necessidades do cliente, à aprendizagem de 
novas competências e à necessidade de mudança, em resposta à necessidade dos utentes, os médicos 
e enfermeiros das USFB são mais críticos relativamente às condições de que dispõem para a prestação 
de cuidados de saúde, assim como da própria qualidade dos cuidados que prestam.   

Importa, face ao anteriormente descrito, reforçar a necessidade de políticas de gestão de recursos 
humanos focadas nos colaboradores e que reforcem as condições de prestação de cuidados de saúde. 
É necessário igualmente que os líderes se empenhem na gestão da cultura organizacional, dando maior 
preponderância à dimensão “adaptabilidade”, favorecendo deste modo um maior sentido critico da 
qualidade pelos seus colaboradores.  

Em termos de limitações de estudo, estas advêm do método de estudo e do tipo de amostra.  Dado 
tratar-se de uma amostra de conveniência não é possível a generalização dos resultados às USFB fora 
do ACeS AC. Relativamente ao método de estudo, a utilização de inquéritos não permite uma 
compreensão profunda do fenómeno. Sugere-se como hipótese de investigação futura, a utilização de 
métodos mistos com recurso a entrevistas de modo a validar e a conhecer o porquê dos resultados 
obtidos através da utilização dos questionários.  
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Resumo: 

A relação entre comportamentos de cidadania organizacional e o 

comprometimento organizacional depende maioritariamente a adoção de um 

conjunto de comportamentos e intenções comportamentais e de uma força 

motivacional calculada (Organ, 1990). O conceito de comprometimento 

organizacional é mobilizador da motivação e afeta os comportamentos de 

cidadania organizacional e a satisfação no trabalho (Meyer et al., 2002). Os 

conceitos de comprometimento organizacional e de cidadania organizacional 

são relacionados, na grande maioria das investigações, com o desempenho 

organizacional, havendo a necessidade de perceber a sua relação com a 

motivação no trabalho.  

Com este trabalho pretende-se identificar se o comprometimento e os 

comportamentos de cidadania organizacional afetam a motivação no trabalho. 

Salienta-se que a investigação ainda está em curso. Assim, para o tratamento 

dos dados, para além da estatística descrita já realizada, proceder-se-á a uma 

análise fatorial dos dados recolhidos através de questionário aos profissionais 

de saúde do ACeS Alentejo Central. Da análise já realizada verificou-se que 

os profissionais de Saúde do AceS Alentejo Central apresentam níveis 

moderados de motivação, comprometimento afetivo e a consideram a 

existência de comportamentos de cidadania organizacional.  

 

Palavras-chave: Comportamento, Organização, Cidadania, Motivação 
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1. INTRODUÇÃO 

A relação entre comportamentos de cidadania organizacional e o comprometimento organizacional 
depende maioritariamente a adoção de um conjunto de comportamentos e intenções 
comportamentais e de uma força motivacional calculada (Organ, 1990). O conceito de 
comprometimento organizacional é mobilizador da motivação e afeta os comportamentos de 
cidadania organizacional e a satisfação no trabalho (Meyer et al., 2002). Os conceitos de 
comprometimento organizacional e de cidadania organizacional são relacionados, na grande maioria 
das investigações, com o desempenho organizacional, havendo a necessidade de perceber a sua 
relação com a motivação no trabalho.  

Com este trabalho pretende-se identificar se o comprometimento e os comportamentos de cidadania 
organizacional afetam a motivação no trabalho. Salienta-se que a investigação ainda está em curso. 
Assim, para o tratamento dos dados, para além da estatística descrita já realizada, proceder-se-á a 
uma análise fatorial dos dados recolhidos através de questionário aos profissionais de saúde do ACeS 
Alentejo Central. Da análise já realizada verificou-se que os profissionais de Saúde do AceS Alentejo 
Central apresentam níveis moderados de motivação, comprometimento afetivo e a consideram a 
existência de comportamentos de cidadania organizacional. 

2. MÉTODOS 

Para atingir o objetivo propostos foram utilizados dados secundários de Correia (2021), recolhidos 
através de um inquérito por questionário, que incluía dimensões sobre comprometimento, 
comportamentos de cidadania organizacional e motivação no trabalho, baseado no “Questionário de 
Auto-Diagnóstico” e no trabalho de Valentine e Fleischman (2008). O questionário foi aplicado por via 
online aos profissionais de saúde do ACeS (médicos, enfermeiros e técnicos superiores), no período 
compreendido entre abril de 2021 a maio de 2021. Os dados foram submetidos a uma análise 
descritiva seguida de uma análise fatorial de modo a perceber se algum dos construtos, 
comprometimento ou comportamentos de cidadania organizacional, afetam a motivação dos 
profissionais de saúde. 

3. RESULTADOS 

Da população composta por 355 profissionais de saúde, 126 médicos, 200 enfermeiros e 29 técnicos 
superiores de saúde foram obtidas 72 respostas válidas. A amostra recolhida representa 15,9 % dos 
médicos da população, 22,0% dos enfermeiros da população e 27,6% dos técnicos superiores de saúde 
da população.  

Dado que esta pesquisa ainda está em curso, e através de uma análise descritiva dos dados, verificou-
se que 41,7% dos profissionais de saúde do ACeS têm perceção da existência dos comportamentos de 
cidadania organizacional e que 37,5% identificam comprometimento afetivo com a organização. No 
que respeita à motivação 45,8% identificam fraca motivação extrínseca e 41,7% identificam moderada 
motivação intrínseca. 

A estatística descrita dos resultados obtidos encontra-se na tabela 1. 

Tabela 1: Estatística Descritiva dos Resultados do inquérito por questionário 

Dimensão 
Comportamentos de 

Cidadania Organizacional 
Comprometimento 

Organizacional 
Motivação 
Intrínseca 

Motivação 
Extrínseca 

     
Média 4,53 4,06 4,85 2,25 

Desvio Padrão 1,311 1,277 1,109 1,451 
Assimetria -0,912 -0,524 -0,008 0,800 

Curtose 0,442 -0,027 -0,048 -0,805 

Fonte: Elaboração Própria 
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Seguidamente pretende-se realizar uma análise fatorial aos dados recolhidos, de modo a perceber se 
o comprometimento e os comportamentos de cidadania organizacional têm influência na motivação 
dos profissionais de saúde. 

 

4. CONCLUSÕES 

A motivação e a satisfação no trabalho dos profissionais de saúde são a essenciais para a prestação de 
cuidados de saúde de qualidade (Grujičić et al., 2018). Uma das principais exigências das organizações 
de saúde é garantir a segurança dos pacientes, através do desenvolvimento de uma cultura positiva 
de segurança do paciente, que pode ser estimulada pelo desenvolvimento dos comportamentos de 
cidadania organizacional dos enfermeiros (Jafarpanah e Rezaei, 2020). Al-Hussami et al. (2018) 
afirmam que os profissionais de saúde que desenvolvem o seu trabalho no setor público estão muito 
comprometidos com suas organizações do que outros do que os profissionais de saúde do setor 
privado. 

A pesquisa ainda está em curso e no que respeita à relevância do comprometimento e dos 
comportamentos de cidadania organizacional na motivação dos profissionais de saúde do ACeS 
Alentejo Central, de momento não é possível retirar conclusões definitivas. 

Porém, e a partir das primeiras analises realizadas, verificou-se que os profissionais de Saúde do AceS 
Alentejo Central apresentam níveis moderados de motivação, comprometimento afetivo e a 
consideram a existência de comportamentos de cidadania organizacional. 

Futuramente considera-se que seria proveitoso replicar o estudo num contexto hospitalar público e 
em instituições de saúde privadas para posterior comparação das relações entre os três construtos em 
diferentes contextos. 
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Resumo: 
A assistência médica contemporânea enfrenta desafios variados, complexos e 

exigentes, sendo o construto da qualidade um dos principais. Considerando que a 

qualidade é um construto diretamente associado ao sucesso do produto, serviço e/ou 

organização que o caracteriza positivamente (Grönroos, 2000), a sua análise no 

contexto competitivo atual é essencial. 

Este artigo visa analisar a qualidade dos serviços prestados numa instituição privada 

de saúde. O objetivo geral prende-se na procura e aferição da qualidade percebida 

do serviço de atendimento permanente / de urgências de uma organização de saúde 

privada portuguesa. Neste sentido, foi utilizado o modelo SERVQUAL 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988) que enquadra as dimensões de saúde a 

considerar, na perspetiva do cliente, enquanto utilizador do serviço prestado. A 

metodologia adotada neste estudo, com vista a atingir o objetivo estabelecido, situa-

se no paradigma quantitativo, tendo sido utilizado o questionário como método de 

recolha de dados. O presente estudo permitiu aferir a qualidade percebida do serviço 

de atendimento permanente / de urgências de uma organização de saúde privada 

portuguesa tendo ainda contribuído para uma revisão da literatura pertinente sobre 

a temática da qualidade em saúde. Quanto à qualidade esperada e percebida 

confirma-se que existem diferenças entre a qualidade de serviço esperada pelos seus 

utilizadores, em cada dimensão, e a qualidade percebida que identificam como 

caracterizadora da efetividade do mesmo. 

 

Palavras-chave: Serviços; Saúde; SERVQUAL; Qualidade. 
 

 

Abstract: 
Contemporary medical care faces varied, complex and demanding challenges, with 

the quality construct being one of the main ones. Considering that quality is a 

construct directly associated with the success of the product, service and/or 

organization that positively characterizes it (Grönroos, 2000), its analysis in the 

current competitive context is essential. 

This article aims to analyze the quality of services provided in a private health 

institution. The general objective is related to the search and assessment of the 

perceived quality of the permanent/emergency care service of a Portuguese private 

health organization. In this sense, the SERVQUAL model (Parasuraman, Zeithaml, 

& Berry, 1988) was used, which frames the health dimensions to be considered, 

from the perspective of the client, as a user of the service provided. The 

methodology adopted in this study, in order to achieve the established objective, is 

based on the quantitative paradigm, having used the questionnaire as a method of 
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data collection. The present study made it possible to assess the perceived quality 

of the permanent/emergency care service of a Portuguese private health 

organization and also contributed to a review of the pertinent literature on the 

subject of quality in health. As for the expected and perceived quality, it is 

confirmed that there are differences between the quality of service expected by its 

users, in each dimension, and the perceived quality that they identify as 

characterizing its effectiveness. 

 

Keywords: Services; Health; SERVQUAL; Quality 

 

 
 

O artigo completo encontra-se na Revista TMQ Número Especial “Qualidade em Saúde”. 
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Revisão Sistemática da Literatura 
 

Paula Lemos Costa 
psande@iscap.ipp.pt 

Politécnico do Porto. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto 

 

 

Resumo: 
A inovação é fundamental para a sustentabilidade das empresas e, devido ao 

elevado peso que os serviços têm actualmente no produto interno bruto dos países, 

a inovação nos serviços assumiu especial relevância. Por outro lado, o pensamento 

lean provou ser uma filosofia de gestão que permite criar valor para o cliente e 

eliminar os desperdícios, com grande eficiência. Tendo nascido na indústria 

automóvel, foi alargando o seu âmbito havendo cada vez mais organizações de 

serviços a implementá-lo com excelentes resultados. 

Pretendeu-se sistematizar o conhecimento desenvolvido sobre o impacto do 

pensamento lean na inovação nos serviços, através de uma revisão sistemática da 

literatura e identificar lacunas e linhas de investigação futuras.  A partir da pesquisa 

nas bases de dados da Web of Science e da SCOPUS encontraram-se três tipos de 

estudos. Um, centra-se nos impactos e na forma da implementação lean nos 

processos de inovação nos serviços. Outro, formula modelos iterativos na 

implementação de processos de inovação lean nos serviços, com o objectivo de 

desenvolver conhecimento sobre o cliente direcionando a inovação para os aspectos 

por ele valorizados. O último estuda a aplicação da inovação lean no sector da 

saúde. Constatou-se ser uma área de investigação recente, com reduzido número de 

publicações. A investigação poderá focar-se nos impactos da inovação lean nos 

serviços de saúde, mas também na banca, nos tribunais, no ensino, nos arquivos ou 

na contabilidade a investigação.  

 

Palavras-chave: Inovação, Lean Thinking, Lean Services, Revisão Sistemática. 

 

 

Abstract: 
Innovation is an important issue for the sustainability of companies and, due to the 

high weight services currently have in the gross domestic product of countries, 

innovation in services assumes special relevance. On the other hand, lean thinking 

has proven to be an effective management philosophy for creating value for the 

customer and eliminating waste. Having been born in the automotive industry, it 

has expanded its scope to service organizations with excellent results. 

The aim of this article was to systematize the existing knowledge on the impact of 

lean thinking on services innovation, through a systematic review of the literature 

and to identify gaps and future lines of research. Using the Web of Science and 

SCOPUS platforms to collect data, three types of studies were found. One focuses 

on the impacts and how lean implementation occurs on service innovation 

processes. Another develops iterative models in implementation of lean innovation 

in services processes, to know better the customers, so innovation could satisfy 
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them. The latter studies the application of lean innovation in the health sector. It 

was found to be a new research area, with a small number of publications. Future 

research should focus in the impacts of lean services innovation in health sector, 

but also in others sectors, like banking, the courts, education, archives or 

accounting. 

Keywords: Innovation, Lean Management, Lean Services, Systematic Review. 
 

 

1. Introdução 

Sendo a inovação fundamental para a sustentabilidade das empresas (Gandotra, 2010) e, 

considerando o crescente peso dos serviços no produto interno bruto dos países, a inovação nos 

serviços assumiu especial relevância, assim como a sua qualidade. Por outro lado, o pensamento 

lean permite criar valor para o cliente e eliminar os desperdícios, com grande eficiência 

(Lukrafka et al., 2020). Faz então todo o sentido que se recorra ao lean para melhorar a 

inovação. A investigação deste tema é recente (Gong, 2015; Srinivasan, 2010) havendo um 

número reduzido de publicações, bastante dispersa, parecendo existir uma relação positiva entre 

a implementação lean e a inovação nos serviços, que por ela é potenciada de várias formas 

(Lins et al., 2021). 

Não se encontraram Revisões Sistemáticas da Literatura (RSL) sobre Lean Management and 

Service Innovation, embora existam sobre inovação (Lazaretti et al., 2020; Lukrafka et al., 

2020) e lean services (Danese et al., 2018; Gupta et al., 2016).  

Esta RSL vem colmatar esta falta, sistematizando o conhecimento sobre o impacto do 

pensamento lean nos processos de inovação em serviços e identificando lacunas e linhas para 

investigações futuras. A sua mais valia reside na abordagem simultânea da implementação lean 

e da inovação, concluindo-se que os princípios lean potenciam a inovação, mas que falta ainda 

compreender como, porquê, em que circunstâncias deve ocorrer. 

Este artigo inclui, após a introdução, uma revisão da literatura onde se apresentam conceitos 

de gestão lean e de inovação em serviços, articulando-as entre si. Seguem-se a descrição da 

metodologia e os resultados. Por último, apresentam-se as conclusões, as limitações do estudo 

e a identificação das lacunas que abrem vias de investigação futura. 

 

2. Revisão da Literatura 

A inovação é central no desenvolvimento económico dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (Srinivasan, 2010; Gong, 2015), sendo crucial para a sobrevivência das 

empresas e para o seu crescimento, funcionado como motor da competitividade (Antony et al., 

2016).  A questão da sobrevivência das empresas é simples: inovar ou desaparecer (Solaimani 
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et al., 2019). Menos directo é "como" gerir os processos da inovação eficazmente. Uma solução 

poderia ser aumentar o investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D). Contudo, a 

comparação entre investigações realizadas pelo BCG Global Innovators (Ringel,  2015) e pela 

Booz & Company (Jaruzelski, 2013) relacionando os gastos em I&D com o valor criado pela 

inovação, indicam que o volume deste investimento não é o único factor decisivo para a criação 

de valor (Solaimani et al., 2019). A inovação e a elevada qualidade aliadas à satisfação do 

cliente são a chave para a sobrevivência de qualquer empresa (Alsmadi et al., 2012), devendo 

ser incluídas na estratégia de resposta às alterações da procura, da concorrência e da capacidade 

tecnológica (Damanpour, 2014). A gestão da inovação necessita de visão, estratégia, processos 

adequados e condições organizacionais e culturais que facilitem a emergência de novas ideias 

e a sua colocação em prática (Solaimani et al., 2019). 

Vários estudos focam a inovação de produtos, processos e gestão da inovação (Abdallah et 

al., 2018), mostrando o interesse que desperta. A definição de inovação é importante e o Manual 

de Oslo, 2018, (pp. 20) define-a como “(…)a new or improved product or process (or 

combination thereof) that differs significantly from the unit’s previous products or processes 

and that has been made available to potential users (product) or brought into use by the unit 

(process).” Dividindo-a em dois tipos: a inovação de produtos (A product innovation is a new 

or improved good or service that differs significantly from the firm’s previous goods or services 

and that has been introduced on the market) e a inovação de processos de negócio (A business 

process innovation is a new or improved business process for one or more business functions 

that differs significantly from the firm’s previous business processes and that has been brought 

into use by the firm). Gandotra (2010) define-a como o método utilizado pelas organizações 

para criarem valor, criando novo conhecimento ou utilizando o conhecimento existente de 

forma inovadora. 

O estudo da inovação começou pela indústria (Fernandes et al., 2013). Mas a transformação 

dos países industrializados em economias de serviços, em que a maioria das pessoas trabalha 

neste sector (Maroto-Sánchez, 2012) tornou a inovação, que é imprescindível à sustentabilidade 

das organizações, fundamental nos serviços (Miles, 2000). Um serviço é um acto ou 

desempenho, essencialmente intangível, que uma parte oferece a outra, donde não resulta a 

posse de alguma coisa (Gupta, 2016). O que distingue os serviços dos produtos são a 

intangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade, simultaneidade e perecibilidade (Berry et 

al., 1988).  

A inovação ajuda as organizações a melhorarem a sua eficiência e a lidarem com as 

alterações nos padrões da procura. Tem sido definida de diferentes formas, mas ainda falta uma 
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definição que possa ser aplicável a todos os sectores económicos e pela qual possa ser medida 

e analisada de forma consistente e sistemática (Alblooshi & Shamsuzzaman, 2020).  Para que 

a inovação permita ajudar a melhorar a eficiência das organizações, deve ser desenvolvida com 

qualidade para atingir os objectivos. Vários estudos concluem que a gestão lean promove e 

melhora a inovação (Antony et al., 2016; Gupta, 2016). Consegue-o encorajando os 

colaboradores a desenvolver e melhorar os processos de trabalho, produzindo menos 

desperdícios, removendo as actividades que não agregam valor e desenvolvendo novos 

métodos, desenvolvendo a criatividade e uma cultura de melhoria contínua. 

O pensamento lean constitui um dos maiores desenvolvimentos na prática da gestão nas 

últimas décadas (Alsmadi et al., 2012). A partir de 1990 o seu foco foi-se alargando, deixando 

de estar confinado à produção industrial passando a focar a sua atenção na qualidade, nos custos 

e na entrega, para mais tarde, se centrar no cliente (Hines et al., 2004). Baseia-se na criação de 

valor (Hines et al., 2004) e na eliminação do desperdício ao longo da cadeia de produção (Hines 

& Rich, 1997). Lean é fazer mais com menos (Gupta, 2016), é uma cultura, uma forma de 

pensar e de fazer, uma filosofia. Utiliza práticas e ferramentas para ser operacionalizada (Gupta, 

2016) permitindo eliminar imperfeições e ineficiências nos processos e melhorar o desempenho 

global da organização (Womack & Jones, 1996).  

Com a importância crescente dos serviços nas economias e na geração de empregos 

(Maroto-Sánchez, 2012), os princípios lean começaram a ser implementados nos serviços para 

melhorar a eficiência e a satisfação do cliente, desenvolvendo-se o conceito de Lean Services, 

que se refere à utilização das ferramentas da produção lean nos serviços, seguindo os princípios 

do pensamento lean – valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada, perfeição (Bowen 

& Youngdahl, 1998). Parece haver maiores benefícios da implementaçnestes processos do que 

nos industriais (Alsmadi et al., 2012). A implementação lean nos serviços tem crescido em 

todos os sectores: saúde (Bhat et al., 2014), serviços financeiros (Leyer et al., 2020), educação 

(Radnor & Bucci, 2011), sector público (Monteiro et al., 2015), turismo (Rai et al., 2020), 

telecomunicações (Afunwa et al., 2020); cadeias de fornecimento (Rahiminezhad & Helmi, 

2016), gestão de recursos humanos (Sreedharan et al., 2016), entre outros. 

Apesar das diferenças entre serviços e produtos, a implementação do pensamento lean nos 

serviços gera resultados económicos e financeiros muito interessantes, melhorando também o 

comportamento dos colaboradores (Leite & Ernani, 2015). Para Alsmadi et al. (2012) os 

gestores que ainda não embarcaram na jornada lean estão a reduzir a competitividade das suas 

organizações face às que já aderiram a esta filosofia.  
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É importante que os novos serviços sejam projectados de forma a satisfazer as necessidades 

dos clientes, não apenas nas organizações de serviços, mas também na servitização industrial 

(Nicoletti & Campanerut, 2010). A metodologia Lean Seis Sigma (LSS) proporciona excelentes 

resultados (Sunder et al., 2018). É uma abordagem híbrida, sinérgica para transformar as 

organizações, para aumentar a satisfação do cliente e do colaborador, reduzir custos e gerir 

riscos, também nos serviços. Como estratégia de gestão, o LSS melhora a tomada de decisão, 

promove a inovação e permite melhorar a dinâmica organizacional (Sunder et al., 2018). Os 

princípios do pensamento lean estão alinhados com os da inovação (Lins et al., 2021) e estudos 

mostram que 61,2% da variação positiva no desempenho das empresas de serviços se deve à 

implementação das práticas lean (envolvimento do cliente, entrega JIT por parte dos 

fornecedores, fluxo contínuo, controlo estatístico do processo, envolvimento dos colaboradores 

e produção puxada) (Alsmadi et al., 2012). 

A crise da COVID-19 mostrou claramente a necessidade de passar a ver a inovação como 

uma prioridade estratégica, que permitiu responder aos desafios de um mercado que, de repente, 

se tornou disruptivo à escala global, exigindo qualidade na inovação (Heinonen & Strandvik, 

2020). Gong (2015) refere que o lean torna os processos de inovação mais eficientes, encurta o 

tempo de resposta às necessidades e desejos do cliente e acelera a aprendizagem. Para Lins et 

al. (2021) ser capaz de complementar a inovação com o pensamento lean é uma boa opção para 

obter ganhos operacionais sustentáveis, sendo necessária mais investigação teórica e empírica 

para chegar a conclusões mais robustas. 

Este trabalho faz uma abordagem simultânea da implementação lean e da inovação nos 

serviços, permitindo concluir que os princípios lean são potenciadores da inovação e respondem 

aos seus desafios (Srinivasan, 2010). 

 

3. Metodologia 

Um artigo de RSL oferece uma visão geral e abrangente da literatura relacionada com um 

determinado tema, sintetizando os estudos anteriores e fortalecendo a criação de conhecimento 

(Paul & Criado, 2020). Minimiza a ocorrência de enviesamentos nas conclusões, pois recorre a 

investigações científicas cujos resultados e conclusões foram publicadas, garantindo a sua 

qualidade e credibilidade (Tranfield et al., 2003). Constitui-se, assim, como uma base 

importante para a investigação, permitindo o desenvolvimento de conhecimento, a criação de 

directrizes orientadoras para políticas e práticas, fornecendo evidências de um determinado 

efeito e, se bem realizada, funciona como sustentação para o desenvolvimento de novas ideias 
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e de novas teorias (Snyder, 2019; Tranfield et al., 2003). Identifica lacunas (Paul & Criado, 

2020) e inconsistências que permitem encontrar novos caminhos de investigação (Garza-reyes, 

2015).  

Esta RSL partiu da recolha de artigos nas bases de dados Web of Science (WoS) e SCOPUS, 

com a equação de pesquisa baseada nos termos “lean management” e “service innovation” no 

tópico, obtendo-se 106 artigos. Após a filtragem pelas categorias “business” e “management”, 

e admitindo apenas documentos tipo “articles” em inglês, obtiveram-se 33 artigos, que após 

leitura se reduziram a 5 artigos, que focavam especificamente a questão do pensamento lean na 

inovação em serviços. Fez-se outra pesquiza utilizando os termos “lean thinking” e “service 

innovation” obtendo-se 39 artigos, que depois da aplicação dos mesmos filtros, permitiu obter 

10 artigos, que depois de lidos, se reduziram a 3, obtendo-se um total de 8 artigos. 

Acrescentaram-se outros artigos relevantes identificados nas referências dos artigos anteriores, 

conforme metodologia utilizada por Lukrafka et al. (2020) que incluíram alguns artigos da 

bibliografia dos artigos pesquisados nas BD, que consideraram relevantes. O número final de 

artigos foi 13. A figura 1 mostra este processo. 

Figura 1 – Processo de recolha de artigos 

 

Rejeitaram-se todos os artigos que referiam serviço sem ser em contexto de inovação, assim 

como aqueles que tratavam do tema lean do ponto de vista da medição ou da técnica de 

implementação. No entanto, a implementação lean tem associada sempre alguma inovação uma 

vez que vai provocar mudanças no serviço ou no processo de fornecimento que vão transformar 

o serviço inicial noutro que será mais adequado à satisfação do cliente ou à melhoria do 

desempenho da organização. Assim, há artigos que tratam da temática lean sem referirem a 

palavra inovação e que foram incluídos neste trabalho. Na figura 2 apresenta-se este processo. 
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Figura 2 – Processo de seleção de artigos 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A figura 3 mostra a evolução do número de publicações por ano, com tendência crescente. 

Figura 3 – Número de publicações por ano 

 

Fonte: WoS 

A figura 4 mostra as revistas onde esses artigos foram publicados, sobressaindo duas (TQM & 

Business Excellence e International Journal of Productivity and Performance Management). 

 

Figura 4 – Número de artigos por revista 

1 1

3

1

2

1

4

0

1

2

3

4

2010 2014 2015 2016 2018 2019 2020

N
º 

A
R

TI
G

O
S

FASES OBJECTIVO MÉTODO 

ODO 
CRITÉRIOS 

DEFINIÇÃO DA 

QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 

Identificação do 
estado da arte actual 

LOCALIZAÇÃO 
DA INFORMAÇÃO 
NECESSÁRIA 

SELECÇÃO E 

AVALIAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO 

ANÁLISE E 

SÍNTESE DA 

INFORMAÇÃO 

REPORTE E 

DIVULGAÇÃO 

Localização, selecção 

e avaliação da 

bibliografia 

Análise e síntese da 

informação 

selecionada 

- Escolha da base de 
dados; 

- Escolha do período 

de tempo a analisar; 
- Definição dos 

critérios de 
inclusão/exclusão. 
 

WoS + SCOPUS 

Todos os anos 

disponíveis 

 

Inclusão: 

- Os termos lean service(s) 

innovation e lean thinking 
innovation in services; 

- Artigos com revisão por 

pares, em inglês, nas 
categorias de business e 

management; 

Exclusão: 
- Sempre que não houver 

no texto referência à 

relação entre Lean e 
Inovação em Serviços. 
 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

48 
 

 

Fonte: WoS 

 

4. Resultados 
  

Os artigos sobre a inovação em ambiente lean são poucos e começaram a ser publicados em 

2010, verificando, contudo, uma tendência de subida expectável. A maioria utilizou métodos 

qualitativos (figura 5) e só em 2019 e 2020 aparecem artigos com metodologias quantitativas, 

o que faz sentido devido ao facto de ser necessário compreender primeiro a problemática em 

causa e definir a linguagem a usar (Abildgaard et al., 2016). Depois de haver uma base de 

conhecimento mais definida é natural que se iniciem estudos quantitativos que permitam medir, 

com maior objectividade, os fenómenos descritos anteriormente. As propostas dos autores 

cobrem três aspectos podendo-se agregar os artigos em três clusters: (1) o estudo de como o 

pensamento lean se relaciona e interfere com os processos de inovação nas empresas de 

serviços, (2) o desenvolvimento de modelos iterativos de inovação lean nos serviços e (3) a 

implementação da inovação lean em processos hospitalares. 
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Figura 5 – Abordagem qualitativa versus quantitativa 

 

 

4.1. Modelos baseados nos princípios lean como potenciadores da inovação 
 

Srinivasan (2010) combina a transformação lean com a inovação. Propõe um modelo 

centrado nas pessoas, com três estratégias de inovação (interna, aberta e tecnológica), 

fortemente influenciadas pela cultura, pela proposta partilhada de valor, pelos incentivos e 

recompensas e pelas infraestruturas. A inovação também ocorre em empresas com recursos 

limitados, sendo percursora da criatividade que reconfigura e realoca recursos (Bicen & 

Johnson, 2015). A decisão quanto aos recursos essenciais à inovação depende do modelo de 

negócio adoptado e dos mercados onde as empresas actuam. A inovação lean também afecta a 

gestão dos recursos e o comportamento bricolage (desenvoltura e improvisação por parte dos 

actores envolvidos) (Davidsson et al., 2017), intervindo na relação entre os recursos, limitados, 

e o desempenho da inovação, que interfere, por sua vez, na capacidade de inovação lean.  

Alblooshi & Shamsuzzaman (2020) avaliam o impacto dos intangíveis da metodologia LSS 

relacionando-os com os factores potenciadores do clima de inovação, encorajando o 

desenvolvimento da inovação, independentemente da sua definição (“inovação do processo”, 

“inovação incremental” ou “capacidade inovadora”) (Antony et al., 2016). A orientação para o 

valor, a gestão de processos, a selecção de projectos LSS, o sistema de “cintos” coloridos do 

LSS, a mentoria, o sistema de sugestões dos colaboradores e a resolução de problemas são 

características do LSS que influenciam positivamente a inovação.  

Para potenciar a inovação e a sua melhoria através do pensamento lean é interessante 

compreender como se relacionam os factores críticos de sucesso de cada um (Lins et al., 2021) 

verificando-se que existem 16 em comum: apoio da gestão de topo, empowerment dos 

trabalhadores, comunicação, cultura organizacional, envolvimento dos clientes, envolvimento 
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da liderança, envolvimento dos trabalhadores, gestão do conhecimento, integração 

multifuncional, orientação para o cliente, formalização dos processos, qualidade de serviço, 

compromisso dos trabalhadores, trabalho de equipa, utilização das TIC e capacidade financeira. 

Esta complementaridade deve priorizar o mais importante, inovar para satisfazer melhor o 

cliente e melhorar a produtividade. Solaimani et al. (2019) concluem que a gestão lean da 

inovação melhora a qualidade dos resultados. Tanto a filosofia lean como a inovação se 

relacionam com a cultura, o comportamento, os relacionamentos (processos soft), o design, os 

processos, as ferramentas e as estruturas (processos hard) das organizações. Estes processos 

devem ser trabalhados e pensados simultaneamente, como está subjacente à filosofia lean, 

melhorando a inovação. O dinamismo do contexto onde a organização se insere é outro dos 

factores que afecta a gestão lean e a inovação, pelo que deve ser sempre avaliada previamente. 

A estratégia lean está significativamente relacionada com a inovação organizacional, sendo 

moderada pelo despedimento de colaboradores, no entanto, a rotatividade dos mesmos tem uma 

influência negativa nessa relação (Shin & Alam, 2020). Conclui-se da importância da 

integração da gestão dos recursos humanos com a gestão lean, para encorajar as pessoas a 

melhorarem os processos e a desenvolverem novas formas de fazer e de criar valor numa cultura 

inovadora e de melhoria contínua. 

 

4.2. Modelos iterativos 
 

Os modelos iterativos nos processos de inovação lean nos serviços, permitem que a 

organização desenvolva conhecimento sobre o cliente focando a inovação nos aspectos que este 

valoriza. 

O modelo proposto por Frederick et al. (2014) pretende transformar a organização 

permitindo-lhe alavancar a inovação para criar valor económico. Propõe uma abordagem 

holística para melhorar a cultura inovadora, os processos de suporte e as infraestruturas que 

inclui dois componentes principais: o questionário de avaliação para determinação de lacunas 

e/ou áreas de potencial melhoria e a grelha de acção transformadora da inovação (innovation 

transformation action grid – ITAG), que fornece as etapas de melhoria recomendadas com base 

nas lacunas identificadas. O modelo apresenta o desenvolvimento de um sistema contínuo de 

inovação iterativa, no qual se identificam as lacunas e se implementam as acções 

sucessivamente, até se obter um sistema de inovação adaptado às necessidades específicas de 

cada organização. Para o sucesso da inovação é importante a identificação precoce do que 

significa valor para o cliente, também através de um processo iterativo baseado na prototipagem 
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rápida para se identificarem as ideias viáveis e que merecem ser melhoradas e aquelas a 

abandonar. Este processo facilita a identificação precoce do que é central e tem potencial de 

inovação, do que os clientes, de facto, valorizam, e de quais são as suas necessidades latentes. 

A ideia central é a de que as empresas não deverão trabalhar para, mas com o cliente (Ojasalo 

& Ojasalo, 2018). A integração da digitalização na metodologia LSS (Nicoletti, 2015) permitiu 

obter resultados positivos na inovação, quando implementadas em simultâneo. Redesenhando 

os processos de inovação e implementando a sua automação agrega-se valor ao cliente, 

melhora-se a eficácia, elimina-se desperdício minimizando-se os custos operacionais e 

reduzindo-se o tempo de colocação no mercado (Nicoletti, 2015).  O sucesso da digitalização 

da inovação lean depende da adopção do processo 7D (define, discover, design, develop, 

digitize, deploy, and diffusion). Definir o ambiente; criar novas ideias para um processo, 

produto, organização ou modelo de negócios; definir-se a estrutura e a sequência de actividades; 

desenvolver-se uma ideia para uma inovação interessante; implementar-se a digitalização ao 

mais alto nível; implementar-se a inovação e realizarem-se as actividades acessórias e montar-

se e organizar-se os recursos necessários para persuadir e capacitar uma população de 

organizações ou indivíduos a adoptarem e usarem a inovação e a difundi-la numa população de 

potenciais utilizadores. Entre as fases 3 e 5 deve haver um ciclo iterativo e incremental, em que 

os requisitos e as soluções evoluem por meio da colaboração entre equipas multifuncionais, se 

promove o planeamento adaptativo, o desenvolvimento evolutivo e a entrega, que incentiva e 

fornece respostas flexíveis à mudança.  

A combinação do pensamento lean e das tecnologias digitais ajudam a tornar as organizações 

mais rápidas e mais eficientes, criando uma base para a competitividade e o sucesso futuro 

(Nicoletti, 2015). 

 

4.3. Inovação lean no sector da saúde 

 

Outro sector no qual a inovação e a gestão lean são cada vez mais necessários é a saúde. 

Existem vários estudos de implementação lean na saúde (Bhat et al., 2014), mas não 

relacionados com a inovação. Estudos sobre a inovação lean em saúde são muito poucos. Os 

encontrados baseiam-se na implementação dos princípios e ferramentas lean a processos que 

ocorrem em hospitais. Morales-Contreras et al. (2020) estudou o efeito da inovação lean num 

processo cirúrgico com resultados muito positivos a nível da melhoria verificada e em termos 

de redução do desperdício e aumento da eficiência. Bartram et al. (2018) estudou o papel dos 

médicos no sucesso e longevidade da implementação da inovação no local de trabalho e a 
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mudança organizacional no departamento de acidentes e emergência de dois grandes hospitais 

públicos, um na Austrália e outro no Canadá, durante a melhoria dos processos com 

metodologias de gestão lean. Concluiu-se que o envolvimento dos médicos é fundamental para 

que a inovação lean aconteça com resultados positivos. 

A figura 6 apresenta a relação dos três clusters.  

Figura 6. Sistematização do Pensamento Lean e a Inovação nos serviços 

 

5. Conclusões, limitações e investigação futura 
 

A implementação lean nos serviços está em crescimento (Caiado et al., 2018; Leite & Ernani, 

2015; Sunder et al., 2018) e tem grande potencial de desenvolvimento, podendo abranger todo 

o tipo de serviços e de organizações, melhorando o seu desempenho, aumentando a satisfação 

do cliente e a eficiência operacional e relaciona-se positivamente com a performance 

organizacional (Alsmadi et al., 2012). 

A inovação é fundamental para a sobrevivência e a sustentabilidade das empresas 

(Dervitsiotis, 2011; Solaimani et al., 2019). Geri-la implica uma visão e uma estratégia, 

processos adequados e uma cultura organizacional que permita a geração de ideias e a sua 
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implementação (Bel, 2010). Deve gerar retorno financeiro (Fernandes et al., 2013) e por isso 

tem de ter qualidade, o output do processo de inovação tem de satisfazer o cliente.  

A gestão lean e a inovação assentam ambas em estratégias essenciais à sobrevivência das 

organizações (Srinivasan, 2010). Sendo estratégias complementares é importante perceber 

como potenciar a inovação através das práticas lean no sector dos serviços que tem um peso 

significativo nos PIB dos países desenvolvidos (Maroto-Sánchez, 2012). Ambas melhoram a 

competitividade (Abdallah et al., 2018) potenciando-se mutuamente. As técnicas lean, 

permitem reagir rapidamente à mudança e, se associadas à inovação, vão permitir que esta se 

adapte às necessidades do momento respondendo rapidamente às exigências (Nicoletti, 2015). 

Os primeiros estudos focaram-se no funcionamento da implementação conjunta do 

pensamento lean e da inovação nos serviços para compreender o impacto de factores como o 

papel das pessoas, da liderança, do conhecimento e da aprendizagem, dos recursos e do 

ambiente internos da organização e do seu contexto. Depois surgem modelos de inovação lean 

iterativos, que consideram que o conhecimento sobre o cliente e as suas necessidades é 

fundamental para melhorar a inovação e a tornar mais rápida para responder ao mercado em 

tempo útil, sendo a iteração baseada nos princípios lean, uma solução (Frederick et al., 2014; 

Nicoletti, 2015; Ojasalo & Ojasalo, 2018). O sector da saúde, sendo um dos que mais necessita 

de trabalhar com níveis elevados de qualidade e, simultaneamente, de melhorar e adequar os 

processos médicos e administrativos às exigências dos pacientes e da tecnologia cada vez mais 

sofisticada, começa a ser estudado no âmbito da melhoria da inovação através do pensamento 

lean, tendo-se obtido resultados interessantes a nível da satisfação dos utentes e dos 

trabalhadores e da melhoria da eficiência com redução significativa de desperdício (Bartram et 

al., 2018; Morales-Contreras et al., 2020) 

Este trabalho apresenta várias limitações, nomeadamente o facto de se ter consultado apenas 

duas bases de dados e apenas artigos em inglês, o que pode ter limitado o número reduzido de 

artigos. 

Estando a investigação nesta área no início, há muitos campos por explorar. A medição da 

inovação nos serviços ainda não está claramente definida (Frederick et al., 2014). Os modelos 

propostos deverão ser testados noutras circunstâncias (Alblooshi & Shamsuzzaman, 2020; 

Bicen & Johnson, 2015; Frederick et al., 2014; Ojasalo & Ojasalo, 2018; Srinivasan, 2010). É 

necessário avaliar a digitalização (Nicoletti, 2015). Faltam estudos sobre os factores críticos de 

sucesso da implementação lean nas empresas de serviços e nos processos de inovação em 

serviços, em vários contextos e ao longo do tempo (Lins et al., 2021). É necessário analisar 

sistematicamente as semelhanças e as diferenças entre as duas abordagens para melhor 
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compreender os possíveis efeitos de sinergia entre ambas (Gong, 2015) e a melhor forma de as 

operacionalizar em conjunto. Deve, também, alargar-se este estudo a outros serviços: banca e 

serviços financeiros, tribunais, arquivos e bibliotecas, o ensino em geral, e o ensino superior 

em particular, que precisam de inovar e de se reformularem para se adaptarem ao tempo 

presente. 
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Resumo: 
A implementação do lean pode se traduzir em múltiplos benefícios para qualquer 

tipo de organizações, como reduzir os desperdícios e trabalhar com base numa 

abordagem sistemática e sustentada. A forma de implementação do lean é 

dependente da organização e está fortemente dependente da sua cultura e forma de 

liderança. Neste artigo aborda-se a forma como se efetuou a implementação num 

projeto vitivinícola de uma instituição particular de solidariedade social. Utilizou-

se um roadmap para a implementação lean e nas várias fases várias ferramentas 

foram selecionadas e utlizadas. A metodologia 5S e a gestão visual provaram que 

apesar de muito simples são de extrema utilidade para a organização ter uma melhor 

compreensão dos seus processos, capacitar e melhorar o seu desempenho com uma 

abordagem baseada em ideias simples, mas que trazem muitos benefícios. Entre os 

vários benefícios também contribui para esbater barreiras nas formas de estar e 

trabalhar de modo a poder incrementar as capacidades de todos e quaisquer 

indivíduos e desta forma maximizar o seu potencial coletivo de sucesso. 

 

Palavras-chave: desperdícios, implementação lean, inclusão social, roadmap  
 

Abstract: 
The implementation of lean can translate into multiple benefits for any type of 

organization, such as reducing waste and working based on a systematic and 

sustained approach. The way of implementing lean is dependent on the organization 

and is strongly dependent on its culture and form of leadership. This article 

discusses the way in which the implementation was carried out in a wine project of 

a private institution of social solidarity. A roadmap was used for the lean 

implementation and in the various phases several tools were selected and used. The 

5S methodology and visual management have proven that despite being very 

simple, they are extremely useful for the organization to have a better understanding 

of its processes, train and improve its performance with an approach based on 

simple ideas that bring many benefits. Among the various benefits, it also 
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contributes to blurring barriers in the ways of being and working to increase the 

capabilities of all individuals and thus maximize their collective potential for 

success. 

Keywords: Lean implementation, social inclusion, roadmap, waste  

 
 
 
O artigo completo encontra-se na Revista TMQ N.º 14. 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

60 
 

Inovação e Lean 

Implementação da filosofia lean na gestão 

de operações do fardamento corporativo 

de uma empresa de logística 

Nuno Passinhas Peixoto 

n.peixoto@campus.fct.unl.pt 

Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial, 

NOVA School of Science and Technology (FCT NOVA), Universidade NOVA de Lisboa 

 

Helena V. G. Navas 

hvgn@fct.unl.pt 

UNIDEMI, Departamento de Engenharia Mecânica e Industrial, 

NOVA School of Science and Technology (FCT NOVA), Universidade NOVA de Lisboa 

 

 

Resumo: 
Com a crescente competitividade entre as empresas, aumenta a procura por 

abordagens e metodologias de melhoria contínua dos seus processos internos. A 

filosofia Lean, através da aplicação das suas ferramentas, tem como principal 

objetivo a criação de valor com o mínimo de recursos possível, auxiliando na 

identificação de problemas e na eliminação de desperdícios. 

A empresa DHL Supply Chain, assim como outras empresas do ramo de serviços, 

tendem a aplicar o Lean para a melhoria dos seus processos. Neste âmbito, foi 

realizado o estudo na DHL Supply Chain, que teve como objetivo inicial a melhoria 

do processo da gestão de stocks do fardamento corporativo. No decorrer do estudo 

também foi possível melhorar a arrumação e a organização das instalações e, 

também, padronizar os processos de receção e da preparação das encomendas. 

Durante a realização do estudo, foram utilizadas várias ferramentas analíticas do 

Lean, da gestão da qualidade e de apoio à tomada de decisão. 

A implementação das propostas permitiu à DHL SC a melhoria dos processos 

existentes. A uniformização dos códigos dos artigos permitiu uma redução de cerca 

de 33% dos mesmos e, desta maneira, reduzir as localizações ocupadas em 

armazém. Conseguiu-se aumentar a fiabilidade da informação em relação aos 

artigos em armazém, criando também um procedimento para se conseguir manter 

este controlo a longo prazo. Com a modificação do layout das instalações e a 

colocação do carrinho de picking conseguiu-se aumentar a produtividade do 

processo. Para além destas melhorias, foram elaborados e implementados 

procedimentos que vieram aumentar a padronização dos processos, reduzindo erros 

e desperdícios. Também, foram implementadas auditorias 5S com o objetivo de 

melhorar e manter as instalações arrumadas e organizadas, aumentando com isso a 

eficiência e eficácia do serviço. 

 

Palavras-chave: desperdícios, Lean, melhoria contínua, melhoria de processos. 
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Abstract: 
With the growing competitiveness among companies, the demand for continuous 

improvement approaches and methodologies for their internal processes is 

increasing. The Lean philosophy, through the application of its tools, has as its main 

objective the creation of value with the minimum possible resources, helping to 

identify problems and eliminate waste. 

The company DHL Supply Chain, as well as other companies in the service sector, 

tend to apply Lean to improve their processes. In this context, the study was carried 

out at DHL Supply Chain, which had as its initial objective the improvement of the 

process of stock management of corporate uniforms. During the study it was also 

possible to improve the storage and organisation of the facilities and to standardise 

the processes of receiving and preparing orders. During the study, various analytical 

tools from Lean, quality management and decision support were used. 

The implementation of the proposals has enabled DHL SC to improve existing 

processes. The standardisation of the article codes has enabled a reduction of around 

33% in the number of articles and, in this way, a reduction in the locations occupied 

in the warehouse. It has been possible to increase the reliability of information in 

relation to stock items, also creating a procedure to be able to maintain this control 

in the long term. By modifying the layout of the installations and installing a picking 

trolley, we managed to increase the productivity of the process. In addition to these 

improvements, procedures were drawn up and implemented to increase process 

standardisation, reducing errors and waste. 5S audits were also implemented with 

the aim of improving and keeping the facilities tidy and organised, thereby 

increasing the efficiency and effectiveness of the service. 

 

Keywords: continuous improvement, Lean, process improvement, waste. 
 

 

1. Introdução 

O Grupo Deutsche Post DHL (DPDHL) é uma empresa alemã de serviços postais e de 

entregas expresso internacionais, com sede em Bonn, Alemanha. O Grupo faz a ligação das 

pessoas e dos mercados, sendo um facilitador do comércio global. O propósito da empresa é 

interligar as pessoas e melhorar as suas vidas, simplificando o transporte de encomendas e 

contribuindo para a prosperidade e para o desenvolvimento económico. Este funciona sob duas 

marcas: a Deutsche Post, sendo a maior empresa de serviços postais da Europa; e a DHL, sendo 

um aglomerado de divisões como serviços expressos internacionais, transporte de carga, e-

commerce e supply chain (DHL, 2021). 

Esta operação está inserida num dos 11 armazéns da DHL Supply Chain (DSC) em Portugal 

e visa a gestão do fardamento corporativo, tendo este como principal objetivo assegurar que 

todos os colaboradores da DHL SC tenham as suas necessidades de fardamento asseguradas. 

O fardamento identifica que os colaboradores pertencem à DHL, mas é, igualmente 

importante, para manter a segurança de todos os trabalhadores nas mais variadas áreas em que 
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os armazéns funcionam. Todos os colaboradores recebem um conjunto de peças ao serem 

admitidos na empresa e, quando as peças se vão desgastando, podem pedir mais artigos 

consoante a necessidade. 

 

 2. Caraterização da Operação 

Para compreender melhor a arquitetura da operação do fardamento e as partes envolvidas, 

foi realizado um fluxograma dos processos (Figura 1), desde o pedido do cliente interno, até à 

expedição e entrega da encomenda realizada. 

Figura 1 - Fluxograma dos processos do armazém 

 

 

O processo começa com os pedidos de fardamento dos outros armazéns da DHL Supply 

Chain. Todos os armazéns têm acesso a um web portal interno onde podem efetuar os pedidos 

de artigos de fardamento corporativo. Neste portal, existe um catálogo com todos os produtos 

disponíveis, bem como os seus códigos de identificação do artigo. Para efetuar um pedido, é 

necessário preencher uma tabela com o código do artigo que se quer e a quantidade.  

Quando os clientes internos efetuam os pedidos, aparecem as encomendas no software de 

gestão desta operação. Para realizar o controlo dos stocks e de todas as informações sobre o 

armazém, existe um Warehouse Management System (WMS). É um software determinante 

para os processos logísticos e para a cadeia de abastecimento, facilitando a gestão do armazém 

e do inventário. Esta ferramenta ajuda a controlar, coordenar e otimizar todo o fluxo de 

informação do funcionamento do armazém, sendo responsável por registar todos os processos 

associados à receção, armazenamento, manipulação e expedição de artigos (Gu et al., 2010).  
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No fluxograma da Figura 1, o WMS gere quatro tipos de fluxos de informações, sendo vital 

para o bom funcionamento do armazém. Esta plataforma é usada para controlo por parte da 

operação, onde é possível verificar todas as encomendas já efetuadas, verificar se existem 

ruturas de stock e onde é realizado o controlo do stock. Também é no WMS que se encontra o 

Master Data dos artigos, que é uma base de dados de todos os artigos que existem no armazém, 

tendo a informação do código interno do produto, o seu nome, uma descrição dos artigos e o 

seu peso. 

No WMS existe, também, a informação sobre os valores do imobilizado. Com estes valores 

pode-se saber o valor total que se tem em stock. Após cada cliente fazer uma compra no portal, 

o valor total da encomenda é faturado a cada armazém. 

O processo do picking começa depois de serem efetuados os pedidos de fardamento pelos 

clientes internos. Estes pedidos aparecem no WMS, sendo que o sistema analisa a lista de 

artigos pedida em cada encomenda para identificar se existe tudo em stock ou se falta algum 

artigo. Caso não exista stock suficiente ou nenhum artigo, o WMS separa esses pedidos com os 

artigos e as quantidades requeridas e avisa que esses artigos não vão poder ser satisfeitos. Estes 

artigos em falta são, então, encomendados ao departamento financeiro, sendo este encarregue 

de fazer o pedido de stock aos fornecedores. Existe sempre a possibilidade de substituir algum 

artigo em falta por outro parecido, desde que estes sejam bastante semelhantes na forma, 

estrutura e design. Após o sistema realizar esta análise, é criado pelo WMS uma lista de picking. 

Estas listas são um documento onde está disponível toda a informação relativa às encomendas 

a preparar, sendo que o operador segue estas listas na preparação das encomendas. 

Após ser realizado o picking, a encomenda é colocada na zona de cargas, onde fica a aguardar 

pelo transporte. Todas as encomendas são recolhidas duas vezes por semana.  

 

3. Layout das Instalações 

Para abastecer todas as encomendas da empresa, o inventário está localizado num espaço 

dedicado apenas a esta operação do fardamento, garantindo um controlo mais rigoroso sobre o 

inventário.  

O esquema de layout deste espaço encontra-se na Figura 2.  
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Figura 2 - Esboço do layout do armazém do fardamento 

 

Esta parte do armazém dispõe de uma zona de carga e descarga e uma impressora que é 

utilizada na impressão das guias das encomendas durante o picking. Esta zona está preparada 

com uma mesa para os operadores pousarem os portáteis e para poderem gerir da melhor forma 

a operação e os seus processos. 

Pode-se observar, pela Figura 2, que existem cinco fileiras de estantes utilizadas para 

armazenar material do fardamento na zona A e sete fileiras de estantes na zona B, sendo que só 

são utilizadas as fileiras que estão a cores na Figura 2 para armazenar material desta operação. 

Todas as estantes têm cinco níveis de altura. Está identificado com a cor azul as estantes que 

contêm três localizações por prateleira e, a cor verde as prateleiras que contêm duas localizações 

por prateleira, sendo que estas estantes armazenam artigos de maior dimensão. 

Na zona A do armazém existem 325 localizações nas estantes e na zona B existem 280 

localizações. No total, neste armazém existem 605 localizações possíveis para colocar artigos 

nas estantes, podendo, adicionalmente, colocar na zona das paletes as localizações de grandes 

dimensões, perfazendo um total aproximado de 615 localizações. Embora existam estas 

localizações totais, o fardamento ocupa apenas 422 localizações, sendo que existem 

localizações pouco otimizadas, estando um tipo de artigo a ocupar várias localizações quando 

podia estar a ocupar menos localizações. 

 

4. Caraterização dos artigos Manuseados 

A operação de fardamento tem como principal função a de reabastecer os diversos armazéns 

da DSC com o fardamento e com o equipamento de proteção individual necessário para os 

armazéns funcionarem em plenas condições. Na Tabela 2, encontra-se o número de artigos por 
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família e as quantidades totais de artigos existentes em armazém resultantes de um inventário 

realizado em fevereiro de 2021. 

 

Tabela 2 – Divisão e quantidades de artigos por família 

 

Os artigos que existem mais tipos de modelos diferentes e que estão ativos, são os artigos de 

calçado, calças de inverno e de verão. Estes três artigos representam cerca de 50% dos modelos 

ativos existentes.  

No total, à data deste inventário, tem-se 12257 artigos em armazém. Deste número, cerca de 

54%, mais de metade, pertence apenas a um produto, aos polos de manga comprida. Os outros 

produtos que mais existem em stock são as calças de inverno e as bermudas, com cerca de 11% 

e 8% do total, respetivamente.  

 

Identificação de problemas e das oportunidades de melhoria 

Para entender toda a cadeia de valor, recorreu-se à ferramenta VSM, presente na Figura 3, e 

desenhou-se um mapa com todas as informações recolhidas ao longo da observação dos 

processos realizados nesta operação. Foram detetadas todas as atividades envolvidas, 

identificando o fluxo de informações, pessoas e materiais, desde o pedido do cliente interno até 

à expedição das encomendas.  

 

Artigo 
Quantidade de Modelos por 

Artigo 
Quantidade Total 

Bermudas 19 1004 

Calçado 27 232 

Calças Verão 47 669 

Calças Inverno 29 1373 

Camisas 3 6 

Casaco 18 563 

Coletes 10 404 

Gorros 1 1 

Polares 13 201 

Polos Manga 

Comprida 
24 6569 

Polos Manga Curta 14 830 

T-shirts 5 405 

Total 210 12257 
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Figura 3 – Caracterização do estado atual a partir de um VSM 

 

A partir da Figura 3, foram identificados alguns desperdícios nos processos da operação nas 

seguintes áreas: Departamento Financeiro, Armazém, Reposição e Picking.   

Verificou-se que no armazém nem todas as localizações das estantes que estavam destinadas 

a esta operação estavam a ser aproveitadas, isto é, existiam bastantes localizações por ocupar e 

inventário em cima de paletes por arrumar. Para entender se existiam outros tipos de desperdício 

na parte do armazém, foi elaborado um diagrama de esparguete, presente na Figura 4. Este 

diagrama descreve o processo de preparação de três encomendas. 

Figura 4 – Diagrama de esparguete de um picker no estado inicial  

1  

Como se pode verificar na Figura 4, existem três cores distintas que fazem a distinção das 

encomendas. Todas estas encomendas analisadas no diagrama de esparguete tinham cerca de 

sete artigos diferentes. Pode-se comprovar que a disposição dos artigos nas estantes acaba por 

se traduzir em desperdícios de tempo, levando a um excesso de movimentos por parte dos 

pickers.  
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Passou-se a analisar o processo de picking onde seguiu-se um colaborador durante a 

preparação de várias encomendas, tendo sido realizado um fluxograma detalhado com todos os 

processos que este picker realiza. Assim, o processo seguido no picking está elaborado no 

seguinte fluxograma da Figura 5.  

Figura 5 – Fluxograma representativo do processo de picking 

 

Na elaboração do fluxograma, foi possível detetar alguns problemas em certos processos. 

Estes desperdícios foram assinalados a vermelho. O picker começa por ler, no terminal utilizado 

para fazer o picking, as listas de todas as encomendas feitas pelos clientes internos, sendo que 

é selecionado uma lista (list pick) para começar o processo de picking. Logo a seguir, é 

associado um código de barras, que está numa etiqueta impressa, à encomenda que se está a 

preparar e cola-se esta etiqueta numa caixa ou palete, onde se colocará os artigos desta 

encomenda. Seguidamente, aparece o primeiro artigo para recolher.  

A ordem pela qual o operador vai recolhendo os artigos é calculado de forma a tornar o 

processo o mais eficiente possível, levando os operadores a recolher os produtos pelo melhor 

caminho, reduzindo assim o desperdício de movimentação e transporte. Apesar disto, foi 

verificado no diagrama de esparguete da Figura 4 que o sistema não está a calcular de forma 
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correta as rotas de picking a serem seguidas. Isto pode acontecer pelo facto de faltarem 

configurações a serem preenchidas no WMS.   

Na parte de localizar o artigo foi colocada a cor vermelha, visto que existem vezes onde as 

localizações dadas no terminal não têm os artigos que deviam ter ou que estão em sistema, mas 

tem outros artigos diferentes. O picker tem de ir à procura da localização real daquele artigo 

para poder colocar nas encomendas ou pode, também, dizer que não existe em stock. Após 

pegar no artigo certo, o colaborador lê o código de barras da localização e confirma esta no 

terminal, garantindo que está, de facto, a retirar da localização que o sistema indicou.  

Depois é lido o código de barras do artigo onde, por vezes, também pode existir alguns 

problemas, por causa da confusão que existe entre os códigos dos artigos e os códigos dados 

pelo fornecedor. Este problema será caracterizado com mais detalhe na identificação dos 

problemas que vem adiante. De seguida, confirma-se o artigo no terminal e é colocado na palete 

ou caixa da encomenda.  

Caso existam mais artigos da encomenda, é realizado o mesmo processo para cada um deles. 

Se porventura tenha acabado a lista de artigos, é dada a ordem para que a guia da encomenda 

seja impressa. Neste processo existe também alguns erros associados, podendo ser um erro de 

configuração entre o WMS e a ferramenta que imprime as guias, fazendo com que as guias 

venham com falta de material que compõe a encomenda, obrigando a verificar cada guia e 

corrigir manualmente caso existam erros nestas. Finalmente, é colocado a guia na caixa ou 

palete e é confirmado a expedição da encomenda em sistema. 

Após a elaboração do VSM, do diagrama de esparguete, do fluxograma do processo de 

picking e da observação direta, tanto por seguir as atividades realizadas pelos operadores, tanto 

por gemba walks realizadas no armazém, é possível identificar e caracterizar os problemas 

seguintes: 

• Falta de arrumação e organização em algumas partes do armazém; 

• Artigos em excesso em armazém: excesso de artigos comprados que se mantêm em 

paletes e não estão arrumados. 

• Erros na leitura dos códigos de barras de certos artigos: a associação de códigos de 

fornecedor para os artigos causa confusão entre os mesmos artigos de diferentes 

fornecedores.  

• Falta de padronização dos processos realizados no armazém. 

Para entender quais os principais problemas que os trabalhadores identificam na operação, 

realizou-se uma sessão de brainstorming. Nesta sessão foi pedido para que identificassem os 
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problemas existentes na operação que afetam o trabalho desempenhado pela equipa. Assim, 

conseguiu-se identificar os seguintes problemas: 

• Catálogo muito extenso; 

• Discrepância nas quantidades de stock em armazém; 

• Layout dos produtos nas estantes; 

• Falta de tempo dos trabalhadores; 

• Falta de investimento. 

Para entender quais os problemas que os clientes enfrentavam, procedeu-se à realização de 

um inquérito informal a alguns clientes. Assim, os problemas identificados foram: 

• Catálogo muito extenso; 

• Inexistência de possibilidade de verificar que artigos existem em stock no momento 

da compra (no webportal) 

• Atrasos nas encomendas; 

• Erros de encomendas. 

 

Análise dos Problemas 

Para entender melhor as causas-raiz de alguns dos problemas identificados anteriormente, 

resolveu-se aplicar duas ferramentas: o Diagrama de Ishikawa e os 5 Porquês. Esta análise é 

importante para entender as potenciais causas dos problemas que os colaboradores 

identificaram.  

Começou-se por analisar os atrasos das encomendas sentidos pelos clientes, aplicando o 

diagrama de Ishikawa, presente na Erro! A origem da referência não foi encontrada.. 
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Figura 6 – Diagrama de Ishikawa para o problema dos atrasos das encomendas 

2  

Observando a Erro! A origem da referência não foi encontrada., verificou-se que existem b

astantes problemas associados aos atrasos das encomendas dos clientes. Neste caso, existem 

problemas de falta de controlo do inventário existente, fazendo com que existam erros na parte 

da arrumação dos artigos ou, também, a falta de arrumação dos artigos segundo a rotação destes.  

A falta de aplicação da metodologia 5S no armazém traz também a desorganização do 

armazém, levando a perdas de tempo na arrumação ou preparação de encomendas. O facto de 

esta operação ter um cliente interno retira priorização à operação, levando, também, à falta de 

planeamento e controlo da operação. Com este diagrama fica claro a necessidade de aplicar 

várias melhorias à operação, uma vez que o problema do atraso nas encomendas não provém 

apenas de uma causa. 

Para entender uma das possíveis causas dos erros existentes nas encomendas enviadas aos 

clientes, identificada pelos clientes internos, mas também pelos colaboradores, foi aplicada a 

ferramenta dos 5 porquês, presente na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Análise do problema “falta de arrumação e organização” 

3  

Os erros nas encomendas não estão apenas relacionados com os problemas dos erros na 

leitura dos códigos de barras, estão, também, ligados à falta de procedimentos existente no 

armazém. Durante a preparação das encomendas os pickers vão às localizações que o sistema 

indica para retirar o artigo e as quantidades certas e, por vezes, nessas localizações encontra-se 

produtos semelhantes ao que o sistema indica, mas são produtos diferentes e que não deviam 

estar nestas localizações.  

Alguns destes artigos ainda são mais difíceis de identificar estas falhas pois estes estão 

fechados em sacos de plástico transparentes. Esta má arrumação nas estantes foi atribuída pelo 

facto dos colaboradores muitas vezes deixarem artigos soltos por arrumar que acabam por ser 

arrumados em dias diferentes e, também, por colaboradores diferentes. Aliado ao facto de 

muitas vezes os colaboradores arrumarem as coisas sem tomarem muita atenção e não 

verificarem mesmo qual o produto e tamanho que estão a arrumar, leva à existência deste tipo 

de erros.  

Dado que não existe um procedimento para a arrumação de artigos soltos e, também, não 

existe um procedimento de verificação da organização e do estado de arrumação do inventário, 

os colaboradores realizam, cada um, o trabalho à sua maneira. 

 

7. Propostas de Melhoria 

7.1. Uniformização dos Códigos dos Artigos 

A primeira proposta passou pela uniformização dos códigos dos artigos. Como identificado 

anteriormente, as confusões geradas pelos códigos dos artigos geram vários desperdícios na 

operação, sendo importante implementar um sistema simples e uniformizar os códigos.  

Análise de Causa – Raiz (5 Porquês) 

Problema Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? Porquê? 

Erros nas 

encomendas 

Artigos vão para 

o cliente com 

dimensões 

erradas ou 

modelos 

diferentes 

Existem artigos 

nas 

localizações 

erradas 

Os 

colaboradores 

não arrumam 

logo artigos 

soltos 

Existe falta 

de 

organização 

Falta de 

procedimentos 
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A criação dos novos códigos foi realizada numa sessão de brainstorming junto com três 

colaboradores. O processo criativo teve em conta alguns fatores de melhoria, como a 

identificação facilitada do produto através do código do artigo, a junção de vários artigos num 

só código principal, a identificação do género do artigo e os vários tipos de tamanho existentes.  

Assim, foi proposta uma nova codificação, apresentada na Tabela 4: 

Tabela 4 – Proposta de Uniformização dos Códigos dos Artigos 

 

Esta proposta tem como objetivo melhorar a identificação dos artigos, melhorando de igual 

forma o processo de arrumação e de picking. Para isso, decidiu-se separar os códigos dos artigos 

por Família do Produto, Gênero, Tamanho e Fit/Outros, para todos os tipos de artigo, exceto o 

calçado, onde o Gênero é substituído por Fornecedor, uma vez que o calçado é todo unissexo e 

a diferenciação é dada pelos fornecedores.  

Proposta 
DHL - [FAMÍLIA DE PRODUTO] - [GÊNERO] - [TAMANHO] - 

[FIT] 

Exemplo DHL-PCOM-MA-42-R 

Família de Produto Código 

Bermudas BERM 

Calçado CALC 

Calças de Inverno CINV 

Calças de Verão CVER 

Camisas CAMI 

Casaco CASA 

Coletes COLE 

Gorros GORR 

Polares POLA 

Polos Manga Comprida PCOM 

Polos Manga Curta PCUR 

T-shirts TSHR 

Gênero Código 

Masculino MA 

Feminino FE 

Unissexo UN 

Tamanho Código 

Letras S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

Números 32, 34, 52 

Fit/Outros Código 

Regular R 

Slim S 

Large L 

Petite P 
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Com esta proposta, passou-se de um part number que vinha do fornecedor para um código 

interno mais limpo e facilmente reconhecível, diminuindo possíveis erros. Com esta proposta 

consegue-se, também, a redução de 210 modelos diferentes de artigos para 140 modelos com 

códigos únicos. 

 

7.2. Classificação dos Artigos – Análise ABC 

Para realizar esta análise, recolheu-se todos os dados do sistema WMS e escolheu-se o 

período entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2021. Foi decidido pela chefia que a análise a ser 

realizada tinha como objetivo analisar a quantidade expedida por cada artigo, isto é, classificar 

os artigos segundo a sua frequência de saída. No processamento dos dados do WMS, para 

simplificar a análise a efetuar, todos os códigos dos artigos foram abreviados para Tipo de 

Produto e Tamanho, ficando assim esta análise com um total de 94 part numbers. Esta 

simplificação tem como objetivo entender quais os produtos e tamanhos mais usados, pois é o 

objetivo principal da gestão entender esta análise. No período em análise, realizaram-se um 

total de 319 encomendas pelos 11 armazéns existentes, tendo sido enviados 11 109 artigos. 

Obteve-se, então, a curva de análise ABC que se encontra na Figura 7. 

 

Figura 7 – Diagrama de Pareto 

 

A partir dos resultados desta análise, pode-se verificar que os artigos são classificados em 

três classes diferentes, sendo que a distribuição de cada classe é apresentada na Erro! A origem d

a referência não foi encontrada.. 
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Tabela 5 – Resultados da análise ABC 

Classe Número de artigos 
Quantidade 

Pedida Acumulada 

Frequência 

de artigos 

A 19 65,42% 20,21% 

B 37 30,04% 39,36% 

C 38 4,54% 40,43% 

Como se pode constatar pela  

Tabela 5., 20,21% dos artigos são de classe A, o que corresponde a 19 artigos. Estes artigos 

são os que têm uma rotação de saída maior, comparativamente com os outros, tendo 65,42% de 

saídas. De seguida, tem-se 37 artigos de classe B (39,36%) e 39 artigos de classe C (40,43%).  

Estas duas classes têm, respetivamente, 30,04% e 4,54% das saídas. Analisando a quantidade 

de artigos em stock em armazém por classe, presente na Tabela 6, constata-se que existe uma 

dominância dos artigos de classe A, com 57% da quantidade em armazém. 

 

Tabela 6 – Quantidades artigos em armazém por classe ABC 

Classe 
Quantidade em 

Armazém (unid.) 

Quantidade em 

Armazém (%) 

A 6 671 57% 

B 3 379 29% 

C 1 648 14% 

 

Esta quantidade enorme de artigos de classe A deve-se ao facto de terem em stock cerca de      

4 391 unidades de polos de manga comprida de vários tamanhos. Isto representa cerca de 66% 

de toda a quantidade de classe A. Sem contar com estes polos, a classe A fica com 2 280 

unidades no total, que representa 31% do total de artigos em armazém, invés dos 66%. 

Analisando com maior detalhe o Anexo III, tabela onde se tem as quantidades de artigos em 

armazém por classe, repara-se que existem três artigos, de classe A, com zero stock de artigos 

em armazém. 

 

7.3. Reorganização do Layout do Armazém 

Um dos requisitos da chefia era a redução do espaço ocupado pelo stock do fardamento, 

colocando como requisito a eliminação das localizações ocupadas na zona B do armazém e 

passar toda a operação para a zona A.  
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Uma vez que existem na zona A do armazém 325 localizações nas estantes e 7 localizações 

de chão para a colocação de paletes, a redução do armazém apenas para a zona A é possível de 

ser feita, podendo, desta maneira, ser rentabilizado as localizações da zona B. Embora os 140 

códigos de artigos não representem 140 localizações ocupadas, todo o inventário pode ser 

colocado nestas 332 localizações agora disponíveis na zona A. Assim, foi proposto um novo 

layout, como pode ser observado na Figura 8. 

Figura 8 – Proposta de esboço do layout do armazém do fardamento 

 

Existem um total de 615 localizações nas duas zonas do armazém, sendo que se tem de retirar 

todas as localizações da zona B, cerca de 283 localizações de estantes, ficando o armazém com 

332 localizações disponíveis na zona A. Neste novo layout, pensou-se na arrumação do 

inventário categorizado pela rotação dos artigos, isto é, os artigos que saem mais (categoria A) 

são colocados mais próximos da zona de preparação das encomendas, para que o picker não 

perca tempo desnecessário a ir buscar os artigos. Assim, todos os artigos de categoria A 

encontram-se a vermelho na Figura 8, os de categoria B a amarelo e os de categoria C a verde. 

Existe, ainda, uma zona de paletes a vermelho, tendo como objetivo a arrumação dos artigos de 

calçado, uma vez que estes artigos são bastante volumosos e não cabem todos nas localizações 

nas estantes. 

Com a mudança para este layout proposto, espera-se ter as seguintes vantagens: 

 

Maior otimização e 
rentabilização do 

espaço disponível;

Artigos alocados de 
forma uniforme e 

por rotação de 
saídas;

Otimização das 
rotas de preparação;

Menos desperdício 
em forma de 

movimentações e 
transporte 

desnecessários.
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Foi proposto, também, a colocação de um carrinho para auxiliar os colaboradores nos 

processos de preparação e de reposição. Este carrinho pode ser observado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Carrinho para ajudar na preparação 

 

Este tipo de carrinhos permite fazer a preparação de mais do que uma encomenda ao mesmo 

tempo e, uma vez que se corrigiu o layout do armazém, esta solução permite que o picker não 

tenha de estar sempre a voltar para a área da impressora para colocar os artigos nas caixas. Os 

colaboradores podem colocar as divisórias, dependendo do tamanho que os artigos de cada 

encomenda tenham, permitindo ter alguma flexibilidade nesta solução. Esta solução conta com 

um apoio na lateral para os pickers puderem elevar-se e chegarem às localizações mais 

elevadas, removendo a necessidade de irem buscar um escadote. 

 

7.4. Checklist 5S 

Um dos principais problemas identificados nos gemba walk era a falta de arrumação e falta 

de organização do armazém. Estes problemas, para além de trazerem perdas de tempo aos 

trabalhadores, podem, também, resultar em erros na preparação das encomendas, criando 

desperdício.  

Desta forma, foi proposto a implementação da metodologia 5S através de uma checklist a 

ser preenchida uma vez por semana por um colaborador. Na Tabela 7, encontra-se um modelo 

de uma checklist 5S criada para avaliar o estado do armazém. 
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Tabela 7 – Modelo de checklist 5S 

Checklist 5S 

Nome:                                                                                                                                           Data: 

Legenda: 

Avaliar de 0-5 os critérios abaixo.  

Pontuação deve ser maior que 60 pontos. Máximo 75 pontos. 

5S Critério Avaliação 

Utilização 

O local de trabalho não apresenta objetos pessoais?   

O material necessário está presente na zona de trabalho?   

Existem apenas materiais e/ou objetos necessários para a 

realização do trabalho?   

Organização 

Os materiais e/ou objetos encontram-se nos locais corretos?   

A mesa de trabalho encontra-se arrumada e organizada?   

Os corredores encontram-se organizados e arrumados?   

Limpeza 

A área de trabalho está limpa?   

Os corredores encontram-se desimpedidos?   

É realizada a separação dos resíduos?   

Normalização 

Existe uma ordem de trabalho?   

Todas as zonas de segurança estão bem definidas?   

Existem registos de não conformidade de produtos?   

Disciplina 

Existem folhas de ocorrências?   

Os operadores utilizam o fardamento adequado?   

Os operadores recebem formação de 5S?   

  Total   

 

O objetivo principal desta checklist é de ser de fácil compreensão e de fácil execução, não 

demorando mais do que 5 minutos a preencher. Esta lista contém todos os elementos dos sensos 

do 5S, tendo depois em cada elemento questões importantes para esta operação. Os 

colaboradores devem preencher a checklist usando os critérios de avaliação com uma escala de 

0 a 5 pontos, onde o zero corresponde a nunca ocorre, nunca se faz ou um não; e o cinco 

corresponde a um ocorre sempre, sempre se faz ou um sim. Cada questão colocada nos cinco 

sensos presentes no formulário 5S deve ser respondida pelos critérios onde, após finalizar, faz-

se o somatório de todos os elementos obtendo, assim, a pontuação final. O objetivo afixado 

para que o armazém esteja em boas condições é uma pontuação superior a 60 pontos (80% do 

total), sendo que se estiver abaixo, devem ser tomadas as devidas precauções para melhorar os 

sensos que têm pior pontuação. 
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7.5. Elaboração de Procedimentos e One Point Lessons 

Outra das propostas apresentadas foi a de implementar procedimentos para os vários 

processos que se fazem no armazém, desde a parte da receção, até à preparação. Foi identificado 

nos problemas existentes que não existia uma estandardização dos processos, levando a que 

cada operador fizesse o mesmo trabalho de diferentes formas. Assim, na Figura 10, apresenta-

se uma proposta para o processo de picking. 

Figura 10 – Fluxograma do processo de picking melhorado 

4  

Este fluxograma foi desenhado tendo como base o fluxograma apresentado no subcapítulo 

1.2. na Figura 5, sendo que se procedeu a umas pequenas alterações de melhoria do fluxograma. 

Foi proposto colocar este fluxograma colado à parede onde se encontra a impressora. Neste 

fluxograma, adicionou-se o uso do carrinho de picking e, também, retirou-se a verificação das 

guias, uma vez que com a caracterização correta de todos os artigos no WMS e a eliminação de 

artigos que já não existem do sistema, pensa-se que todos os erros resultantes possam ter sido 

eliminados.  

Sugere-se, também, a implementação de one point lessons ou OPL. Estes documentos têm 

toda a informação e os pontos-chave dos processos. Devem ser escritos de uma forma simples 

e com uma linguagem acessível. Começou-se por se construir uma OPL para ajudar os 

colaboradores a aprenderem as diferenças existentes entre os processos antigos e os processos 

com as melhorias aplicadas. Cada processo realizado nesta operação terá uma OPL adaptada 
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para cada tarefa, sendo que na Figura 11 apresenta-se um modelo de uma one point lesson para 

a colocação dos novos códigos de artigos nos artigos à receção. 

 

Figura 11 – OPL da uniformização dos códigos dos artigos 

 

Neste one point lesson está explicado o novo processo que os colaboradores têm de fazer 

quando recebem novos artigos no armazém. Quando um novo pedido de artigos chega ao 

armazém, o colaborador responsável tem de, no terminal usado para receber o novo inventário, 

colocar o novo código interno de acordo com as possíveis combinações presentes na proposta 

da uniformização dos códigos dos artigos. Estes documentos devem ser colocados numa pasta 

junto à impressora, para que seja de fácil acesso. Desta forma, os colaboradores podem, caso 

tenham dúvidas, consultar as OPL para que todas as dúvidas sobre o processo fiquem 

respondidas.  

 

8. Implementação, Análise e Discussão de Resultados 

8.1 Implementação da Uniformização dos Códigos dos Artigos  

A implementação desta proposta de melhoria passou pela realização de um inventário de 

todo o armazém, com o objetivo de contabilizar e identificar cada artigo e tamanho existente. 
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Esta ação foi realizada utilizando como ferramenta uma folha de Excel, onde se registava todo 

o stock existente e as correções que eram necessárias, e os dados retirados do WMS do 

armazém.  

Esta melhoria visa a uniformização dos vários códigos de artigos iguais num só código, 

reduzindo, assim, o número de artigos disponíveis. Após a colocação destes novos códigos, e 

após quatro semanas com esta nova codificação a ser usada, foi realizada uma conversa 

informal com os colaboradores para entender o que pensavam desta melhoria. De seguida, 

apresentam-se algumas vantagens apresentadas pelos colaboradores: 

• Identificação facilitada dos códigos na preparação dos pedidos; 

• Diminuição dos códigos de artigos iguais e, consequentemente, a diminuição de lapsos; 

• Correção dos tamanhos vem diminuir as devoluções. 

Analisando os resultados obtidos com a implementação desta melhoria, conseguiu-se uma 

redução de 33% dos part numbers existentes no armazém, passando de 210 códigos de artigos 

diferentes para 140 códigos únicos. Esta redução advém de certos artigos iguais com part 

numbers diferentes terem sido unidos num só código, levando, também, à redução do número 

de localizações necessárias para acondicionar todo o stock.  

 

8.2 Análise ABC  

Como se viu na análise e identificação dos problemas existentes no início, o stock acumulado 

e a ocupar espaço não é rentável, para além de trazer outros desperdícios diretos e indiretos. 

Existe também o problema das ruturas de stock, e o impacto que têm na preparação, e 

posteriormente na satisfação do cliente. Posto isto, é necessário um controlo apertado sobre os 

produtos que existem em inventário, de maneira fácil. Foi construída uma ferramenta, 

utilizando o programa Excel, para tratamento rápido dos dados que vêm do WMS do armazém. 

O funcionamento deste processo está representado pelo fluxograma da Figura 12. 

A ferramenta cruza os dados das quantidades de stock em armazém com as quantidades 

vendidas de cada artigo, num período de seis meses. Para além disso, esta ferramenta analisa as 

quantidades dos produtos, tendo maior ênfase nas quantidades dos artigos de classe A e B. De 

maneira visual, as quantidades destes artigos que cheguem aos 50 artigos para os de classe A e 

20 para os de classe B, as células do Excel são colocadas a amarelo.  
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Figura 12 – Fluxograma do processo de tratamento de dados do WMS 

5  

 

Esta sinalização visual chama a atenção ao operador que estes artigos precisam de análise 

sobre a realização da compra de mais quantidades. Dado que a chefia quer manter o controlo 

sobre este inventário, todas as decisões de aquisição de mais quantidades passam pela chefia. 

A ferramenta permite, também, a comparação dos dados com a análise realizada anteriormente, 

ou seja, guarda o histórico de análises anteriores.  

Caso exista uma diferença entre as classes dos artigos, o operador pode mudar essa 

classificação do artigo no WMS. Esta ferramenta pode ser utilizada de três em três meses para 

analisar o inventário. 

Este processo traz, também, fiabilidade associada à informação do inventário. Esta alteração 

veio dar confiança à equipa sobre o que se encontra em armazém, o que é necessário 

encomendar e, com isto, o aumento da satisfação dos clientes internos.  

 

8.3  Reorganização do Layout do Armazém 

Apesar da redução do espaço do armazém ter sido um requisito obrigatório da chefia, 

eliminou 47% das localizações do armazém, ficando todo o inventário organizado apenas na 
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zona A. Ou seja, das 615 localizações disponíveis no início em todo o armazém, restaram 

332 localizações disponíveis.  

Embora na proposta da uniformização dos códigos apenas se tenha ficado com 140 códigos 

únicos, estes 140 códigos uniformizados não significam que os artigos sejam todos colocados 

em 140 localizações. Isto acontece porque existem alguns artigos que têm grandes quantidades 

de stock no armazém, tendo de ser armazenados em diversas localizações.  

Contudo, junto com os colaboradores, realizou-se uma arrumação de todos os artigos 

seguindo o layout apresentado e conseguiu-se uma redução de 30% face às localizações 

ocupadas no início. Desta forma, das 422 localizações ocupadas no início pelos artigos do 

fardamento, passou-se a ter, apenas na zona A do armazém, 295 localizações.  

Isto significa que ficam 37 localizações disponíveis para serem usadas para futuros produtos. 

Estas localizações podem ser superiores caso a gestão consiga reduzir e escoar algum do stock 

dos polos de mangas compridas. 

Posteriormente, seguiu-se um dos colaboradores na preparação de seis encomendas e 

realizou-se o seguinte diagrama de esparguete apresentado na Figura 13. 

Figura 13 – Diagrama de esparguete de um picker após melhoria de layout 

6  

A preparação destas seis encomendas foi realizada com o auxílio do carrinho de picking 

proposto. Como se pode observar pela Figura 13, existe muito menos desperdício no transporte 

e movimentação de artigos e, ainda, permite a preparação de várias encomendas ao mesmo 

tempo. Neste caso, cada linha desenhada corresponde a duas encomendas. Além disso, os 

resultados obtidos com a análise ABC do inventário permitiram a melhoria de rotas de picking. 

Após o picking das encomendas, o colaborador vai até à zona de carga e descargas, onde as 

coloca numas caixas de plástico retornáveis. Espera-se que, com esta proposta exista uma 
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redução do tempo necessário a esta operação, dado o aumento de produtividade que os 

colaboradores podem ter com o carrinho e a otimização do layout. 

 

8.4 Checklist 5S 

Um dos problemas identificados no início foi a da falta de arrumação e organização do 

armazém. Decidiu-se implementar a metodologia 5S para tentar garantir que esta 

desorganização mude e traga melhorias associadas. 

Após a proposta da checklist 5S, e após a mudança de layout e melhoria na organização do 

armazém, procedeu-se à implementação destas auditorias 5S. A implementação de uma 

checklist 5S foi imprescindível para melhorar a organização e arrumação do armazém, de forma 

a evitar possíveis erros de preparação. A sua aplicação, apesar das resistências por parte dos 

operadores do armazém, teve um resultado muito bom, revelando os benefícios que a empresa 

tem na introdução desta melhoria.  

Para garantir o cumprimento desta melhoria realizou-se três auditorias, uma destas foi 

realizada duas semanas após a mudança para o novo layout e as outras duas nas semanas após 

a primeira auditoria. Na primeira auditoria realizou-se a checklist junto com o colaborador que 

estava a fazer a preparação nesse dia, tendo sido obtido uma pontuação de 45 pontos, muito 

abaixo dos 60 pontos apontados nesta melhoria. Isto deve-se, principalmente, ao facto de a 

bancada de trabalho estar repleta de artigos por arrumar nas estantes e existir falta de limpeza 

no armazém, devido à mudança para este novo layout. Na segunda auditoria obteve-se 65 

pontos, representando uma melhoria de cerca de 26% comparativamente à primeira auditoria. 

Na última, obteve-se 62 pontos que está alinhado com o objetivo proposto nesta melhoria.  

 

8.5 Procedimentos e One Point Lessons  

Todos os procedimentos implementados vieram auxiliar as melhorias que foram 

implementadas nos processos realizados pelos colaboradores. Apesar do processo não ter 

sofrido alterações significativas, os pontos alterados podem ter criado alguma confusão nos 

colaboradores e na maneira de fazer o processo, pelo que sempre que isso aconteceu os 

colaboradores retiraram quaisquer dúvidas por estes procedimentos implementados. 

Em relação à implementação dos one point lesson, estes têm como objetivo formar todas as 

pessoas neste armazém sobre os conhecimentos e sobre o funcionamento da operação do 

fardamento, tendo sido criadas e utilizadas as OPL para explicar e ensinar aos colaboradores as 

mudanças nos vários processos existentes.  
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9. Conclusões 

Atualmente, a crescente competitividade entre as organizações leva à procura por 

ferramentas e metodologias de melhoria de processos para que as empresas consigam aumentar 

a qualidade dos serviços prestados. Estas empresas necessitam de se tornar eficientes para poder 

competir e se distinguir no mercado. 

 O objetivo inicial indicado pela empresa foi a melhoria dos processos da gestão de stocks 

do fardamento corporativo. Entretanto, durante o desenvolvimento do estudo foram surgindo 

outros objetivos, nomeadamente a falta de arrumação e organização e a falta de padronização 

dos processos. Os problemas existentes na operação causavam problemas de ineficiência, erros 

e várias queixas dos clientes internos. 
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Abstract: 
A great deal of business ideas never makes it to the end due to a wide range of 

problems that extend from the flawed conception of the idea to the failure to capture 

investment for their enterprise. The objective of this study is to analyze the causes 

of failure of start-ups and then interview successful entrepreneurs turned into small 

business owners to derive the causes of success of start-ups. Three interviews to 

small business owners were conducted to collect data on market and technology 

risks and difficulties faced in turning their project into a business. There were three 

main conclusions taken from the interviews: That all successful entrepreneurs were 

motivated to start the enterprise due to finding a real market need first and then 

devising a product/service to respond to that market need; that the vision of the 

entrepreneurs for their enterprise did not change substantially since the foundation 

of the company; that among the companies there were different levels of innovation 

being implemented that depend on company’s business model. These three 

conclusions can be summed up into the following: Any enterprise to endure must 

answer to a real market need, building its vision around those market necessities 

and adjusting the level of innovation according to market demands. 

 

Keywords: Entrepreneurs, market need, start-up failure, innovation 
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1. Introduction 

A great deal of business ideas never makes it to the end due to a wide range of problems that 

extend from the flawed conception of the idea to the failure to capture investment for their 

enterprise. Even after capturing investment around 50% of small business ventures will fail 

until the fifth year (U.S. Bureau of Labour Statistics, 2022). There are many ways start-ups can 

fail and several studies have been made to describe and comprehend such failures. These studies 

may help future entrepreneurs to look for common causes of failure that may arise during the 

development of their businesses in a way that they can plan to avoid these causes from 

happening. On a brighter side the factors of success can be also useful to help entrepreneurs 

devise strategies for the success of their own start-up and are thus also discussed studies in this 

article that investigate the factors of success. 

According to the Office of Advocacy (2019) (from the U.S. Small Business Administration) 

in the United States, small businesses are 99.9% of all firms, comprise 33.3% of known export 

value and employ 47.3% of private sector employees. Moreover, small businesses created in 

the period from 2000 to 2018 9,6 million net new jobs compared to 5,2 form large businesses. 

This number of net new jobs comes as such despite the 50% closure rate after 5 years and the 

rate of growth of small businesses (making them jump category and count on the large business 

statistics). From these numbers we can conclude that small businesses generate a big part of 

new employment and are vital for economic resilience and growth. Therefore, if there is a way 

of mitigating failure in the early stages of a start-up there would be a positive contribution to 

the number of active small businesses and consequently to a country’s economy. Moreover, a 

small percentage of successful start-ups tends be very successful and experience rapid growth. 

These start-ups contribute disproportionately to job creation output and productivity growth 

mainly by relocating labour resources from older firms and increasing their productivity 

(Haltiwanger et al., 2016). 

In this article start-up success and failure reasons will be discussed. Firstly, start-up failure 

studies will be presented and briefly discussed, start-up failure cases will be also presented and 

discussed. After that interview results will be presented from three interviews made to small 

business owners. Finally, conclusions will be presented. 

 

2. A Review of Start-up Failure Causes 

  Start-ups fail. According to a study from CBInsights (2021) analysing 111 cases of start-up 

post-mortem since 2018, most start-ups fail because of one or more of these reasons: 
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1. Ran out of funds (38%) 

2. No market need (35%)  

3. Got outcompeted (20%) 

4. Flawed business model (19%) 

Analysing the items above a relation can be made from points 1 and 2 in the sense that if 

there is no market for the product the company cannot generate revenue. In conclusion the 

company ran out of funds and cannot hire the right people for the jobs, getting outcompeted. In 

fact, point 3 and 4 can be speculated to be symptoms of point 1 since funds are tied to sales and 

to hiring a better team than the competitors, if not the right team. Hence, we can speculate that 

the single most important reason for start-ups to fail is that there is no market for the product 

being sold and from that reason stem a myriad of other problems.  

A study from Bednár & Tarišková (2017) based on data from the Autopsy.io website ranks 

the following reasons for start-ups to fail: 

1. Lack of money for further development (34%) 

2. No need for a product/service in the market (28%) 

3. No investors (16%) 

4. Cost issues (16%) 

Interestingly the same two main causes of failure coincide with the study from above. The 

fact that the data is independent can lead to the conclusion that these problems are common 

among start-ups and appear in a specific order at least the first two. It can again be speculated 

that the product didn’t gain enough traction in the market and therefore there wasn’t enough 

funding from investors to cover the development costs. 

Another study on start-up failure from Cantamessa et al. (2018) based on data from the 

CBInsights platform and from Autopsy.io gives slightly different findings: 

1. No or Wrong Business Model (35%) 

2. Lack of Business Development (28%) 

3. Run out of Cash (21%) 

4. No product/market fit (18%) 

5. Bad organization (14%) 

This study analyses 214 start-ups from both databases and concludes that the first two causes 

for start-up failure are related to bad commercial development. Not having or having the wrong 

business model and not developing it along the journey are the two top reasons why start-ups 

fail. Behind these reasons are the excessive focus of management and founders on the 

product/service instead of focusing on perfecting the business model Following in the same 
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order are running out of cash and no product/market fit, which is consistent with the first study 

analysed. This study also segmented the companies according to their age at the failure. The 

reasons for failure during the first year are a combination of No/wrong business model and lack 

of business development, which results in a premature run out of cash. On the second and third 

year the lack of product-market fit linked to a no/wrong business model is even more relevant. 

On the fourth and fifth year the lack of business development acquires even more importance. 

The study finds that a pattern of failure emerges related to the business development process. 

Start-ups design a business model and then focus solely on the development of the 

product/service disregarding the design of a reliable measurable Business development phase 

(Cantamessa et al., 2018). 

 

3. Case Studies Analysis 

In this section there will be a brief analysis of cases of failed companies based on the findings 

of Triebel et al. (2018) and CBInsights (2022): 

Boo.com 

Boo.com was founded by Ernst Malmsten, Kajsa Leander and Patrik Hedelin in London in 

1998. The business goal of the company was the online distribution of street- and sportswear. 

The concept was well received in the beginning by customers and investors, the founders 

gathering 120 million dollars of VC. The troubles started a year after the founding, with delays 

in launching the site. The site itself was another problem as it was not user-friendly: The 

homepage took minutes to load for most users that did not have board band technology at the 

time. Furthermore, the uncontrolled hiring of employees, the lack of the establishment of clear 

management structures, above-average salaries and the huge expense reports while exploring 

the international market all contributed to failure of the company. Boo.com was 9 years ahead 

of its time, presenting a website complicated to access to most internet users at the time 

(Wikipedia contributors, 2022a; Wray, 2005). 

 

ScaleFactor 

ScaleFactor was a finance and accounting platform that promised to deliver an AI automated 

bookkeeping service to customers that would take care of bookkeeping, bills, and taxes at a 

fraction of the cost. Customers just had to hand over paperwork, receipts, and login information 
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for their sales software to a software tool that took care of organizing the numbers and expenses. 

The problem was that the tool was glitchy and could not accurately sort transactions. To solve 

this problem a team of accountants and bookkeepers was hired to correct the A.I. mistakes but 

it was not sufficient. In the end the company was stuck with a product that did not meet 

expectations and that would do more harm than good to customers, a team of hired offshore 

accountants trying to contain the problems generated by the A.I. and a starting a wave of 

cancellation requests from dissatisfied customers. Instead of correcting the software the 

company bet on chasing capital and using aggressive sales tactics to earn more customers. This 

proved fatal for the company (Jeans,2020; CBInsights,2022). 

 

Protonn 

Protonn was a platform to help independent professionals launch businesses online while 

charging a flat subscription fee per business owner. It enabled free-lance employees to launch 

their businesses online, create videos, conduct live sessions, generate payment links and track 

their business’ financial performance. It provided a way for free lancers to market themselves 

using video while simultaneously managing their business. The platform closed in the first 

weeks of 2022, reportedly unable to find product-market fit and its founders were not able to 

rework the company’s business model to adapt. While not the main contributor, the pandemic 

also exacerbated existing complications surrounding market alignment (CBInsights,2022; 

Ettech,2021). 

 

Webvan 

Webvan was an online grocery shop that declared bankruptcy in 2001. The company was 

founded in 1996 and it delivered products to customers’ homes within a 30-minute window of 

their choosing. Company’s investors pressured for very fast growth to obtain first-mover 

advantage. Webvan proceeded to invest $1 billion in a warehouse and bought a fleet of delivery 

trucks. The causes of failure of Webvan were mainly its aggressive expansion to many cities 

without proving its business model in its first market, a business model targeting price-sensitive 

mass-market consumers rather than upmarket consumers who would be more profitable, the 

slow growth of customers and the fact that it attempted to build its own warehouses and 

fulfilment infrastructure from scratch (Wikipedia contributors,2022b). 

 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

90 
 

Bluesmart 

Bluesmart was a company manufacturing smart luggage on the market since 2014. It offered 

to customers a suitcase with GPS tracking, an embedded scale, Bluetooth locks and an 

integrated lithium battery that could charge a smartphone. Ultimately it failed because of the 

widespread airline ban on luggage with non-removal batteries placed in 2018 to limit the risk 

of battery fires. The company was stuck with its non-removable battery design and had just 

completed pre-orders of a second-gen version of the product. At the time of the ban the 

company had around 65’000 suitcases circulating worldwide (O’Kane, 2018). 

 

Hivebeat 

Hivebeat was a social event discovery platform online launched in 2015 to help students 

organize, promote, and manage events. The app allowed student organizations, fraternities, 

sororities, and student clubs to take payments, sell tickets, manage members, and promote 

events on campus. Through Hivebeat.com students could search for specific communities and 

events or sign up with their own. It was shut down in 2016 due to never hitting product/market 

fit, loss of focus and unstable revenue curve (Bøgh, 2015, 2016). 

Table 1 – Failed company cases 

7  8 Company 

Description 

9 Invested 

VC 

10 Active 

Period 

11 Reason for 

Failure 

12 Boo.com 

13 Online 

distribution of street- 

and sportswear 

14 $135M 
15 1998-

2000 

16 Technical 

difficulties with the on-

line portal. Site barely 

accessible to most 

customers. Not the right 

time for the product. 

Aggressive growth plan 

17 ScaleFactor 

18 Provides 

automation tools for 

bookkeeping, tax 

compliance and 

financial analysis 

19 $106.76M 
20 2014-

2020 

21 Used aggressive 

sales tactics and 

prioritized chasing capital 

instead of building the 

required software. Failed 

to deliver a quality 

product 

22 Protonn 
23 platform to 

help independent 
24 $9M  

25 2020-

2021 

26 Unable to find 

product-market fit, and its 

founders were not able to 
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professionals launch 

businesses 

rework the company’s 

business model in order 

to adapt 

27 Webvan 
28 Online 

grocery trade 
29 $1.2B 

30 1996-

2001 

31 The 

development of company-

owned supply chain led to 

the closure of the 

company, as the existing 

capital could not cover 

the costs of this project. 

32 Bluesmart 

33 Makers of 

smart luggage with 

location tracking, 

Bluetooth lock, USB 

battery charge and 

other functionalities 

34 $27.35M 
35 2014-

2018 

36 The changes in 

policies announced by 

airlines, banning of smart 

luggage with non-

removable batteries put 

the company in 

unsustainable financial 

and business situation 

37 Hivebeat 

38 developed a 

way for student 

organizations to 

promote and manage 

events on campus 

39 $130K 
40 2015-

2016 

41 Failed to hit 

product/market fit as the 

product was too generic 

for a niche industry. The 

transaction-based 

business model makes it 

hard to predict revenues 

Source: CBInsights, 2022; Triebel et al.,2018 

 

Insights from the case studies 

The businesses listed here have different causes of failure, nonetheless failure happens for 

an identifiable mix of reasons and at certain stages of company development. It can be 

speculated that all the minor problems the company may have amount in the end to lack of 

capital, which then becomes the official reason for closure or bankruptcy. But behind lack of 

capital hide other structural problems that have to do with the business model. 

With respect to factors that can be company controlled, in all companies previously 

discussed (except for bluesmart, which failed due to the imposition of regulatory challenges) 

failure can be traced to problems with one or more of the components defining the business 

model: 

• Value Creation 
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• Value Delivery 

• Value Capture 

For a business model to be sustainable the product/service sold needs to offer more benefits 

than its price for the customer to consider a purchase. Finally, the product/service must cost the 

company less than its sale price. Hence the ‘rule of thumb’: 

Created Value > Captured Value > Delivered Value 

Satisfying this equation is of utmost importance for the business to run healthy. Many of 

the failures exposed previously have problems maintaining this equation valid for their business 

models either during start-up phase or during the growth phase. The only exception here being 

bluesmart, which failure results from legislation problems. Some companies in this study (the 

late ones particularly) failed because they could not prove the business model sustainable in the 

start-up phase, in other words they could not find product/market fit early on. Some companies 

may fail because they cannot effectively scale their business model. And some other companies 

(particularly the earlier ones in this study) failed because they scaled a failed business model. 

 

4. Interviews to Entrepreneurs 

To derive the causes of success of start-ups, small business owners were interviewed. The 

interviews consisted of three main parts: 

• Contextualization: Where general questions about the interviewed are asked. 

• Product/Market fit: Where it is asked about the technology view/market view dichotomy. 

• Lessons Learned: Where the interviewed expresses what he learned during the process of 

conception of a business. 

Table 1 – Interviews findings 

42  43 Entrepreneur A 44 Entrepreneur 

B 

45 Entrepreneur C 

46 Education 
47 MSc. 

Mechanical Engineer 

48 MSc. 

Mechanical Engineer 

49 MSc. Mechanical  

Engineer 

50 Tech/Market 

Trigger 

51 Fragmented 

supply (Market trigger) 

52 Networking 

and legislation 

opportunity (Market 

trigger) 

53 Problem solving of 

family need 

54 (Market trigger) 
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55 Idea/Prototype 
56 Conveyor 

Systems Development 

57 Renewable 

Energy Services 

58 Hardware  

Development and  

Prototyping 

59 Vision/Mission 

60 Defined in the 

beginning, slightly 

changed 

61 Defined in the 

beginning 

62 Defined in the 

beginning 

63 Technological 

Innovation (tech risk) 

64 Incremental  

Innovation 

65 Not 

Innovative 

66 Innovative  

(Patent Possibility) 

67 New market  

prospection (market risk) 

68 Customization 

69 Market 

Experience 

70 Market 

Experience 

71 No Market experience. 

Niche market identification 

72 Product-Market fit 73 Technology pull 74 Market pull 75 Market pull 

76 Funding 

77 Own capital 

Avoidance of  

venture capital 

78 Own capital 
79 Own capital and 

 public investment 

80 Bottlenecks 

81 Lack of 

technicians with enough 

expertise (market) 

82 Adaptation to 

legislation changes 

83 (market) 

84 Lack of funds (market) 

Source: Cascalho,2022 

 

5. Conclusions Drawn from the Interviews 

All three entrepreneurs are in very distinct areas of business, A and B are small businesses 

related to technology that are already in market for many years and C is a start-up that is not 

yet in market. The trigger was always on the market side, being never an existing technology 

that was then adapted to market. Instead, the entrepreneurs always started with a market need 

inserted in a story that was different for each entrepreneur and which led them to obtain the 

technology adequate to fill the need. Entrepreneurs A and B de-vised their market need and 

subsequently developed their business idea due to experience in the respective field. In the case 

of entrepreneur C, the market need was brought to him through a family member’s health 

condition, and not by any kind of experience in the field. 

The vision of the three entrepreneurs was very clear since the beginning and seldomly 

changed over the course of the company’s life. For entrepreneur A the vision initially was to 

maintain conveyor systems and then expanded to design and maintenance of custom conveyor 

systems. Entrepreneur B had a vision (deliver and assembly of solar panels) for the company 

that was maintained despite the market he was operating being affected by legislation. 
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Entrepreneur C had a vision which is to develop and license new hardware to solve existing 

problems, one product at the time. This vision is changing over time to developing and small-

scale production to obtain the desired funding for projects. 

On product development it is noted that both entrepreneurs A and B have a sales strategy 

focused on customization of the service (A and B) and of the product (A) while C focuses on 

the development of a product for an identified niche market. Entrepreneur C is the one where 

the product has higher market risk, due to the niche market it is inserted in and technology risk 

due to the product involving patents. 

Entrepreneurs A and B solely used SWOT analysis and Business Model Plan while C has 

knowledge of SWOT, TRIZ, Kano Model and Design Thinking and applied SWOT, TRIZ and 

Design Thinking to its project. This difference can be justified by C being a younger 

entrepreneur and therefore having contact with these methodologies through academia, 

attended courses and mentoring. Entrepreneur C’s business also deals with innovation directly 

and was founded specifically to trade innovation while entrepreneur A and B founded their 

business after having worked in the field as employees of other companies. 

Interestingly all entrepreneurs used SWOT analysis, albeit for different reasons. 

Entrepreneurs A and B used SWOT to define the best strategy of operation for their businesses. 

Entrepreneur C used SWOT to obtain funding.  

Entrepreneurs A and B used their own capital when founding the company and entrepreneur 

A avoided using venture capital as the company in his vision should have a sustained growth. 

The bottlenecks cited by A were lack of technicians with sufficient autonomy to perform certain 

duties in the shop floor. B cited adaptation to legislation changes while C stated that there was 

a lack of institutional funding for small companies focused on hardware innovation. 

 

Final Remarks 

 The objective of this study was to analyze the causes of failure of start-ups and then 

interview successful entrepreneurs turned into small business owners to derive the causes of 

success of start-ups. Firstly, studies regarding start-up failure were exposed and analyzed. Two 

studies presented similar findings for startup failure reasons, with running out of capital in first 

position and no market need on second position. However, the third study, based on the same 

two datasets arrived at a different conclusion, ranking first place No or Wrong Business Model 
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and second place Lack of Business Development, next following the two usual suspects in the 

usual order (no cash and no market for product). This may point to the fact that a bad business 

model may be the consequence of a firm lacking capital and not being able to reach product 

market fit. This finding that is further confirmed with the analysis of the failures of the 

companies, each story of failure can be linked to a missing or mal-functioning link inside the 

business model of most of the enterprises. The contrary can be said about the interviewed 

entrepreneurs which all developed and put in practice a successful business model based on a 

well-defined vision for the company and a proven product/market fit. Interviewed entrepreneurs 

choose to grow organically which mitigates risks of failing to scale the business model and 

apply methodologies to aid in decision making and in the case of C product development. 

In conclusion, there can be a set of guidelines to follow when founding a business, which can 

translate roughly to: 

1. Find your customers and your market 

2. Find a suitable value proposition and insert it into a sustainable business model that 

contemplates the rule of thumb. 

3. Prove the business model in the real-world achieving product/market fit 

4. Once product/market fit is proven and the business model is validated, scaling is in order 

One major task however will be to curb the excitement of the entrepreneur and focus its 

attention on what is important for the completion of each step (Maital & Barzani,2021). 
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Resumo: 
O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), no âmbito do Plano Estratégico 

IPVC2024, iniciou, em 2019, a implementação do Sistema de Gestão da 

Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, segundo a NP 4552, em 

integração com o atual Sistema de Gestão (SG-IPVC), da Qualidade (ISSO 9001) 

e da Responsabilidade Social (NP 4469). Para a implementação do IPVConcilia e 

Integração do SGConciliação no SG-IPVC houve um forte investimento na 

capacitação em Sistema de Gestão da Conciliação e em benchmarking. A 

conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal permanece um desafio para 

as organizações e suas pessoas, tendo implicações na qualidade de vida no trabalho 

e na qualidade de vida geral dos seus colaboradores. Com a implementação do 

IPVConcilia, o IPVC pretende reforçar a resposta a necessidades e expetativas 

dos/as colaboradores/as e implementar ações que promovam a conciliação. Para 

isso, têm sido adotadas medidas para a melhoria da qualidade de vida dos/as 

colaboradores/as, promovendo o bem-estar, o desenvolvimento pessoal e a 

Conciliação e para reforçar essas medidas realizou-se uma auscultação aos 

colaboradores. Os resultados mostram que os colaboradores estão, de uma forma 

geral, muito satisfeitos havendo, no entanto, dimensões a melhorar, entre elas: 

Ritmo de trabalho, Exigências cognitivas e Exigências emocionais. Espera-se obter 

a certificação do SG-Conciliação do IPVC até setembro de 2022. 

 

Palavras-chave: bem-estar, conciliação, felicidade, qualidade de vida.  
 

 

Abstract: 
The Polytechnic Institute of Viana do Castelo (IPVC), within the scope of the 

IPVC2024 Strategic Plan, began, in 2019, the implementation of the Management 

System for the Conciliation between professional, family and personal life, 

according to NP 4552, in integration with the current Management System (SG-

IPVC), Quality (ISO 9001) and Social Responsibility (NP 4469). For the 

implementation of the IPVConcilia and the Integration of the SGConciliation in the 
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SG-IPVC, there was a strong investment in training in the Conciliation 

Management System and in benchmarking. The conciliation between professional, 

family and personal life remains a challenge for organizations and their people, 

having implications for the quality of life at work and the general quality of life of 

its employees. With the implementation of the IPVConcilia, the IPVC intends to 

reinforce the response to the needs and expectations of the employees and to 

implement actions that promote conciliation. To this end, measures have been 

adopted to improve the quality of life of employees, promoting well-being, personal 

development and Reconciliation, and to reinforce these measures, a consultation 

was carried out with employees. The results show that employees are, in general, 

very satisfied, although there are dimensions to improve: Work rhythm, Cognitive 

Demands and Emotional Demands. It is expected to obtain certification from the 

IPVC SG-Conciliation by September 2022. 

 

Keywords: well-being, reconciliation, happiness, quality of life 
 

 

1. Introdução 

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), no âmbito do Plano Estratégico 

IPVC2024, iniciou, em 2019, a implementação do Sistema de Gestão da Conciliação entre a 

vida profissional, familiar e pessoal, segundo a NP 4552, em integração com o atual Sistema 

de Gestão (SG-IPVC), da Qualidade (ISSO 9001) e da Responsabilidade Social (NP 4469).  

A conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal permanece um desafio para as 

organizações e suas pessoas. Conciliar favorece a diminuição do absentismo, o aumento da 

produtividade e a retenção de talento. Com a implementação do IPVConcilia, o IPVC pretende 

reforçar a resposta a necessidades e expectativas dos/as colaboradores/as e implementar ações 

que promovam a conciliação, numa lógica de benefício mútuo, investindo nas pessoas, 

promovendo o envolvimento, o compromisso e a motivação para uma participação ativa para a 

cocriação de um IPVC cada vez mais sustentável e inclusivo e onde se queira e goste de 

trabalhar. Para isso, têm sido adotadas medidas para a melhoria da qualidade de vida dos/as 

colaboradores/as, promovendo o bem-estar, o desenvolvimento pessoal e a Conciliação. 

Para a implementação do IPVConcilia e Integração do SGConciliação no SG-IPVC houve 

um forte investimento na capacitação em Sistema de Gestão da Conciliação e em benchmarking 

para conhecer procedimentos e práticas noutras organizações.  

 

2. Enquadramento Teórico 

Segundo Cordeiro (2012), um dos fatores essenciais no funcionamento de uma organização 

é o Comprometimento Organizacional (CO), uma vez que este determina a relação existente 

entre os colaboradores e a própria organização. Neste sentido, a aplicação de políticas de Gestão 
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de Recursos Humanos com base em aspectos sócio emocionais irá promover relações de 

confiança mútua e consequentemente um aumento do CO (Marescaux et al. 2013), o que se 

pode tornar vantajoso para ambas as partes. 

Para Klein et al. (2019) o desenvolvimento de uma organização depende diretamente dos 

colaboradores e do seu envolvimento. Por isso, na linha de pensamento destes autores, os 

colaboradores são o cerne das organizações, uma vez que são as suas capacidades técnicas e os 

seus conhecimentos que vão permitir que se atinjam os objetivos organizacionais. Torna-se 

então essencial que se promova uma boa vida laboral, de forma a serem atingidos melhores 

níveis de performance. 

Como a maior parte do tempo de um indivíduo é passado no local de trabalho, torna-se 

fundamental transformar as Organizações em locais agradáveis e saudáveis para a execução das 

tarefas. O local de trabalho deverá transmitir a sensação aos colaboradores que estão realmente 

a viver e a realizar os seus objetivos. A Qualidade de Vida, satisfação e alegria devem fazer 

parte das organizações. Deve também haver, por parte das organizações e dos colaboradores, 

uma preocupação em criar um bom equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal.  

(Vasconcelos, 2001).  

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) os “riscos psicossociais são o 

conjunto de fatores que podem afetar a integridade física e mental das pessoas”. Integram um 

conjunto de variáveis resultantes da interseção das dimensões pessoais, coletivas e 

organizacionais da atividade laboral e têm impacto na saúde psicológica e física (stress, 

ansiedade, burnout, depressão, perturbações do sono, doenças músculo-esqueléticas, doenças 

cardiovasculares, etc.). Estas variáveis influenciam o bem-estar dos indivíduos no seu local de 

trabalho, a sua felicidade e podem ter implicações nefastas a nível familiar. 

 

3. Sistema de Gestão da Conciliação e Projeto IPVConcilia  

No âmbito do Plano Estratégico IPVC 2020-2024, da Política da Qualidade e de 

Responsabilidade Social do IPVC e em alinhamento com o Programa 3 em linha para a 

Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar do Governo, o IPVC iniciou a 

implementação do Projeto IPVConcilia, que pretende investir em condições potenciadoras da 

igualdade, da inclusão, do bem-estar e da conciliação da vida profissional com a vida familiar 

e pessoal das pessoas do IPVC, promovendo o envolvimento, o compromisso e a motivação 

para uma participação ativa na cocriação de valor para um IPVC cada vez mais sustentável e 

inclusivo e onde se queira e goste de trabalhar e estudar. 
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Em 2019, o IPVC assinou o Pacto para a Conciliação, assumindo o compromisso de 

implementar e certificar um sistema de gestão com base na norma portuguesa NP 4552. Nesse 

mesmo ano, submeteu candidatura ao sistema de apoio à modernização e capacitação da 

administração pública (SAMA), tendo sido aprovado o Projeto IPVConcilia (POCI-05-5762-

FSE-000328). 

Assim, o IPVC iniciou em 2020 o processo de integração do Sistema de Gestão da 

Conciliação da Vida Profissional, Familiar e Pessoal (NP 4552) no SG-IPVC (Qualidade e 

Responsabilidade Social). 

Esta iniciativa surgiu da necessidade de sistematizar iniciativas de Conciliação já 

desenvolvidas pelo IPVC e estruturar um Sistema de Gestão da Conciliação (SGC) que, 

suportado pelas orientações e requisitos da norma NP 4552, permita ao IPVC gerar impactes 

positivos ao nível das suas pessoas e estruturar um Programa de Gestão da Conciliação com 

medidas e ações, de forma a ter uma base clara e objetiva de comunicação com as pessoas. 

 

3.1 Metodologia de Implementação  

Com o propósito de mobilizar toda a Organização, em torno do Programa de Implementação, 

efetuaram-se ações de capacitação sobre as principais características da norma e ações de 

apresentação de Programas de Conciliação realizados noutras instituições numa perspetiva de 

benchmarking. Estas primeiras ações de sensibilização, imersão e capacitação foram orientadas 

para os Líderes, responsáveis de órgãos de gestão, dirigentes de Serviços, Gestores da 

Qualidade e os Gestores Institucionais da Qualidade, de cada uma das Escolas/Serviços da 

instituição. 

Decorreu de seguida o processo de integração da Conciliação no Sistema de Gestão do IPVC. 

Iniciou-se com o diagnóstico a colaboradores/as, com o propósito de identificar necessidades 

de capacitação, sensibilização e ações de desenvolvimento pessoal e profissional, ações de 

promoção do bem-estar e possibilidades de ajustamentos na organização do trabalho, linhas 

concretas de atuação, com relevância para a satisfação e bem-estar dos/as trabalhadores/as, que 

contribuam para a promoção do envolvimento e desempenho individual e organizacional e 

reforço da capacidade de retenção do capital de conhecimento e de capacidade técnica que 

estes/as trabalhadores/as detêm e que é vital para a continuidade do cumprimento das 

atribuições e missão do IPVC, a implementar no âmbito da promoção da conciliação da vida 

profissional com a pessoal e familiar dos profissionais do IPVC. 
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Este diagnóstico incluiu entrevistas, focus groups e questionários, tendo sido ouvidas as 

partes interessadas para o processo de forma a conhecer a sua perceção relativamente às práticas 

de promoção da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal do IPVC, às medidas 

implementadas e sugestões para implementação. 

Este diagnóstico, junto com a identificação da legislação e regulamento aplicável e respetiva 

avaliação da conformidade legal, permitiu efetuar uma primeira análise de contexto 

organizacional que agregou questões associadas à conciliação no contexto das atividades do 

IPVC e respetiva análise SWOT. 

Aos aspetos da conciliação identificados pelas Partes Interessadas, juntou-se a avaliação da 

significância com base nos critérios alvo, probabilidade/frequência e gravidade, e o impacte 

considerado relevante pela Gestão de Topo IPVC. 

No seguimento dos requisitos da NP4552, o IPVC reforçou e integrou no SG mecanismos 

de gestão de aspetos de conciliação, com procedimentos e indicadores de desempenho 

associados a aspetos identificados como relevantes de conciliação e que permitam monitorizar 

a eficácia e eficiência do Programa de Gestão de Conciliação assim como o alinhamento com 

o Plano para a Igualdade IPVC. 

Também se implementou, pela 1ª vez no IPVC, Avaliação de riscos psicossociais de 

colaboradores/as IPVC, realizado através de entrevistas individuais e recolha de dados 

qualitativos associada a recolha de dados quantitativos a toda a comunidade de colaboradores 

IPVC. Para avaliar e identificar os principais riscos psicossociais, aos quais os colaboradores 

do IPVC estão sujeitos, e com o objetivo de implementar medidas e ações que promovam o seu 

bem-estar físico e psíquico, foi aplicada a versão média do Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire – COPSOQ II aferida para a população portuguesa, por Carlos Fernandes da 

Silva e colaboradores (2012, 2014) incluindo algumas subescalas da versão longa. Todos os 

itens do COPSOQ são avaliados numa escala tipo Likert de 5 pontos (1-Nunca/quase nunca, 2-

Raramente, 3-Às Vezes, 4–Frequentemente e 5-Sempre) ou (1- Nada/quase nada, 2-Um pouco, 

3-Moderadamente, 4-Muito e 5–Extremamente). Também existem alguns itens em escala 

invertida por terem a ordem de resposta inversa à dos restantes. 

 

Resumindo, a implementação do Sistema de Gestão da Conciliação entre a vida profissional, 

familiar e pessoal, segundo a NP 4552, em integração com o atual Sistema de Gestão (SG-

IPVC), da Qualidade (ISSO 9001) e da Responsabilidade Social (NP 4469) decorreu de acordo 

com a seguinte metodologia: 
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- Foi efetuada a Atribuição de responsabilidades e autoridades associadas ao Sistema de 

Gestão e Conciliação IPVC;  

- Realização de diagnóstico inicial de acordo com a NP4552 (autoavaliação pela Gestão de 

Topo e entrevistas e focus group com colaboradores/as);  

- Análise do contexto IPVC sobre questões associadas à conciliação; Identificação da 

legislação e Regulamentação aplicável e avaliação da conformidade;  

- Identificação dos aspetos da conciliação e das partes interessadas (PI) significativos; 

Revisão dos Valores, Política, Objetivos e Indicadores de Gestão do IPVC à luz da NP 

4552; Identificação de riscos e oportunidades associados ao SGConciliação;  

- Revisão da Estrutura do SG-IPVC e da documentação;  

- Avaliação de Riscos Psicossociais; Diagnóstico Organizacional e estudo piloto de 

medição do Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) de colaboradores/as, numa 

adaptação do Índice das Nações Unidas;  

- Definição da Comissão para a Igualdade do IPVC; 

- Elaboração do Plano para a Igualdade; 

- Definição do 1º Programa de Conciliação IPVC; 

- Avaliação aos colaboradores ao nível do Índice de Felicidade/Bem-estar dos seus 

colaboradores através da adaptação do Índice de Felicidade Interna Bruta (FIB) das 

Nações Unidas.  

 

3.2 Resultados preliminares globais 

A implementação do Sistema de Gestão da Conciliação é um processo complexo e com 

diferentes resultados preliminares. Neste artigo pretende-se dar a conhecer o processo de forma 

global e pormenorizar alguns aspetos considerados mais relevantes nesse mesmo Sistema.  

A informação apresentada na Tabela 1, de seguida, retrata os Domínios de resultados globais 

nesta 1ª fase: 1. Boas Práticas Laborais; 2. Serviços e Benefícios; 3. Apoio. Estes Domínios 

encontram-se associados a aspetos e medidas especificas que contribuem já para a 

implementação do sistema de gestão da conciliação. Em suma, dando cumprimento ao seu 

propósito de ser um Politécnico Socialmente Responsável e à missão de contribuir para o 

desenvolvimento harmonioso da pessoa humana, para a criação e gestão do conhecimento, 
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com o trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito da conciliação, o IPVC pretende apoiar 

os/as colaboradores/as nos esforços para equilibrar as responsabilidades do trabalho e contribuir 

para que estes tenham sucesso nas suas três esferas da vida, e para tal aprovou, em 2022, o 

Programa de Gestão da Conciliação que a seguir se apresenta de forma resumida: 

 

Tabela 1 – Domínios do Sistema de Gestão da Conciliação 

DOMÍNIOS ASPETOS MEDIDA 

1. BOAS 

PRÁTICAS 

LABORAIS 

Ambiente de 

trabalho 

Atividades comemorativas da agenda institucional 

Celebrações institucionais 

Espaços de trabalho dotados de recursos para promoção de bem-estar. 

Facilitação de marcação de reuniões com Gestão de Topo como 

Política de gestão de “porta aberta”; Acesso facilitado por vários meios 

de comunicação com Gestão de Topo (presencial, email, telf,…) 

Ações de promoção do espírito de equipa e do bom ambiente de 

trabalho 

Plataforma de ideias 

Formas de 

organização do 

tempo de 

trabalho 

Regulamento de Organização de Tempo de Trabalho 

Regulamento de prestação de serviço docente 

Boas práticas de gestão de tempo 

Flexibilidade na marcação de férias 

Formas de 

prestação de 

trabalho 

Redução de carga horária letiva para cargos de gestão (Aplicável 

conforme decisão superior e enquadrado na legislação) 

Existência de procedimento de identificação de necessidades: 

- recursos humanos, físicos (salas/espaços pedagógicos, laboratórios), de 

equipamentos e preferências de horário do docente 

Informação/

Comunicação 

Divulgação, em local apropriado, da informação relativa aos direitos 

e deveres dos/as colaboradores/as, em matéria de conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal, proteção da parentalidade e igualdade de 

género 

Implementação da NP4552 

Programa de Acolhimento de colaboradores/as 

Apoio em situação de Emergência Social 

Criação de Plano para a Igualdade IPVC 

Ações de comemoração de datas/efemérides ligadas à conciliação 

Local de trabalho  

e distância a casa 
Alteração de locais de trabalho  

Reconhecime

nto e valorização 

Reconhecimento a colaboradores/as aposentados/as 

Reconhecimento a colaboradores/as pelo tempo de serviço e 

qualificação avançada 

Programa de Elogios 

Reconhecimento mediante prémios de estímulo científico e 

pedagógico 

Recrutament

o 
Bolsa de Recrutamento Docente 

Regime de 

trabalho 

Disponibilização de recursos para teletrabalho/trabalho 

remoto/trabalho à distância 

2. 

SERVIÇOS E 

BENEFÍCIOS  

Assistência 

à família 

Dispensa nas Festividades 

Maternidade e paternidade 

Plataforma de partilha/empréstimo de bens 

https://www.ipvc.pt/wp-content/uploads/2021/11/Despacho_5792-2020_Procede_aprovacao_Regulamento_Organizacao_Tempo_Trabalho_IPVC.pdf
https://www.ipvc.pt/wp-content/uploads/2021/02/0026200268.pdf
https://www.ipvc.pt/wp-content/uploads/2021/12/GMS_06-_-Procedimento-_-Emergencia-Social_Ed2.pdf
https://www.ipvc.pt/wp-content/uploads/2022/02/Plano_Igualdade_IPVC_2021_2024.pdf
https://www.ipvc.pt/ipvc/servicos/recursos-humanos/bolsa-de-recrutamento-de-pessoal-docente/
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Serviços de 

saúde e bem 

estar 

Gabinete de Saúde e Bem-Estar: 

- Consultas 

- Ações de sensibilização 

- Rastreios 

- Diagnóstico de riscos laborais e psicossociais 

- Bem-Estar e Felicidade Organizacional (FIB) 

Centro desportivo:  

- Ginástica laboral 

- Modalidades desportivas (próprias e protocoladas) 

- Ações de sensibilização 

Disponibilização de atividades da Oficina cultural 

Disponibilização de Lavandaria low cost 

Disponibilização de Serviço de Refeições e Takeaway nas cantinas 

do IPVC 

Produtos agrícolas da quinta ESA IPVC- preços acessíveis e sentido 

de pertença 

Horta terapêutica ESA-IPVC 

BIRA IPVC – promover utilização de bicicletas (saúde e bem-estar, 

mobilidade) 

Certificação FISU – Healthy Campus 

Programa de descontos e benefícios (através de protocolos com 

parceiros) 

3. APOIO 

PROFISSIONA

L E 

DESENVOLVI

MENTO 

PESSOAL  

Capacitação/ 

desenvolvimento 

pessoal 

Ações de capacitação e desenvolvimento pessoal 

Coaching individual 

Fases do 

ciclo de vida 
Programa de orientação à reforma de colaboradores/as 

Formação 

profissional 

Bolsa de formação (valor anual de apoio financeiro) 

Formação de adequação a teletrabalho/trabalho remoto/trabalho à 

distância 

Gestão de 

carreira 

Plano de gestão de pessoal docente e não docente 

Apoio ao desenvolvimento da carreira  

 

Na Tabela nº 2 apresentamos alguns dos Indicadores de Conciliação e Igualdade em 

monitorização no IPVC.  

Tabela nº 2. Indicadores de Conciliação e Igualdade para 2021. 

Exemplos de Indicadores de Conciliação e Igualdade 2021 

Nº ações do gabinete de saúde para promoção da saúde e bem estar 
Meta: ≥10 

Resultado: 19 

Nº inscritos no centro desportivo IPVC (média mensal) 
Meta: ≥50 

Resultado: 82 

Índice de satisfação dos colaboradores – Global 
Meta: ≥3,6 

Resultado: 3,74 

Índice de satisfação dos colaboradores aos objetivos atribuídos no 

âmbito das suas funções 

Meta: ≥3,5 

Resultado: 3,59 

https://www.ipvc.pt/viver/gabinete-de-saude/
https://www.ipvc.pt/viver/gabinete-de-saude/
https://www.ipvc.pt/viver/gabinete-de-saude/
https://www.ipvc.pt/viver/gabinete-de-saude/
https://www.ipvc.pt/viver/gabinete-de-saude/
https://www.ipvc.pt/viver/gabinete-de-saude/
https://www.ipvc.pt/viver/centro-desportivo/
https://www.ipvc.pt/viver/centro-desportivo/
https://www.ipvc.pt/viver/centro-desportivo/
https://www.ipvc.pt/viver/centro-desportivo/
https://www.ipvc.pt/viver/oficina-cultural/
https://www.ipvc.pt/horta-terapeutica-na-esa-ipvc/
https://www.ipvc.pt/viver/bira/
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Índice de satisfação dos colaboradores – PD 
Meta: ≥3,5 

Resultado: 3,76 

Índice de satisfação dos colaboradores – PND 
Meta: ≥3,6 

Resultado; 3,69 

Rácio de PND com formação superior 
Mesta: 48,0% 

Resultado: 47,0% 

Taxa de empregabilidade de colaboradores dos distritos de Porto, 

Braga e Viana do Castelo 

- 

96,0% 

Índice de envelhecimento Docentes 
<170 

210,53 

Índice de envelhecimento Não Docentes 
Meta: <270 

Resultado: 340,00 

Taxa de Absentismo 
Meta: ≤5% 

Resultado: 6% 

Proporção de trabalhadores/as que usufruem de modalidades de 

horário flexíveis ou jornada continua 

Meta: ≥50% 

Resultado: 59% 

  
Impactes positivos da prática nas partes interessadas da organização:   

− Capacitação para a Gestão da Conciliação e para a Igualdade; Realização de 

benchmarking com organizações familiarmente responsáveis para identificar práticas 

replicáveis no IPVC. 

− Definição de Programa de Gestão da Conciliação 2021-2024; 

− Foram definidos os Aspetos de Conciliação relevantes para o IPVC: 

https://www.ipvc.pt/wp-content/uploads/2022/03/Aspetos-RS-e-conciliacao_21.pdf   

− No âmbito do Projeto PRR-BAITES-IPVC está previsto Programa Alto Minho Ser+ 

Igual que promove a inclusão e a igualdade nas escolhas Vocacionais (VER: 

https://www.youtube.com/watch?v=YkiCFSlh1GA), alinhado com Plano para a 

Igualdade aprovado em jan.2022 

− Capacitação efetuada pela APEE e Projeto Bridges, com 10 pessoas do IPVC com 

capacitação em Igualdade (58h) 

Apresentamos os resultados globais preliminares do sistema e optamos também por 

apresentar de seguida os resultados de um dos estudos realizados no diagnóstico, o inquérito 

https://www.ipvc.pt/wp-content/uploads/2022/03/Aspetos-RS-e-conciliacao_21.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YkiCFSlh1GA
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realizado aos colaboradores sobre riscos psicossociais, por este ter impacto muito relevante e 

que gostaríamos de realçar e apresentar.  

 

3.3. Análise dos resultados específicos obtidos no estudo conduzido para 

avaliação dos riscos psicossociais 

3.3.1. Dados sociodemográficos 

 

Participaram neste estudo 163 profissionais do IPVC, sendo 61.25% do sexo feminino e 

38.75% do sexo masculino. Relativamente à idade, os grupos etários com maior prevalência 

são os que contemplam idades entre os 46 e 55 anos (49.69%) e com mais de 55 anos (24.54%). 

A participação foi livre, voluntária e com consentimento informado.  

 A distribuição por função apresenta-se na Tabela 3. Pode verificar-se que a maior parte dos 

colaboradores que participaram na auscultação estão inseridos na categoria Pessoal Não 

Docente e Docentes de Carreira.  

 

Tabela 3-Distribuição de colaboradores/as do IPVC que preencheram o inquérito de 

riscos psicossociais 

 Frequência Percentagem 

Válido Docentes Carreira (tempo indeterminado) 60 36,6 

Docentes Contratados a termo resolutivo (tempo 

integral/exclusividade) 
15 9,1 

Docentes Contratados a termo resolutivo (tempo parcial) 19 11,6 

Outra situação 1 ,6 

Pessoal Não Docente 66 40,2 

Prestadores de serviços 2 1,2 

Total 163 99,4 

Omisso 9999 1 ,6 

Total 164 100,0 

 

A participação na auscultação teve maior impacto a nível de colaboradores que se situam a meio 

da sua carreira profissional como se pode constatar através da Tabela 4. 
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Tabela 4 – Função no IPVC versus Situação/Fase de carreira 

 

Situação/Fase de carreira 

Total 

Fim (últimos 

5 anos da 

carreira) 

Início 

(primeiros 5 

anos da 

carreira) Meio 

Função no 

IPVC 

Docentes Carreira (tempo 

indeterminado) 
8 6 46 60 

Docentes Contratados a 

termo resolutivo (tempo 

integral/exclusividade) 

3 1 11 15 

Docentes Contratados a 

termo resolutivo (tempo 

parcial) 

2 5 12 19 

Outra situação 0 0 1 1 

Pessoal Não Docente 9 13 43 65 

Prestadores de serviços 0 0 2 2 

Total 22 25 115 162 

 

3.3.2 Análise a nível de variáveis profissionais 

A análise estatística envolveu medidas de estatística descritiva e estatística inferencial, com 

nível de significância de 5%. As dimensões avaliadas no questionário foram ao nível de 

Exigências Laborais, Organização do trabalho e conteúdo, Personalidade, Relações sociais e 

liderança, Valores no local de trabalho, Interface trabalho- indivíduo e Saúde e bem-estar. Os 

valores médios obtidos foram comparados com os valores normativos para o setor do Ensino e 

desses resultados destacam-se os seguintes aspetos claramente positivos e diferenciadores: 

•   A perspetiva que os/as colaboradores/as transmitem relativamente às possibilidades de 

desenvolvimento (escala relacionada com a possibilidade de aprender coisas novas, 

tomar iniciativa e de poder usar habilidades pessoais); 

•   A transparência do papel laboral (escala relacionada com a definição de objetivos 

claros, responsabilidades e expectativas quanto ao desempenho profissional); 

•   A perceção que os/as colaboradores/as têm da sua autoeficácia (escala que avalia a 

perceção que o próprio tem quanto à sua capacidade em cumprir objetivos e resolver 

problemas); 

•   O significado que os/as colaboradores/as atribuem ao seu trabalho (escala que avalia o 

grau de envolvimento, em termos de motivação e significado atribuído ao trabalho); 

•   Compromisso face ao local de trabalho (escala que avalia o grau de identificação 

pessoal com o local de trabalho); 
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•   A perceção de segurança laboral (escala que avalia o grau de envolvimento, em termos 

de motivação e significado atribuído ao trabalho); e 

•   Ausência de riscos na subdimensão “Comportamentos ofensivos”. 

 Verificou-se ainda que, Ritmo de trabalho (escala que avalia a rapidez com que é necessário 

realizar o trabalho),  Exigências cognitivas (escala que avalia o nível de exigência atencional, 

a solicitação de ideias e de tomada de decisão) e Exigências emocionais (escala que avaliam o 

nível de exigência emocional do trabalho), merecem particular atenção por parte IPVC.  

No que respeita às dimensões relacionadas com a saúde, conclui-se que é necessário refletir 

sobre: Exigências laborais: (i) exigências quantitativas (escala relacionada com a gestão da 

quantidade de trabalho); Organização do trabalho e conteúdo: (i) influência no trabalho (escala 

que avalia o grau de influência e participação nas escolhas relacionadas com o trabalho); 

Valores no local de trabalho: (i) comunidade social no trabalho (escala ligada à existência de 

um bom ambiente de trabalho, de cooperação entre colegas e de um sentimento de pertença); 

(ii) confiança horizontal (avalia o grau de confiança que os/as colaboradores/ as têm entre si); 

(iii) confiança vertical (avalia o grau de confiança que a gerência deposita nos/as 

colaboradores/as e vice-versa); e (iv) justiça e respeito (avalia a existência de equidade na 

distribuição do trabalho, de abertura para sugestões dos/as colaboradores/as e de uma resolução 

justa de conflitos); Interface indivíduo trabalho: (i) satisfação no trabalho (escala que avalia a 

satisfação geral face ao trabalho, em termos das condições físicas, profissionais e do 

aproveitamento das capacidades pessoais); e (iii) conflito trabalho/família (avalia a frequência 

com que o trabalho afeta a vida pessoal e familiar); Saúde e Bem-estar: (i) saúde geral (escala 

que avalia a perceção da saúde de forma geral); (ii) problemas em dormir (escala relacionada 

com a qualidade do sono); (iii) burnout (avalia a frequência de sintomas de exaustão física e 

emocional); (iv) stress (avalia a presença de sintomas de irritação e ansiedade); e (v) sintomas 

depressivos (avalia a presença de tristeza e falta de interesse no trabalho); Relações sociais e 

liderança: (i) previsibilidade (escala que avalia o grau de informação obtida relativamente a 

prazos, a decisões importantes e ao desempenho profissional esperado); (ii) recompensas 

(escala que se relaciona com a frequência com que o trabalho é reconhecido e com a existência 

de justiça e respeito); (iv) conflitos laborais  (frequência com que se fazem coisas desnecessárias 

ou sem consenso entre funcionários/as); (v) apoio social de colegas (frequência de ajuda e apoio 

obtido dos/as colegas face ao trabalho); (vi) apoio social de superiores (frequência com que 

os/as superiores prestam apoio e dão feedback relativo ao desempenho profissional dos/as 
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colaboradores/as); e (vii) qualidade da liderança (escala que avalia se a chefia proporciona 

oportunidades de desenvolvimento aos/as trabalhadores/as, se valoriza a sua satisfação no 

trabalho, e se é competente na resolução de conflitos e no planeamento do trabalho). 

Conclusões  

Este trabalho pretende apresentar sucintamente aspetos significativos da implementação do 

Sistema de Gestão da Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, segundo a NP 

4552, em integração com o atual Sistema de Gestão (SG-IPVC), da Qualidade (ISSO 9001) e 

da Responsabilidade Social (NP 4469). Espera-se obter a certificação do SG-Conciliação do 

IPVC até setembro de 2022. 

O Sistema de Gestão da Conciliação é um compromisso e um modelo de gestão em curso, 

de construção conjunta, que continua o caminho do IPVC na identificação de aspetos relevantes 

que procuramos prevenir e resolver na comunidade IPVC como política estratégica na atração 

e retenção das melhores pessoas. Este trabalho reafirma a preocupação do IPVC com as suas 

pessoas, auscultando-as e evidenciando o que para elas é mais importante em termos de 

conciliação, felicidade e satisfação face à sua situação atual para maximizar a criação de uma 

cultura de bem-estar e felicidade organizacional.  
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Resumo: 
O presente trabalho sintetiza parte dos resultados de uma dissertação desenvolvida no 

âmbito do Mestrado em Gestão do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia 

Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro. Sendo um trabalho de investigação -

ação enquadrado no acolhimento de um estágio numa empresa do setor da cerâmica, 

apresenta dois objetivos principais: 1) contribuir para melhorar a gestão do conhecimento 

do Departamento comercial da empresa (contributo prático); e 2) compreender qual o 

papel da abordagem por processos na gestão do conhecimento organizacional (contributo 

teórico).  

Neste sentido, o trabalho seguiu uma metodologia qualitativa através do desenvolvimento 

de um estudo de caso estruturado nos modelos concetuais: Modelo SECI e Ciclo de vida 

BPM.  

Ao nível da resolução do problema da empresa, foram modelados os processos-chave do 

Departamento Comercial, esperando-se a diminuição de ambiguidades e erros, 

diminuição do tempo necessário à integração de novos colaboradores, e a compreensão 

do papel de cada um no desenvolvimento de atividades com valor acrescentado para o 

cliente. No que respeita à compreensão do papel da gestão por processos na gestão 

conhecimento, concluiu-se que esta se apoia na identificação do conhecimento tácito, na 

captação do mesmo, no seu armazenamento estruturado transformando o conhecimento 

tácito em explícito, na distribuição do conhecimento e a sua aplicação ao nível 

operacional, levando à consolidação e à criação de novos conhecimentos. 

 

Palavras-chave: Abordagem por processos, Gestão do Conhecimento, Gestão da 

Qualidade, Gestão de processos de negócio  
 

 

Abstract: 
This work synthesizes some results belongs to a Master Management Dissertation of the 

Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism (University 

of Aveiro). As action research within the scope of an internship in a ceramic company, it 

mailto:Inesribeirosilva97@gmail.com
mailto:claudia.margarida@ua.pt
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has two main objectives: 1) improving the knowledge management of the company’s 

commercial department (practical contribution); and 2) understanding the role of the 

process approach in organizational knowledge management (theoretical contribution). 

The work followed a qualitative methodology by developing a case study structured in 

conceptual models: SECI Model and Life Cycle BPM. As a result, the critical processes 

of the Commercial Department were modelled to reduce ambiguities and errors, reduce 

the time required for the integration of new employees, and better understand the role of 

each one in added value activities. Focusing on the role of process management in 

knowledge management, it was concluded that it promotes: the identification of tacit 

knowledge; captures knowledge, storages knowledge structured, transforms tacit 

knowledge into explicit knowledge, distributes knowledge and its application at the 

operational level, leading to the knowledge consolidation and the creation of new 

knowledge. 

Keywords: Business Process Management, Knowledge Management, Process 

Approach, Quality Management. 

 

 
 

 

O artigo completo encontra-se na Revista TMQ N.º 14. 
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Anexo A – Processo de Gestão de Amostras – Modelação e caracterização (Silva, 2021)  
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Anexo B – Caraterização Processo Gestão de Amostras(Silva, 

2021)  

Processo de pedido de amostras 

Âmbito 

Este processo ocorre sempre que um cliente, novo ou atual, solicita o envio de amostras de 

produtos da Empresa 

Objetivos: 

Fazer chegar as peças ao cliente da forma mais eficiente e que corresponda às suas 

expectativas 

Passar informação correta à DNP (de acordo com expectativa do cliente) 

Documentos incluídos: 

Formulário de encomenda: Template preenchido com as indicações o mais detalhadas possível 

sobre as especificações do/s produto/s solicitados pelo cliente. As informações imprescindíveis 

que devem constar neste documento são: 

• Linha do artigo/ peça 

• Quantidade pedida 

• Vidro 

• Decoração 

• Fotografia (se disponível) 

Rótulo: Template de rótulo (ficheiro em PowerPoint) preenchido com os dados do remetente 

(Empresa – Pré-preenchido) e do destinatário (nome, morada, número de identificação fiscal, 

telemóvel e conta de envio do cliente). 

Inputs: Pedido do cliente 

Outputs: Peças de amostra embaladas 

Recursos necessários: 

• Recursos humanos 

• Embalagem 

• Materiais de fabrico das peças 

KPIs: 

Prazo de envio do formulário para DNP (a partir do momento em que recebe o pedido do cliente) 

– máximo de 24 horas 

Prazo de envio das amostras – 3 semanas 

Observações: 

4. Quando não souber os nomes aos quais correspondem os vidros/decorações, consultar 

ficheiro NOMES_PRODUTOS (localizado na pasta Comercial > Marketing > Produtos). 

5. Se houver alguma indicação de embalagem 

6. As amostras são gratuitas, no entanto o seu envio fica a cargo do cliente. O envio deve ser 

marcado pela logística com as transportadoras indicadas pelo cliente. Caso as amostras 

sejam enviadas pela empresa, o envio deverá ser cobrado ao cliente, sendo necessário que 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

118 
 

o Backoffice Comercial passe uma PI com código SE0093 (Prestação de serviços), com o 

valor equivalente à cotação de envio. 
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Resumo: 
Cada vez mais os incêndios em zonas antigas das nossas aldeias, vilas e cidades 

estão presentes no nosso quotidiano, transmitindo uma preocupação dos 

responsáveis, residentes e utilizadores destas áreas. Estes locais apresentam, 

nalguns casos, fatores como instalações elétricas deficientes, dificuldade no acesso 

a estas áreas por parte dos veículos de bombeiros, degradação e estruturas dos 

edifícios em madeira, que potenciam a deflagração e o desenvolvimento dos 

incêndios. Torna-se, assim, imperativo a verificação dos edifícios existentes 

relativamente ao cumprimento das exigências legais atuais no âmbito da segurança 

contra incêndios. O presente estudo pretende realizar a avaliação do risco de 

incêndio dos edifícios (amostra) públicos e habitacionais situados no núcleo antigo 

da vila da Moita através da aplicação do método GRETENER e ARICA. É 

pretendido avaliar as principais vulnerabilidades dos edifícios existentes no 

quarteirão em estudo e propor medidas para melhorar a segurança das pessoas que 

os utilizam quer seja para lazer, trabalhar ou morar, e melhorar a segurança contra 

incêndios dos edifícios para reduzir o risco de incêndio. É também intento de o 

estudo contribuir para, num futuro próximo, a realização de uma campanha de 

sensibilização aos proprietários dos edifícios, para o risco de incêndio existente 

(através de informação do estudo cedida a entidades responsáveis, nomeadamente 

o Serviço Municipal de Proteção da Moita), e que o estudo possa servir de 

ferramenta que permita apoiar o desenvolvimento de um plano de intervenção na 

amostra estudada (quarteirão) a realizar pela corporação de bombeiros da Moita. 

 

 

Palavras-chave: Avaliação do risco de incêndio, GRETENER, ARICA, Moita. 
 

Nota: Artigo não disponível/Paper not available 
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7. INTRODUÇÃO 

Em dezembro de 2020, existiam relatos de surtos, com elevado número de infetados, em organizações 
que reiteravam ter aplicado as medidas de proteção exigidas em contexto de pandemia COVID-19 
[Adaptado (Condeço, 2021)].  

Esta pesquisa teve como objetivo geral verificar a importância da gestão de riscos no combate à 
pandemia COVID-19, numa Instituição de Ensino Superior, em Portugal. Foi necessário analisar as 
medidas de controlo do risco implementadas pela organização e se estas diminuíram a incidência da 
COVID-19 na sua comunidade e registar as opiniões dos colaboradores e estudantes, relativamente às 
condições de segurança e higiene no trabalho, em contexto de pandemia COVID-19. 

Definiu-se a metodologia, identificando o instrumento de recolha de dados, a população alvo, o tipo 
de amostra utilizada no estudo e as ferramentas informáticas para o tratamento estatístico dos dados. 
Por último realizou-se a análise e discussão dos resultados obtidos, tendo por referência as políticas 
de gestão do risco e as orientações das autoridades de saúde. 

A relevância do tema desta pesquisa prende-se com o facto de demonstrar que uma correta gestão de 
riscos nos locais de trabalho, aumenta a resiliência das organizações, protegendo os seus objetivos e 
a segurança e saúde dos seus colaboradores em cenários críticos como o da pandemia COVID-19, em 
que o risco de propagação da doença é elevado entre a comunidade [Adaptado (Condeço, 2021)]. 

 

8. MÉTODOS 

Utilizou-se o inquérito por questionário (online) como método de recolha de dados. Foram realizados 
três inquéritos: um inquérito aplicado à entidade Instituição de Ensino Superior, e inquéritos aplicados 
a colaboradores (n=78) e estudantes (n=125), respetivamente.  Foram utilizadas fontes bibliográficas, 
com o principal destaque para norma NP ISSO 31000 de 2018, visto que as fases do processo de gestão 
de risco foram o ponto de partida para criar as dimensões dos inquéritos. 

Selecionaram-se as seguintes populações – alvo: 1 – Gestor de segurança e higiene no trabalho e/ou 
Responsável da organização de Ensino Superior (representando a organização); 2 -
Colaboradores/estudantes da mesma entidade. Convencionou-se que a amostra era não probabilística 
por acessibilidade ou conveniência, porque neste método os casos escolhidos são os mais facilmente 
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acessíveis, sendo mais rápido e fácil de ter acesso à informação necessária ao estudo [Adaptado 
(Serafim, 2007) e (Hill & Hill, 2016)]. 

 

9. RESULTADOS 

Através da análise dos resultados, verificou-se o cumprimento do processo de gestão do risco por parte 
da organização e que os colaboradores da organização demonstram conhecer as medidas de controlo 
do risco aplicadas como se pode ver pelos resultados obtidos no Gráfico 1.  

 

Gráfico 1 – Conhecimento dos trabalhadores sobre as medidas de proteção adotadas pela organização. 

Fonte: Elaborado pelos autores deste estudo (2022) 

 

Durante os 9 meses do estudo, foram reportados 219 casos de COVID-19 – que em termos 
comparativos corresponde a uma incidência média de 134 casos por 100 000 habitantes, valor baixo a 
moderado relativamente à incidência nacional entre novembro de 2020 e março de 2021 (acima dos 
240 e 480 casos por 100 000 habitantes), pelos resultados do trabalho “[Análise de Risco] 
Monitorização das linhas vermelhas para a COVID-19 – Relatório n.º 33” (DGS – INSA, 2021).  

 

10. CONCLUSÕES 

Concluiu-se que as medidas de controlo do risco foram essenciais para conter a propagação da COVID-
19, não havendo, à data da recolha de dados, registo de surtos da doença dentro da organização. E 
que a gestão do risco foi fundamental para combater a pandemia de COVID-19 neste local de trabalho 
e de estudo, diminuindo a incidência da COVID-19 entre os seus colaboradores e estudantes. 
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Resumo: 
Atualmente é essencial estarmos munidos do máximo de informação possível para 

que possamos decidir de forma certa e eficaz.  

Todos os segundos contam para que sejamos os primeiros a atingir os objetivos e 

metas pretendidas e saber responder às necessidades dos nossos clientes de forma 

rápida e eficiente.   

O aprovisionamento assume uma função primordial uma vez que abrange vários 

aspetos na relação entre a empresa e os fornecedores, sendo um pilar cada vez mais 

estratégico na organização.  

Para não termos constrangimentos nem entropias na cadeia do aprovisionamento, 

precisamos de saber, de forma “just in time”, qual o fornecedor ideal que 

corresponde às nossas expetativas e que cumpre de forma clara os requisitos da 

nossa organização. Sejam requisitos da SGQ (8.4), SGA (8.1) e/ou SGSST (8.1.4). 

Para isso precisamos de ter um aprovisionamento virado para o futuro que nos 

garanta padrões de consumo e de produção sustentáveis (ODS12). Assente na 

sustentabilidade da nossa empresa (ODS4,8,9) da nossa comunidade (ODS10,11) e 

do nosso planeta (ODS13,14,15).  

Iremos demonstrar como este tipo de aprovisionamento é fundamental para o 

sucesso de uma empresa e felicidade dos seus colaboradores. Algo que colocará as 

empresas na vanguarda do crescimento económico e que fará a diferença na vida 

das pessoas, da sociedade e preservação do planeta. 

 

Palavras-chave: Aprovisionamento; ODS; SGA; SGQ; SGSST  
 

 

Abstract: 
Currently, it is essential that we have as much information as possible so that we 

can decide correctly and effectively. 

Every second counts for us to be the first to achieve the desired objectives and goals 

and to know how to respond to our customers’ needs quickly and efficiently. 
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Procurement assumes a key role as it covers several aspects in the relationship 

between the company and the suppliers, being an increasingly strategic pillar in the 

organization. 

In order not to have constraints or entropies in the supply chain, we need to know, 

in a “just in time” way, which is the ideal supplier that corresponds to our 

expectations and that clearly meets the requirements of our organization. Are 

requirements of the QMS (8.4), EMS (8.1) and/or OHSMS (8.1.4). 

For that, we need to have a future-oriented supply that guarantees sustainable 

consumption and production patterns (SDG12). Based on the sustainability of our 

company (SDG4,8,9), our community (SDG10,11) and our planet (SDG13,14,15). 

We will demonstrate how this type of provisioning is fundamental to the success of 

a company and the happiness of its employees. Something that will put companies 

at the forefront of economic growth and that will make a difference in people’s 

lives, society and the preservation of the planet. 

 

 

Keywords: EMS; OHSMS; Provisioning; QMS; SDG 
 

 

 

1. Enquadramento 

O mundo evolui a uma velocidade e com uma rapidez vertiginosa. Todos os dias e a toda a 

hora o mundo está em constante mudança. Por isso é importante que estejamos sempre 

blindados com o máximo de informação para conseguirmos acompanhar e adaptarmo-nos às 

constantes alterações. É por isso que cada vez mais as organizações devem estar bem 

informadas e cientes de tudo o que se passa na sua envolvente. Para além disso, é fundamental 

que as organizações estejam bem estruturadas, com processos adequados e métodos de controlo 

bem definidos para que possam saber responder às mudanças e alterações de forma rápida e 

eficaz.  

Um dos principais processos de uma organização é o aprovisionamento uma vez que envolve 

uma série de procedimentos e relações entre uma organização e os seus fornecedores externos. 

Não só por ser o processo em que as empresas mais gastam as suas receitas, mas também por 

onde encontramos mais entropias e obstáculos até identificar o parceiro ideal de negócio. Não 

raramente esses entraves provocam atrasos nos prazos estabelecidos, alteração de valores e/ou 

até mesmo fracasso na realização do negócio. Por isso mesmo devemos eleger critérios e 

desenvolver, planear, implementar e monitorizar processos que nos permitam ter o controlo das 

aquisições em todos os domínios e, ao mesmo tempo, atingir os nossos objetivos de forma 

célere. 

Para conseguirmos obter a eficácia e eficiência desejadas, as organizações têm de ser 

rigorosas, metódicas e alcançar os seus padrões de qualidade. Só assim irão conseguir servir de 
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exemplo para os seus funcionários, fornecedores, clientes, e/ou mesmo para o mercado global, 

o que a torna uma organização de referência do seu negócio.  

 

2. Contexto Teórico 

2.1. O contributo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

A Agenda 2030 revela-se de uma importância extrema para o nosso futuro, da nossa 

comunidade e do nosso planeta. Isto é fruto de um trabalho desenvolvido por governos e 

cidadãos de todo o mundo para acabar com a pobreza e desigualdades, promover a prosperidade 

e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater as alterações climáticas, 

Para ajudar a auxiliar este caminho, a Organização das Nações Unidas lançou 17 objetivos 

para o desenvolvimento sustentável que vão de encontro àquilo que é definido e proposto nas 

Normas.  

Figura 14 – Agenda 2030 Fonte: www.ods.pt 

 

 

 

1. Pobreza Zero – Erradicar a pobreza em todas as suas formas e em toda a parte; 

2. Fome Zero – Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhor nutrição e 

promover a Agricultura sustentável. 

3. Saúde e Bem-Estar – Garantir Vidas Saudáveis e promover o bem-estar para todos; 

4. Educação de Qualidade – Garantir educação de qualidade inclusiva e equitativa e 

promover oportunidades de aprendizagem, para todos, ao longo da vida; 

5. Igualdade de Género – Alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres 

e raparigas; 

6. Água Potável e Saneamento – Garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da 

água e do saneamento para todos; 

7. Energias Renováveis e Acessíveis – Garantir o acesso da energia sustentável a preços 

acessíveis para todos; 

8. Trabalho Digno e Crescimento Económico – Promover um crescimento económico 

sustentado e inclusivo. Pleno emprego e trabalho digno para todos; 

http://www.ods.pt/
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9. Industria, Inovação e Infraestruturas – Construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 

10. Reduzir as Desigualdades – Reduzir a desigualdade dentro e entre países; 

11. Cidades e Comunidades Sustentáveis – Contruir cidades e estruturas inclusivas, 

seguras, resilientes e sustentáveis; 

12. Produção e Consumo Sustentáveis – Assegurar modelos de produção e consumo 

sustentáveis; 

13. Ação Climática – Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e 

os seus impactos; 

14. Proteger a Vida Marinha – Conservação e utilização dos oceanos, mares e recursos 

marinhos, garantindo o desenvolvimento sustentável; 

15. Proteger a Vida na Terra – Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos 

recursos terrestres, gerir de forma sustentável as florestas e combater a desertificação. 

Parar e reverter a degradação do solo e deter a perda de biodiversidade; 

16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes – Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para o desenvolvimento sustentável, garantir o acesso de todos à justiça e construir 

instituições eficazes, inclusivas e responsáveis; 

17. Parceiras para a Implementação dos Objetivos – Fortalecer os meios de 

implementação e revitalização do Acordo Global para o desenvolvimento sustentável 

– Agenda 2030; 

Perante estes impulsos para a concretização da Agenda 2030, Portugal, de acordo com as 

prioridades nacionais, definiu como ODS estratégicos nacionais a Educação de Qualidade (4), 

a Indústria, Inovação e Infraestruturas (9), a Redução das Desigualdades (10), a Ação Climática 

(13) e a Proteção da Vida Marinha (14). 

2.2. O aprovisionamento nos sistemas de Gestão Qualidade 

Ambiente e Segurança e Saúde no Trabalho 

As organizações para estarem na linha da frente do crescimento sustentável precisam de ter 

requisitos, processos e métodos bem definidos e exequíveis, e simultaneamente serem flexíveis e 

exigentes com elas mesmas para que estejam em constante melhoria. Ou seja, as organizações para 

serem de excelência têm de ser certificadas seguindo assim as “guidelines” das Normas Internacionais. 

As Normas Internacionais ISSO, particularmente as de Sistemas de Gestão, foram criadas mesmo com 

o intuito de alavancar as empresas para a excelência dando essas garantias aos seus clientes/ parceiros. 

Vamo-nos centrar nos processos de aprovisionamento das Normas mais utilizadas no mundo: a NP EN 

ISSO 9001:2015 – Sistema de Gestão da Qualidade; NP EN ISSO 14001:2015 – Sistema de Gestão 

Ambiental; NP EN ISSO 45001:2018 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.     

Se verificarmos a NP EN ISSO 9001:2015, na subcláusula 8.4 (controlo de processos, produtos e 

serviços de fornecedores externos) esta diz-nos que:  a organização deve assegurar a adequação 

dos seus requisitos, comunicar esses mesmos requisitos aos fornecedores externos e aplicar 

critérios de avaliação, seleção, monitorização, e reavaliação de modo a que esses mesmos 

requisitos sejam cumpridos e não afetem de forma consistente os seus clientes.  
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Ou seja a organização deve estabelecer o controlo adequado a aplicar a processos, 

produtos e serviços de fornecedores externos para assegurar que o processo, o produto e o 

serviço estejam conformes com os requisitos estabelecidos. Esta definição de controlo deve 

suportar-se no pensamento baseado no risco.  

Também na NP EN ISSO 14001:2015, na subcláusula 8.1 (planeamento de controlo 

operacional) verificamos que para que:  

a organização esteja em coerência com a perspetiva do ciclo de vida esta deve determinar os 

seus requisitos ambientais para compra de produtos e serviços, 128abelled-los aos seus 

fornecedores externos e subcontratados e considerar a necessidade de fornecer informação 

sobre potenciais impactes ambientais significativos associados ao seu transporte ou entrega, 

à sua utilização, ao seu tratamento de fim-de-vida e ao seu destino final. Assim os processos a 

considerar para efeito de controlo são os processos da organização na medida apropriada 

para alcançar os resultados pretendidos.  

Neste sentido a organização deve identificar os aspetos a melhorar nos produtos e serviços de maneira 

a evitar a necessidade de controlos desnecessários. Resumidamente a Norma requer processos, contudo, 

mantém o requisito da organização estabelecer a informação documentada necessária para assegurar 

que os processos decorrem de acordo com o planeado.  

Já na NP EN ISSO 45001:2019, é referido que: 

 a organização deve estabelecer, implementar e manter um(uns) processo(s) para controlo na 

aquisição de produtos e serviços de modo assegurar a sua conformidade com o seu sistema de 

gestão de segurança e saúde ocupacional.  

Para além disso a organização deve identificar os perigos e apreciar e controlar os riscos sejam eles 

decorrentes de atividades e prestadores de serviços que têm impacto na organização, atividades e 

operadores da organização que têm impacto sobre os trabalhadores dos prestadores de serviços ou 

atividades e operações dos prestadores de serviços que têm impacto sobre as outras partes interessadas 

no local de trabalho. Isto é a organização deve assegurar que a responsabilidade pelo risco seja mantida 

pela gestão em vez de ser delegada aos subcontratados ou prestadores de serviços. 

Verificamos que constantemente nas Normas determinados requisitos que conduzem à 

implementação de processos que permitam à organização reduzir os seus custos, melhorar a reputação 

da sua marca e desenvolver de forma sustentável relações fortes, confiáveis e duradouras com os seus 

fornecedores. Permitem assim que as organizações estejam em contante melhoramento dos seus 

processos para que possam ter um controlo total em toda a cadeia do produto ou serviço tornando-as 

mais eficientes e eficazes. Ao mesmo tempo permite que possam estar sempre na vanguarda do 

crescimento económico e criar uma relação de simbiose com todas as suas partes interessadas. Em suma 

permite que as organizações evoluam e se desenvolvam de forma sustentável. 

2.3. O alinhamento das ISSO de SGQAS com os ODS 
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Assim é fundamental termos os ODS alinhados com os requisitos das normas para conseguirmos 

cumprir os objetivos e atingir as metas pretendidas com a eficácia e eficiência. Não se pode continuar a 

colocar em risco a sustentabilidade e a comprometer a capacidade das necessidades das gerações futuras. 

Devemos começar a atuar de forma colaborativa. 

Além disso se verificarmos os ODS e as três Normas ISSO acima referidas apercebemo-nos que há 

uma relação direta entre eles. Assim podemos destacar os seguintes objetivos de desenvolvimento 

sustentável nas Normas: 

ISSO 9001:2015 

• Indústria, Inovação e Infraestruturas (9); 

• Produção e Consumo Sustentáveis (12); 

ISSO 14001:2015 

• Educação de Qualidade (4); 

• Trabalho Digno e Crescimento Económico (8); 

• Indústria, Inovação e Infraestruturas (9); 

• Produção e Consumo Sustentáveis (12); 

• Ação Climática (13); 

• Proteger a Vida Marinha (14); 

• Proteger a Vida Terrestre (15); 

ISSO 45001:2019 

• Trabalho Digno e Crescimento Económico (8); 

• Indústria, Inovação e Infraestruturas (9); 

• Reduzir as Desigualdades (10); 

• Cidades e Comunidades Sustentáveis (11); 

As empresas são as peças-chave para transformar estes desafios em oportunidades de negócio pois 

são elas que possuem o grande potencial de transformação da sociedade. Não só pelo poder económico 

mas também pela influência que têm não só nos seus colaboradores e partes interessadas mas em todo 

o meio envolvente. 

As empresas podem beneficiar com a utilização dos ODS através de futuras oportunidades de 

negócio, em mercados de crescimento e que poderão beneficiar soluções inovadoras. Aumentar o valor 

da sustentabilidade corporativa através dos incentivos económicos a uma maior eficiente utilização de 

recursos e da internalização das externalidades. Permite ainda fortalecer as relações com 

os stakeholders e acompanhar o ritmo do desenvolvimento das políticas públicas, antecipando a gestão 

de riscos legais e de reputação. Para além disso são um grande motor para estabilizar sociedades e 

mercados, salvaguardando o sucesso dos negócios em sociedades pujantes, com mercados 

regulamentados, sistemas financeiros transparentes e instituições não corruptas e eficientemente geridas. 
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3. Desenvolvimento 

3.1  Aprovisionamento Sustentável  

Tal como é referido nos objetivos de desenvolvimento sustentável o presente e o futuro já passam 

por termos uma economia competitiva e sustentável. Isso só acontece se fizermos um aproveitamento 

eficiente dos recursos que dispomos, tirando partido dos avanços científicos para uma produção de todos 

os produtos que contribuem para a nossa qualidade de vida respeitando a natureza. 

A propósito disto destacamos dois ODS.  

Primeiramente o da Industria, Inovação e Infraestruturas que tem como objetivo a construção de 

infraestruturas resilientes, promovendo a industrialização inclusiva e sustentável e fomentando a 

inovação. Também as normas apoiam a industrialização sustentável, através de especificações 

acordadas internacionalmente que atendem à qualidade, segurança e aos requisitos de sustentabilidade. 

Na indústria, oferecem confiança aos investidores e consumidores, criando um ambiente favorável onde 

os produtos e serviços podem florescer.  

Depois temos de destacar a Produção e Consumo Sustentáveis de modo a assegurar modelos de 

produção e consumo sustentáveis. De forma a promover práticas de compras sustentáveis e integrar 

informação sobre sustentabilidade nos relatórios de atividade. As Normas contribuem diretamente para 

a produção e consumo sustentável uma vez que permite ajudar a reduzir o impacto no nosso meio 

ambiente, incentivar decisões de compras responsáveis e promoção no uso de fontes de energias 

renováveis. 

É por isso que cada vez é mais importante falarmos em aprovisionamento sustentável. 

Mas para isso é preciso unir os todos os colaboradores de uma organização em torno do 

desenvolvimento sustentável. É preciso saber incutir o espirito de responsabilidade ambiental nos 

empregados. Saber formá-los para que possam estar conscientes dos benefícios ambientais, sociais e 

económicos para a organização. Todos os empregados estão envolvidos na cadeia de fornecimento 

sustentável, desde a compra de novos produtos ou serviços até à gestão de resíduos. Ao estarem 

conscientes, também se sentirão mais envolvidos e motivados para tomar medidas certas.  

Para alcançar estes objetivos, devem ser postos em prática procedimentos e processos adequados. 

Isto exige que todo o contexto da organização, quer interno quer externo, trabalhadores e fornecedores, 

compreendam a importância destas diretrizes na cadeia de abastecimento sustentável.  

Ora a questão do aprovisionamento sustentável trouxe um valor comum entre as empresas e os seus 

fornecedores: a implementação da política de ISSO. Para isto foi criada a ISSO 20400 – Compras 

Sustentáveis com o objetivo de reforçar o desempenho social, ético e ambiental de todas as partes. Os 

critérios de preços e prazos de entrega do produto ou serviço já não são suficientes. Por isso é necessário 

saber selecionar os fornecedores que nos garantam a fiabilidade da cadeia de fornecimento sustentável.  

Nesse sentido é preciso fazer um planeamento cuidadoso de cada etapa que nos ajude a rapidamente 

identificar qualquer lacuna que possa existir na cadeia. Os riscos internos em áreas como TI, recursos 
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humanos e gestão de projetos são fáceis de identificar. No entanto, os riscos com o fornecedor são os 

mais difíceis de antecipar. A fim de assegurar uma cadeia de fornecimento sustentável, é necessário 

assegurar que os fornecedores cumpram com a política de responsabilidade social adequada. Muitas 

empresas, hoje em dia, já não estabelecem relações com fornecedores que não lhes garantam que 

cumprem uma conduta de ética e profissional em que assente em princípios como o respeito pelos 

Direitos Humanos, Condições Laborais, proteção das pessoas e ambiente, transparência, integridade, 

entre outros… 

Para além disso, a integração de KPI’s em matérias de aprovisionamento, específicos e mensuráveis 

ajuda as empresas a monitorizar o seu desempenho em termos de sustentabilidade. Cada organização 

deverá selecionar e ajustar os indicadores que deverão ser considerados como necessários ou 

apropriados à sua própria realidade. Um dos exemplos disso, e a título meramente indicativo, é através 

da ISSO 14031 – Desempenho Ambiental que inclui indicadores de condição ambiental, indicadores de 

desempenho de gestão e indicadores de desempenho operacional.  

Como se pode verificar, a cadeia de abastecimento sustentável é um trabalho de equipa mas que dá 

às empresas uma vantagem económica inacreditável. Não é um trabalho fácil mas se não queremos 

perder o comboio da competitividade, inovação e sustentabilidade devemos começar esse trabalho já. 

Porque o futuro é agora! 

 

3.2  A digitalização alinhada com o aprovisionamento sustentável 

O futuro também pauta pela simplicidade, desburocratização dos processos e igualdade na 

competitividade das empresas. 

E sendo o aprovisionamento um dos departamentos mais importantes de uma organização é essencial 

que consigamos facilitar e otimizar o seu “modus operandi”.  

É aqui que é o início de toda a cadeia da organização e por isso é imperativo que seja por aqui que 

tenhamos de começar para termos uma organização com sucesso e projetada para um futuro melhor e 

sustentável.   

Assim, e depois de tudo o que foi dito anteriormente, é crucial que possamos unir estes três pilares 

para que tenhamos uma organização completamente projetada para a inovação, o crescimento e o 

desenvolvimento sustentável nas organizações. Isto é, que possamos ligar as Normas ISSO, os objetivos 

de desenvolvimento sustentável e o aprovisionamento sustentável. 

Para isso temos de ter algo que nos permita fazer tudo de uma maneira simples, rápida e eficiente. 

Que de uma forma prática consigamos suprimir as nossas necessidades e evitar entropias na cadeia de 

abastecimento e constrangimentos nos prazos estabelecidos. Ao mesmo tempo que também nos permite 

manter o nosso foco da sustentabilidade, do crescimento e da inovação da organização. 

Ao longo dos últimos anos temos assistido a um crescendo no que respeita à preocupação dos 

gestores e líderes para uma alteração e melhoramento na parte do aprovisionamento. Então depois do 
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início da pandemia Covid-19 essa necessidade de alteração e adaptação a uma nova realidade tornou-se 

gritante.  

Mesmo a União Europeia veio falar sobre esta necessidade de criar um plano ação para proteger as 

cadeias de abastecimentos e diminuir a sua dependência através de um uso mais eficiente dos recursos, 

dos produtos sustentáveis e inovação.  

Necessitamos de criar abordagens estratégicas, parcerias mais estreitas e até mesmo criar uma 

cooperação com os parceiros associada ao aprovisionamento sustentável. O facto de termos uma elevada 

concentração da oferta em países com baixos níveis de normas sociais e ambientais acarreta não só um 

elevado risco de segurança não só na possibilidade de escassez, como também exacerbar os problemas 

sociais e ambientais. Devemos privilegiar acordos internacionais que visem um elevado grau de 

transparência das cadeias comerciais e de abastecimento.  

A crise sanitária evidenciou a proporção significativa de dependência de produtos, componentes ou 

serviços de determinadas fontes de aprovisionamento. É preciso criar alternativas e outras fontes de 

aprovisionamento. Por isso a questão da realocação deve tornar-se crucial no curto prazo para reduzir 

os riscos do aprovisionamento. Um conceito que cada vez é mais falado é o “multisourcing”. Ou seja 

trabalhamos com vários fornecedores em vez de termos tudo concentrado num único. 

O aprovisionamento deve ser ágil, adaptável e equipado com todas as ferramentas essenciais. Isto é 

devemos gerir os sistemas de aprovisionamento da melhor maneira possível e ser capaz de realizar 

implementações rápidas.  

Com a crise, mudanças profundas devem ocorrer, tanto no comportamento do consumidor como na 

gestão de aprovisionamentos por parte das empresas. Para o conseguir da melhor forma possível, a 

digitalização de processos, a reavaliação dos sistemas de aprovisionamento existentes e a capacidade de 

se adaptar a novos padrões de consumo já são ativos essenciais. 

Fornecedores como parceiros do negócio 

A maior importância dos aprovisionamentos numa organização 

Compras sustentáveis 

Ferramentas de suporte para a assegurar a eficácia e a eficiência dos processos. 

 

4. Proposta de ferramenta gestão dos aprovisionamentos 

Perante tudo o que foi anteriormente referido, podemos afirmar que hoje em dia já se começa a falar 

cada vez mais de cada um destes pilares mas de forma separada e desgarrada. O que por vezes nos leva 

a focar num ou noutro tema acabando por deixar outro para trás. 

É por isto que se torna essencial criar uma ferramenta digital com uma estrutura harmonizada e 

robusta que, de forma natural, nos projete para um cenário onde conseguimos manter o foco nestes três 

pilares fundamentais: Normas ISSO, os ODS e o aprovisionamento sustentável. Mas ao mesmo tempo 

que seja simples e de fácil interpretação para todos. Para que todos falem a mesma linguagem.  
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Por outro lado, o facto de termos uma linguagem universal irá permitir, tal como é referido nos ODS, 

reduzir as desigualdades dentro e entre países. Isto porque ao apresentarmos uma forma transversal de 

comunicação permite quebrar as barreiras técnicas, promove a inovação e nivela o campo de ação para 

as organizações de todos os tipos, que aspirem competir em mercados nacionais e internacionais.  

Isto será o futuro das organizações e da nossa sociedade. 

As constantes transformações do mercado e no comportamento das pessoas exigem que as empresas 

se reinventem, adotando novas tecnologias e estratégias.   

Temos de ter ferramentas e materiais que nos permitam minimizar as burocracias do dia-a-dia e que 

nos facilitem tempo para atingir os objetivos pretendidos o mais rápido possível.  

O tempo cada vez mais é um bem precioso e as organizações e os seus líderes têm de saber aproveitar 

isso ao máximo. 

É por isso que os grandes desafios e objetivos dos líderes do futuro é a capacidade de se adaptar às 

mudanças. Ou seja de darem primazia aos processos, ao planeamento com o foco a médio-longo prazo 

e de potencial e mudança.  

Acabam por ser uma mistura de processos e tarefas automatizadas aliadas a uma gestão criativa, 

inovadora e flexível. Conseguem fazer com que a transformação digital traga mais humanização para as 

organizações. 

Estas ferramentas e tecnologias anteriormente referidas trazem inúmeras vantagens para os líderes e 

os seus colaboradores, tais como: melhorar a vida das pessoas; facilitar o seu trabalho diário (o acesso 

à informação, otimizar o tempo). Ao mesmo tempo permite que todos possam ter liberdade e qualidade 

de vida, possam ter a sua autonomia no trabalho e trabalhar em qualquer parte do mundo. 

Isto permite que as organizações tenham uma forte cultura organizacional instalada. Projeta as 

empresas para a vanguarda do crescimento económico e da produtividade e, simultaneamente, constrói 

prazer e felicidade nos seus colaboradores.  

Esta humanização irá alavancar e provocar um impacto brutal na rentabilidade das empresas, nas 

sociedades e no planeta.  

Este é um propósito que não é sobre o líder ou uma pessoa individual mas sim sobre o sucesso e 

impacto que tem em toda a organização. 

 

5. Trabalhos Futuros 

E como o futuro começa hoje, neste momento já está a ser desenhado um protótipo desta ferramenta 

de gestão que irá mudar por completo a forma como trabalham os aprovisionamentos.  

Será uma ferramenta digital que irá facilitar as organizações e a forma de trabalho dos seus 

colaboradores. Por um lado irá permitir que todas as organizações possam atingir os seus objetivos e 

metas de forma rápida e eficiente. Permitindo assim que as organizações possam poupar dinheiro e 

recursos. Por outro lado também iremos ajudar os colaboradores no seu trabalho do dia-a-dia. Isto 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

134 
 

porque através desta ferramenta irão conseguir cumprir com os objetivos de forma eficaz, rápida e 

segura.  

O passo seguinte será o de testar a ferramenta em algumas organizações para verificar a sua 

preponderância e eficiência. Para além disso também será importante para verificar melhorias a fazer. 

O objetivo será no final ter uma ferramenta que seja imprescindível a todas as organizações e os seus 

colaboradores. Desde a pequena empresa até às grandes organizações e os seus trabalhadores.  

Queremos com isto contribuir para o sucesso das organizações e para a felicidade de todos os 

trabalhadores. E ao mesmo tempo promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável garantindo o acesso a tudo e a todos de forma transversal, segura e universal.  

 

Abreviaturas 

1. SGQ – Sistema Gestão da Qualidade 

2. SGA – Sistema Gestão de Ambiente 

3. SGSST – Sistema Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 

4. ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

5. QMS – Quality Management System 

6. SDG – Sustainable Development Goals 

7. ISSO – Environment Management System 

8. OHSMS – Occupational Health and Safety Management System 

9. ISSO – Responsabilidade Social das Empresas 

10. KPI – Key Performance Indicator 

11. SGQAS – Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiental e Segurança 
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Abstract: 
The Sustainable Development Goals (SDGs) as a global sustainable development 

agenda provide guidance on what sustainable trends are relevant to the financial 

community. 

Investors have responded by integrating Environmental, Social and Governance 

(ESG) factors into their decisions – Socially Responsible Investing (SRI) – 

improving performance in this area through active ownership and availability of 

assets for thematic investments. According to the Global Sustainable Investment 

Alliance (GSIA)1, at the beginning of 2020 the value of sustainable investments in 

the main global financial markets was 35.3 billion dollars, representing 36% of all 

assets managed across the world. 

It is important to establish a common language to identify green investment 

opportunities and measure the growth and performance associated with these 

businesses. The European Union (EU) sustainability taxonomy is considered the 

backbone of the European Commission’s green finance package. Its objective is to 

develop a robust classification system to identify and catalog investment 

opportunities that significantly contribute to environmental objectives, minimizing 

negative impacts in all areas, including social ones. In this way, investors are 

expected to redirect capital flows towards green investments in order to achieve 

sustainable and inclusive growth. 

However, there are several challenges that arise: 

-standardization and parameterization of the way of reporting sustainable practices 

led to the development of an international reporting method (Global Reporting 

Initiative); 

-provide investors with information on the environmental performance of their 

assets and economic activities; 

-avoid greenwashing practices in which financial products are 136abelled as 

“green” or “ecological”, despite the lack of credentials and truly sustainable impact; 

-consider sustainability as a driver of economic profitability to the detriment of the 

predominance of the reputational aspect of companies. 

Companies will have to increasingly improve their transparency on issues related 

to the SDGs. Attention will focus on cases where the information is linked to 

financial materiality, so standardization and legislative/regulatory initiatives will 

continue to define requirements for companies to improve their disclosures and the 

management of their social and environmental impact. 

The theme based on concepts associated with sustainability, brings with it 

discussion and reflection with society, but, above all, opens space for the adoption 

of policies and measures that meet current concerns. This qualitative and 

 
1 Global Sustainable Investment Review 2020, Global Sustainable Investment Alliance (GSIA). 
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descriptive article aims to contribute by analyzing the interdependence between the 

SDGs and responsible investment through the creation of normative references that 

promote the integration of sustainability considerations ESG practices in decision-

making institutional investment decisions and financial management, seeking to 

align the global financial system with the Sustainable Development Goals. 

 

Keywords: ESG, SDGs, Sustainability, SRI. 

 

1. Introduction 
 

In recent years there has been a growing evolution of socially responsible investment funds 

(SRIF), an expression used in the USA and in most European countries, or of ethical funds, the 

name used in the United Kingdom, Canada and Australia. SRIFs differ from conventional funds 

in that the investment decisions taken by managers, in addition to being based on financial 

criteria (mainly risk and return), are also based on social, religious, environmental or corporate 

governance criteria.  

The sharp growth of society’s social, ethical or environmental concerns motivates investors 

to seek to invest not only on the basis of financial criteria but also on the basis of their personal 

values. In this context, SRIFs have acquired great importance in financial markets worldwide. 

According to Morningstar (2011), a socially responsible fund is one that meets moral as well 

as financial criteria in the selection of assets in its portfolio or portfolio. The term is commonly 

used to refer to funds that actively seek to invest in companies that are considered ethical. On 

this level, the ethical fund is equally a fund that has moral as well as financial criteria in the 

selection of assets in its portfolio or portfolio. Sometimes it refers to funds that screen shares 

based on negative criteria, for example, companies producing alcohol or weapons may be 

excluded. 

Investments environmental, social and governance (ESG) 

The ESG concept integrates the most relevant non-financial dimensions of a company: 

environmental (Environmental), social (Social) and Governance. It is a strategic and analytical 

approach widely used by analysts and institutional investors to assess sustainability 

performance. 

The introduction of ESG factors in the decisions of companies and investors, together with 

the economic-financial factor, seeks to contribute to reducing financial risks, preserving the 

market and enhancing financial returns and business and market development. Society and 
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Stakeholders increasingly demand information about the way companies manage 

sustainability-related issues. Bloomberg estimates that by 2025 there will be 50 billion dollars 

invested in sustainable products 

Taking as a reference the S&P Dow Jones Indices ESG2 criteria for each of those 

dimensions: 

Environmental 

Environmental criteria analyze a business’s contribution and performance in relation to 

environmental challenges such as greenhouse gas emissions, protecting biodiversity, water 

resources or deforestation. Metrics are used to assess the environmental impacts of companies 

and their efforts to reduce them. 

Social 

Social criteria assess the relationship of companies with their environment – workers, local 

communities and citizens – considering aspects such as employment, health, safety, diversity, 

etc. This criterion largely reflects the company’s corporate values and strengthens the bonds 

established with the surrounding communities. 

Corporate governance 

It refers to the system of policies and practices under which a company is managed and 

controlled, covering issues of transparency, independence of governing structure, shareholder 

rights, combating corruption, and organization of the governance model with a view to 

achieving objectives long-term, among others. 

 

Socially Responsible Investment (SRI) 

Socially responsible investment funds (SRI), also known as ethical funds, are distinguished 

from the others by including environmental, social and corporate governance variables in their 

investment options. SRI can be defined as a strategy of investment that overweight the 

environmental, social and governance criteria in the process of study, analysis and selection of 

 
2 S&P Dow Jones Indices ESG is an indicator of the financial performance of leading companies in sustainability at a global 

level, consolidated as one of the most important sustainability indices in the world. 
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values of an investment portfolio. Within the three criteria, the environmental aspects are the 

ones that have received the most attention by part of investors and regulators. 

Environmental factors: the degree and acceleration of the deterioration of the planet is a matter 

of global concern. Since the catastrophes produced in the seventies, mainly by the oil, mining 

and chemical industries, environmental risks have formed part of the evaluation of companies. 

These risks refer to the possibility that, naturally or by human action, damage to the 

environment may occur. For example, an oil spill. But it has been with the creation of the 

scientific consensus around the climate that environmental factors have been part of the 

conversations of the boards of directors. 

The dominant global production model during the last century, based on energy produced 

with fossil fuels, has shown to have as a collateral impact an increase in the average temperature 

of the planet with serious consequences on our way of life and significant associated risks. 

Since Nicholas Stern published one of the first analyzes of the economic impact of climate 

change in 2005, estimating the cost of inaction at 5% of global GDP, many studies have been 

published, giving dimension to a very substantive risk for the world economy. 

Climate risks are considered from two points of view: 

• Physical risks: They refer to the impacts of climate change that can damage properties or 

assets. For example, extreme weather events such as floods or storms that can damage property 

or disrupt business. In the longer term, they can even affect production capacity. 

• Transition risks: These are risks arising from changes in policies, responsibilities, market 

preferences or changes in technology to move towards a green economy. This transition may 

lead to changes in asset valuations. For example, the loss of value of assets based on fossil fuels. 

Given the dimension of the risk, and also taking into account what the scientific community 

plans so that the increase in the average temperature of the planet materializes, there are many 

reactions and action commitments by the public authorities to try to reverse the current trend. 

The necessary change goes beyond this mere neutrality, as, for example, has been recognized 

by the European Union, which, in its ambitious package of measures included under the EU 

Green Deal, aims to change the economic and social model, allocating 37% of the community 

budget in the coming years to projects and investments classified as sustainable in accordance 

with the EU Taxonomy Regulation. 
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2) The social perspective: in order to correct some of the inertia that the market economy 

has been creating in recent decades, from the perspective of sustainability, increasing attention 

has been paid to aspects such as diversity and gender, human rights, data protection, or labor 

standards. Additionally, companies have come to give much greater importance to caring for 

their relationship with all the stakeholders around them, not only with shareholders, but also 

with customers, employees, communities, suppliers, etc. There seems to be a certain consensus 

on the fact that the common factor in the origin of social problems is associated with the 

phenomenon of inequality that the capitalist system, technological development and 

globalization have generated in different areas. At the global level, ambitious targets have been 

set to reduce these inequalities. Moreover, the concept of “inclusive growth” is becoming a 

desired objective by multilateral institutions and public policy managers at the global level. 

If the 2008 financial crisis increased the focus on some of these problems, the crisis caused 

by Covid-19 has catalyzed solidarity movements and further accelerated concern for social 

issues, which has been reflected in the incipient market for new investment instruments, such 

as social impact bonds, which allow the financing of activities exclusively guided by social 

purposes that seek commitments of additional social benefits and tangible positive impacts. 

3) Governance: the third pillar that makes up the concept of traditional sustainability in 

investment refers to the corporate governance of companies. On a theoretical level, it is 

described by the agency problem and the fiduciary duty, in which the managers (agent) have to 

make decisions on behalf of the interest of the shareholders (principal), which can generate 

different situations of conflict of interest. Additionally, various cases of fraud or irresponsible 

actions by managers have increased the scrutiny of company management by shareholders and 

other interest groups. Thus, the concept of investment activism has been emerging, as a strategy 

in which the investor participates through the governing bodies and by other means, with the 

aim of improving the governance of a company and generating value as a result of it. 

With the aim of minimizing conflicts of interest and increasing transparency in actions, good 

corporate governance practices have been articulated, which seek to define the set of processes, 

policies and relationships by which companies are controlled and managed. 

The EU is committed to achieving climate neutrality by 2050, fulfilling its commitments 

under the international Paris Agreement. Achieving this objective will require a transformation 

of European society and the economy that will have to be fair, cost-effective and socially 

balanced. The European Green Deal launched by the Commission in December 2019 is the 
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EU’s strategy to reach its climate target by 2050. The legislative package called “Target 55” 

consists of a set of proposals aimed at reviewing legislation related to climate, energy and 

transport and to create new legislative initiatives to align EU legislation with its climate 

objectives. 

Non-financial information reporting template 

The growing awareness of society and stakeholders on environmental and social issues has 

resulted in the need for companies to improve the transparency and comparability of the 

information disclosed (Kolk & Van Tulder 2010). In this way, companies focused their 

attention on long-term viability and sustainability (Adams & Simnett, 2011) and began to 

disclose the impact of their activities on the environment through reports that contain non-

financial information, with the purpose of the economic dimension, social and environmental. 

In this context, sustainability reports compile a set of information with a view to identifying, 

evaluating and disseminating sustainable practices. Therefore, these reports allow a balance 

between the expectations of stakeholders and the need for credible information, demonstrating 

the sustainable performance of organizations. 

Sustainability reports must be reliable, credible, cohesive and comparable, in order to satisfy 

the needs of stakeholders (Kilic et al., 2015). However, it is advisable for companies to use 

reporting standards, namely from the Global Reporting Initiative (GRI), to increase the 

credibility of sustainability reports (Dawkins, 2005). 

The main sustainability reporting models are the Global Reporting Initiative (GRI), 

International Integrated Reporting Council (IIRC) Framework and Sustainability Accounting 

Standards Board (SASB) Guidelines. 

 

The credibility of sustainability reports is regulated by several international standards that 

are used as a basis for performing audit procedures on non-financial information, namely 

AA1000AS, ISAE 3000, ISO 26000 and GRI (PWC, 2013). These standards are guidelines for 

fundamental principles and procedures and are intended to guarantee that the information 

disclosed in the reports is reliable and that a reliable conclusion can be drawn about the content. 

Thus, the disclosure of non-financial information requires certification of its quality and 

veracity, in order to guarantee the reliability and transparency of the principles, practices and 

performance of the companies. In addition, companies use external entities to verify the non-

financial information disclosed, in order to increase the reliability and credibility of the reports 
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(Junior et al. 2013; De Beelde and Tuybens 2013) and, consequently, increase the quality of the 

reports. Of CSR/sustainability (Boiral et al. 2018; Gürtürk and Hahn 2016). 

 

Global Reporting Initiative (GRI) 

The Global Reporting Initiative is an international non-profit organization created in 1997 

that pioneered the development of a Sustainable Reporting framework with a set of 

environmental, social and economic indicators. The GRI guidelines – called G4 – in the 

preparation of reports help to identify the impacts of the organization’s operations on the 

environment, economy and civil society. The objective is to point out reliable, relevant and 

standardized information so that your company can assess opportunities and risks based on 

these impacts and make more informed decisions on the subject. 

The fourth and most current version of the guidelines is from 2013 and compared to previous 

versions, the G4 has materiality as the main criterion for its implementation. The emphasis on 

materiality encourages organizations to provide information that is critical to their business and 

stakeholders. In this way, G4 allows the preparation of reports that focus on relevant impacts 

for organizations and society, that is, strategic, focused, credible documents, meeting the needs 

of its stakeholders and its value creation process.  

 

CMVM non-financial information reporting model 

The Securities Market Commission (CMVM) published in February 2021 a standardized 

reporting model for non-financial information. The objective is to standardize the dissemination 

of information related to environmental, social and corporate governance issues, in order to 

facilitate the analysis and comparison of these issues. The report model is voluntary, although 

“the CMVM advises its use, so that the information available to investors is as standardized 

and comparable as possible”. 

The model is divided into two parts, part I - information about the policies adopted – and 

part II – information about the standards/guidelines followed. The CMVM suggests that issuing 

companies begin by making an introduction, followed by a description of the company’s 

business model, as well as the main risk factors and key indicators for the activity. After this 

description of the activity, the issuer must list the implemented environmental, social and 

policies related to workers and gender equality and non-discrimination, human rights and the 
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fight against corruption and attempted bribery. Through this systematization, investors will be 

able to know where to find the information they are looking for and compare what a particular 

company is doing in relation to one of these topics with other companies in the market. 

 

2. International Standards 

AA1000AS (2008) Standard 

The AA1000AS (2008) is an internationally recognized and free access standard that 

provides the necessary requirements to carry out a sustainability assurance. The sustainability 

assurance, according to the Norm, evaluates and provides conclusions on: 

• The nature and compliance with the AA1000 Account Ability Principles, and when applicable 

• The quality of the information disclosed on the performance in sustainability. 

In principle, the standard is designed to be used by providers and professionals of sustainability 

assurance. This standard can also be useful for those who prepare reports and seek assurance 

of compliance with this standard, as well as for users of sustainability assurance reports and 

other agents in charge of the elaboration of standards. 

 

ISAE 3000 Standard 

This standard known as the International Standard on Assurance Engagements “ISAE 3000 

– Assurance Engagements Other than Audits or Simplified Examinations of Historical 

Financial Information” issued by the International Auditing and Assurance Standards Board of 

the International Federation of Accountants requires auditors to plan and perform the limited 

assurance engagement with the objective of obtaining a limited degree of assurance as to 

whether the sustainability information associated with GRI Standards indicators is free from 

materially material misstatement. 

 

ISO 26000 Standard 

Known for the international standard on social responsibility, it provides guidance on 

principles and themes underlying social responsibility. ISO 26000 is not a management system 

and is not certifiable, however, it is designed for all types of organizations, regardless of size 
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or location. It is a reference document for companies seeking to integrate corporate social 

responsibility. The central themes of social responsibility addressed by the standard are 

organizational, human rights, employee practices, environment, fair operating practices, 

consumer issues and community involvement and development. 

 

Draft international standard ISO 32210 ″Sustainable Finance – Principles and 

Guidelines“ 

Sustainable financing principles are key elements of the standard. The Standard’s draft 

outlines how key sustainability parameters, including ESGs factors, can be integrated into 

organizations key business strategies. 

The application of the principles and guidelines provided for in the standard will support the 

adaptation or reinforcement of existing procedures, so that the integration of sustainability is 

more efficient, effective and consistent. Successful sustainability mainstreaming is supported 

by the commitment and cooperation of many internal and external stakeholders, including but 

not limited to those responsible for: 

• Defining and monitoring progress against strategic objectives. 

• Development of new products and services. 

• Ensuring compliance with legislation. 

• Approval of investments and monitoring of investment portfolios. 

 

The standard is designed so that organizations can apply the principles and guidelines to the 

extent applicable, considering the size, activities and capabilities of the organization. The 

standard’s model is developed to promote transparency so that the organization’s stakeholders 

can monitor its progress and performance on the assumption that organizations align their 

business strategy and activities with the sustainability objectives defined for the organization 

and for the its stakeholders. 

 

European Standards on Sustainable Finance 

European Commission: “Action Plan: Financing sustainable growth”, published on March 

8, 2018, and a New Sustainable Finance Strategy, adopted on July 6, 2021. 

Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 

amending Directive 2013/34/EU as regards the disclosure of non-financial and diversity 
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information by certain large companies and groups – also called the Non-Financial Reporting 

Directive (NFRD) – was transposed into the Portuguese legal system by Decree-Law no. 

89/2017, of July 28, applying to annual periods beginning on January 1, 2017. 

Shareholder rights: Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council 

of 17 May 2017 amending Directive 2007/36/EC with regard to incentives for long-term 

shareholder involvement (Shareholders’ Directive II), reinforcing certain rights of shareholders 

and seeking to encourage their involvement in the management of companies, with a focus on 

the long term and sustainability, was transposed into the Portuguese legal system by Law No. 

50/2020, of 25 of August. The Directive is applicable since its transposition deadline, 10 June 

2019, except for the rules specified in Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1212, 

of 3 September 2018, with a deadline for transposition until 3 September   of 2020. 

Benchmarks: Regulation (EU) 2019/2089 of the European Parliament and of the Council 

introduced requirements for the new “EU benchmarks for the climate transition” and for the 

“EU benchmarks in line with the Paris Agreement”, as well as disclosure requirements related 

to sustainability. Disclosure of information related to sustainability in the financial services 

sector (SFDR): Regulation (EU) 2019/2088, of 27 November 2019, establishes rules, applicable 

to financial market participants and financial advisors, of transparency in what concerns refers 

to the integration of sustainability risks and the consideration of negative impacts to 

sustainability in its processes, as well as the provision of information related to sustainability 

in relation to financial products. 

Taxonomy: on June 22, 2020, Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of 

the Council of June 18, 2020, concerning the establishment of a regime for the promotion of 

sustainable investment, was published, amending Regulation (EU) 2019/2088 (Taxonomy 

Regulation). 

Social taxonomy: on 28 February 2022, the Platform for Sustainable Finance published the 

Final Report on Social Taxonomy, on the inclusion of social taxonomy in the existing taxonomy 

in the EU (at an environmental level). This taxonomy aims to develop social objectives, 

defining more clearly what constitutes a social investment and what activities contribute to 

achieving these social objectives, directing the flow of capital to activities that operate with 

respect for human rights. And promotion of better working conditions. 
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Three objectives are proposed for the social taxonomy, depending on the type of 

stakeholders involved: 

Decent work – for company and value chain workers; 

Adequate standards of living and well-being – for end users/consumers; 

Inclusive and sustainable communities and societies – for affected communities (directly or 

indirectly/through the value chain). 

 

3. Legislation on Sustainable Finance 

Decree-Law No. 63/2021, of 28 July: Creates the Companies Capitalization Fund. The 

Fund’s investment policy includes, in particular, the criteria of strategic interest: profitability, 

risk and impact on sustainable development used by the Fund to make investment decisions. 

Law No. 75-C/2020, of December 31: Big Options Law for 2021-2023. Approves the Law 

on Major Options for 2021-2023 in the area of Planning and Multiannual Budget Programming, 

which integrate the policy measures and investments that allow them to be implemented. Within 

the scope of initiatives for business and industrial carbon free, the diploma notes that the 

Government and the financial sector create incentives and financial products that facilitate the 

necessary public and private investments and the transition to a carbon neutral economy, and 

for this it will be established a National Strategy for Sustainable Financing. 

Resolution of the Council of Ministers No. 98/2020, of 13 November: Approves the Portugal 

2030 Strategy. The Strategy is structured into four central thematic agendas for the development 

of the economy, society and territory of Portugal within the 2030: (i) people first: better 

demographic balance, greater inclusion, less inequality; (ii) digitization, innovation and skills 

as drivers of development; (iii) climate transition and resource sustainability, and (iv) an 

externally competitive and internally cohesive country. This Strategy embodies the vision for 

the next decade of Portugal's recovery and convergence with Europe, while ensuring internal 

social and territorial cohesion and resilience. 

Decree-Law no. 63/2020 of 7 September: Regulates the activity and functioning of Banco 

Português de Fomento, S.A., and approves the respective Statutes. The XXII Constitutional 

Government’s Program proposes the development of a green bank, with the purpose of 

providing financial capacity and accelerating the various existing sources of financing 
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dedicated to investing in sustainable, carbon neutral and circular economy projects. Also 

noteworthy is the Government’s option of mobilizing the most appropriate financial 

instruments to promote a green economy, in line with the European guidelines for sustainable 

financing. 

 

4. New sustainable financing strategy from the European 

Commission 

In July 2021, the New Strategy raised the level of ambition, after the foundations for 

sustainable finance in the EU were laid under the 2018 Action Plan and in the context of 

sustainability being at the heart of the EU’s recovery following of the COVID-19 pandemic. 

The Strategy presents six sets of actions to address environmental challenges and increase 

investment in the EU’s transition to a sustainable economy: 

1-extend the current set of sustainable financing instruments in order to facilitate access to 

transition finance; 

2-improve the inclusion of small and medium-sized enterprises (SMEs) and individual 

consumers, providing them with adequate instruments and incentives to access transition 

finance; 

3-reinforce the resilience of the economic and financial system in the face of sustainability 

risks; 

4-increase the contribution of the financial sector to sustainability; 

5-ensure the integrity of the EU financial system and monitor its orderly transition to 

sustainability; 

6-develop international initiatives and standards on sustainable financing and support EU 

partner countries. 

 

References 
 

Adams, S. & Simnet, R. (2011). Integrated Reporting: An Opportunity for Australia’s Not for‐Profit 

Sector. Australian Accounting Review, 21(3):292 – 301. 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

148 
 

Boiral, O., Heras-Saizarbitoria, I., Brotherton, M. & Bernard, J. (2018). Ethical Issues in the Assurance 

of Sustainability Reports: Perspectives from Assurance Providers. Journal of Business Ethics, 

159: 1111–1125. 

Dawkins, J. (2005). Corporate responsibility: The communication challenge. Journal of  

Communication Management, 9(2): 108–119. 

De Beelde, I., & Tuybens, S. (2013). Enhancing the Credibility of Reporting on Corporate Social 

Responsibility in Europe. Business Strategy and the Environment, 24(3): 190–216. 

Gürtürk, A., & Hahn, R. (2016). An empirical assessment of assurance statements in sustainability 

reports: smoke screens or enlightening information? Journal of Cleaner Production, 136: 30 – 41. 

Junior, R. M., Best, P. J., & Cotter, J. (2013). Sustainability Reporting and Assurance: A Historical 

Analysis on a World-Wide Phenomenon. Journal of Business Ethics, 120(1): 1–11. 

Kiliç, M., Kuzey, C., & Uyar, A. (2015). The impact of ownership and board structure on Corporate 

Social Responsibility (CSR) reporting in the Turkish banking industry. Corporate Governance: 

The International Journal of Business in Society, 15(3): 357 -374. 

Kolk, A. & Van Tulder, R. (2010). International business, corporate social responsibility and sustainable 

development. International Business Review, 19(2): 119 -125. 

Krosinky, C., & Robins, N. (2008). Sustainable Investing: The art of long-term performance, New York: 

Routledge. 

Morning Star. (2011). Ethical Fund, Investment term, Dictionary, Glossary. Retrieved from 

https://mfi.morningstar.com/glossary.aspx (2022, May 14). 

PWC - PricewaterhouseCoopers. Retrieved from https://www.pwc.pt/pt/sustentabilidade/images/pwc-

global-reporting-iniative-g4.pdf (2022,May 18). 

Stern, Nicholas (2006). The Economics of Climate Change, Cambridge University Press. 

 

Author Profile 

António Augusto Baptista Rodrigues has received a PhD from the Faculty of Sciences Economics and 

Business – Sevilla University – Spain.  

Is a ESG Advisor Sustainable Finance from European Financial Planning Association. 

Is currently Associate Professor in ISG – Business & Economics School and Investigator at de Cesop 

of the University Católica Portuguesa. Your research interests are in the areas of management, 

sustainable finance, entrepreneurship and territorial marketing 

 

 

  

https://mfi.morningstar.com/glossary.aspx


Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

149 
 

Segurança e Saúde do Trabalho e Sustentabilidade 

Repensar a liderança para a 

sustentabilidade organizacional  
 

Bruna Rodrigues   

brunar@ua.pt 

ESTGA – Universidade de Aveiro 

 

Elisabeth Brito 
ebrito@ua.pt 

ESTGA – Universidade de Aveiro 
 

 

Resumo: 
Ao longo dos anos vários estilos de liderança têm sido desenvolvidos, contudo, o contexto 

atual proporcionou uma nova visão nas organizações, proveniente da incorporação do 

conceito de Triple Bottom Line, ou seja, da consciencialização de que os aspetos Sociais, 

Ambientais e Económicos exigem das organizações um novo posicionamento, uma nova 

forma de agir. Neste sentido, as organizações necessitam de alternativas que permitam 

promover o desenvolvimento sustentável por meio de práticas consonantes, de modo a 

atender aos padrões exigidos no mercado competitivo e não descurar nem o presente nem 

as gerações futuras. É, assim, exigido um novo papel à liderança, que surge como uma 

resposta à necessidade de contemplar todas as variáveis em jogo e que tenha em mente 

todas as partes interessadas. Neste contexto, este estudo de caráter exploratório propõe 

analisar o papel da liderança na promoção da sustentabilidade nas organizações. 

No que se refere aos procedimentos metodológicos, optou-se por uma pesquisa 

qualitativa do tipo descritiva, com recolha de dados através de análise documental e de 

entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados, tendo por base os objetivos do 

estudo, através de categorias de análise, utilizando-se a técnica de análise de conteúdo. 

Os principais resultados apontam no sentido de identificar aspetos diferenciadores neste 

tipo de liderança e da forma como está a ser desenvolvida, ou seja, quais as práticas 

atuantes em cada organização. Também ficou claro que novos estudos sobre liderança, 

que incorpore a sustentabilidade, precisam, ainda, de ser explorados. 

 

Palavras-chave: Liderança; Liderança Sustentável; Sustentabilidade 

Organizacional. 
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Resumo:  

As empresas industriais e as organizações públicas ou privadas procuram optimizar 

e rentabilizar as suas operações e minimizar os seus custos. As actividades ligadas 

à manutenção têm um peso significativo nos custos de operação. O aumento das 

exigências relativas à contenção de custos e disponibilidade de equipamentos leva 

a que seja encontrado um equilíbrio entre os constrangimentos orçamentais, 

reclamados pelos gestores, e a qualidade de serviço esperado pelos utilizadores dos 

equipamentos. 

A necessidade da certificação de prestadores de serviços de manutenção resulta da 

percepção do impacto que esta actividade tem no desempenho global das empresas, 

nomeadamente, na sua competitividade, na qualidade do produto/serviço final e no 

cumprimento de prazos. 

Este trabalho pretende auscultar a percepção dos clientes e dos prestadores de 

serviços de manutenção, relativamente aos requisitos e aspectos mais importantes 

em todo o processo de prestação de serviços de manutenção. Para isso, foi feito um 

questionário para cada um deles, de forma a identificar os critérios mais importantes 

e as propostas/sugestões de melhoria que o referencial normativo (ainda em vigor) 

deve ter em conta na sua próxima revisão.  

 

Palavras-chave: prestação de serviços de manutenção, requisitos, certificação 
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Resumo:  

A implementação e certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) pela 

ISO 9001, para uma microempresa, pode ser encarada como um projeto.  A 

introdução de boas práticas e de uma abordagem científica de gestão de projetos 

numa organização constitui uma vantagem competitiva que proporciona a 

simplificação de processos, a avaliação e cumprimento de prazos, a visualização, 

de uma forma simplificada, do projeto ao longo do tempo e o apoio nas tomadas de 

decisão. 

Deste modo, o presente artigo tem como objetivo demonstrar que a gestão de 

projetos pode dar um contributo válido para a implementação e certificação de um 

SGQ pela ISO 9001 numa microempresa. Nesse sentido, inicialmente fez-se uma 

revisão bibliográfica sobre a implementação de um SGQ, a gestão de projetos e as 

suas ferramentas. Posteriormente, e com base na experiência de implementação de 

um SGQ numa microempresa, apresentada como caso de estudo, foi proposto um 

framework para a conceção, implementação e certificação de um SGQ utilizando 

métodos e ferramentas de gestão de projetos, tais como EDT, SMART, SCRUM e 

Gráfico de GANTT, que permitiram gerir, de uma forma profissional, o ciclo de 

vida do projeto. 

 

Palavras-chave: certificação, gestão de projetos, microempresa, sistema de 

gestão da qualidade 

 

Abstract: 
The implementation and certification of the Quality Management System (QMS) 

by ISO 9001 for a micro-enterprise can be seen as a project.  The introduction of 

good practices and a scientific approach to project management in an organization 

is a competitive advantage that provides the simplification of processes, the 
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evaluation and compliance with deadlines, the visualization, in a simplified way, of 

the project over time, and the support in decision making. 

Thus, this article aims to demonstrate that project management can make a valid 

contribution to the implementation and certification of a QMS by ISO 9001 in a 

micro-enterprise.  Initially a literature review was made about the implementation 

of a QMS, project management and its tools. Afterwards, and based on the 

experience of implementing a QMS in a micro-enterprise, presented as a case study, 

it was proposed a framework for the creation, implementation and certification of a 

QMS using methods and tools of project management, such as EDT, SMART, 

SCRUM and GANTT chart, which allowed to manage, in a professional way, the 

life cycle of the project. 

 

Keywords: certification, implementation, microenterprise, project management, 

quality management system 
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Resumo: 
Ao longo das últimas décadas tem sido verificada uma mudança no paradigma dos 

processos industriais, indústria 4.0, que foi promovida pelo desenvolvimento da 

digitalização. Tal como é possível constatar, os atributos da indústria 4.0 tais como, 

por exemplo, a inteligência artificial e os macrodados (Big Data), viabilizam a 

antecipação das necessidades e tendências, proporcionando a diferenciação no 

mercado, entre outras vantagens. No entanto, a aplicação destas ferramentas acaba 

por requerer a aquisição de novas competências aos gestores da qualidade. Assim, 

no presente trabalho é feita a identificação destas novas competências. 

O conceito da qualidade 4.0, ou seja, digitalização da qualidade total, está associado 

ao impacto na tecnologia da qualidade, nos processos de produção e nos recursos 

humanos envolvidos. A base deste conceito emergente envolve não só as 

ferramentas comuns da qualidade como também a automatização e a inteligência 

artificial de forma a proporcionar o envolvimento de todas as partes interessadas 

nas tomadas de decisão em tempo oportuno. 

Recorrendo a testemunhos provenientes de várias áreas da indústria e serviços, no 

presente trabalho são recolhidas as diferentes perceções sobre a realidade da 

qualidade 4.0 nas PME regionais com o objetivo de identificar as competências dos 

gestores da qualidade 4.0. De acordo com a revisão bibliográfica, a tendência parece 

indicar a necessidade de os gestores da qualidade reforçarem as competências 

relacionadas com a análise quantitativa. 

 

Palavras-chave: Indústria 4.0, PME, Qualidade 4.0, Sistema de Gestão da 

Qualidade. 

 

Abstract: 
The development of digitalization during the last decades has promoted a paradigm 

shift in industrial processes, calling it Industry 4.0. As can be seen, the attributes of 

Industry 4.0, such as artificial intelligence and Big Data, enable the anticipation of 

needs and trends, providing differentiation in the market, among other advantages. 

However, the application of these tools ultimately requires the acquisition of new 

skills to quality managers. Thus, in the present work, these new competences are 

identified. 

The concept of quality 4.0, i.e. digitalisation of total quality, is associated with the 

impact on quality technology, production processes and the human resources 
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involved. The basis of this emerging concept involves not only the common quality 

tools but also automation and artificial intelligence to provide the involvement of 

all stakeholders in timely decision-making. 

Using testimonials from various areas of industry and services, this paper collects 

the different perceptions about the reality of Quality 4.0 in regional SME to 

understand the skills required to perform the role of the quality manager. According 

to the literature review, the trend seems to indicate the need for quality managers to 

strengthen skills related to quantitative analysis. 

 

Keywords: Industry 4.0, Quality 4.0, Quality Management System, SME. 
 

 

1. Introdução 

A utilização de novas tecnologias tais como, por exemplo, o fabrico aditivo e os sistemas 

baseados na Internet das coisas (Internet of Thinks - IoT), computação em nuvem e Big Data, 

introduzem uma mudança de paradigma na indústria, que evoluí para os sistemas de produção 

inteligentes e alinhados com as preocupações da sustentabilidade (Trappey et al., 2017, como 

citado em Sader et al., 2019).  

Embora ainda exista uma tendência crescente para a divulgação de trabalhos científicos 

sobre a Indústria 4.0, o conhecimento real do seu conceito ainda não é verdadeiramente 

conhecido. No presente trabalho é pretendido abordar as consequências a gestão da qualidade 

devidas à evolução para o novo paradigma nas atividades industriais. Assim, de modo a destacar 

as competências exigíveis aos gestores da qualidade num ambiente de Indústria 4.0, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica e realizado um grupo focal. 

Nas conclusões obtidas no presente trabalho ressalta o reforço das competências 

relacionadas com a análise quantitativa e com a aptidão para o recurso a diversas ferramentas 

e técnicas analíticas de modo a consubstanciar objetivamente as decisões tomadas pelos 

gestores da qualidade. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

2.1. Indústria 4.0 

A chegada da quarta revolução industrial, conhecida também como Indústria 4.0, veio causar 

mudanças em todo o meio organizacional, trazendo ainda uma nova perspetiva de qualidade. 

Segundo Siphoro et al., (2020), a quarta revolução industrial moderna indica uma nova visão 

do mundo, que envolve a aplicação da tecnologia digital na produção e na comunicação. A 
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flexibilidade dos processos, coloca a necessidade crescente de adequação dos modelos de 

negócio às organizações que, atualmente, almejam uma posição mais competitiva no mercado 

e recorrem à evolução dos seus processos. Como forma de obter respostas mais rápidas e 

flexíveis às necessidades impostas pelos mercados, as indústrias estão a introduzir o fabrico 

aditivo e a promover uma flexibilidade maior nas suas linhas de produção, nos stocks, na 

alocação eficiente de recursos, na logística bem como a reduzir os custos da mão de obra. 

Assim, esta tendência irá implementar a customização, eficiência e eficácia dos processos e o 

melhor aproveitamento dos recursos materiais, proporcionando a redução dos desperdícios e 

implementando a sustentabilidade industrial. 

O conceito indústria 4.0 está presente no quotidiano de várias empresas, mas ainda não existe 

um conhecimento do real conteúdo do conceito. Este conceito pode ser entendido como a 

digitalização da indústria, o desenvolvimento tecnológico que permite a interligação dos 

processos digitais com os processos físicos. Neste contexto, surgem os pilares da indústria 4.0 

como por exemplo, o Big Data, o Machine Learning (ML), a Realidade Virtual (Virtual Reality 

– VR), a Realidade Aumentada (Augmented Reality – AR), a Inteligência Artificial (IA), o 

Blockchain, o Fabrico Aditivo, e a Internet das Coisas (Internet of Things – IoT). 

 

2.2. Qualidade 4.0 

A procura pela excelência no desempenho da transformação digital, leva ao surgimento da 

qualidade 4.0. A digitalização da Gestão da Qualidade Total é entendida como a qualidade 4.0 

e influência na forma em como as ferramentas da qualidade, os processos e as pessoas vão 

trabalhar. As equipas de qualidade, atualmente, tentam procurar soluções para problemas do 

passado tais como, por exemplo, a ineficiência nos processos e métricas de perdas, mas essa 

transformação pode ser facilitada porque, embora não substitua a qualidade tradicional, a 

Qualidade 4.0 promove melhorias (Jacob, 2017 como citando em Broday, 2022). 

As ferramentas da qualidade tradicionais são a base para a implementação da qualidade 4.0, 

sendo que serão capacitadas através da automatização e a inteligência artificial, como forma de 

melhorar o desempenho. Neste sentido, as tomadas de decisão serão mais rápidas, objetivas e 

oportunas, envolvendo todas as partes interessadas.  

A qualidade na perspetiva dos processos passa a estar centrada na redução efetiva da 

variabilidade e na perspetiva dos produtos passa a garantir a satisfação das reais necessidades 

dos clientes graças à aplicação das tecnologias digitais, que irão facilitar a monitorização em 

tempo real e ampliar a capacidade de análise. De acordo com Dias et al., (2021), os profissionais 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

157 
 

que trabalham na qualidade devem adaptar-se às novas tecnologias e adquirir competências 

como liderança, comunicação, trabalho em equipa, persuasão e capacidade analítica. Para Sony 

et al., (2021), estes profissionais terão ainda que ter competência emocional e conhecimento 

central. Enquanto, segundo Santos et al., (2021) os profissionais de qualidade no futuro devem 

ter habilidades como: pensamento criativo, ser líderes, saber comunicar e trabalhar em equipa. 

Segundo Chiarini & Kumar, (2021) os gestores de qualidade devem entender que tipo de 

dados irão precisar, como é que devem automatizar a recolha de dados do software ERP / MES 

/ SCADA / CRM / PLM, e como devem usar o conhecimento de inteligência artificial e machine 

learning para concretizarem as análises de dados e identificarem os sinais que podem levar a 

uma falha catastrófica no futuro. 

 

3. Metodologia 

O estudo é de natureza aplicada na perspetiva de encontrar uma solução para problemas 

práticos. Assim, o estudo exploratório é desenvolvido com o objetivo de entender e reconhecer 

as competências desejadas no âmbito da qualidade 4.0 no sector das PME de metalomecânica. 

A investigação é suportada pelo testemunho de um grupo de pessoas (grupo focal) tanto do 

ramo industrial como dos serviços que, sob a forma de discussão em mesa-redonda, permitiu a 

obtenção das respostas às perguntas de investigação. O grupo focal é anónimo e será 

identificado conforme indicado na tabela 1. 

Tabela 8: Composição da mesa-redonda para o grupo focal. 

Elementos Área de atuação 

Orador 1 Educação Universitária / Segurança Social 

Orador 2 Educação Universitária / Diretor de Academia Universitária 

Orador 3 Associação Empresarial 1 

Orador 4 Associação Empresarial 2 

Orador 5 Associação Empresarial 3 

Orador 6 Associação Empresarial 4 

 

Como guião do estudo, foram colocadas as seguintes questões: 

• Qual é a perceção sobre o que é a indústria 4.0? 

• Com a implementação da indústria 4.0, quais são as competências que necessitam de 

maior desenvolvimento dentro dos vários processos de uma organização? 

• Qual é a perceção sobre o que é a qualidade 4.0? 
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• De que forma estão a envolver as pessoas, e como se pode melhorar as suas 

competências para o Q4.0?  

• O registo dos testemunhos foi feito por gravação de áudio, com a devida autorização 

individual dos intervenientes. Os dados recolhidos, numa primeira fase, foram tratados 

utilizando a transcrição para suporte digital (Word) e, posteriormente, as respostas foram 

categorizadas de forma a realizar uma comparação entre as respostas dos vários intervenientes 

da mesa-redonda. Por fim, foi feita uma análise das respostas em conjunto para conseguir obter 

uma resposta íntegra às perguntas de investigação.  

 

4. Resultados Obtidos 

De acordo com que que foi abordado no tópico anterior, os dados resultantes do grupo focal, 

foram analisados e enquadrados em três categorias por forma a obter a resposta ao estudo. Deste 

modo, as categorias representam-se por: perceção da indústria 4.0; perceção da qualidade 4.0 e 

competências para a indústria 4.0 e qualidade 4.0. 

 

4.1. Perceção da indústria 4.0 

Sendo a indústria 4.0 um tema atual na indústria e nos serviços, as várias organizações, estão 

cada vez mais, a tomar conhecimento do verdadeiro significado do conceito. 

Existe alguma dispersão no conhecimento do conceito como se entende pela resposta dos 

oradores. De acordo com um dos oradores: “a indústria 4.0, em 2011/2012, quando ouvimos 

falar pela primeira vez, foi nas questões da conectividade e dos objetos conectáveis”.  Para um 

outro orador, “a indústria 4.0 tem muito a ver com o fenómeno da descarbonização, automação, 

robótica, digitalização, inteligência artificial, impressão 3D, computação quântica, futuramente 

as redes 6G, a nano tecnologia, a realidade virtual e aumentada”. 

Entende-se que o investimento é um dos fatores principais na transição para a indústria 4.0 

pois, na opinião de um dos participantes, a “indústria 4.0 necessita de um empurrão porque 

implica investimento, implica a tomada de decisões de planeamento a nível de reestruturações 

e de reengenharias de processos e, portanto, é necessário financiamento para as entidades quer 

públicas, quer as empresas privadas e associações.” 
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4.2. Perceção da qualidade 4.0 

Com a introdução da indústria 4.0, surge o novo conceito para a gestão da qualidade, assim, 

surge a qualidade 4.0. Conforme citado por um elemento do grupo focal, a “indústria 4.0 é 

quase como uma incubadora para práticas de gestão da qualidade”. A partir desta ideia, o 

mesmo orador realça o facto de que “os sistemas gestão da qualidade, adaptam-se e testam 

numa indústria que é 4.0”, finalizando com a ideia de que “é uma qualidade mais preventiva e 

menos reativa”. 

O facto do conceito qualidade 4.0 ainda não se apresentar muito presente no dia-a-dia, faz 

com que exista algum desconhecimento do mesmo. É possível entender este facto quando um 

dos convidados afirma que “a qualidade 4.0 é a satisfação do cliente mais virtual”. Em 

contrapartida, outro entende que “o que leva à qualidade 4.0 é uma melhor qualidade de serviço 

ao cliente, ou seja, melhorar os processos, ter custos mais baixos, com a vantagem de ter 

máquinas que são mais rápidas no processamento de dados, de forma a conseguir sincronizar 

tudo na cadeia de valor”. 

Quando abordada a transição para a indústria 4.0 e o pensamento na qualidade 4.0, verifica-

se que existem más práticas realizadas pelas organizações, segundo o orador 1, “infelizmente o 

que está a acontecer é manter o que está definido e ir digitalizando, metendo dentro da máquina 

aquilo que se faz com desperdício e mal muitas vezes”. Reforçando esta ideia, outro dos 

oradores afirma, “nós não planeamos o sistema da qualidade com esta sigla qualidade 4.0, foi 

uma evolução do que tínhamos e ponto”. 

O estilo de liderança orientado para o conhecimento, é a via para a promoção do 

envolvimento, colaboração, desenvolvimento individual de capacidades bem como da cultura 

de aprendizagem e inovação. Neste sentido, para finalizar esta categoria, percebeu-se que seria 

importante realçar o facto de que a gestão da topo é bastante relevante no momento de transição 

para a indústria 4.0, que por sua vez implica também na transição para a qualidade 4.0, segundo 

um dos elementos da mesa-redonda, “na transição para a indústria 4.0, há fatores fundamentais 

e as pessoas são importantes mas,  dentro das empresas e das pessoas, eu talvez identificasse a 

gestão de topo como um dos fatores críticos de sucesso”. 

 

4.3. Competências para a indústria 4.0 e qualidade 4.0 

A transição para a indústria 4.0 implica em alterações significativas no comportamento dos 

colaboradores, principalmente do chão de fábrica, na opinião de um dos elementos, “o papel do 

operador, neste momento é diferente do que era antigamente, ele não pode estar preparado só 

para uma tarefa, ele tem que ser um pouco holístico e olhar para o todo”.  
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No entanto, não só os operadores terão que rever as suas valências dentro das organizações, 

pois será importante que todos os elementos fundamentais para a gestão do negócio façam parte 

de uma equipa que entenda o verdadeiro sentido do conceito indústria 4.0 de forma a permitir 

o total envolvimento das equipas, e a motivação para a mudança pois conforme a consideração 

de um dos elementos do grupo, “nas chefias, tem que haver uma harmonia entre a parte 

comportamental e a parte técnica”, e ainda “a pessoa não pode só saber tecnicamente das coisas, 

tem que saber também falar com as pessoas, gerir conflitos, tem que ter todas aquelas coisas 

que agora são chamadas de soft skills”. O trabalho em equipa é reforçado por um dos 

participantes, que afirma, que “a parte de trabalho em equipa é fundamental nestes novos meios 

de trabalhar.” 

Existe uma grande dificuldade no processo de transição para a indústria e qualidade 4.0, 

devido às baixas qualificações dos operadores, confirma-se esta afirmação quando um dos 

elementos constata que “numa empresa a transição é complicada, temos operários, que muitas 

vezes não têm o 12º ano, têm o 9º ano ou até às vezes nem isso, então a formação tem que ser 

orientada.”. Embora a transição seja complicada devido às qualificações dos operadores, 

existem sempre formas de ajustar cada pessoa com as várias características às funções certas 

como foi referido por um dos integrantes do grupo, “devemos tirar o máximo partido das 

pessoas, não é colocar as pessoas todas a trabalhar com o computador, é perceber que pessoas 

é que nós temos e perceber como é que podemos ajustar as equipas”.  

Introduzido o tema formação e competências, podemos agora entender as competências que 

devem ser desenvolvidas pelo gestor da qualidade num sistema de gestão da qualidade. A 

introdução da indústria 4.0 remete à ideia de que existiram bastantes dados gerados por todos 

os equipamentos interligados, e neste sentido, um dos intervenientes refere que, “neste 

momento o que é importante dentro da empresa é gerir dados”, e reforça, que “para analisar 

dados, exige-se uma preparação, exigem-se novas competências dos nossos colaboradores, para 

ter cada vez mais espírito crítico para o que está a acontecer”. 

Neste sentido, o importante é o entendimento que devemos ter com o processo de gestão de 

dados, em que um dos participantes realça que “é preciso perceber quais os dados que realmente 

são importantes”, devem-se “definir quais são as ferramentas que nós temos para tratar os 

dados” e por fim, deve-se “identificar o que vamos fazer com os dados”. Estas afirmações vão 

ao encontro das ideias anteriormente referidas por, Chiarini & Kumar, (2021), onde entendem 

que os gestores da qualidade devem entender o tipo de dados que necessitam, como devem 

automatizar a recolha de dados dos softwares, e como usar a inteligência artificial e o machine 

learning para fazer análises de dados e identificar os sinais que podem levar a falhas. 
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Por fim, as competências necessárias para um gestor da qualidade serão focadas na análise 

crítica dos dados, como identificado na revisão de literatura onde Dias et al., (2021) sinalizam 

a capacidade analítica como uma das competências, e entende-se que os oradores se identificam 

com esta capacidade quando reforçam que as “técnicas têm agora as novas roupagens muito 

ligadas à indústria 4.0, mas na verdade são técnicas estatísticas que já existiam há muitas 

décadas” e quando referem que “os matemáticos sozinhos podem não ter a competência técnica 

da programação, mas é a combinação das 2 áreas que eu acho que vai ser o futuro”, enquadrando 

assim, as competências estatísticas no papel do gestor da qualidade. 

Autores como Dias et al., (2021) e Santos et al., (2021), defendem que outras das 

competências exigidas é o trabalho em equipa e a comunicação, neste sentido, foi possível 

entender que os oradores também identificam essa competência quando referem que  “neste 

momento, o que interessa, muitas vezes é tal capacidade inovadora e de envolver as equipas” 

e, ainda, quando reforçam que “a pessoa que seja gestor da qualidade, deve ser uma pessoa de 

mente aberta, que envolva as pessoas, tem que ser uma pessoa que tem que se adaptar às coisas”, 

concluindo com a afirmação de que o gestor da qualidade “vai ser um gestor de relações, para 

perceber o que é que a empresa pode fazer, para que as decisões sejam tomadas corretamente, 

o mais rápido possível”. 

 

5. Considerações Finais 

Os participantes do grupo focal, mostram-se bastante à vontade com o tema de indústria 4.0, 

sendo que existem alguns elementos que percecionam de forma mais abrangente. É possível 

verificar que, neste momento, a perceção sobre este conceito é bastante disforme, pelo que é 

necessário entender, numa primeira fase, o verdadeiro significado de indústria 4.0 para depois 

se conseguir pensar em qualidade 4.0. Percebe-se que, por intuição, se entende o que é a 

qualidade 4.0, mas não se reflete, mesmo nas organizações onde a realidade indústria 4.0 já está 

em desenvolvimento. 

Sendo que o pensamento de qualidade 4.0 é ainda “abstrato”, perceciona-se que as 

competências de um gestor da qualidade também não estejam ainda percecionadas nas 

organizações dos oradores. 

Respondidas as perguntas de investigação através das três dimensões criadas, pode-se 

concluir que a indústria 4.0 é percecionada como a conectividade entre objetos, a 

descarbonização, a automatização, a digitalização, a inteligência artificial e a realidade virtual 

e aumentada. 
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Quantos às competências necessárias para os colaboradores, ao implementar a indústria 4.0, 

entende-se de uma forma geral, que as chefias devem ser dotadas de capacidade de para gerir 

equipas, capacidade para desenvolver pensamento rápido criativo e crítico. 

A perceção sobre a qualidade 4.0 reflete-se num sistema de gestão da qualidade mais 

preditivo, permitindo a antecipação/previsão dos possíveis problemas através de equipamentos 

e softwares que imitam e tratem dados de forma a obter informações que alimentem os vários 

processos e permitam garantir o sistema de gestão da qualidade. 

Por fim, analisado a forma como se está a envolver e a desenvolver as pessoas para a 

qualidade 4.0, conclui-se que é unanime o facto que o envolvimento é fundamental, desde o 

chão de fábrica até à gestão de topo, sendo que como não se pensa ainda no conceito qualidade 

4.0, estão perceção é mais focada no conceito indústria 4.0. 

No desenvolvimento de competência, foram realçados os traços de análise crítica associada 

à programação, a criatividade e inovação e, foram também, reforçados os papeis de liderança 

como é o caso de envolvimento de pessoas, gestão de equipas, ainda, conhecimento das normas 

e conhecimento técnico. 

Nas conclusões obtidas no presente trabalho ressalta o reforço das competências 

relacionadas com a análise quantitativa e com a aptidão para o recurso a diversas ferramentas 

e técnicas analíticas de modo a consubstanciar objetivamente as decisões tomadas pelos 

gestores da qualidade. 

Em estudos futuros, a necessidade de aplicar outras metodologias para recolha de dados a é 

considerada pertinente para um melhor entendimento das novas competências dos gestores da 

qualidade no âmbito indústria 4.0. De acordo com a revisão bibliográfica, apresentada em 2.2, 

os profissionais de qualidade no futuro devem desenvolver habilidades ao nível do pensamento 

criativo, liderança, capacidade de comunicação e de trabalho em equipa, além de capacidade 

analítica de dados. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade agrícola, em especial a do arroz, depende da melhoria da qualidade com base em 
tecnologia e gestão, e esta tem sido a preocupação de muitos países. O conceito de sustentabilidade 
é a capacidade de melhorar constantemente a qualidade do grão de arroz sem prejudicar o meio 
ambiente, infere [1]. É um dos principais alimentos para cerca de 4 milhões de pessoas hoje e alimentar 
cerca de 6 bilhões de pessoas daqui a trinta anos é previsível a sustentabilidade dos sistemas 
alimentares, além de melhorar o uso dos alimentos existentes [2].  

A produção de arroz tem se expandido de forma constante quando se considera o início da Revolução 
Verde no final da década de 1960, impulsionada pela adoção de cultivares de arroz de alto rendimento, 
uso intensivo de insumos agrícolas, investimentos em infraestrutura de irrigação, extensão escolar e 
subsídios. A ingestão global de arroz está projetada para crescer de 480 milhões de toneladas (Mt) de 
arroz branqueado em 2014 para quase 550 Mt usando 2030, impulsionado por cada boom 
populacional e monetário nos países em crescimento. No entanto, há uma série de preocupações 
sobre a sustentabilidade do destino das estruturas de cultivo de arroz. Primeiro, as cotações de 
aumento de produtividade diminuíram ou até se estabilizaram em várias áreas de produção de arroz 
predominantes, que incluem Califórnia (EUA), China, Indonésia e Coréia do Sul. Em segundo lugar, o 
terrível impacto ambiental é uma situação devido ao fato de que a fabricação de arroz consome 30% 
do uso mundial de água de irrigação, 14% de fertilizantes e 10% de pesticidas, levando em alguns casos 
a impactos ambientais negativos. Além disso, o cultivo de arroz é uma das principais fontes de 
emissões antropogênicas de combustível de efeito estufa (GEE), sendo responsável por 30% das 
emissões agrícolas globais de metano (CH4) e 11% de óxido nitroso (N²O). Terceiro, as exigências 
excessivas de mão de obra e os preços diferenciados associados tornam a fabricação de arroz muito 
menos atraente para os agricultores em algumas regiões, particularmente onde os governos nacionais 
relutam em fornecer mecanismos de orientação para cobrança e subsídios [3]. 

Nos últimos anos, a Gestão pela Qualidade Total (TQM) tem sido uma das técnicas mais importantes 
adotadas por organizações de todos os portes e em todos os setores. A redução dentro da variante de 
processo, a essência do TQM, pode, a longo prazo, resultar em desempenho organizacional avançado. 
As organizações podem gerenciar muito bem em geral por meio de práticas relacionadas à gestão, 
planos estratégicos, atendimento ao cliente, avaliação de fatos, controle de pessoas e controle de 
métodos [4]. 

A TQM é uma abordagem de gestão coerente, que demonstrou consistir em um conjunto comum de 
premissas e práticas adotadas por várias organizações. Aplicada nas indústrias norte-americanas na 
década de 1980, melhorou as posições dos negócios superando as ameaças da concorrência global e 
outras mudanças no ambiente de negócios. A TQM é um trabalho árduo, muitas vezes exigindo muito 
de uma organização, mas quando os princípios da TQM são totalmente adotados e vigorosamente 
perseguidos, os resultados podem ser surpreendentes. O ciclo de melhoria contínua consiste em 
estabelecer e atender aos requisitos do cliente, medir o sucesso e continuar a revisar esses requisitos 
para encontrar áreas onde melhorias podem ser feitas [5]. 
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Este trabalho é uma continuação da pesquisa de Both, Saraiva & Tibério [6] que investigou a tendência 
da sustentabilidade do arroz e busca relacionar a produção do arroz com a TQM, verificando se existem 
publicações nas plataformas Web of Science e Scopus que incentivam o uso desta ferramenta e 
tecnologia de gestão para a melhoria contínua e sustentabilidade do arroz. 

Destacamos aqui os resultados de uma revisão sistemática realizada para responder à questão de 
pesquisa, ou seja, a adoção do TQM para a melhoria contínua e sustentabilidade do arroz. Para abordar 
nossa questão de pesquisa, o protocolo definiu as seguintes palavras-chave: arroz, qualidade do arroz, 
gestão da qualidade total, melhoria contínua da cadeia de valor do arroz e sustentabilidade, que foram 
usadas para revisar pesquisas publicadas nos últimos vinte anos (2001-2021). A literatura relevante foi 
analisada seguindo o protocolo Biblioshiny para Bibliometrix [7]. Uma análise bibliométrica minuciosa 
da literatura disponível e relevante foi então realizada para identificar a adoção da TQM para a 
melhoria contínua e sustentabilidade do arroz. 

2. MÉTODOS 

Foram consultadas as bases de dados destacadas no protocolo de pesquisa, ou seja, Web of Science™ 
e Scopus™, onde se encontram estudos relacionados à cadeia de valor, gestão pela qualidade total, 
melhoria contínua e sustentabilidade do arroz (Oryza sativa L.). Publicações em inglês, em periódicos 
revisados por pares, entre 2001 e 2021 (inclusive). A busca foi realizada utilizando os seguintes 
operadores booleanos, sendo: "arroz" E "qualidade do arroz" OU "gestão pela qualidade total" OU 
"sustentabilidade" OU "melhoria contínua" OU "cadeia de valor do arroz" E >2000 E < 2022 E artigo. 

Como critérios de inclusão, foram adotadas as seguintes palavras-chave: arroz, qualidade do arroz, 
gestão pela qualidade total, sustentabilidade, melhoria contínua e cadeia de valor do arroz. Apenas 
artigos e artigos acabados, sendo estes em inglês. Os softwares utilizados foram R, Rstudio e 
Biblioshiny [7], que com um script de programa localizou as publicações de acordo com os parâmetros 
inseridos, fundiu as publicações WoS e Scopus, removeu os registros duplicados e criou um arquivo 
.csv para ser inserido em planilha do Microsoft Excel e posteriormente trabalhado por Biblioshiny para 
Bibliometrix, que apresentou os resultados obtidos. 

3. RESULTADOS 

Os principais resultados do trabalho foram o crescimento exponencial de publicações, a relevância das 
fontes, o crescimento de uso de palavras como sustentabilidade, agricultura e desenvolvimento 
sustentável. Também salientamos a interrelação entre autores e as palavras chave “arroz, qualidade 
do arroz, qualidade, qualidade do grão e sustentabilidade”. Detalhe importante é que a qualidade faz 
parte da produção do arroz, mas a TQM não foi citada como elemento para a sustentabilidade nesta 
pesquisa. Contudo a fonte mais utilizada foi a Revista Total Quality Management & Business 
Excellence. 

4. CONCLUSÕES 

Os aspetos mais relevantes do trabalho foram determinados pela identificação da busca pela 
sustentabilidade do arroz, pela não identificação de sistema de gestão que trouxe uma melhoria 
contínua na produção do arroz. E ainda, que estudos mais aprofundados sobre a cadeia de valor do 
arroz serão necessários, como forma de identificar a melhoria dos processo produtivos e sua 
sustentabilidade. 
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Resumo: 
Atualmente, a sobrevivência de uma empresa está fortemente ligada ao seu fator de 

competitividade. Em particular no sector automóvel, cada vez mais as empresas 

adotam estratégias de contenção de custos e aumento de produtividade, com intuito 

de se manterem vivas no mercado. 

No presente trabalho é exposta uma metodologia muito versátil e eficaz na 

resolução de problemas, com foco na obtenção de resultados financeiros positivos. 

A metodologia em observação é o six sigma, a sua aplicação tem como propósito a 

redução de custos em ferramentas de corte, numa empresa do setor automóvel. O 

projeto de melhoria terá como enfoque o aumento da rentabilização da utilização 

das fresas atendendo ao tempo de vida útil das mesmas. 

No desenvolver do caso de estudo, constatou-se que os resultados operacionais de 

uma empresa podem ser potenciados com a utilização da ferramenta de melhoria 

six sigma, além do que, também se verificou que o operário fabril tem uma forte 

influência no output do processo de fresagem. Notou-se ainda uma dificuldade na 

utilização correta dos métodos de análise indiretos. Contudo, também foi possível 

identificar a importância da uniformização de critérios de análise, a utilização 

correta dos dados e a impossibilidade de analisar certas variáveis de entrada do 

processo de fresagem. 

Palavras-chave: Melhoria Contínua, Processos de Corte, Redução de Custos e 

Six Sigma.  
 

Abstract: 
Nowadays, the survival of a company in the market is strongly linked to its 

competitiveness factor. Particularly in the automotive industry, more companies 

tend to adopt strategies of cost containment and for increasing productivity, to stay 

alive in the market. 

In this work, a very versatile and effective problem-solving tool is exposed, with a 

target on achieving positive monetary results. The methodology under observation 
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is the six sigma, and its application aims to reduce costs in cutting tools, in a 

company of the automotive industry. The improvement project is focused on 

increasing the use of the cutting tools attending on each cutting tools life time. 

In developing the case of study, it was found that the operational results of a 

company can be enhanced with the use of the six sigma improvement tool, in 

addition to that, it was also found that the factory worker has a strong influence on 

the output of the milling process. However, was found a difficulty in the correct use 

of indirect analysis methods. Nevertheless, it was also possible to identify the 

importance of standardizing analysis criteria, the correct use of data and the 

impossibility of analysing certain input variables in the milling process. 

 

Keywords: Continuous Improvement, Cutting Processes, Savings and Six Sigma. 
 

 

O artigo completo encontra-se na Revista TMQ N.º 14. 
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Resumo:  
A globalização motiva um aumento de competitividade internacional com o 

objetivo de alcançar um público que se tem verificado cada vez mais exigente. A 

redução de custo e aumento da qualidade torna-se crucial e uma necessidade 

primária transversal a qualquer setor. A necessidade de diversificar e ganhar 

flexibilidade por parte das indústrias, requer uma forte necessidade na aplicação das 

metodologias Lean com o intuito de otimizar a produção.  

Identificar e estudar as diversas ferramentas Lean com o intuito que a sua aplicação 

será benéfica para o desempenho de uma indústria.  

O trabalho consistiu no estudo e desenvolvimento das ferramentas de melhoria 

contínua, na linhas de embalagem de uma industria cerêmica. 

Esta projecto deu-nos uma visão de conceitos e práticas destas ferramentas que 

desenvolvem impactos positivos nas organizações, e que fatores como a entrega das 

pessoas para contribuir para a melhoria contínua podem ser determinantes para o 

sucesso, mas por outro lado, a resistência a mudança e a falta de motivação podem 

ser desafios a ter em conta difíceis de gerir.  

 

Palavras-chave: Lean; 5´S; SMED; OEE,  

 

Nota: Artigo não disponível/Paper not available 
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Resumo: 

Esta comunicação pretende ilustrar a aplicação da metodologia 5S no Serviço de 

Aprovisionamento e Património (SAP) de uma Instituição de Ensino Superior.  

O 5S constitui uma das ferramentas do pensamento Lean, com origem no Japão, 

cujo objetivo se centra no alcance da melhoria contínua e da qualidade total sendo, 

por este motivo, muito benéfico para as organizações, podendo ser aplicado em 

vários locais, sejam eles físicos ou digitais. Pela sua natureza, a metodologia 5S é 

relevante tanto para unidades industriais como para as organizações que prestam 

serviços, como é o caso de uma Instituição de Ensino Superior. 

Nesta comunicação iremos apresentar o modo como foram aplicados os 5 Sensos 

no SAP e avaliar alguns dos resultados a que conduziu, em termos de 

aproveitamento do espaço e melhoria do desempenho. São ainda discutidos os 

principais fatores de sucesso na implementação da metodologia. Para responder a 

estes objetivos, recorremos a registos documentais e a entrevistas, onde procurámos 

recolher perceções de intervenientes-chave sobre o ‘antes’ e o ‘depois’. 

Os resultados mostram que o desenvolvimento de uma cultura de normalização e 

de disciplina é um dos principais desafios à adoção desta metodologia e à 

consolidação dos ganhos alcançados. Só assim os princípios integrados nos 5S se 

transformarão numa prática contínua do SAP, promovendo-se uma mudança 

interna intensa, que poderá ser expandida a outras áreas da Instituição. 

 

Palavras-chave: Disciplina; Melhoria Contínua; Produtividade; Qualidade. 

Abstract: 

This paper aims to illustrate the application of the 5S methodology in the Supply 

and Assets Service (SAP) of the Institution.  
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The 5S is one of the tools of Lean thinking, which emerged in Japan, whose goal is 

centered on the achievement of continuous improvement and total quality and, for 

this reason, is very beneficial to organizations, and can be applied in various places, 

whether physical or digital. By its nature, the 5S methodology is relevant for both 

industrial units and service organizations, such as a Higher Education Institution. 

This paper describes how the 5 Senses were applied at SAP and evaluates some of 

the results it led to, in terms of space utilization and performance improvement. The 

main success factors in the implementation of the methodology are also discussed. 

To address these purposes, data were collected by means of documentary records 

and informal interviews with employees of the respective department to have their 

perceptions about the 'before' and the 'after' the project.  

Findings show that the development of a culture of standardization and discipline 

is one of the main challenges to the adoption of this methodology and the 

consolidation of the gains achieved. Only then the principles associated with the 5S 

will become a continuous SAP practice, promoting an intense internal change that 

can be expanded to other areas of the Institution.  

 

Keywords: Continuous Improvement; Discipline; Productivity; Quality. 
 

 

1. Introdução 

O combate ao desperdício é um dos principais elementos da implementação de uma filosofia 

de qualidade total. Com o propósito de identificar as diferentes fontes de desperdício, medir o 

seu impacto e eliminar as suas causas, o Lean Management tem-se afirmado em muitas 

organizações, de diferentes setores. Entre as ferramentas associadas ao Lean Management está 

o 5S, no qual se foca o presente trabalho. 

Assim, o objetivo deste artigo é o de ilustrar como os 5S foram implementados no Serviço 

de Aprovisionamento de uma Instituição de Ensino Superior, evidenciando alguns dos 

benefícios a que conduziu. Para tal, recorreu-se a registos documentais e fizeram-se algumas 

entrevistas com elementos diretamente ligados ao Serviço alvo desta intervenção. 

O Conselho para a Qualidade e Avaliação da Instituição promove o desenvolvimento de 

ações e medidas numa perspetiva de melhoria contínua. Tendo em vista facilitar dinâmicas de 

trabalho, encontrar melhor formas de organização, poder melhorar a performance e até a 

satisfação dos trabalhadores, pensou-se simultaneamente numa metodologia que não fosse 

demasiado complexa e num serviço que se considerasse como ‘piloto’. A opção recaiu sobre a 

metodologia 5S e sobre o Serviço de Aprovisionamento e Património. 

Apresentou-se a proposta à Sr.ª Presidente da Instituição e à Sr.ª Coordenadora do Serviço. 

Ambas acolheram a proposta com a maior abertura e interesse, dando parecer positivo e apoio 

ao seu desenvolvimento. 
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O Serviço de Aprovisionamento e Património desenvolve a sua atividade no âmbito da 

organização, elaboração e acompanhamento dos processos de aquisição de bens e serviços e 

gestão patrimonial. Este compreende o conjunto de operações que permitem disponibilizar 

atempadamente, ao menor custo, na quantidade e qualidade definidas todos os serviços e 

recursos materiais indispensáveis ao funcionamento da Instituição.   

O SAP estabelece contactos com o mercado fornecedor para proceder à aquisição de bens e 

serviços, assim como verifica os níveis de inventário na Instituição e nas correspondentes 

necessidades de aquisição. Tudo o que está relacionado com a organização de processos de 

compras, sejam Concursos Públicos ou Ajustes Diretos, e o seu processamento, até à aquisição, 

passa pelo Serviço de Aprovisionamento e Património.  

Para além disto, o Serviço de Aprovisionamento da Instituição tem, também, como funções 

garantir uma gestão de stocks eficaz, distribuir os artigos aos respetivos utilizadores, em 

conformidade com as requisições internas autorizadas, e manter o inventário atualizado.  

Neste sentido e no âmbito da prestação de serviços e da aquisição de bens, o SAP acompanha 

todo o processo de aquisição de bens e serviços, dirigido à área do SAP, e assegura que este 

dispõe dos documentos necessários de acordo com o procedimento em questão, para além de 

acompanhar e assegurar a execução exata dos contratos e garantir que estes têm os documentos 

necessários. Assim, é também da sua responsabilidade verificar a conformidade da legislação 

aplicável, relativamente à contratação pública. De seguida, recebe, confere e armazena os bens, 

garantindo um controlo adequado das condições de armazenamento e embalagem e ainda a 

satisfação das necessidades de material pedido através das requisições internas conferindo a sua 

validade e conformidade das políticas definidas e controla as entradas/saídas internas do 

armazém.  

O SAP colabora no planeamento, organização e gestão dos inventários de existências em 

armazém. A partir destas, identifica e avalia bens obsoletos e que não se utilizam, enviando ao 

órgão competente a proposta de resolução e prossegue com o abate de bens obsoletos de acordo 

com orientações recebidas.  

Pelas suas funções e importância, o SAP constituiu o alvo da introdução da metodologia 5S 

na Instituição. 

O artigo está estruturado do seguinte modo. Após esta breve introdução, a segunda secção 

apresenta as características principais da metodologia 5S, especificando, de acordo com a 

literatura, quais os seus principais propósitos e requisitos. Em seguida, na terceira secção, é 

explicada a aplicação dos 5S no SAP e avaliados alguns dos resultados a que conduziu. 
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2. Metodologia 5S 

Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, os produtos japoneses tinham fraca reputação no 

mercado. No entanto, o cenário foi mudando a partir do final dos anos 50 e, pouco a pouco, os 

produtos japoneses foram conquistando a confiança dos seus clientes. Muito desta mudança 

deve-se à introdução de princípios e metodologias da qualidade nas fábricas japonesas. Uma 

dessas metodologias foi o 5S. 

 

2.1. Propósitos, Vantagens e Requisitos 

O 5S surgiu no Japão na década de 60 e constitui uma das ferramentas do pensamento Lean, 

cujo objetivo incide no alcance da melhoria contínua e da qualidade total, de forma a identificar 

e, consequentemente, eliminar todo o tipo de desperdício (Ramos Alfieri et al., 2021).   

O 5S, elemento do Sistema de Produção Toyota, que é o modelo de gestão mais empregue 

na indústria automóvel, é uma metodologia que promove a disciplina e a limpeza no ambiente 

de trabalho, otimizando a eficiência e a produtividade (Veres (Harea) et al., 2018). 

Este é uma metodologia cujo foco está na organização do ambiente de trabalho, de uma 

forma segura, limpa e eficiente para que seja possível trabalhar num bom e mais produtivo 

ambiente de trabalho (Veres (Harea) et al., 2018). Assim, as organizações conseguem manter 

um espaço organizado, o que possibilita uma maior facilidade na identificação de potenciais 

falhas nos processos e proceder à sua correção de forma imediata e acima de tudo simples 

(Ramos Alfieri et al., 2021). Para além disto, esta metodologia foca-se na organização das 

atividades que deverão ser realizadas de uma dada forma, com vista a introduzir hábitos que 

permitam melhorar as condições de trabalho e a eficiência da produção (Kabiesz & Bartnicka, 

2019).  

Adicionalmente, este método auxilia o processo de melhoria das condições de trabalho, 

assegura um adequado fluxo de trabalho e garante a segurança do mesmo (Kabiesz & Bartnicka, 

2019), pelo que demonstra ser muito benéfico para as organizações, podendo ser aplicado em 

vários locais, sejam eles físicos ou digitais. 

A sua implementação não requer um grande investimento, mas um elevado índice de 

dedicação por parte dos envolvidos durante todo o processo do programa 5S. Além do mais, 

tem-se em conta que qualquer organização, independentemente do seu ramo de atividade, pode 

aplicar este método (Ramos Alfieri et al., 2021).  

As organizações implementam este programa como um plano estratégico que as ajuda a 

identificar problemas, a desenvolver a cultura da disciplina e a criar oportunidades de melhoria, 
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pelo que, se garantirem uma prática contínua, este promove uma forte mudança interna que cria 

uma cultura de bons hábitos dentro da organização e um maior fluxo de informação entre as 

equipas.  

A grande vantagem da implementação 5S consiste no aumento da produtividade obtida 

através da redução do tempo de pesquisa e da facilidade de acesso à informação e material de 

que necessitam. Adicionalmente, a contínua implementação permite que se consiga uma melhor 

qualidade de vida dos funcionários, e um melhor aproveitamento de espaço (Ramos Alfieri et 

al., 2021).  

Outras vantagens que advém da aplicação desta ferramenta são uma melhor qualidade dos 

produtos e serviços, mais segurança, redução de custos, aumento da eficácia e eficiência nos 

processos, disciplina, maior envolvimento e sentido de responsabilidade, e trabalho em equipa, 

(Veres (Harea) et al., 2018), (Kabiesz & Bartnicka, 2019).  Caso a organização como um todo 

participe ativamente no programa, consegue-se, também uma melhoria da comunicação interna, 

uma maior satisfação e motivação profissional dos trabalhadores, mais segurança e menor 

stress. 

O 5S é uma prática que pode ser implementada em qualquer organização. O processo de 

implementação deve ser exposto de uma forma compreensível e antecedido por sessões de 

formação para os colaboradores além de que, antes de se implementar o método 5S, é essencial 

especificar os objetivos da implementação, os quais são formulados para cada etapa (Kabiesz 

& Bartnicka, 2019). 

Para garantir que a implementação é realizada com sucesso, devem ser seguidas algumas 

práticas, nomeadamente trabalhar a consciencialização com a equipa, procurando ser claro e 

transparente quanto aos objetivos da implementação dos 5S para que todos sigam os mesmos 

objetivos e que estes sejam alcançados (Ramos Alfieri et al., 2021), ou seja, deve-se envolver 

os trabalhadores na construção e na implementação do modelo (Kabiesz & Bartnicka, 2019). 

Para além disto, os trabalhadores devem criar novos hábitos e manterem-se altamente 

comprometidos e inteiramente envolvidos, sendo também crucial que a gestão de topo faça 

parte desta implementação (Ramos Alfieri et al., 2021). 

No entanto, ao longo do processo de implementação ou mesmo antes de este se iniciar, 

podem existir algumas barreiras, como por exemplo: falta de compromisso da gestão de topo, 

restrições financeiras, falta de conhecimento sobre a metodologia, falta de planeamento 

estratégico, falta de empenho por parte dos colaboradores, resistência à mudança, mau trabalho 

em equipa, falta de formação, falta de motivação, falta de comunicação e falta de liderança 

(Ranjith Kumar et al., 2021). 
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Para garantir o sucesso desta ferramenta devem ser seguidos alguns passos: 

1. Escolher um departamento para começar 

A aplicação do 5S implica a utilização de recursos, pelo que é benéfico maximizar a atenção 

onde o retorno será maior. 

2. Fazer a implementação por etapas 

Cada S deve ser aplicado no respetivo momento, ou seja, deve-se seguir a sequência dos 5S 

apresentada. A duração de cada fase deve ser suficientemente longa para que os envolvidos 

consigam absorver os conceitos e possam adotá-los na sua rotina diária. 

Algumas ferramentas como a aplicação de avaliações periódicas e gráficos de gestão visual 

ajudam na avaliação do desempenho da metodologia, de forma a verificar se esta está a ser 

devidamente assimilada pela organização.  

3. Formação 

É importante que os colaboradores tenham formação, de forma a facilitar a implementação. 

4. Equipas multidisciplinares 

Criar equipas multidisciplinares e atribuí-las a diferentes áreas, para que façam o 

mapeamento dos problemas, desperdícios e riscos através da criação de planos de ação e 

procedimentos. 

5. Ser consistente e realista 

Criar rotinas de limpeza e de organização, tirar fotografia do novo padrão estabelecido e ser 

consistente e realista relativamente aos objetivos definidos.  

 

2.2. Descrição dos 5 Sensos 

A metodologia 5S deriva de cinco palavras japonesas: 

1. Seiri – Senso de Utilização 

2. Seiton – Senso de Organização 

3. Seiso – Senso de Limpeza 

4. Seiketsu – Senso de Padronização 

5. Shitsuke – Senso de Disciplina 

Senso de Utilização 

A implementação do 5S inicia-se com a separação dos itens necessários e desnecessários ao 

processo produtivo, a fim de manter a organização do local de trabalho (Veres (Harea) et al., 

2018). Esta classificação deve ser feita de acordo com a frequência de utilização dos vários 

itens, ou seja, deve-se manter o número de objetos necessários o mais reduzido possível e numa 
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localização conveniente, de forma a que se liberte do local de trabalho tudo o que não é essencial 

para a atividade diária (Kabiesz & Bartnicka, 2019). 

Após a separação dos diferentes itens, dever-se-á analisar de forma a perceber como poderão 

ser aproveitados caso seja possível ou o que fazer com eles (vender ou utilizar noutro 

departamento, por exemplo). 

Senso de Organização 

A etapa que se segue é a organização, isto é, organizar os materiais e informação necessários 

de uma forma limpa e sistemática para um rápido acesso (Kabiesz & Bartnicka, 2019). 

Este segundo senso complementa o primeiro da utilização. O princípio base deste senso é “o 

que não é classificado não está organizado”, dado que manter um ambiente de trabalho bem 

organizado é uma forma simples e eficiente de otimizar o trabalho, para além de evitar stress 

escusado na procura de algo que é constantemente necessário. 

Neste sentido, é conveniente organizar os materiais de forma funcional, possibilitando o 

acesso rápido e fácil, pelo que se deve definir locais apropriados bem como ter critérios para 

guardar os materiais utilizados o que, consequentemente, permite que se evitem movimentos 

desnecessários e se crie um ambiente mais seguro (Kuligovski et al., 2021). 

Cada coisa deve ter o seu devido lugar para que, depois da sua utilização, se proceda 

imediatamente à sua arrumação (Veres (Harea) et al., 2018) e, quando for precisa alguma 

informação, ser mais fácil saber exatamente onde a encontrar. Os itens necessários são 

preparados de forma consistente e organizada para que possam ser facilmente encontrados e 

arrumados após a sua utilização no respetivo lugar (Veres (Harea) et al., 2018). 

Senso de Limpeza 

As condições de trabalho influenciam a produtividade dos colaboradores de forma direta. 

Assim sendo, verifica-se a necessidade de conservar um ambiente limpo ao longo das atividades 

(Kuligovski et al., 2021), pelo que o passo seguinte é a limpeza, com vista a assegurar um local 

de trabalho limpo e nas corretas condições de funcionamento ( Kabiesz & Bartnicka, 2019). 

Neste sentido, deve-se estabelecer um padrão de limpeza, para que seja mais fácil identificar 

falhas. No entanto, mais importante do que limpar, é não sujar, desenvolvendo-se uma cultura 

de manutenção de boas condições no espaço de trabalho, ou seja, proceder regularmente à 

limpeza do equipamento e do espaço de trabalho, para serem detetadas irregularidades. Um 

espaço sujo e desorganizado origina desordem, indisciplina, ineficiência, uma produção com 

falhas e acidentes de trabalho (Veres (Harea) et al., 2018).  
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Senso de Padronização 

Esta fase é essencial porque não basta iniciar a implementação, é necessário criar rotinas no 

programa para que este seja seguido, ou seja, após o sucesso da implementação é preciso 

garantir a manutenção dos 3S anteriores. Para isso, é importante padronizar os processos 

mediante normas de trabalho e procedimentos (Kabiesz & Bartnicka, 2019) e ainda definir os 

responsáveis pela continuidade das ações das etapas anteriores. As normas devem ser claras e 

de fácil compreensão para facilitar o entendimento e a comunicação, de forma a que todos os 

envolvidos consigam cumpri-las (Veres (Harea) et al., 2018).  

A padronização promove um melhor entendimento das regras, facilita o relacionamento 

interpessoal e, consequentemente o trabalho em equipa, para além de melhorar a imagem 

interna e externa da organização. 

Senso de Disciplina 

É importante seguir as regras que foram estabelecidas, as normas adotadas e que todos os 

colaboradores estejam em sintonia e que cuidem do que foi conquistado (Ramos Alfieri et al., 

2021). Neste sentido, é necessário que se garanta que tanto o procedimento de melhoria 

contínua como as regras implementadas estão a ser cumpridos (Kabiesz & Bartnicka, 2019),  pelo 

que é vantajoso criar uma rotina de melhoria contínua, o que é possível com disciplina que só 

existe se cada um dos colaboradores exercer o seu papel para a melhoria do desempenho e 

saúde pessoal e do ambiente de trabalho. 

O Senso da Disciplina tem como fim manter as fases anteriores do programa, com o intuito 

de desenvolver o hábito de observar e cumprir normas (Kuligovski et al., 2021). O que se 

pretende é manter todos os ganhos alcançados com a implementação e incentivar o 

aperfeiçoamento (Ramos Alfieri et al., 2021. 

Esta metodologia não pode ser vista como um dever, mas sim como uma filosofia de trabalho 

e de vida. Isto porque os resultados têm de ser para o médio e longo prazo e não apenas para o 

momento da implementação. Portanto, a qualidade de vida de todos os envolvidos irá ser 

beneficiada e, consequentemente, os resultados da organização serão melhores.  

Assim, deve-se realizar uma auditoria interna para a metodologia 5S, dado que este é um 

programa contínuo pelo que se deve acompanhar de forma sistémica a sua evolução. 

Muitas organizações iniciam processos com planos para implementar o sistema 5S e 

realizam apenas as atividades para ver os resultados com os três primeiros passos, o que põe 

em causa a sua eficácia.  
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3.  Aplicação dos 5S no SAP da Instituição estudada 

Nesta secção iremos apresentar o modo como foram aplicados os 5 Sensos no SAP e avaliar 

alguns dos resultados a que conduziu, em termos de aproveitamento do espaço e melhoria do 

desempenho (ganhos de tempo, segurança, qualidade e produtividade). São ainda discutidos os 

principais fatores de sucesso na implementação da metodologia. Para responder a estes 

objetivos, recorre-se a registos documentais e a entrevistas, onde procurámos recolher 

perceções de intervenientes-chave sobre o ‘antes’ e o ‘depois’. 

 

a. Diagnóstico Inicial 

Para a implementação da metodologia, numa primeira fase, questionaram-se os elementos 

do SAP sobre aspetos que poderiam ser melhorados, tendo sido identificados alguns problemas 

e apresentadas, aos órgãos dirigentes, algumas propostas de soluções. Neste sentido e de forma 

a clarificar os aspetos a melhorar e definir onde implementar a metodologia, realizou-se uma 

análise SWOT, em que se considerou como ambiente interno, o SAP e como o ambiente externo 

os restantes serviços/áreas da Instituição. 

 

Tabela 9 – Análise SWOT 

Pontos Fortes 

 

• Abertura à adesão por parte dos 

elementos do SAP na implementação de 

novos procedimentos; 

• Facilidade de compreensão da 

metodologia aplicada. 

Pontos Fracos 

 

• Falta de definição de dias específicos para 

fazer os pedidos de armazém; 

• Comunicações Internas pouco claras; 

• Solicitações de aquisição de 

bens/serviços sem cumprir prazos 

razoáveis para o decorrer de todo o 

processo administrativo/financeiro; 

• Processos administrativo/financeiros com 

várias etapas até à emissão da Encomenda 

ao Fornecedor (ECF). 

Oportunidades 

 

• Órgãos dirigentes recetivos à mudança; 

• Disponibilidade dos meios necessários 

para a implementação. 

Ameaças 

 

• Gestão demasiado centralizada; 

• Falta de workflow de comunicação 

documental transversal a todos os 

serviços da Instituição. 

 

Um dos problemas identificados centra-se nos pedidos de armazém, dado que estes chegam 

em diversos dias e em diferentes horas, o que implica deslocações desnecessárias, 
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ocasionalmente várias vezes no mesmo dia, resultando em algum desperdício de tempo. Neste 

sentido, uma possível solução será criar procedimentos internos que visem a melhoria contínua 

nestes processos bem como a gestão e toda a logística, nomeadamente estabelecer dias semanais 

em que são efetuadas as entregas. 

Um segundo problema identificado foi o facto de, por vezes, as Comunicações Internas não 

chegarem ao Serviço de Aprovisionamento com a descrição devidamente explicitada o que leva 

a que, eventualmente, seja necessário entrar em contacto com o responsável pelo pedido em 

questão, tornando todo o processo mais demorado e menos eficaz. A possível solução 

identificada será criar e disponibilizar um modelo base em que seja necessário apenas o seu 

preenchimento consoante as necessidades de cada pedido.  

Outra possível solução será criar um circuito interno de solicitação ao armazém, numa 

plataforma informática, reunindo todos os pedidos do que é solicitado pelos serviços para o 

decorrer do trabalho que desenvolvem ou os artigos de armazém que necessitam de autorização 

superior para serem fornecidos. Neste sentido, será necessário efetuar fluxogramas com graus 

de autorização, tal como exemplificado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Fluxograma para os materiais de consumo de 

escritório fornecidos pelo SAP e para materiais que requerem 

autorização 
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De forma a assegurar que, no final do ano, não há processos em atraso, os serviços devem 

programar as suas aquisições até o início do ano letivo (setembro) e os restantes meses serem 

apenas para a receção de faturas e para tratar de assuntos pendentes.  

Por último, constatou-se que existia um tempo de espera relativamente elevado ao longo dos 

processos, desde a necessidade de autorizações até os processos voltarem, por exemplo, do 

departamento da contabilidade. Como tal, de forma a eliminar e/ou reduzir deslocações 

desnecessárias, identificou-se como possível solução a implementação de um sistema 

informático onde o processo estivesse todo discriminado e se pudesse dar continuidade ao 

mesmo no sistema. Assim, todos os departamentos e os seus colaboradores teriam acesso aos 

diversos procedimentos que estavam a ser tratados. Para além disso, para acelerar os processos 

poder-se-ia implementar assinaturas digitais, para colmatar situações em que os responsáveis 

não estivessem presentes no local. 

 

b. Preparação  

Numa primeira fase fez-se uma breve entrevista aos elementos do SAP. A partir desta foi 

possível constatar que os diferentes colaboradores ainda não estavam familiarizados com a 

metodologia 5S. No entanto, após ficarem a conhecê-la mostraram-se motivados e empenhados 

na implementação, disponibilizando-se para ajudar no que fosse necessário. Apesar de 

perceberem os ganhos que resultariam da aplicação, mostraram-se um pouco receosos com a 

continuidade da implementação do 5S, uma vez que a sua aplicação requer tempo e 

disponibilidade o que, por vezes, é difícil com o trabalho do dia-a-dia.  

O 5S foi aplicado no Serviço de Aprovisionamento e Património e nos armazéns do polo B 

da Instituição, tanto nos espaços físicos como na pasta digital partilhada.  

A Instituição possui três tipologias de armazém: A1 – Armazém Economato, que é composto 

por dois pisos, A2 – Armazém de Higiene e Limpeza e A3 – Hotelaria, que partilha do mesmo 

espaço que o A1, tendo ainda uma divisão que serve como armazém, com revistas e livros. De 

forma a perceber o espaço ocupado pelos diversos materiais procedeu-se à medição das 

diferentes áreas: 

• A1/A3: 3,1 m x 3,5m 

• A2: 3,90 m x 3,75 m 

• Armazém de Revistas: 2,50 m x 5,75 m 

Para uma melhor organização dos diferentes materiais, estes estão organizados em 

prateleiras, pelo que também se procedeu à sua medição:  
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• Prateleiras do A1: 1,25 m x 0,60 m 

• Prateleiras do A2: 2 m x 4 m 

• Prateleiras do A3: 1,15 m x 0,90 m  

• Estantes com livros: 2 m x 4 m  

Para auxiliar o trabalho desenvolvido, procurou-se explicar o funcionamento da metodologia 

à Coordenadora do SAP e aos restantes colaboradores do Serviço para que conseguissem 

trabalhar em equipa e apoiar-se mutuamente, sempre que necessário. 

A nível digital, para que a organização da pasta partilha passasse a ser homogénea e a evitar 

a duplicação de itens, juntamente com a Coordenadora do Serviço, tentou-se perceber qual seria 

a melhor forma de a organizar, tornando a sistemática dos procedimentos célere e uniforme.  

Chegou-se à conclusão que, assim que as Comunicações Internas autorizadas a solicitar 

qualquer aquisição de serviço ou bem rececionadas pelo SAP, serão digitalizadas diretamente 

para uma pasta própria na pasta partilha do Serviço, “Entrada de Documentos”, em vez de serem 

encaminhadas para o email pessoal de quem digitaliza. Para isto, concordou-se que, em cada 

semana, ficaria uma pessoa responsável por fazer esta digitalização.  

Dentro desta pasta criaram-se duas pastas distintas: “Processos em Curso” e “Preparação 

Processos Plataforma”. Na pasta dos “Processos em Curso”, deverá ocorrer o arquivo de todo 

o processo até à adjudicação, sendo que, como adjudicação entende-se a emissão da Encomenda 

ao Fornecedor. Após a adjudicação, o processo passa para uma outra pasta “Ajustes Diretos 

Simplificados/Adjudicação”, sendo esta a pasta que indica que o processo 

administrativo/financeiro está concluído ficando a aguardar a fatura após a prestação de serviço 

ou entrega do bem. Resumindo, toda a logística do processo em termos de orçamentação e 

adjudicação está terminada sendo, por isso, mais fácil o controlo dos processos em curso. A 

organização da pasta “Ajustes Diretos Simplificados/Adjudicação” é efetuada com subpastas 

com o nome dos Serviços ou Órgãos que solicitam a prestação de serviços e/ou aquisição de 

bens.  

No caso dos processos administrativos/financeiros que são alocados à “Preparação de 

Procedimentos Plataforma”, quando se sabe a tipologia do procedimento a adotar, mediante a 

legislação do Código dos Contratos Públicos (CCP), são transferidos para a pasta 

“Procedimentos Plataforma”, que tem como subpastas todas as tipologias dos tipos de 

procedimentos, isto é, Concurso Público, Consulta Prévia, Ajuste Direto, etc.  
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Depois de se ter feito este esquema, apresentou-se a possível nova organização da pasta 

partilha aos restantes membros do SAP para que estes dessem a sua opinião e sugestões de 

melhoria.  

Após esta apresentação inicial com vista a perceber as necessidades e as possíveis soluções, 

procedeu-se à aplicação do 5S: 

 

c. Senso da utilização 

Numa primeira fase fez-se uma análise a todos os artigos dos armazéns, tendo sido possível 

identificar todos os materiais, perceber quais eram os mais utilizados por todos os colaboradores 

da Instituição, para além de se ter identificado o material obsoleto e aquele que estava em 

desuso.  

Através desta triagem conseguiu-se constatar que várias prateleiras permaneciam ocupadas 

desnecessariamente com material obsoleto e em desuso. Assim, foi possível perceber a área 

ocupada por este tipo de material: no A1 – 8,62𝑚2, no A3 – 1,55𝑚2, Armazém das revistas - 

14,38𝑚2, dando um total de área ocupada de 24,55𝑚2. 

Digitalmente, analisou-se cada uma das pastas da partilha e identificou-se todos os 

documentos duplicados e desnecessários para os eliminar à medida que estes eram 

identificados. 

 

d. Senso de Organização 

Numa segunda fase, através do Kanban visual, os artigos obsoletos foram identificados com 

um “X” a vermelho (Figura 2) e aqueles que necessitam de uma maior atenção e que devem ser 

gastos mais rapidamente, uma vez que a sua validade acaba no ano de 2022, com um “X” a 

azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Identificação do material obsoleto 
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Posteriormente, também se definiram os locais apropriados para organizar os diferentes 

materiais, de forma a manter o que é mais requisitado num local de fácil acesso. 

 

e. Senso de Limpeza 

Depois de se ter comunicado à Sr.ª Presidente da Instituição o sucedido, procedeu-se à 

limpeza dos armazéns de forma a desocupar o espaço do material obsoleto e em desuso.  

 

f. Senso de Padronização 

Nesta fase da implementação do 5S, na tipologia de armazém A1, os materiais continuaram 

a ser organizados nos sítios devidamente identificados. Por sua vez, no A3, definiram-se os 

locais para os diferentes artigos de forma a facilitar a procura a todos os que possam ter acesso 

ao armazém. 

Digitalmente, definiu-se um critério para os nomes das diversas pastas. No caso da pasta dos 

Ajustes Diretos os processos são guardados dentro da respetiva pasta por “_Nome do 

Serviço/Órgão” e as subpastas dentro destas por “Num. Nome”, de acordo com a sequência em 

que o processo é feito.  

Na pasta dos procedimentos da plataforma, cada um destes é identificado por “Sigla do 

procedimento_Num_Nome”. Por sua vez, o critério na identificação das suas subpastas é o 

mesmo que o dos Ajustes Diretos. 

 

g. Senso de Disciplina 

De forma a garantir que a implementação 5S continua a fazer parte da rotina de trabalho do 

Serviço de Aprovisionamento, criou-se um documento Excel para que sirva como base para 

realizar uma auditoria ao 5S, de forma regular (Figura 3). Neste sentido, consegue-se perceber 

o ponto de situação da aplicação e, proceder a mudanças caso a pontuação não seja positiva. 

Para além disto, é uma forma de motivar os colaboradores a continuarem a implementação dado 

que foi uma das preocupações apresentadas por alguns dos colaboradores do SAP.  
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4. Conclusão  

O presente estudo pretendeu ilustrar como a metodologia 5S pode ser aplicada no contexto 

de um Serviço de Aprovisionamento. Para além da mais convencional aplicação nos armazéns, 

os mesmos princípios foram seguidos na melhoria dos fluxos documentais associados ao 

processo de requisição e aquisição de materiais.  

Ainda que a adoção do 5S seja recente, e ainda esteja a ser consolidada, alguns benefícios 

são já visíveis, em termos de espaço libertado, maior satisfação das pessoas, maior 

produtividade e maior transparência. Entre outros exemplos, com a aplicação do 5S no SAP, 

foi possível reduzir o tempo de procura pelos materiais. Antes da sua aplicação estes não sabiam 

onde encontrar os diversos materiais que procuravam dado que os itens eram frequentemente 

Figura 3 – Grelha para Auditoria 5S 
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colocados em diferentes locais. Face aos ganhos alcançados, a Instituição está a pensar estender 

a sua implementação a novas áreas. 

Neste exemplo, como noutros retratados em estudos anteriores, constata-se que a dificuldade 

principal é a de introduzir e assimilar novas rotinas, pelo que especial atenção deve ser dada 

aos sensos de normalização e disciplina. Só assim os princípios integrados nos 5S se 

transformarão numa prática contínua do SAP, promovendo-se uma mudança interna intensa, 

que poderá ser expandida a outras áreas da Instituição. O envolvimento da gestão de topo, que 

se tem feito notar neste caso, e a afirmação de uma cultura de melhoria contínua são fatores 

essenciais para o sucesso desta metodologia. 
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Figura 4 – Armazém de revistas e armazém de produtos de limpeza 
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Figura 5 – Tipologia A2 – Higiene e limpeza 
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Figura 6 – Tipologia A1 – Economato 
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   Figura 7 – Tipologia A3 - Hotelaria 
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Resumo: 
Segundo dados dos Censos 21, Portugal seguiu a tendência Europeia de envelhecimento 

demográfico, com a população ≥ 65 anos a aumentar 20,6% em 10 anos. A incidência de 

doenças crónicas, polimedicação e esquemas farmacoterapêuticos complexos, torna 

necessária a intervenção sistemática dos profissionais de saúde nas diferentes 

transferências do doente entre as instituições e a comunidade. A Reconciliação 

Terapêutica (RT), tem sido considerada ao longo dos anos como promissora na interseção 

de erros de medicação e na promoção da segurança do doente durante a transição de 

cuidados. Todavia, tem-se verificado alguma dificuldade na implementação do processo 

de RT, uma vez que exige a participação de uma equipa multidisciplinar que deve ter uma 

liderança reconhecida no processo e que, de fato, o cumpra. Objetivos: Identificação da 

responsabilidade do Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) de Farmácia, 

no processo de RT, e elaboração de um procedimento descritivo da sua implementação 

nos Serviços Farmacêuticos de uma Unidade Local de Saúde (ULS). Metodologia: 

Revisão integrativa da literatura. Pesquisou-se nas seguintes bases de dados: B-On, 

PubMed, Scielo, SCOPUS. Foram incluídos estudos em língua inglesa e portuguesa, 

publicados entre Janeiro de 2019 e Março de 2022. Resultados: Foram analisados 12 

estudos, nos quais foi identificado o contributo da RT na promoção da Segurança do 

doente, bem como as dificuldades na sua implementação, particularmente na atribuição 

de responsabilidades e descrição de funções de cada categoria profissional. Discussão e 

Conclusão: A RT desempenha um papel fundamental na melhoria da segurança do 

doente. Embora não haja uma uniformidade geral do procedimento de RT, a liderança do 

processo com o decorrer dos anos foi assumida pelos profissionais de farmácia - 

farmacêuticos e técnicos de farmácia - com evidências benéficas e valor acrescentado no 

que diz respeito à eficiência e eficácia do procedimento de recolha da Best Possible 

Medication History (BPMH). Em Portugal, os técnicos de farmácia são profissionais 

habilitados a participar na RT, com formação específica e competências profissionais que 

os capacitam a desempenhar um papel importante em várias fases do procedimento de 

RT, como na elaboração da BPMH e identificação de discrepâncias. Portugal encontra-

se ainda a dar os primeiros passos neste ramo, sendo fundamental a implementação da 
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RT nas ULS portuguesas, em prol da segurança do doente e da qualidade dos serviços 

prestados.  

Palavras-Chave: Reconciliação Terapêutica, Erros médicos, Segurança do doente, 

discrepâncias medicação, Técnico de Farmácia, BPMH. 

Abstract: 
According to Census 21 data, Portugal followed the European trend of demographic 

aging, with the population aged ≥ 65 years increasing by 20.6% in 10 years. The incidence 

of chronic diseases, polymedication and complex pharmacotherapeutic regimens make it 

necessary for health professionals to systematically intervene in the different transfers of 

the user between institutions and the community. Therapeutic Reconciliation (RT) has 

been considered over the years as promising in the intersection of medication errors and 

in promoting patient safety during the transition of care. However, there has been some 

difficulty in implementing the RT process, since it requires the participation of a 

multidisciplinary team that must have recognized leadership in the process and that, in 

fact, fulfills it. Objectives: Identification of the responsibility of the Superior Technician 

of Diagnosis and Therapeutics (TSDT) of Pharmacy, in the RT process, and elaboration 

of a descriptive procedure of its implementation in the Pharmaceutical Services of a Local 

Health Unit (ULS). Methods: Integrative literature review. The following databases were 

searched: B-on, PubMed, Scielo and Scopus. Studies in English and Portuguese, 

published between January 2019 and March 2022 were included. Results: Twelve studies 

were analyzed, in which the contribution of RT in promoting patient safety was identified, 

as well as the difficulties in its implementation, particularly in the attribution of 

responsibility and description of functions of each professional category. Discussion and 

Conclusions: RT plays a key role in improving patient safety. Although there is no general 

uniformity of the RT procedure, the leadership of the process over the years has been 

taken by pharmacy professionals - pharmacists and pharmacy technicians - with 

beneficial evidence and added value with regard to the efficiency and effectiveness of the 

RT procedure. Best Possible Medication History (BPMH) collection. In Portugal, 

Pharmacy TSDTs are professionals qualified to participate in the RT, with specific 

training and professional skills that enable them to play an important role in various stages 

of the RT procedure, such as in the elaboration of the BPMH and the identification of 

discrepancies. Portugal is still taking its first steps in this field, and the implementation 

of RT in Portuguese ULS is essential, in favor of patient safety and the quality of services 

provided. 

 

Keywords: Therapeutic Reconciliation, Medical Errors, Patient Safety, Medication 

Discrepancies, Pharmacy Technician, BPMH. 

 

1. Introdução 

A segurança do doente foi definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma 

disciplina de assistência à saúde resultante da evolução da complexidade dos sistemas de saúde 

e o consequente aumento dos danos causados aos doentes nas unidades de saúde. Neste sentido, 
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configurou como objetivo a prevenção e redução de riscos, erros e danos que ocorram durante 

a prestação dos cuidados de saúde (OMS, 2017). 

Segundo dados dos Censos 21, Portugal seguiu a tendência Europeia de envelhecimento 

demográfico, com a população ≥ 65 anos a aumentar 20,6% em 10 anos. A incidência de 

doenças crónicas, polimedicação e esquemas farmacoterapêuticos complexos, torna necessária 

a intervenção sistemática dos profissionais de saúde nas diferentes transferências do doente 

entre as instituições e a comunidade. 

Estima-se que um processo de recolha de informação de medicação deficitário possa 

provocar 39% de erros moderados a graves, ou até a uma deterioração do estado clínico do 

doente (Uhlenhopp, et al. 2020).  

Segundo Nguyen e seus colaboradores (2019), a nível internacional a gestão sub-óptima de 

medicamentos e eventos adversos de fármacos podem contribuir para 28% dos internamentos 

hospitalares potencialmente evitáveis no prazo de 30 dias. 

Num estudo efetuado por Van der Nat e seus colaboradores (2021), constatou-se que a 

transferência de doentes está associada a um elevado risco de erros de medicação, causados 

pela má comunicação acerca das informações sobre medicamentos: cerca de metade das 

discrepâncias medicamentosas conduzem a internamentos hospitalares, idas ao serviço de 

urgência e readmissões. Neste sentido, o autor afirma que para reduzir a quantidade de erros de 

medicação é crucial identificar as discrepâncias registadas, evidenciando a importância da 

Reconciliação Terapêutica (RT). 

Embora a definição de RT varie de autor para autor, de acordo com a OMS (2014), esta é 

definida como sendo o processo no qual os profissionais de saúde avaliam os doentes com o 

objetivo de garantir que toda a informação transmitida acerca dos medicamentos é realizada de 

forma completa e precisa, nos diversos interfaces do medicamento. 

Na década de 70, os EUA foram pioneiros na preocupação com esta temática, procurando 

uma concordância entre medicamentos prescritos e medicamentos consumidos. Segundo Silva 

(2020), o termo “Reconciliação Terapêutica” só começou a ser utilizado em meados de 2003. 

O Institute of Healthcare Improvement (IHI), dos EUA, desenvolveu os primeiros conceitos, 

formulários e procedimentos a adotar. Posteriormente, a RT foi utilizada como estratégia na 

prevenção de danos relacionados com a terapêutica na campanha 5 Million Lives, e em 2005, 

The Joint Commission dos EUA (JCI) passou a considerar a RT como uma prática prioritária 

durante a transição de cuidados nos serviços de saúde. 

De acordo com Nguyen (2019) e Silva (2020), a RT passou a ser estabelecida como um 

objetivo nacional de segurança do doente a ser implementado de forma ativa durante toda a 
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continuidade dos cuidados nos serviços dos EUA. Neste seguimento, a partir de 2006 estes 

programas de RT tornaram-se elementos a serem pontuados nos processos de acreditação, que 

passariam a estar sujeitos às auditorias regulares realizadas pelas agências de acreditação, 

devendo ser realizados através de processos sistematizados. Atualmente a RT é incluída no 

terceiro objetivo nacional de segurança dos EUA “Uso de medicamentos de forma segura”. 

Nos estudos realizados por Uhlenhopp (2019) e Silva (2020) no Canadá, a RT também foi 

introduzida pelo programa Accreditation Canada, em 2005, com base nas recomendações do 

Comité́ Consultivo de Segurança do Doente, sendo instituída na admissão, transferência e alta 

hospitalar. Para apoiar o procedimento de recolha de dados, definiu-se o preenchimento de um 

formulário próprio para o efeito, a denominada Best Possible Medication History (BPMH), que 

estabelece um sistema de recolha de dados sistematizado através da consulta de diferentes 

fontes de dados e abrangendo toda e qualquer medicação tomada pelo doente.  

O Canadá foi um dos países que mais dinamizou a prática da RT, com o apoio do Institute 

for Safe Medication Practices (ISMP) - uma organização nacional sem fins lucrativos 

comprometida com o avanço da segurança de medicamentos em todos os ambientes de 

assistência médica (ambulatório, domicílio, urgência, cuidados intensivos, cuidados 

continuados e cuidados de saúde primários) - uma vez que a literatura indicava que no país 

apenas 16% dos médicos de família afirmavam receber a informação necessária para o 

acompanhamento do utente após a alta hospitalar (Silva, 2020). 

Seguidamente, em 2007, a OMS recomenda a RT nas admissões, nas transferências entre 

serviços e nas altas, com a publicação do projeto High 5s: Action on Patient Safety (OMS, 

2014). 

A nível europeu, foi lançado em 2006 um projeto cofinanciado e apoiado pela Comissão 

Europeia, no âmbito do Programa de Saúde Pública: A European Union Network for Patient 

Safety and Quality of Care, cujo foco é melhorar a segurança do doente e a qualidade do 

atendimento por meio da partilha de informações, experiências e implementação de boas 

práticas. Este projeto definiu a RT como sendo uma das cinco práticas de segurança do doente 

a serem adotadas pelos serviços de saúde europeus. (Silva, 2020 & Roland, et al., 2019). 

Oliveira e seus colaboradores (2013) desenvolveram um processo de verificação da lista 

completa da medicação de cada doente, que deve ser realizada sempre que existe uma nova 

prescrição de medicação, através da confrontação da prescrição atual de medicamentos face à 

já existente, permitindo reduzir a omissão, a duplicação ou a prescrição incorreta de medicação 

nas transições e transferências de cuidados e, reduzir, assim, os incidentes com medicação. Este 

procedimento tem sido considerado promissor ao longo dos últimos anos.  
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De acordo com o estudo desenvolvido por Roland e seus colaboradores (2019) outros países 

como a Austrália e o Reino Unido passaram a considerar a RT como um importante fator da 

gestão de medicamentos e segurança do doente.   

No entanto, com a falta do estabelecimento de medidas claras, recursos e uniformização de 

conceitos para serem adotados entre os países membros da União Europeia (UE), ainda hoje as 

iniciativas são promovidas, muitas vezes, de forma individual e com adaptação dos modelos 

internacionais. Assim, a OMS lançou o projeto The High 5s MedRec SOP, baseado nas 

recomendações do ISMP Canadá, que acabou por ser testado em alguns países europeus como 

França, Holanda e Alemanha a partir de 2011 (OMS, 2014). 

Regista-se ainda uma grande variação nas práticas instituídas e na taxa de implementação 

deste processo entre os países europeus, tendo alguns deles avançado mais nesta temática do 

que outros, como é o caso de Espanha.  Face a este cenário, a OMS lançou uma campanha 

global em 2017 - “Medication without harm” – que visa reduzir o dano grave e evitável 

relacionado com medicamentos em 50% até ao final de 2022 (OMS, 2017). 

Em Portugal, data de 2016 a regulamentação da RT, traduzindo-se na publicação da Norma 

018/2016 da Direção-Geral da Saúde (DGS). Este documento surgiu da aprovação, pelo 

Ministério da Saúde português, do Plano Nacional para a Segurança dos Doentes (PNSD) 2015-

2020, publicado no Diário da República Despacho Normativo nº 1400-A/2015 do Ministério 

da Saúde (2015). A RT foi definida, a partir de então, como “o processo de análise da medicação 

de um doente, sempre que ocorrem alterações de medicação, com o objetivo de evitar 

discrepâncias, nomeadamente omissões, duplicações ou doses inadequadas, promovendo a 

adesão à medicação e contribuindo para a prevenção de incidentes relacionados com a 

medicação”. (DGS, 2016).   

A DGS (2019) estabeleceu, através da norma publicada, que as instituições prestadoras de 

cuidados de saúde devem implementar o processo de RT através da adoção de uma abordagem 

sistemática, que envolva uma equipa multidisciplinar e que promova a identificação de 

estratégias adequadas. Determina ainda, que o processo seja realizado nos pontos vulneráveis 

e críticos de transição de cuidados, com a normalização da forma de comunicação entre os 

profissionais de saúde e a transmissão da informação essencial sobre o doente e a sua 

medicação. No entanto, segundo o Relatório de Atividades da Comissão de Qualidade e 

Segurança da DGS (2019), apenas 64% das instituições tinham iniciativas nesta área.  

Em 2021 foi publicado o Despacho N.º 9390/2021, o qual aprova o PNSD 2021-2026. Neste 

documento são definidos dois objetivos operacionais importantes na temática da RT: melhorar 
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a comunicação e segurança no processo de transição de cuidados, e implementar e consolidar 

práticas seguras em ambiente de prestação de cuidados de saúde. 

Embora se tenha verificado alguma dificuldade na implementação do processo de RT em 

Portugal, os avanços têm sido feitos por inclusão maioritária de farmacêuticos, médicos e 

enfermeiros. De acordo com os estudos efetuados por Presley (2019) e Elbeddini (2021), a RT 

exige a participação de uma equipa multidisciplinar que deve ter uma liderança reconhecida, 

aceite e efetiva, em que cada um dos intervenientes saiba exatamente qual a sua 

responsabilidade no processo e que, de facto, o cumpra. 

Remtulla e seus colaboradores (2009) defendem a existência de uma equipa multidisciplinar 

em que o técnico de farmácia é o profissional adequado para elaborar a BPMH. Este 

profissional de saúde está familiarizado com formas farmacêuticas, dosagens, particularidades 

e esquemas de doses habituais. As funções do farmacêutico devem ser direcionadas para a área 

de predomínio clínico, designadamente a avaliação da gravidade das discrepâncias encontradas 

na BPMH, de modo a rentabilizar os recursos de acordo com a sua formação.  

2. Metodologia 

Para a elaboração desta revisão integrativa seguiu-se o método da Joanna Briggs Institute 

(2020) e foi redigida segundo o Perfect reporting items for systematic reviews and meta-

analyses (PRISMA) (Moher et al.,2009). O processo de pesquisa respeitou a estrutura do 

acrónimo PICo, tendo sido elaborada a questão de investigação, de forma a nortear o trabalho 

desenvolvido (Tabela 1). 

Tabela 1- Acrónimo PICo 

Problema (P) Definição do papel do TSDT de Farmácia na implementação e 

desenvolvimento de um processo de RT 

Interesse (I) Aumento da segurança do doente associado à implementação da RT. 

Otimização de recursos. 

Contexto (Co) A maioria dos Serviços Farmacêuticos das Unidades de Saúde 

portugueses ainda não tem processos de RT implementados, em contraste 

com outros países desenvolvidos. Integrando os TSDT de Farmácia nas 

equipas de RT, quer na implementação, quer no desenvolvimento, permite 

otimizar recursos humanos, garantido a qualidade do serviço prestado. 
Qual o papel dos TSDT de Farmácia na Implementação da RT nos Serviços Farmacêuticos de uma 

Unidade Local de Saúde (ULS)? 

 

Como critérios de inclusão definiu-se:  
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a) estudos em língua inglesa e portuguesa,  

b) estudos publicados entre Janeiro de 2019 e Março de 2022.  

Os estudos que não abordam o problema em estudo foram definidos como critério de 

exclusão. Embora a utilização destes idiomas não seja um critério elegível, a sua utilização 

prendeu-se com o facto de serem idiomas acessíveis aos investigadores, sendo excluídos 

idiomas não acessíveis (ex: alemão, chinês).  

Na revisão efetuada, foram realizadas pesquisas nas fontes primárias de informação B-On, 

PubMed, Scielo, SCOPUS, e a estratégia de pesquisa aplicada foi: inserção de 6 palavras-chave 

nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), procedendo-se à sua validação, "Medicatiom 

Reconciliation"AND"Medical Errors"AND"Patient Safety"AND"Medication 

Discrepancies"AND"Pharmacy Technician"AND "Hospital Admission"AND"BPMH" e 

adaptação aos léxicos específicos. 

Para avaliar a sua elegibilidade, os títulos e resumos foram analisados por dois revisores 

independentes. Em situações de divergência de consenso foi solicitado um terceiro revisor 

como critério de desempate. Para a análise de resultados foi criada uma tabela de evidências, 

onde os seguintes itens dos estudos incluídos na revisão integrativa foram sumariados: autores, 

ano, nome do artigo, objetivos, metodologia, contexto do trabalho e principais resultados 

(Tabela 2). 
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Tabela 2- Estudos incluídos na revisão integrativa 

Autores/Ano Nome do artigo Objetivos Metodologia Contexto de trabalho Principais resultados 

Alcântara, et 

al., 2021 

Development and 

implementation of a 

medication reconciliation 

during pediatric transitions of 

care in a public hospital 

Implementar RT na 

transição de cuidados na 

área de pediatria 

recorrendo ao ciclo PDCA 

(Plan-Do-Check-Act). 

Estudo 

observacional 

com aplicação 

do ciclo PDCA 

n= 48+43+8 camas 

 

Hospital Pediátrico no Norte 

do Brasil 

 

A presença de um farmacêutico na 

urgência permitiu uma melhor 

identificação das discrepâncias de 

medicação. 

A utilização da metodologia PDCA 

contribuiu para a implementação do 

processo de RT. 

Contin et al., 

2021 

Medication Reconciliation 

during Admission at 

University Hospital 

 

Conciliar a medicação na 

admissão dos doentes. 

Estudo 

prospetivo e 

transversal 

n= 350 pacientes na unidade 

clínica de um hospital 

universitário Brasil 

Encontraram-se cerca de 1134 

discrepâncias entre medicamentos 

de domicílio e os prescritos na 

admissão, e 20% dessas 

discrepâncias não foram 

intencionais. 

Necessidade da presença de um 

farmacêutico na admissão dos 

pacientes polimedicados. 

Elbeddini et 

al.,2021 

Avoiding a Med-Wreck: a 

structured medication 

reconciliation framework and 

standardized auditing tool 

utilized to optimize patient safety 

and reallocate hospital resources 

Desenvolver um 

procedimento de RT 

padronizado que pode ser 

implementado em todos 

os contextos de cuidados 

de saúde para reduzir os 

danos do paciente e do 

pessoal durante o 

COVID-19. Criar uma 

ferramenta de auditoria 

padronizada a ser utilizada 

para avaliar a qualidade 

do processo de RT e 

permitir uma melhoria 

contínua da qualidade. 

Análise 

observacional de 

falhas. 

n= 4 centros de prestação de 

cuidados de saúde: 

2 hospitais, 

1 unidade de cuidados de 

longa duração, 

e farmácia comunitária. 

Canadá 

Não se verificou a existência de um 

processo de RT padronizado em 

nenhum serviço analisado. Os 

centros de saúde careciam de uma 

equipa e formação designadas para 

a RT, levando a múltiplas 

discrepâncias no levantamento de 

dados. Os pacientes não foram 

aconselhados sobre alterações aos 

medicamentos domiciliários, e o 

relatório de alta não foi, muitas 

vezes, fornecido após a alta. Os 

mecanismos de comunicação entre 

as farmácias comunitárias e os 

médicos hospitalares não estão 

disponíveis ou facilmente 

acessíveis. 
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Fernandes et 

al., 2020 

Reconciliação de medicamentos 

liderada por farmacêuticos na 

alta do paciente: uma revisão de 

escopo 

 

Qual o papel do 

farmacêutico na RT? 

Incidência e avaliação dos 

diferentes métodos, 

estratégias e ferramentas 

utilizadas nos vários 

estudos. 

Revisão 

Sistemática 

n= 50 estudos 

 

Revisão sistemática efetuada 

no Brasil 

O conceito de RT e as atividades 

desenvolvidas pelos farmacêuticos 

no processo de recolha de 

informação variam de literatura 

para literatura. 

Demonstrar a importância da 

padronização de processos e de 

ferramentas a utilizar na RT, bem 

como as estratégias de comunicação 

com os doentes ou prestadores de 

cuidados. 

Karimzadeh 

et al., 2019 

 

Medication reconciliation at 

admission by pharmacists in a 

teaching referral hospital in Iran 

Descrição das 

discrepâncias entre o 

histórico de 

medicamentos adquiridos 

pelos farmacêuticos e os 

medicamentos prescritos 

pelos médicos num 

hospital universitário. 

Estudo 

transversal 

n=7 enfermarias do hospital 

Namazi no Irão 

Elevada taxa de discrepância no 

momento da admissão. 

Contribuição ativa dos 

farmacêuticos e o fornecimento de 

BPMH no momento da admissão 

hospitalar são soluções para as 

discrepâncias registadas. 

Mixon et al., 

2019 

 

Design of MARQUIS2: study 

protocol for 

a mentored implementation study 

of an evidence-based toolkit to 

improve patient safety through 

medication reconciliation 

Desenho do Multi-center 

Medication Reconciliation 

Quality Improvement 

Study (MARQUISII), de 

acordo com os resultados 

obtidos com 

MARQUIS I. 

 

Revisão e 

aperfeiçoamento 

das ferramentas 

desenvolvidas 

durante o 

MARQUIS I 

n=18 

O kit de ferramentas 

MARQUIS2 consiste em 17 

intervenções para melhorar a 

RT, agrupadas em oito 

domínios 

EUA 

Se as intervenções do MARQUIS2 

forem bem sucedidas na redução de 

discrepâncias não intencionais de 

medicação, as ferramentas 

desenvolvidas neste estudo podem 

vir a ser utilizadas por outras 

instituições de saúde. 

Nguyen, et 

al., 2019 

Impact of a pharmacy technician 

on clinical pharmacy services in 

an Australian hospital 

Quantificar o impacto de 

um modelo de farmácia 

clínica melhorado pelo 

técnico na RT e na 

realização das tarefas 

farmacêuticas. 

Estudo 

experimental 

prospectivo 

 

n=1 técnico de farmácia para 

480 camas no hospital de 

ensino superior em Nova 

Gales do Sul. 

Austrália 

As equipas reforçadas com técnicos 

de farmácia poderiam melhorar a 

eficiência dos serviços de farmácia 

clínica num hospital australiano. 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 
 

203 
 

 

Presley, et 

al., 2019 

An environmental scan of 

medication history technician 

programs within the Veterans 

Health Administration 

Identificar programas (e a 

sua organização) que 

envolvem técnicos de 

farmácia especialistas na 

RT. 

- n=10 instituições têm um 

plano de reconciliação 

terapêutica da 

responsabilidade dos técnicos 

de farmácia. 

EUA 

Os técnicos trabalhavam mais 

frequentemente em ambientes de 

internamento como parte dos 

processos de reconciliação de 

admissão de medicação. 

Roland, et al., 

2019 

Roles and impacts of pharmacy 

technicians: a literature review 

Examinar as funções e os 

impactos dos técnicos de 

farmácia. 

Realizar uma 

revisão 

sistemática da 

literatura 

Pesquisa de literatura na 

PubMed (Janeiro de 1996 a 21 

de Março de 2018) 

França 

Os técnicos de farmácia contribuem 

para uma variedade de atividades e 

vários estudos mostram um impacto 

favorável da sua atividade. 

Sousa, 2022 Reconciliação Terapêutica: 

Um Processo Complexo 

Reflexão acerca da RT, 

implicações na saúde, 

riscos associados e 

possíveis soluções. 

Artigo de 

reflexão/opinião. 

- A reflexão partilhada sobre a RT 

proporciona um ganho de tempo em 

prol do benefício do doente, dos 

próprios profissionais de saúde e da 

qualidade da saúde 

Uhlenhopp et 

al., 2020 

Hospital-Wide Medication 

Reconciliation Program: Error 

Identification, Cost-

Effectiveness, and Detecting 

High-Risk Individuals on 

Admission 

Medir o impacto que um 

programa de RT em todo 

o hospital tem na 

identificação de erros da 

medicação domiciliária, 

durante o internamento 

hospitalar. 

Demonstrar o custo-

eficácia deste programa. 

Identificar fatores de risco 

individuais de cada 

paciente que levam a um 

maior risco de 

discrepâncias com a 

medicação. 

Estudo 

observacional 

prospetivo 

n=817 doentes 

17 técnicos de farmácia 

recolheram histórias de 

medicação em doentes 

internados no hospital, que 

geriam os seus próprios 

medicamentos. 

Foram registados erros de 

frequência e tipo de 

medicação. As estimativas de 

prevenção de custos foram 

determinadas com base nas 

taxas esperadas de eventos 

adversos. 

USA 

Demonstrou a capacidade de um 

técnico de farmácia identificar erros 

de medicação, forneceu novos 

dados em tempo útil para a 

obtenção de uma BPMH, e 

ressaltou a eficácia económica do 

processo. 
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Van der Nat, 

et al., 2021 

A comparison between 

medication reconciliation by a 

pharmacy techician and use of 

an online personal health 

record by patients for 

identifying medication 

discrepancies in patients´ drug 

list prior to elective 

admissions 

Determinar o nível de 

concordância das 

discrepâncias 

medicamentosas através 

da RT tradicional e um 

Registo de Saúde  

Personalizado - PHR on-

line - feito pelo paciente. 

Estudo de corte 

perspetivo 

n= 488 pacientes do Hospital 

Amphia, 

Holanda 

Elevado nível de concordância 

entre a lista de medicamentos 

registada pelos doentes no PHR e a 

BPMH efetuada pelo técnico de 

farmácia 
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3. Resultados 

Foram identificados n=8 (oito) estudos na B-On, n=1 (um) na PubMed, n=1 (um) na Scielo 

e n=2 (dois) na SCOPUS, tendo sido incluídos 12 (doze) artigos, de acordo com os critérios 

definidos. Na figura 1, apresentamos o percurso de seleção dos estudos identificados. 

Figura 1 - Fluxograma PRISMA (adaptado) do processo de seleção dos estudos 
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4. Discussão 

Em Portugal, os avanços que têm sido feitos no campo da RT, passam pela inclusão 

maioritária de farmacêuticos, médicos e enfermeiros. Por outro lado, em outros países que têm 

a RT como parte integrante do seu compromisso com a segurança do doente há já vários anos 

- como a Austrália, o Canadá e os EUA - têm vindo a incorporar técnicos de farmácia para estas 

funções. (Contin et al., 2021; Elbeddini et al., 2021; Mixon et al., 2019; Nguyen et al., 2019; 

Presley et al., 2019; Roland et al., 2019; Uhlenhopp et al., 2020) 

Num estudo realizado num Hospital Universitário do Irão, constatou-se que a taxa de 

discrepâncias detetadas pela equipa de farmácia na admissão dos doentes era cerca de 94,17%, 

sendo que, a maioria das ocorrências registadas estavam relacionadas com erros de omissão. 

Concluiu-se, assim, que a participação de equipas de profissionais de farmácia, nomeadamente 

farmacêuticos, é fundamental para a obtenção de uma BPMH adequada na admissão do doente. 

(Karimzadeh et al., 2019) 

Nguyen e seus colaboradores (2019) defenderaram que, embora tradicionalmente a RT seja 

associada ao farmacêutico clínico, este processo pode ser dinamizado por técnicos de farmácia 

com experiência e formação para o efeito. Adicionalmente, concluiu que, comparativamente a 

médicos e enfermeiros, os técnicos de farmácia obtêm a BPMH de forma mais rápida. O estudo 

demonstrou que se os técnicos de farmácia tiverem acesso às mesmas fontes de informação que 

o farmacêutico, a obtenção de uma BPMH não apresenta diferenças.  

Um estudo realizado em sete enfermarias do Hospital Universitário de Namazi, Irão, 

evidenciou que num total de 561 registos de medicamentos efetuados por médicos e 

enfermeiros, os farmacêuticos que realizaram a comparação da história de medicamentos 

detetaram cerca de 353 discrepâncias. Apenas 6 doentes dos 103 entrevistados não 

apresentaram discrepâncias. Assim, constatou-se que os procedimentos de RT deveriam ser 

assumidos por farmacêuticos na admissão de doentes ou transferência entre serviços 

(Karimzadeh et al., 2019). Para estes autores, é igualmente fundamental que haja o 

envolvimento do doente e/ou cuidador, quer na elaboração da BPMH, quer na transferência ou 

alta do doente. Mais uma vez, na alta do doente, os autores evidenciaram a necessidade da 

presença de um elemento da Farmácia para acompanhamento do doente. 

Numa revisão sistemática realizada por Roland e seus colaboradores (2019), concluiu-se que 

o papel dos técnicos tem vindo a evoluir nos últimos anos, passando a colaborar com os 

farmacêuticos na área clínica. Estes autores encontraram mais evidências neste sentido, em 

publicações dos EUA e do Canadá, o que o leva a concluir que o desempenho destas 
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competências pelo técnico de farmácia está mais evoluído nesta parte do continente americano. 

Nesta análise da literatura, observou-se um contributo positivo relacionado com erros de 

medicação e correção de discrepâncias em 29,4% dos estudos analisados. 

Um estudo realizado nos EUA, concluiu que 50% dos pacientes apresentam erros de dose 

ou frequência de administração, 59% de erros de duplicação e 82% de erros de omissão. Tendo 

como base estes valores, constatou ainda que existe uma poupança de 190,35€ por doente, 

quando sujeitos ao processo de RT (Uhlenhopp et al., 2020). Além disso, os técnicos 

demoravam cerca de 28,5 minutos com cada doente, o que permite validar a competência dos 

técnicos de farmácia na identificação de discrepâncias, e demonstra a viabilidade económica 

deste modelo de RT. O custo-benefício da participação dos técnicos de farmácia no processo 

de RT é relevante, uma vez que a contratação de um técnico de farmácia é economicamente 

menos dispendiosa do que a de um farmacêutico, e com a devida formação, pode produzir 

resultados idênticos, nesta área. 

Nguyen e seus colaboradores (2019) definiram dois pressupostos para que o procedimento 

de RT seja corretamente realizado, com uma participação ativa do técnico. Estes profissionais 

devem ter acesso aos programas informáticos necessários para o efeito, e devem receber 

formação em cinco competências-chave:  

Atualização da lista de medicamentos na plataforma eletrónica utilizada;  

Criação de uma lista de medicamentos para aconselhamento dos utentes; 

Elaboração de uma BPMH do utente do lar de idosos, usando os registos do lar de idosos e 

da farmácia (sem contacto do paciente); 

Elaboração de uma BPMH do doente e/ou cuidador que gere a sua própria medicação 

(contacto paciente/cuidador); 

Aconselhamento do utente e/ou cuidador na alta médica (com ou sem lista de 

medicamentos). 

Desta forma, evidencia-se a oportunidade de potenciar o contributo das equipas dos serviços 

farmacêuticos para a segurança do paciente, recorrendo à formação e experiência dos técnicos, 

e podendo o farmacêutico supervisionar o procedimento e fazer uma dupla verificação do 

processo. Assim, a participação dos técnicos na RT permite otimizar as competências dos 

diferentes intervenientes, como médicos, enfermeiros e farmacêuticos. 

O processo de recolha de informação para a construção da BPMH é um processo complexo 

devido a vários fatores. Porém, a existência de diferentes fontes de recolha de informação - 

documentação/histórico hospitalar, acesso a múltiplas fontes de registos informáticos de 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

208 
 

instituições de saúde, recurso à farmácia do doente e o contacto com o cuidador - podem 

aperfeiçoar o processo (Uhlenhopp et al., 2020). 

Os utentes com medicamentos de alerta máximo são aqueles que apresentam mais 

discrepâncias, e é nestes pacientes que a RT pode ser mais impactante (Nguyen et al., 2019; 

Uhlenhopp et al., 2020). 

Elbeddini (2021) abordou também o facto de que a RT é um processo que envolve diferentes 

profissionais de saúde - médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de farmácia - no 

entanto, com a diversificação de tarefas, as responsabilidades podem não ser claras e resultar 

num processo de má qualidade. Estes autores defenderam ainda que deve existir um processo 

formal, da responsabilidade dos serviços farmacêuticos, com uma equipa de técnicos de 

farmácia e farmacêuticos treinados para esta tarefa em específico. Fazendo referência a uma 

revisão sistemática de 2016 que envolveu 17 estudos, demarcou que um programa de RT 

liderado pelos serviços farmacêuticos, em comparação com os cuidados habituais, reduziu a 

taxa de internamentos em 19%, e a readmissão hospitalar relacionada com patologias do foro 

psiquiátrico em 67%. 

Neste mesmo estudo foram analisados e comparados os procedimentos de RT de quatro 

instituições de saúde no Canadá e posteriormente identificadas as lacunas ao longo do processo. 

As principais lacunas identificadas passam por validação da informação da BPMH em múltiplas 

fontes, e a informação compilada não ser disponibilizada ao utente nem a outras instituições de 

saúde. 

Muito embora haja já diretrizes governamentais para a instituição da RT a nível hospitalar 

desde 2016, em Portugal ainda há um longo caminho a percorrer. Os técnicos de farmácia 

formados em Portugal são profissionais que integram a carreira de Técnico Superior de 

Diagnóstico e Terapêutica, uma carreira especial com grau 3 de complexidade funcional 

(Decreto-Lei n.o 111/2017)  que reúnem condições académicas e técnicas para que, com as 

devidas ferramentas e acessos, possam exercer funções no âmbito da farmácia clínica, 

disciplina onde se insere a RT. No seguimento da ideia anterior, verifica-se uma oportunidade 

de potenciar e otimizar o investimento nestes profissionais, amplificando o seu espectro de 

atuação e responsabilidade. 

Os TSDT podem, à semelhança do que se observa noutros países, colaborar com a equipa 

clínica (médico, enfermeiro, assistente social, etc.), a montante e a jusante com o farmacêutico 

em prol da eficácia do procedimento e da segurança do doente. A sua eficácia foi demonstrada 

em vários estudos, principalmente na recolha e compilação de informação, ou seja, na 

elaboração da BPMH e na identificação de discrepâncias. (Mixon et al., 2019; Nguyen et al., 
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2019; Presley et al., 2019; Roland et al., 2019). A OMS, no documento, o High 5s: Action on 

Patient Safety, também refere a colaboração dos técnicos de farmácia nestas fases do processo 

de RT (OMS, 2014). 

Vários estudos também relevam a importância de haver uma auditoria ao processo de RT 

após a sua instituição, de forma a aumentar a qualidade e confiança no processo, e assim garantir 

a segurança do paciente (Alcântara, et al., 2021;Elbeddini et al., 2021; Nguyen et al., 2019; 

Presley et al., 2019; Uhlenhopp et al., 2020). 

O processo de RT permite melhorar a segurança do paciente relativamente ao uso de 

medicamentos, na medida em que a maioria dos utentes, no processo de admissão, não se 

recorda dos nomes dos medicamentos que toma diariamente, nem de pormenores como o 

consumo de suplementos ou chás que podem interferir com a medicação, e que são fatores 

relevantes na farmacoterapia. A BPMH garantiu maior confiabilidade dos medicamentos 

consumidos pelo utente e consequentemente maior segurança. Segundo Cotin (2021), o risco 

de discrepâncias no ato de admissão é tanto maior quanto o número de medicamentos prescritos, 

ou seja, quanto maior for o grau de polimedicação do utente, maior será a probabilidade de 

existência de discrepâncias.  

Todos os estudos apontam para a necessidade de formalização de procedimentos e 

identificação de responsabilidades. Desta forma, com base no documento da OMS, The High 

5s MedRec SOP, no projeto  Multi-Center Medication Reconciliation Quality Improvement 

Study  (MARQUIS I) e MARQUIS II, e outros estudos identificados na literatura, elaborou-se 

um procedimento de responsabilidades da RT (Figura 2) passível de ser aplicado em unidades 

hospitalares portuguesas, onde existam serviços farmacêuticos. 
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Figura 2 – Procedimento de RT passível de ser aplicado em ULS 
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Para além da adaptação do procedimento ao serviço em estudo, considera-se importante 

haver formação sobre a RT, de todos os intervenientes no processo. Com base no procedimento 

apresentado, potencia-se a segurança do paciente, de acordo com o PNSD 2021-2026. Para que 

os técnicos de farmácia possam exercer a sua responsabilidade no processo - inicialmente 

relacionada com a construção da BPMH, e identificação de discrepâncias - há necessidade de 

adaptar os seus acessos às bases de dados, como a Prescrição Eletrónica de Medicamentos 

(PEM) e à plataforma de dados do utente a nível institucional. Assim, seria possível rentabilizar 

não só o investimento na formação dos técnicos de farmácia, como dos farmacêuticos, que 

teriam a responsabilidade de, após identificadas as discrepâncias, classificá-las, e desta forma 

dedicarem-se à vertente clínica do processo. No procedimento apresentado, o médico assistente 

terá à sua disposição uma história clínica mais real e adequada ao momento. 

5. Limitações do Estudo 

Falta de estudos recentes acerca da temática, especialmente em Portugal. 

6. Conclusão 

Conforme se pode verificar, na análise dos diversos estudos realizados no período entre 

Janeiro de 2019 e Março de 2022, tendo em consideração o contexto das unidades de saúde, os 

autores declaram ser de extrema importância a uniformização do processo de RT e que a 

liderança do processo deve ser assumida por profissionais de farmácia, nomeadamente 

farmacêuticos e técnicos de farmácia, com evidências benéficas e valor acrescentado no que 

diz respeito à eficiência e eficácia do procedimento de recolha e construção BPMH.  

Levantou-se a hipótese do papel do técnico de farmácia no processo de RT nas unidades de 

saúde em Portugal, e constatou-se que além da falta de uniformidade de implementação do 

processo de RT, a responsabilidade nas várias fases do procedimento de RT, sobretudo no que 

diz respeito à recolha da BPMH, não é explicitamente de profissionais de farmácia 

(farmacêuticos e técnicos de farmácia), nem existe um fluxo sistemático e contínuo de recolha 

de BPMH.  

Existem poucos estudos acerca desta temática, no entanto, os resultados obtidos permitem 

verificar que a implementação de RT com responsabilidade afeta aos profissionais de farmácia 

(farmacêuticos e técnicos de farmácia) permite maior otimização do processo em si, no que 

toca à segurança do doente. De acordo com a revisão integrativa, a RT constitui uma mais-valia 

económica para as instituições, pois genericamente, há estudos que revelam que a identificação 
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de discrepâncias constitui em si só, uma poupança para a instituição (Elbeddini et al., 2021; 

Nguyen et al., 2019; Roland et al., 2019; Uhlenhopp et al., 2020). 

Neste sentido, o atual estudo pode contribuir para a harmonização da implementação do 

processo em Portugal, estabelecendo um procedimento com tarefas bem definidas e com as 

responsabilidades de cada profissional devidamente identificadas e justificadas de acordo com 

as suas competências. Os resultados alertam para o facto de os técnicos de farmácia serem 

profissionais habilitados a participar na RT e com formação específica e competências 

profissionais que os capacitam a ter um papel importante em várias fases do procedimento de 

RT, especialmente na elaboração da BPMH e identificação de discrepâncias. 

Consequentemente, o farmacêutico terá maior disponibilidade para assumir as tarefas 

essencialmente relacionadas com a parte clínica da RT, que apenas podem ser desenvolvidas 

por esta classe profissional, otimizando os seus conhecimentos e tempo, em prol da segurança 

do doente.  

Desta forma, nos resultados deste estudo é apresentada uma proposta de fluxograma que 

permitirá a todos os profissionais de saúde conhecerem as suas funções e o processo como um 

todo, de modo a interiorizarem os benefícios do papel de cada um para o resultado final, sendo 

este um dos objetivos principais deste trabalho de investigação.  

Portugal encontra-se ainda a dar os primeiros passos neste ramo, sendo fundamental a 

implementação da RT nas unidades de saúde portuguesas, em prol da segurança do doente e da 

qualidade dos serviços prestados. A nível central, o governo definiu no PNSD 2021-2026 metas 

para aumentar a segurança do doente e especificamente relacionados com a RT: “90% das 

instituições prestadoras de cuidados de saúde utilizam ferramentas de controle e monitorização 

da prática segura relativas à segurança (...) segurança da medicação e reconciliação 

terapêutica”. Este passo constitui uma oportunidade para que as instituições de saúde iniciem 

procedimentos no sentido de realizar a RT, de forma a aumentar a segurança dos seus utentes 

e a qualidade do serviço prestado.  

Conflito de Interesses 

Os autores deste estudo declararam que não têm nenhum conflito de interesses. 
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Resumo: 
Obtida através de uma cadeia permanente de calibração e de documentação 

associada, a rastreabilidade metrológica é uma referência de um resultado de 

medição. Os elementos de um sistema de medição de referência são os 

equipamentos padrão e os procedimentos de calibração, que existem em diferentes 

níveis hierárquicos e permitem o estabelecimento da cadeia de rastreabilidade 

metrológica. O presente trabalho está focado na rastreabilidade das medições na 

saúde. 

À semelhança do que tem sido verificado nas últimas décadas para os restantes 

sectores, a evolução na saúde é traduzida pela otimização, tanto da eficiência como 

da eficácia dos diagnósticos e tratamentos realizados com recurso a meios 

tecnológicos inovadores. As medições químicas, biológicas e físicas são 

fundamentais, tanto para a prevenção e tratamento de doenças bem como para a 

supervisão do estado da saúde dos utentes. No entanto, os recursos tecnológicos 

utilizados podem introduzir variabilidade dos resultados que, por sua vez, pode 

acarretar danos indesejáveis e irreparáveis. Portanto, os resultados das medições 

são de importância indiscutível e devem ser fiáveis, exatos e comparáveis. 

Com base nos referenciais normativos e diretivas aplicáveis às medições na saúde, 

no presente trabalho são estabelecidas metodologias para a gestão dos 

equipamentos de medição, adequadas à garantia da rastreabilidade e potenciadoras 

da fiabilidade dos resultados obtidos. 

 

Palavras-chave: Exatidão, Fiabilidade, Medição na Saúde, Rastreabilidade. 

 

 

Abstract: 
Obtained through a permanent chain of calibration and associated documentation, 

metrological traceability is a reference to a measurement result. The elements of a 

reference measurement system are the standard equipment and calibration 

procedures, which exist at different hierarchical levels and allow the establishment 

of the metrological traceability chain. The present work is focused on the 

traceability of measurements in health. 

Similar to what has been seen in recent decades for the other sectors, the evolution 

in health is reflected in the optimization of both the efficiency and the effectiveness 

of diagnoses and treatments carried out using innovative technological means. 

Chemical, biological, and physical measurements are fundamental both for the 

prevention and treatment of diseases as well as for monitoring the health status of 
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users. However, the technological resources used can introduce variability in the 

results, which, in turn, can cause undesirable and irreparable damage. Therefore, 

measurement results are of indisputable importance and must be reliable, accurate 

and comparable. 

Based on the normative references and directives applicable to measurements in 

health, in this work methodologies are established for the management of 

measuring equipment, suitable for guaranteeing traceability and enhancing the 

reliability of the results obtained. 

 

Keywords: Accuracy, Reliability, Health Measurement, Traceability. 
 

 

1. Introdução 

A evolução da saúde nas últimas décadas é devida ao desenvolvimento de meios 

tecnológicos sofisticados e inovadores, que otimizam continuamente a capacidade de realização 

dos diagnósticos e tratamentos. Mas, a colocação em serviço e a manutenção de equipamentos 

sofisticados requer o cumprimento dos requisitos de fabrico, já que pode ter repercussões na 

segurança tanto dos profissionais de saúde envolvidos no seu manuseamento como dos 

doentes/utentes, e deve ser alinhada com os requisitos da conformidade metrológica, dado que 

os resultados das suas medições têm impacto nas decisões clínicas e podem conduzir a práticas 

terapêuticas inadequadas. (CS/09 – GT1 Metrologia na Saúde, 2015). Deste modo, é 

fundamental padronizar o controlo dos dispositivos de medição e reforçar a implementação das 

verificações metrológicas no setor da saúde, de forma a garantir a exatidão das medições 

efetuadas e dos resultados obtidos. Como o desconhecimento do erro de medição e da incerteza 

associada podem conduzir a um diagnóstico errado, a aceitação do resultado de uma medição 

deve ser efetuada com sentido crítico, tendo em consideração tanto a fiabilidade do 

equipamento, bem como, a sensibilidade dos profissionais de saúde para a definição de 

intervalos aceitáveis para os resultados esperados. A variabilidade nos resultados, introduzida 

pelos recursos tecnológicos utilizados, pode acarretar danos indesejáveis e irreparáveis. 

Portanto, os resultados das medições são de importância indiscutível e devem ser fiáveis, exatos 

e comparáveis (Ferreira, 2013). 

O presente trabalho pretende apresentar metodologias para gestão dos equipamentos de 

medição, adequadas à garantia da rastreabilidade e potenciadoras da fiabilidade dos resultados 

obtidos. Para a concretização do objetivo foram analisadas tanto as Diretivas Europeias 

relativas aos dispositivos médicos como os diferentes referenciais normativos com implicação 

na gestão dos instrumentos de medição. 
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Para a realização deste artigo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que permitiu o 

estabelecimento do estado da arte, apresentado em 3. A Importância da Metrologia na Saúde. 

Posteriormente foram analisados os referenciais normativos e legais com implicações na 

metrologia da saúde, que são apresentados nos itens seguintes. Por fim, foi realizada uma 

análise, com vista na definição de um modelo de gestão metrológica dos instrumentos de 

medição na saúde. 

 

2. Rastreabilidade 

Os elementos de um sistema de medição de referência são os equipamentos padrão e os 

procedimentos de calibração, que existem em diferentes níveis hierárquicos e permitem o 

estabelecimento da cadeia de rastreabilidade metrológica. Obtida através de uma cadeia 

permanente de calibração e de documentação associada, a rastreabilidade metrológica é uma 

referência de um resultado de medição. 

Rastreabilidade metrológica é um conceito que se aplica em qualquer sistema de medição e 

é essencial de utilizar para fornecer resultados credíveis e comparáveis. Para tal, são 

relacionados os resultados das medições através de uma ininterrupta e documentada a relação 

com uma cadeia de padrões. Através desta cadeia é possível identificar as possíveis fontes de 

erros e implementar ações corretivas, assegurando assim a garantia da qualidade nas medições. 

Em qualquer organização deve ser garantida a rastreabilidade das medições e dos resultados 

que por sua vez contribuem para a qualidade do serviço ou produto acabado. Considera-se que 

a rastreabilidade é cumprida quando os valores indicados pelos equipamentos de medição são 

relacionados com os valores convencionalmente verdadeiros (valor indicado no padrão de 

medição). Quando essa relação é realizada segundo uma regulamentação, trata-se do âmbito da 

metrologia legal e designado por ensaio de controlo metrológico legal (CG/09 – GT1 

Metrologia na saúde, 2015). A rastreabilidade também pode ser cumprida através das 

calibrações fiáveis dos equipamentos de medição, efetuadas por laboratórios acreditados 

segundo a ISO/IEC 17025. Estes laboratórios possuem a sua própria rastreabilidade a padrões 

nacionais, utilizem os métodos de calibração padronizados e são considerados de confiança. O 

requisito 6.5 Rastreabilidade metrológica da NP EN ISO/IEC 17025 determina que “(...) O 

laboratório deve estabelecer e manter a rastreabilidade metrológica dos seus resultados de 

medição através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, contribuindo para a 

incerteza de medição, relacionando os resultados a uma referência apropriada” (CT 147 (APQ), 

pág. 15, 2018). 
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Para identificar os requisitos normativos que determinam a obrigatoriedade de comprimento 

da rastreabilidade realizou-se uma análise das seguintes Normas: 

De acordo com a NP EN ISO 10012 – Sistema de gestão da medição, a confirmação 

metrológica deve ser estabelecida e implementada para assegurar o cumprimento dos requisitos 

metrológicos do processo de medição com as características metrológicas do equipamento de 

medição. A confirmação metrológica engloba a calibração e a verificação de equipamento de 

medição. O documento que identifica a rastreabilidade da medição é o certificado de calibração, 

que comprova e identifica a rastreabilidade da medição. Esta norma aplica-se às atividades de 

medição, pode ser referenciada por um cliente, por um fornecedor, por organismos legislativos 

ou reguladores, na avaliação e auditoria de sistemas de gestão da medição (CT 80 (APQ), 2005). 

Esta Norma na integra é direcionada para avaliação da conformidade metrológica e de 

cumprimento da rastreabilidade.  

A norma NP EN ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade, incorpora a rastreabilidade 

como um requisito obrigatório e determina que (...) “A rastreabilidade deve ser considerada 

pela organização como parte essencial para proporcionar confiança na validade dos resultados 

das medições. O equipamento de medição deve ser calibrado ou verificado, ou ambos, em 

intervalos específicos ou antes da utilização, face a padrões de medição rastreáveis a padrões 

de medição internacionais ou nacionais (CT 80 (APQ), pág. 18, 2015). 

A Norma ISO 13485 - Dispositivos médicos - Sistemas de gestão de qualidade - Requisitos 

para fins regulatórios especifica requisitos para um sistema de gestão da qualidade em que uma 

organização precisa demonstrar sua capacidade de fornecer dispositivos médicos e serviços 

relacionados que atendam consistentemente aos requisitos do cliente e regulamentares 

aplicáveis. Relativamente a rastreabilidade a Norma ISO 13485 no requisito 7.5.9 

Rastreabilidade determina que (...) “A organização deve documentar os procedimentos de 

rastreabilidade. Esses procedimentos devem definir a extensão da rastreabilidade de acordo 

com os requisitos regulamentares aplicáveis e os registos a serem mantidos” (ISO, 2016). A 

Norma ISO 13485 é uma Norma Harmonizada com a seguinte legislação: Diretiva 98/79/EC, 

Regulamento (EU) 2017/7451, Diretiva 90/385/EEC (Comissão Europeia, 2022). 

A Norma NP EN ISO 15189 - Laboratórios clínicos. Requisitos para a qualidade e 

competência é uma Norma de acreditação que é direcionada para implementação no laboratório 

médico no desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade e no reconhecimento da própria 

competência (ISO, 2022). No requisito 5.3.1.4 Calibração do equipamento e rastreabilidade 

metrológica especificado que o laboratório deve definir e implementar programas de 

manutenção e calibração de equipamentos, que cumpram no mínimo as recomendações dos 
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fabricantes, o laboratório deve possuir registos da implementação da estimativa de incertezas 

para exames quantitativos que também comprova o cumprimento da rastreabilidade das 

medições (OGC004, 2017). Em Portugal existe baixo número de laboratórios clínicos 

acreditados pelo IPAC segundo esta Norma. Foi efetuada uma pesquisa no site do IPAC 

identificou-se que existem 13 Laboratórios de Análises Clínicas, 2 Laboratórios de Anatomia 

Patológica e 5 Laboratórios de Genética Humana acreditados segundo a NP EN ISO 15189 

(IPAC, 2022). 

 

3. Importância da Metrologia na Saúde 

Em 1991 foi realizada na 55.ª Assembleia Geral da OMS - Organização Mundial de Saúde, 

realizada em 1991, foi assinalado que existe um risco associado à utilização de dispositivos de 

medição sem a devida avaliação metrológica. A partir desta data foram realizados uma série de 

estudos e mapeadas as ocorrências de efeitos adversos do universo dos pacientes hospitalizados 

(World Health Organization, 2002 citado em Leão, 2016). 

Entre os vários estudos apresentados pode ser destacado o estudo da Universidade de 

Harvard, que estabeleceu os padrões para a quantificação de eventos adversos ocorridos em 

ambiente hospitalar. Num universo de 30195 pacientes foram registados 1133 eventos adversos, 

o que corresponde a 3,7 % dos pacientes hospitalizados. Destes eventos, cerca de 74% foram 

considerados temporários e 13,6% dos incidentes revelaram-se fatais. O controlo metrológico 

proporciona prevenção das ocorrências de diagnóstico incorreto, bem como, diminui os custos 

relacionados com o diagnóstico e tratamento. A precisão e confiança no diagnóstico e no 

tratamento beneficia a sociedade, porque cria mais-valia ao atendimento da saúde pública 

(Troyen et al., 1991 citado em Leão, 2016). 

Em 2013, Ferreira. M. afirmou que a Metrologia é transversal, porque se estende a todos os 

setores da sociedade e é um pilar do desenvolvimento sustentável. Nos maiores domínios da 

Metrologia assentam todos os domínios relacionados com a medição, tais como, criação de 

padrões e equipamentos de medição, bem como, a definição das unidades de medida 

internacionalmente aceites – Sistema Internacional de Unidades.  

O Dr. Franz Hengstberger do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA citado 

em Karaböce & Dorosinskiy (2015) apresentou um exemplo da importância da precisão de 

medições através da apresentação de um exemplo de erro de medição de açúcar no sangue. 

Nesse trabalho, os investigadores demostram a importância da precisão nas medições. Se o 

açúcar no sangue medido está acima de seu valor permitido, o médico prescreve insulina. Ou 
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se o açúcar no sangue medido for mais baixo do que o seu valor permitido, o tratamento não 

será planeado. Em ambos os casos, o paciente vai encarar o risco de lesão/morte ou receber os 

tratamentos desnecessários e perderá dinheiro. Quando a precisão da medição é aumentada ou 

a incerteza da medição é diminuída, o impacto económico é diminuído e a qualidade de vida 

aumentará. 

De acordo com a Sousa (2015), nos sistemas de controlo de qualidade aplicados aos serviços 

de saúde verificou-se que vários referenciais são pouco rigorosos nos assuntos relacionados 

com a rastreabilidade metrológica dos dispositivos hospitalares. Para maioria dos dispositivos 

hospitalares não existe uma verificação metrológica obrigatória. A aplicação da Metrologia no 

controlo de qualidade de dispositivos de radiodiagnóstico e o acesso à avaliação das condições 

de desempenho metrológico é uma tarefa difícil. Em 2015 Sousa realizou um estudo com 

objetivo de identificar e calcular as principais fontes de incerteza nos testes da qualidade de 

radiação e imagem médica. No final do estudo foi concluído que se sentiu a dificuldade em 

identificar as principais fontes de incerteza pela falta de informação relativa à quantificação 

destas fontes na medição e das tolerâncias estabelecidas no manual do equipamento. Também 

concluiu que através da publicação de legislação adequada, o fabricante dos equipamentos pode 

ficar obrigados a apresentar todas as tolerâncias com implicações na definição da incerteza de 

medição (Sousa, 2015). 

 

3.1 O papel da Metrologia no contexto de 2030 

Atualmente a inovação tecnológica deu grande avanço no setor da saúde através de 

surgimento de novos dispositivos hospitalares que proporcionam uma melhoria bastante ampla 

na qualidade do diagnostico e do tratamento contribuindo para o bem-estar dos utentes. Com 

este avanço identificou-se a necessidade de desenvolvimento das novas técnicas e metodologias 

que proporcionassem à Metrologia, enquanto ciência da medição, garantir a qualidade dos 

resultados obtidos (Leão, 2016). 

Em 2020 a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) 

apresentou uma publicação intitulada “Sustainable future. The role of Metrlogy in the context 

of the 2030”, que destaca a importância da Metrologia em todos os 17 objetivos da 

sustentabilidade dando maior foco na redução da pobreza, saúde de qualidade, ação climática, 

energias renováveis e acessíveis, indústria, inovação e infraestruturas (UNIDO, 2020). A 

Metrologia é definida como a ciência de medição e suas aplicações e engloba todos os aspetos 

teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de 
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aplicação” (VIM, 2012, §2.2, pág.16). Existem três vertentes na Metrologia, tais como, 

Metrologia científica, aplicada e legal. Metrologia científica realiza os padrões e as unidades 

de medida, e, Metrologia Aplicada atua na produção e no seu controlo, bem como no 

cumprimento dos requisitos de garantia da qualidade e de qualificação. Metrologia legal 

abrange as aplicações de requisitos legais, tais como comerciais, fiscais, proteção do ambiente, 

consumo da energia, área saúde e segurança (Ferreira, 2013) e visa assegurar o rigor, 

credibilidade e a transparência de todas as ações de medição sujeitas à legislação, através dos 

requisitos regulamentares definidos pelo Estado (Leão, 2016). Posto isto, o Subsistema da 

Metrologia que faz parte do Sistema Português da Qualidade, garante o rigor e a exatidão das 

medições realizadas, assegura a sua comparabilidade e rastreabilidade a nível nacional e 

internacional, elabora, mantém e desenvolve os padrões de medida (Decreto-Lei n.º 71/2012 de 

21 de março).  

As medições hospitalares fazem parte dos cuidados de saúde e são essenciais para prevenção, 

diagnóstico e tratamento de doenças. Segundo a legislação aplicável, os dispositivos médicos 

são fiáveis quando a verificação de conformidade é realizada com a utilização de padrões 

segundo os procedimentos aprovados, calibrados e rastreados. Posto isto a saúde e a segurança 

humana dependem de medições precisas no diagnóstico e na terapia. As medições laboratoriais 

internacionalmente reconhecidas e a rastreabilidade dos padrões conduzem à melhoria na 

qualidade dos cuidados de saúde, reduzem os resultados “falsos positivos” ou “falsos 

negativos”, os custos relacionados com seguro de saúde, o número de repetição de testes, os 

custos relacionados com o diagnóstico in vitro e contribuem para eliminação de procedimentos 

redundantes, a para aceitação global de medições e a padronização de testes (UNIDO, 2020). 

 

4.Metodologia 

Para elaboração deste artigo foi realizada uma pesquisa exploratória. Como o objetivo foi 

definido apresentar a importância da Metrologia a da rastreabilidade na área da saúde, 

sensibilizar os leitores para a importância das medições rigorosas e o impacto destas na saúde 

dos utentes. Para identificar a existência de obrigatoriedade legislativa para garantir a 

rastreabilidade das medições e a verificação metrológica dos dispositivos hospitalares foi 

realizada analise das Diretivas Europeias e Legislação Nacional relativas aos dispositivos 

médicos e verificação da conformidade metrológica. Com base nas referenciais normativas e 

diretivas aplicáveis às medições na saúde, no presente artigo são estabelecidas as metodologias 
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para a gestão dos equipamentos de medição, adequadas à garantia da rastreabilidade e 

potenciadoras da fiabilidade dos resultados obtidos. 

 

5. Metrologia Legal na Saúde 

Para realizar o diagnostico, identificar as doenças e definir o tratamento, os profissionais de 

saúde necessitam cada vez mais os equipamentos precisos que fornecem medições corretas, 

minimizando assim o risco de efetuar o diagnóstico e tratamento incorretos. É essencial que os 

países desenvolvem as infraestruturas que permitissem medir e monitorizar o risco de 

diagnóstico e tratamento incorretos para garantir o bem-estar do povo e controlar o surto de 

pandemias mundiais (OIML, 2021). A segurança e a eficácia dos dispositivos médicos são 

garantidas através do quadro regulamentar europeu que também facilita o acesso dos utentes 

aos dispositivos no mercado europeu, mas não obriga o fabricante de realizar o controlo 

metrológico legal antes de colocar o dispositivo à venda no espaço económico europeu. A 

Organização Internacional de Metrologia Legal é uma organização intergovernamental que 

desenvolve regulamentos, padrões e documentos relacionados para uso pela autoridade de 

metrologia legal e aplicada e desde 1975 demonstra a preocupação com área da saúde 

elaborando algumas recomendações, a documentação que estabelece as características 

metrológicas dos equipamentos, métodos de verificação metrológica e especifica o erro 

máximo admissível que os equipamentos de medição podem alcançar. Abaixo apresentam-se 

as recomendações relacionados com a área da saúde: 

⎯ R7:1979 - Termômetros clínicos de mercúrio em vidro com dispositivo máximo.  

Erro máximo admissível (EMA) + 0,1 °C, – 0,15 °C; 

⎯ R114:1995 - Termômetros elétricos clínicos para medição contínua. EMA do 

Termómetro ± 0,2 ºC, Unidade de leitura ± 0.1 °C, Sonda de medição ± 0.1 °C; 

⎯ R115:1995 - Termômetros elétricos clínicos com dispositivo máximo.  

EMA do Classe I - Termómetro ± 0,15 ºC, Unidade de leitura ± 0,05 °C, Sonda de 

medição ± 0,1 °C. EMA do Classe II - Termómetro ± 0,2 ºC, Unidade de leitura ± 0,1 

°C, Sonda de medição ± 0,1 °C; 

⎯ R26:1978 - Seringas médicas. EMA para capacidade nominal total de até 2cm3 ± 5% 

da capacidade medida, acima de 2cm3 ± 4 % da capacidade medida; 
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⎯ R 78:1989 - Tubos Westergren para medição da taxa de sedimentação de eritrócitos. 

São especificados vários os erros máximos admissíveis para a marcação da escala nos 

tubos; 

⎯ R135:2004 - Espectrofotômetros para laboratórios médicos. Por natureza é impossível 

determinar o valor verdadeiro convencional. O valor atribuído é o valor ou melhor 

estimativa do valor usado em prática; 

⎯ R40:1981 - Pipetas graduadas padrão para oficiais de verificação.  

Capacidade nominal de pipetas entre 1 – 250 cm3, com o EMA é de ± 0,006 até ± 

0,1cm3; 

⎯ R89:1990 Eletroencefalógrafos - Características metrológicas - Métodos e 

equipamentos para verificação. Neste dispositivo são avaliadas várias funções, por 

exemplo, e erro relativo da velocidade de gravação não deve exceder ± 5%; 

⎯ R133:2006 - Termômetros de líquido em vidro. Erro máximo permitido para classe de 

A – F variam entre 0,1 – 5,0 ºC; 

⎯ R122:1996 - Equipamento para audiometria de fala, R126:2021 - Analisadores de 

respiração probatórios, R148:2020 Esfigmomanómetros não invasivos não 

automatizados, R149:2020 Esfigmomanómetros automatizados não invasivos (OIML. 

2021). 

As Recomendações da OIML são utilizados pelos organismos de verificação metrológica na 

realização de verificação metrológica como um método padrão. Não existindo exigências 

normativas, regulamentares ou de fabricante, os utilizadores dos dispositivos médicos podem 

aplicar o erro máximo admissível aos seus dispositivos, controlando assim a precisão dos 

mesmos. 

Abaixo apresenta-se a análise da Legislação nacional relacionada com o controlo 

metrológico legal. 

Decreto-Lei 45/2017, de 27 de abril, estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no 

mercado e colocação em serviço dos instrumentos de medição. Para que qualquer parte 

envolvida poderá ter confiança no resultado de medição um instrumento de medição deve dar 

um nível de proteção metrológica, por isso deve ser projetado e fabricado tendo em vista o alto 

de qualidade no que respeita a tecnologia da medição e a segurança dos dados de medição. 

Estabelece regras e deveres que operadores económicos devem cumprir, tais como, fabricantes, 

mandatários, importadores e distribuidores. O presente decreto-lei aplica-se aos seguintes 

instrumentos de medição: contadores de água, contadores de gás e instrumentos de conversão 
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de volume, contadores de energia elétrica ativa, contadores de energia térmica, sistemas de 

medição contínua e dinâmica de quantidades de líquidos com exclusão da água, instrumentos 

de pesagem automáticos, taxímetros, medidas materializadas, instrumentos de medição de 

dimensões, analisadores de gases de escape. Só podem ser disponibilizados no mercado e 

colocados em serviço, os instrumentos de medição que cumprem os requisitos essenciais 

definidos no anexo I ao presente decreto-lei, nomeadamente: erro de medição não deve exceder 

o erro máximo admissível determinado pelo presente Decreto-Lei, devem garantir 

repetibilidade, reprodutividade, sensibilidade, durabilidade fiabilidade, adequação. Deve ser 

aposta no equipamento toda a informação sobre o equipamento, indicação do resultado 

metrológico e avaliação de conformidade. O controlo metrológico destes equipamentos deve 

ser realizado pelas entidades certificadas para este fim. 

Decreto-Lei 291/90, de 20 de setembro Regulamento Geral do Controlo Metrológico 

estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado e colocação em serviço os 

instrumentos de medição, estabelece o regime do controlo metrológico de métodos e 

instrumentos de medição que devem garantir a rastreabilidade dos meios de referência 

utilizados no controlo metrológico. Este Decreto-Lei aprova o modelo do controlo metrológico, 

determina as competências e os meios necessários para efetuar este controlo.  

Portaria 962/1990, de 9 de outubro aprova o Regulamento Geral do Controlo Metrológico. 

O controlo metrológico regulamentado aplica-se aos métodos de medição e aos instrumentos 

de medição nacionais ou importados, novos ou cujo controlo efetuado ao abrigo de anterior 

legislação tenha caducado. 

 

6. Análise da legislação harmonizada  

A segurança e a eficácia dos dispositivos médicos são garantidas através do quadro 

regulamentar europeu que também facilitam o acesso dos utentes aos dispositivos no mercado 

europeu. Atualmente, na EU os dispositivos médicos são regulamentados por seguintes 

referenciais legais: 

Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril de 2017 

relativo aos dispositivos médicos estabelece as regras aplicáveis à colocação e disponibilização 

no mercado ou entrada em serviço os dispositivos hospitalares para uso humano. Tem por 

objetivo garantir um alto nível de proteção da saúde dos utentes e utilizadores. O Regulamento 

determina os requisitos essenciais e os requisitos de verificação da conformidade mínimos que 
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o fabricante deve cumprir na conceção, colocação no mercado e entrada em serviço de 

dispositivos hospitalares através de aposição da Marcação CE. Os dispositivos médicos devem 

ser fabricados de modo que a calibração e a manutenção possam ser feitas com segurança e 

eficácia. O fabricante deve prestar informação referente a uma eventual calibração dos 

equipamentos utilizados no ensaio, para garantir que o dispositivo funciona corretamente e em 

condições de segurança durante o tempo de vida útil pretendido. Deve ser possível rastrear o 

registo histórico da calibração desses equipamentos de ensaio. Os dispositivos devem ser 

fabricados de modo que a regulação, a calibração e a manutenção possam ser feitas com 

segurança e eficácia (Comissão Europeia, 2022). 

Diretiva 90/385/EEC de 20 de junho de 1990 relativa aos dispositivos médicos ativos 

implantáveis ativos. O principal objetivo desta Diretiva é harmonizar a legislação nacional 

relativa aos dispositivos médicos implantáveis ativos, e garantir a existência e aplicação de 

normas de segurança oferecendo aos utilizadores a confiança no sistema (Comissão Europeia, 

2022). 

Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 14 de junho de 1993 relativa aos dispositivos médicos 

aplica-se aos dispositivos médicos e respetivos acessórios. Especifica os requisitos essenciais e 

os requisitos de verificação da conformidade mínimos que o fabricante deve cumprir na 

conceção, colocação no mercado e entrada em serviço de dispositivos hospitalares e aposição 

da Marcação CE. No que respeita à prevenção dos riscos ligados ao fabrico e ao 

condicionamento dos dispositivos hospitalares é fundamental efetuar o controlo da 

conformidade e de acordo com as normas harmonizadas a nível europeu. Os dispositivos que 

incorporem sistemas eletrónicos programáveis devem garantir repetibilidade, fiabilidade e o 

bom funcionamento desses sistemas. Quando surgir alguma avaria do sistema eletrónico 

deverão ser aplicadas as medidas adequadas para eliminar, ou reduzir os riscos que podem 

resultar. Relativamente a calibração a Diretiva 93/42/CEE especifica que os equipamentos de 

ensaio utilizados, devem garantir a calibração dos equipamentos de ensaios utilizados nos 

ensaios antes, durante e após o fabrico. Os dispositivos destinados para aquisição de dados e 

realização de medições devem ser fabricados de forma a garantir a exatidão das medições 

dentro dos limites de exatidão adequados para o seu uso. Estes limites devem ser indicados pelo 

fabricante. Os dados adquiridos através de utilização dos dispositivos com função de medição 

devem ser apresentados em unidades legais de acordo com a Diretiva 80/181/CE (Comissão 

Europeia, 2022).  

Regulamento (UE) 2017/746 de 5 de abril de 2017 relativo aos dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro e que revoga a Diretiva 98/79/CE e a Decisão 2010/227/UE da Comissão, 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

226 
 

aplicável a partir de 26 de maio de 2022. O Regulamento estabelece as regras aplicáveis à 

colocação, disponibilização no mercado ou entrada em serviço de dispositivos médicos para 

diagnóstico in vitro para uso humano. No artigo 24º apresenta-se um sistema de identificação 

única dos dispositivos (UDI - Unique Device Identification). Este sistema permite a 

identificação e facilita a rastreabilidade de toda a informação relativa aos dispositivos, 

nomeadamente, a identificação do fornecedor, a classe de risco do dispositivo, o estado do 

dispositivo, informação sobre a utilização, advertências críticas ou contraindicações, 

características de software, registo de notificação de incidentes graves e de ações corretivas de 

segurança, a declaração de avaliação de conformidade. Em caso de morte ou de dano grave e 

imprevisto do estado de saúde de uma pessoa, a comunicação é efetuada imediatamente depois 

de o fabricante ter estabelecido uma relação de causalidade entre o dispositivo e o incidente. A 

comunicação destes incidentes é obrigatória, se for um caso de urgência o fabricante deve 

comunicar sem demora a ação corretiva de segurança realizada (Comissão Europeia, 2022). 

Diretiva 98/79/CE de 27 de outubro de 1998 relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico 

in vitro. Qualquer dispositivo medico que consista num reagente, produto reagente, calibrador, 

material de controlo, equipamento ou sistema, amostras provenientes do corpo humano é 

designado como dispositivo médico para dispositivos in vitro. Para circular livremente na EU 

e para demonstrar a sua conformidade, os dispositivos médicos in vitro devem apor a Marcação 

CE. A presente Diretiva especifica os requisitos essenciais que devem ser cumpridos na 

avaliação de conformidade pelos fabricantes. A avaliação da conformidade realizada através do 

processo de marcação CE, encontra-se descrito e especificado para cada tipo de equipamento 

in vitro nos anexos da presente Diretiva (Comissão Europeia, 2022). 

 

7.Análise e discussão  

 

Os últimos desenvolvimentos tecnológicos na área de saúde contribuem continuamente na 

realização de diagnóstico, avaliação de estado de saúde dos doentes. O diagnóstico incorreto 

pode favorecer a definição de tratamentos inadequados. Os tratamentos incorretos podem 

prejudicar a saúde dos utentes, pelo que, devem estar em conformidade com os requisitos legais 

e com os requisitos de conformidade metrológica.  

Rastreabilidade metrológica é um conceito que se aplica em qualquer sistema de medição e 

é essencial para fornecer resultados credíveis e comparáveis. Os resultados são relacionados os 
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resultados das medições através de uma ininterrupta e documentada a relação com uma cadeia 

de padrões. 

 Com o objetivo de identificar a existência da obrigatoriedade da avaliação da conformidade 

metrológica nos equipamentos hospitalares foi realizada a pesquisa exploratória e a analisada a 

legislação europeia harmonizada e legislação nacional. Nesta análise foram utilizadas seguintes 

palavras-chave: rastreabilidade, calibração, conformidade metrológica, verificação da 

conformidade, verificação metrológica, incerteza, Metrologia, Marcação CE. 

A legislação nacional relacionada com a verificação metrológica, nomeadamente Decreto-

Lei 291/90, de 20 de setembro Regulamento Geral do Controlo Metrológico, Portaria 962/1990, 

de 9 de outubro e Decreto-Lei 45/2017, de 27 de abril estabelecem as regras aplicáveis à 

disponibilização no mercado e colocação em serviço os instrumentos de medição, estabelecem 

o regime do controlo metrológico de métodos e instrumentos de medição que devem garantir a 

rastreabilidade dos meios de referência utilizados no controlo metrológico. O Decreto-Lei 

45/2017, de 27 de abril especifica os requisitos essenciais que o erro de medição não deve 

exceder o erro máximo admissível determinado pelo presente Decreto-Lei, deve garantir 

repetibilidade, reprodutividade, sensibilidade, durabilidade fiabilidade, adequação. Deve ser 

aposta no equipamento toda a informação sobre o equipamento, indicação do resultado 

metrológico e avaliação de conformidade. O Decreto-Lei 45/2017, de 27 de abril não especifica 

o erro máximo admissível para os dispositivos hospitalares. 

 A Diretiva 98/79/CE, Diretiva 93/42/CEE, Diretiva 90/385/EE, Regulamento (UE) 

2017/745 identificam os requisitos essenciais a serem cumpridos pelo fabricante, representante 

ou pelo mandatário para efetuar a avaliação da conformidade do produto com a finalidade de 

aposição da Marcação CE, que permite livre circulação de dispositivos médicos eletrónicos no 

espaço europeu. A Diretiva 93/42/CEE especifica que o fabricante que produz os dispositivos 

hospitalares que emitem níveis de radiações perigosos, cujo benefício de utilização considerado 

ser superior aos riscos inerentes à emissão destes dispositivos, deve garantir a reprodutibilidade, 

a possibilidade de controlar as emissões e as tolerâncias dos parâmetros pertinentes. Os 

dispositivos que emitem radiações ionizantes, destinados para realizar radioterapia, devem 

apresentar fiabilidade relativamente à dose administrada, do tipo de luz, da energia e a 

qualidade da radiação. Os dispositivos que incluam sistemas eletrónicos programáveis devem 

ser fabricados de modo a garantir a repetibilidade, a fiabilidade e o nível de funcionamento 

desses sistemas, de acordo com a sua finalidade. 

O Regulamento (UE) 2017/746 no artigo 24º apresenta um sistema de identificação única 

dos dispositivos (UDI - Unique Device Identification). Este sistema permite a identificação e 
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facilita a rastreabilidade de toda a informação relativa aos dispositivos, nomeadamente, a 

identificação do fornecedor, a classe de risco do dispositivo, o estado do dispositivo, 

informação sobre a utilização, advertências críticas ou contraindicações, características de 

software, registo de notificação de incidentes graves e de ações corretivas de segurança, a 

declaração de avaliação de conformidade. Em caso de morte ou de dano grave e imprevisto do 

estado de saúde de uma pessoa, a comunicação é efetuada imediatamente depois de o fabricante 

ter estabelecido uma relação de causalidade entre o dispositivo e o incidente. A comunicação 

destes incidentes é obrigatória, se for um caso de urgência o fabricante deve comunicar sem 

demora a ação corretiva de segurança realizada. 

Relativamente à rastreabilidade, incerteza, a metrologia, conformidade metrológica ou 

verificação metrológica a legislação não determina nenhuma regra ou procedimento a ser 

cumprido pelos fabricantes ou pelos utilizadores. 

O OILM, desde 1975, demonstra a preocupação com área da saúde elaborando algumas 

recomendações, a documentação que estabelece as características metrológicas dos 

equipamentos, métodos de verificação metrológica e especifica o erro máximo admissível que 

os equipamentos de medição podem alcançar. Não existindo exigências normativas, 

regulamentares ou de fabricante, os utilizadores dos dispositivos hospitalares e do diagnóstico 

podem aplicar o erro máximo admissível aos seus dispositivos, controlando assim a precisão 

dos mesmos.  

Relativamente s Norma ISO 13485 que é considerada como uma Norma harmonizada com 

a legislação europeia, poderá no requisito 7.5.9 Rastreabilidade mencionar a Norma ISO 17511 

- Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro - Requisitos para estabelecer rastreabilidade 

metrológica de valores atribuído a calibradores, veracidade materiais de controle e amostras 

humanas que também é uma Norma harmonizada com a Diretiva 98/79 EC. A Norma NP EN 

ISO 15189 - Laboratórios clínicos também é harmonizada com a Diretiva 98/79EC. 

 

 

8. Conclusão 

Após a análise realizada identificou-se que a atual legislação nacional relativa à realização 

da verificação metrológica e cumprimento da rastreabilidade pelos utilizadores dos dispositivos 

médicos é omissa. Na Norma NP EN ISO 9001 o requisito 7.5.1.2 Rastreabilidade estabelece 

que os hospitais devem realizar as verificações metrológicas ou calibrações aos equipamentos. 

Não existindo as respostas pelos organismos de verificação metrológica os hospitais podem 

recorrer à metrologia aplicada para efetuar a calibração dos seus equipamentos.  
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Ainda não existem os mecanismos que garantissem aos utentes que os equipamentos são 

controlados em termos de precisão e qualidade da medição, se são rastreáveis aos padrões 

nacionais e possuem incerteza da medição associada. Esta informação pode ser apresentada nos 

relatórios dos exames clínicos e a apresentação destes resultados pode ser baseada na Norma 

NP EN ISO 15189 que no requisito 5.8 Apresentação dos resultados estabelece qual é a 

informação deve ser apresentada no boletim ou relatório de análise. Do mesmo modo existe 

uma incerteza relativa aos métodos de disgnóstico / exames realizados pelos hospitais ou 

laboratórios de analises clínicos. O requisito 5.5.1 Seleção, verificação e validação dos 

procedimentos de exames. Implementando este requisito no hospital ou laboratório clínico deve 

informar o cliente sobre o método utilizado. Por norma, são recomendados os métodos 

publicados em normas internacionais, regionais ou nacionais, por organismos técnicos 

reconhecidos, ou em revistas e artigos científicos relevantes, ou que sejam especificados pelo 

fabricante do equipamento. De acordo com requisito 5.6 garantia da qualidade dos resultados 

dos exames da NP EN ISO 15189 é conseguida através de implementação deste requisito. Na 

verificação e validação do método utilizado para realizar, por exemplo, determinação do nível 

de açúcar no sangue, o laboratório clínico ou hospital deve realizar as comparações 

internacionais, não existindo estes, poderá realizar comparações bilaterais com outros 

laboratórios nacionais.  

Em suma, concluiu-se que a Norma NP EN ISO 15189 é muito mais benéfica para a 

ser implementada nos laboratórios de análises clínicas, bem como, poderia ser 

implementada em simultâneo com a NP EN ISO 9001 nos hospitais. Só com o 

cumprimento destas duas Normas o sistema de gestão dos equipamentos hospitalares e 

os métodos de disgnóstico utilizados poderiam demonstrar aos utentes a qualidade e 

fiabilidade das medições e diagnósticos definidos. 

 

Referências 
 
Brennan, A. T., Lucian, L. L., Leape, M. D., Nan M. L., & Hiatt, M. D. (1991). Incidence of Adverse 

Events and Negligence in Hospitalized Patients. Results of the Harvard Medica Practice Study. 

Results of the Harvard Medical Practice Study I, Vol. 324, Rev, N.º 0, 324 pp. 370–376, 1991. 

Comissão Europeia. (2022). Harmonised Standards. https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards_pt 

CS/09 – GT1 Metrologia na Saúde. (2015). Metrologia na Saúde – Guia de Boas Práticas. Instituto 

Português da Qualidade. Ministério da Economia. ISBN 978-972-763-158-2. 
http://www1.ipq.pt/PT/IPQ/Publicacoes/PublicacoesDownload/Documents/Guia%20de%20Boas%20Praticas_MetSaude.pdf 

CT 147 (APQ). (2018). NP EN ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais de competência para laboratórios de 

ensaio e calibração. 3.ª ed. IPQ 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_pt
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_pt
http://www1.ipq.pt/PT/IPQ/Publicacoes/PublicacoesDownload/Documents/Guia%20de%20Boas%20Praticas_MetSaude.pdf


Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

230 
 

CT 80 (APQ). (2015). NP EN ISO 9001 – Requisitos de Sistema de Gestão da Qualidade. Requisitos. 

4.ª ed. IPQ 

CT 80 (APQ). (2005). NP EN ISO/IEC 10012:2005 - Sistemas de gestão da medição. Requisitos para 

processos de medição e equipamento de medição. IPQ 

Diretiva 98/79/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Outubro de 1998. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:31998L0079 

Diretiva 93/42/CEE do Conselho de 14 de Junho de 1993. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21010b 

Diretiva 90/385/CEE do Conselho, de 20 de Junho de 1990. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0385 

DRE. (2022). Decreto-Lei 291/90, de 20 de setembro. https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/291-1990-557469 

DRE. (2022). Decreto-Lei 45/2017, de 27 de abril. https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/45-2017-106938487 

DRE. (2022). Portaria 962/1990, de 9 de outubro. https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/962-1990-555638 

European Comission. (2022). Single market and standards. https://ec.europa.eu/growth/single-

market_en 

Ferreira, M. (2013). A importância da Metrologia na Saúde. UML – Unidade de Metrologia Legal, 

Departamento de Metrologia. Caparica: Instituto Português da Qualidade. Gazeta Física e 

sociedade. Vol.36 – N.1 https://spf.pt/magazines/GFIS/111/article/880/pdf 

Ferreira, M. (2013). Avaliação da perceção da metrologia na saúde. [Dissertação para obtenção do Grau 

de Doutor, Universidade Nova de Lisboa]. Repositório Institucional de Universidade Nova de 

Lisboa. https://run.unl.pt/bitstream/10362/11289/1/Ferreira_2013.pdf 

Inmetro & IPQ. (2021). O sistema internacional de unidades. Tradução Luso-brasileira da 9.a edição. 

ISBN: PT 978-972-763-181-0. http://www1.ipq.pt/PT/Metrologia/Documents/Traducao_luso_brasileira_2021_SI.pdf 

ISO. (2022). ISO 15189:2012 Laboratórios médicos — Requisitos de qualidade e competência. 
https://www.iso.org/standard/56115.html 

IPAC. (2022). Diretório de entidades acreditadas. http://www.ipac.pt/pesquisa/acredita.asp 

IPQ. (2017). VIML – Vocabulário internacional de metrologia legal. Termos de metrologia legal. 1.ª 

edição. ISBN: 978-972-763-165-0 

Karaböce B., Gülmez Y., Akgöz M., Kaykısızlı H., Yalçınkaya B. & Dorosinskiy L. (2015). Medical 

metrology studies at Tübitak UME. 17 International Congress of Metrology, DOI: 

10.1051/metrology/20150 011 ( http://dx.doi.org/10.1051/metrology/20150006011) 

Leão, J. (2016). Aspetos Metrológicos na Manutenção de Equipamentos Médicos. [Dissertação de 

Mestrado, Universidade Nova de Lisboa]. Repositório Institucional da Universidade Nova de 

Lisboa. https://run.unl.pt/bitstream/10362/20007/1/Leao_2016.pdf 

ISO. (2016). ISO 13485: 2016 Dispositivos médicos - Sistemas de gestão de qualidade - Requisitos para 

fins regulatórios. https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en 

Monteiro. E., Lessa. M. (2005). A metrologia na área de saúde: garantia da segurança e da qualidade 

dos equipamentos eletromédicos. Engevista, v. 7, n. 2, p. 51-60. https://periodicos.uff.br 

OIML. (2021). Legal metrology and health. https://www.oiml.org/en/about/legal-metrology/health 

OIML. (2021). Recommendations. 
https://www.oiml.org/en/publications/recommendations/publication_view?p_type=1&p_status=1 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21010b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21010b
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0385
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A31990L0385
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/291-1990-557469
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/45-2017-106938487
https://dre.pt/dre/detalhe/portaria/962-1990-555638
https://spf.pt/magazines/GFIS/111/article/880/pdf
https://run.unl.pt/bitstream/10362/11289/1/Ferreira_2013.pdf
http://www1.ipq.pt/PT/Metrologia/Documents/Traducao_luso_brasileira_2021_SI.pdf
https://www.iso.org/standard/56115.html
http://www.ipac.pt/pesquisa/acredita.asp
http://dx.doi.org/10.1051/metrology/20150006011
https://run.unl.pt/bitstream/10362/20007/1/Leao_2016.pdf
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:13485:ed-3:v1:en
https://periodicos.uff.br/
https://www.oiml.org/en/about/legal-metrology/health
https://www.oiml.org/en/publications/recommendations/publication_view?p_type=1&p_status=1


Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

231 
 

OGC004. (2017). Guia para a aplicação da NP EN ISO 15189. 
http://www.ipac.pt/docs/publicdocs/requisitos/OGC004_GuiaAplicacao15189_v20170622.pdf 

Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril de 2017. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745 

Regulamento (UE) 2017/746 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2017. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R0746 

Sousa. A., (2015). A Metrologia no controlo de qualidade de equipamento radiológico. [Dissertação de 

Mestrado, Universidade de Lisboa]. Repositório Institucional da Universidade de Lisboa. 
https://repositorio.ul.pt/handle/10451/20633 

UNIDO. (2020). Sustainable future. The role of Metrlogy in the contexto of the 

2030.https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-08/The_role_of_Metrology_in_the_context_of_SDGs.pdf 

World health organization. (2002). Fifty-fifth world health assembly. Geneva, 13-18 may 2002. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259364/WHA55-2002-REC1-eng.pdf? 

 

 

 

  

http://www.ipac.pt/docs/publicdocs/requisitos/OGC004_GuiaAplicacao15189_v20170622.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R0746
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32017R0746
https://repositorio.ul.pt/handle/10451/20633
https://www.unido.org/sites/default/files/files/2020-08/The_role_of_Metrology_in_the_context_of_SDGs.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259364/WHA55-2002-REC1-eng.pdf


Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

232 
 

Gestão da Qualidade 

O plano de prevenção de riscos de 

corrupção e infrações conexas face ao 

sistema de gestão da qualidade 
 

Sofia Alexandra Andrade Pinto Lopes Félix 

José Ângelo Pires Oliveira 

Maria Georgina da Costa Tamborino Morais 

Resumo: 
O Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC) foi criado através do Decreto-

Lei n.º 109-E/2021 publicado no dia 09 de dezembro de 2021, e no qual aprova o 

Regime geral de Prevenção da Corrupção (RGPC). 

Este diploma legal surge na sequência da Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-

2024 que valoriza a realização de medidas no âmbito da repressão dos fenómenos 

da corrupção e infrações conexas, e a implementação de um sistema eficaz de 

ligação nas entidades públicas e privadas que acautele estes fenómenos. 

Paralelamente o supracitado Decreto-Lei também aprovou o RGPC que no âmbito 

de aplicação refere a obrigação do cumprimento das regras às pessoas coletivas com 

sede ou sucursais em Portugal que empreguem 50 ou mais trabalhadores, e aos 

serviços públicos da Administração Direta, Indireta e Autónoma do Estado, 

autarquias locais, setor público empresarial e outras entidades que empreguem 50 

ou mais trabalhadores. 

As entidades abrangidas têm que escolher e implementar um programa de execução 

que inclua um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas 

(PPRCIC), um código de conduta, um programa de formação e um canal de 

denúncias, com a finalidade de prevenir, detetar e sancionar todos os atos de 

corrupção e infrações conexas. 

Deste modo e considerando que o PPRCIC identifica as áreas de risco indexante ao 

nível da qualidade, importa analisar este documento e as suas interligações face ao 

sistema de gestão da qualidade. Teremos por âmbito de estudo as autarquias locais 

certificadas. 

 

Palavras-chave: Plano de Prevenção, Risco, Qualidade 
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Resumo: 
A gestão de armazéns e stocks visa assegurar a disponibilidade equilibrada dos 

materiais necessários à actividade das empresas. O trabalho desenvolvido incide 

sobre a implementação de um sistema MRP, para auxílio à gestão dos armazéns de 

uma empresa de transportes públicos urbanos. A ferramenta implementada permite 

identificar os artigos a aprovisionar, estimando quantidades, tendo para isso, 

definindo-se os triggers e os parâmetros dos artigos a controlar. Para enquadrar a 

ferramenta nos seus princípios, foi necessário adaptá-la ao funcionamento do 

sistema que a alimenta, o ERP, o que permite adequar os métodos da empresa ao 

funcionamento da ferramenta e desta forma definir também o seu layout.   

A implementação desta ferramenta, demonstrou a eficiência do processo, na 

adequação aos métodos de trabalho da empresa e ao objectivo principal, o auxílio 

à gestão dos armazéns. Com a ferramenta implementada, pretende-se abranger 

catorze mil artigos, o que permite responder às expectativas iniciais do projecto e 

às reestruturações internas que a empresa pretende efectuar. 

 

Palavras-chave: Armazéns, ERP, MRP e stocks.  
 

 

Abstract: 
The management of warehouses and stocks aims to ensure the balanced availability 

of materials necessary for the activities of the companies. The work developed 

focuses on the implementation of an MRP system, to help manage the warehouses 

of an urban public transport company. The implemented tool allows identifying the 

items to be provisioned, estimating quantities, having, for that, to define the triggers 

and parameters of the items to be controlled. To frame the tool in its principles, it 

was necessary to adapt it to the functioning of the system that feeds it, the ERP, 
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which allows adapting the company's methods to the operation of the tool and in 

this way also defining its layout. 

The implementation of this tool demonstrated the efficiency of the process, in 

adapting to the company's working methods and to the main objective, the aid of 

the warehouses’ management. With the tool implemented, it is intended to cover 

fourteen thousand articles, which makes it possible to respond to the initial 

expectations of the project and to the internal restructuring that the company intends 

to carry out. 

 

Keywords: ERP, MRP, stocks and warehouses. 

 

1. Sistema MRP – Conceitos e Princípios 

O objectivo do sistema de auxílio à gestão de stocks, denominado de MRP, é indicar quais 

os artigos necessários a aprovisionar, estimando quantidades e definindo prazos de entrega. 

Para que a função de indicação de compra do MRP seja accionada, é necessário definir qual ou 

quais os "trigger" que despoletarão essa indicação. O "trigger" mais comum é o ponto de 

encomenda (Kenton, 2021), todavia, este "trigger", pode não ser suficiente. Na maioria das 

ferramentas MRP de auxílio à gestão de stocks de artigos oficinais, existe uma segunda 

condição, para que se dê o despoletar da indicação de aprovisionamento. Essa segunda condição 

é um pedido de compra, ou seja, até ser efectivada uma compra, a definição do ponto de 

encomenda, não é suficiente. Esta segunda condição prende-se com o facto de em determinado 

momento, o gestor de stocks poder optar por não comprar o artigo e nesse caso a ferramenta 

permite a opção de cancelamento da sugestão de compra, levando a que o sistema não esteja 

sempre a alertar para a compra desse artigo. O funcionamento regular do MRP restitui-se, assim 

que se efectiva a nota de encomenda. 

Para a definição do ponto de encomenda é necessário parametrizar os artigos que se pretende 

que entrem na esfera de controle do MRP e nesse caso temos duas possibilidades de 

parametrização, rígida ou dinâmica. O primeiro tipo de parametrização caracteriza-se por ser 

indiferente ao histórico de consumos, uma vez que independentemente do consumo baixar ou 

aumentar, a indicação de quantidade a comprar, dada pelo MRP, é sempre a mesma. Já na 

parametrização dinâmica, a indicação de compra dependerá do consumo registado durante o 

período estabelecido, como os últimos doze meses, ou outro. Ambos os tipos têm as suas 

vantagens e desvantagens e devem ser aplicados de forma que o MRP seja um auxílio à gestão 

de stocks e não uma mera indicação de compra, sem espelhar as necessidades reais. 
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Na generalidade dos sistemas MRP de armazéns de empresas do sector dos transportes 

públicos, quando é aplicada a parametrização rígida, os dados a definir são (Kenton, 2021): 

a) Quantidade de aprovisionamento; 

b) Quantidade mínima; 

c) Quantidade de segurança. 

 

Se considerarmos o exemplo, em que colocamos a seguinte parametrização rígida, para o 

artigo X: 

a) Quantidade de aprovisionamento = 4 unidade 

b) Quantidade mínima = 2 unidades 

c) Quantidade de segurança = 1 unidade 

 

O que obtemos do MRP é a sugestão de compra de seis unidades, sempre e quando a quantidade em 

stock for igual a duas unidades, ou seja, à quantidade de aprovisionamento o sistema irá somar a 

quantidade mínima. Este factor serve para suprir as necessidades durante o tempo de entrega do artigo. 

Já a quantidade de segurança indica a quantidade que permite assegurar o fornecimento antes de se 

entrar em ruptura de stock.  

A parametrização rígida pode ser aplicada numa situação em que o tempo desde a entrada 

da quantidade pedida ao fornecedor, até ao momento em que é atingida a quantidade mínima 

ou ponto de encomenda é constante ao longo do tempo. Esta situação (figura 1), acontece 

tipicamente em manutenção preventiva programada oficinal ou industrial, onde os tempos de 

intervenção estão definidos, tal como os materiais a substituir. 
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Figura 16 – Gráfico de consumo constante com parametrização rígida 

 

(Melo et al., 2016) 

Este método de parametrização rígida pode igualmente ser aplicado em casos de tempo de 

consumo variável, ou seja, em situações onde se atinge o ponto de encomenda em diferentes 

espaços temporais. Nessa situação, o MRP vai accionar a sugestão de compra mais cedo ou 

mais tarde, conforme mostra a figura 2.    

 

Figura 17 – Gráfico de consumo variável com parametrização rígida 

 

(Melo et al., 2016) 

 

Neste caso a quantidade a comprar está definida, o que leva a que o sistema não se adapte 

ao facto de em determinado momento haver maior ou menor consumo, isto é, se em 

determinado mês o consumo for dez vezes superior ao consumo normal, a ferramenta 

continuará a indicar a quantidade definida a comprar, sempre que se atinja o ponto de 
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encomenda. Este tipo de parametrização é tipicamente usada, para artigos com baixa 

rotatividade e elevada necessidade, ou seja artigos que não podem faltar embora tenham pouca 

saída, ou em artigos muito caros, cuja necessidade é alta (Kenton, 2021). 

 

A parametrização dinâmica, é a mais usada nos armazéns em geral, uma vez que é a que 

reflecte as necessidades de compra ao longo do tempo. Esta forma de definir o ponto de 

encomenda estabelece apenas prazos, deixando como variável as quantidades.   

Na generalidade dos sistemas MRP de armazéns de empresas do sector dos transportes 

públicos, quando é aplicada a parametrização dinâmica, os dados a definir são (Kenton, 2021): 

a) Prazo de aprovisionamento; 

b) Prazo de entrega; 

c) Prazo de segurança. 

 

Com a parametrização dinâmica, a informação sobre a quantidade a aprovisionar, tem em 

conta o consumo médio registado durante os últimos doze meses, isto acontece para a 

generalidade dos sistemas MRP, embora, em alguns casos, também haja sistemas a considerar 

todo o histórico como referência para a determinação do consumo médio. Contudo, o sistema 

pode ter alguma inércia à adaptação a um novo estado, na medida em que se o período de 

referência para o cálculo do consumo médio for muito alargado (todo o histórico) ou no caso 

de haver uma tendência no último trimestre diferente da registada durante os últimos doze 

meses, o sistema levará algum tempo até sugerir a quantidade certa segundo a tendência. 

Na parametrização dinâmica (Figura 3), o sistema tem que ter como base um espaço 

temporal que será usado para definir o consumo médio. Por norma o espaço temporal definido 

é a semana, embora também se possa considerar o mês. O consumo médio servirá de referência 

para os parâmetros a inserir numa realidade dinâmica de sugestão de aprovisionamento. 

Se considerarmos o exemplo, em que colocamos a seguinte parametrização, para o artigo X: 

a) Prazo de aprovisionamento = 6 semanas; 

b) Prazo de entrega = 2 semanas; 

c) Prazo de segurança = 1 semana. 
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O que obtemos do MRP é a sugestão de compra equivalente a oito semanas de consumo 

médio, das quais seis semanas são relativas ao prazo de aprovisionamento e duas semanas ao 

prazo de entrega. O prazo de segurança é a quantidade definida para evitar rotura de stock, ou 

seja, no caso de stock zero, a quantidade a encomendar seria equivalente a 9 semanas.  

 

Figura 18 – Gráfico representativo da parametrização dinâmica 

 

(Melo et al., 2016) 

 

2. Sistema MRP - CARRIS 

Na implementação do projecto do sistema MRP, teve-se em consideração vários factores, 

contudo há um factor determinante que é a fonte de alimentação do sistema MRP, ou seja, o 

ERP. É a partir do programa informático estabelecido na empresa (ERP), onde se realizam as 

tarefas e actividades quotidianas de gestão, que se alimenta a ferramenta de auxílio à gestão 

de stocks, MRP. Para que a informação a extrair seja a mais correcta, é necessário determinar 

quais os dados que o MRP deve recolher do ERP, daí, ser de extrema importância, conhecer 

antecipadamente o sistema informático da empresa, para que se possa implementar o sistema 

MRP. 

No caso da CARRIS, o ERP usado é o SAP, um dos mais usuais e completos sistemas de 

gestão do mundo. É através deste sistema que se registam as reservas de material, requisições 

de compra, notas de encomenda, entradas de material, saídas de material e transferências. 

Toda esta informação será usada pela ferramenta criada, de forma a obter-se os dados de saída 

do MRP.  
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No processo de implementação do sistema MRP para a CARRIS, foi feito um simulador 

com base na informação extraída do SAP, para comprovar a sua eficácia e eficiência de ajuda 

à gestão de stocks, (Figura 4). 

 

Figura 19 – Simulador do sistema MRP implementado na CARRIS 

 

 

No processo de concepção do sistema, idealizou-se um layout que permitisse uma leitura 

fácil e rápida da informação gerada e que ao mesmo tempo fornecesse todos os dados 

necessários ao gestor de stocks. No MRP criado, cada artigo sugerido pelo sistema, tem a sua 

informação num único rectângulo, o que permite uma leitura mais rápida e eficaz. Para além 

disso, a informação extraída tem dois filtros, Centro logístico e Grupo de Mercadorias, que no 

fundo definem o armazém. O Centro logístico estabelece a relação às instalações, que poderão 

ser em Miraflores ou Santo Amaro e o Grupo de mercadorias estabelece a relação ao tipo de 

armazém, que poderá ser o armazém de material geral, combustíveis e lubrificantes, fardamento 

ou economato.  

A informação disponibilizada, pelo MRP, foi a considerada necessária e suficiente para a 

tomada de decisão, enquadrada nos procedimentos da CARRIS, evitando a necessidade de 

consulta de mais informação ou o excesso de informação. Com esta finalidade estabeleceram-

se critérios na definição de grupos de informação: 

• Identificação do artigo - Designação, código interno e contrato em vigor; 

• Última aquisição - Nome e código do fornecedor, quantidade adquirida e data da 

última entrada; 
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• Rotatividade do artigo - Quantidade em stock, consumo médio mensal e quantidade 

consumida nos últimos três, seis e doze meses; 

• Necessidades internas - Quantidade a fornecer, quantidade requisitada e quantidade 

em reserva; 

• Dados financeiros - Grupo de mercadorias e ordem de exploração; 

• Informação de aquisição - Definição dos múltiplos de compra e sugestão de compra. 

 

Para o grupo de identificação do artigo definiu-se o código e nomenclatura, que são as duas 

formas de rastrear o artigo no ERP, mas também a informação relativa à existência de contrato, 

já que esta informação determinará o modo de prosseguir com a encomenda, segundo os 

procedimentos internos da CARRIS. 

O grupo relativo à última aquisição dá a conhecer o fornecedor, através do seu nome e código 

definido pela CARRIS, a quantidade adquirida, tal como as unidades em que foram recebidas 

e a data em que entrou para stock. 

Na rotatividade do artigo definiu-se como espaço temporal de referência o mês, ficando a 

conhecer a quantidade em armazém, o consumo médio mensal e as quantidades consumidas em 

três períodos considerados relevantes para uma decisão de compra, três, seis e doze meses. 

No grupo das necessidades internas, encontra-se a informação relativa às três fases em que 

um pedido se pode encontrar, enquadrado nos procedimentos internos da CARRIS. A primeira 

fase é a reserva, que é a identificação da necessidade, por parte da área requisitante, ao 

armazém. A segunda fase é a requisição, que é o pedido à área de compras, no caso do armazém 

não ter stock para satisfazer a reserva. A terceira fase é o pedido de compra, que identifica a 

quantidade solicitada pela área de compras. 

Os dados financeiros permitem identificar o grupo de mercadorias e a ordem de exploração, 

que definem respectivamente a família do artigo e a bolsa orçamental definida no início do ano 

civil. 

Por fim, o grupo de informação de aquisição, que visa detalhar de que forma deve ser 

adquirido o artigo e em que quantidades, informando o gestor de stocks relativamente aos 

múltiplos de venda do artigo e qual a sugestão da quantidade de compra, tendo em conta a 

parametrização inserida. 

 

 

 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

241 
 

2.1 Funções MRP – CARRIS 

A ferramenta MRP é um mero auxílio à gestão de stocks e nesta condição permite que o 

gestor de stocks anule uma sugestão feita pelo sistema, caso se preveja que o artigo em questão 

deixe de ser consumido ou reduza a sua rotatividade. Esta decisão pode ser efectivada, 

colocando a quantidade de compra a zero. Ao fazê-lo, o sistema irá parar de sugerir a compra 

desse artigo, no caso de um dos “triggers” ser a efetivação da nota de encomenda, como foi 

referido no ponto 1. 

Outra função relevante é a emissão automática de notas de encomenda, assim que o gestor 

de stocks define a quantidade a comprar e dá a ordem de compra, o sistema gera as respectivas 

notas de encomenda e envia-as para os endereços electrónicos dos fornecedores seleccionados, 

nas quantidades definidas. 

 

2.1.1 Exemplo de aplicação do sistema MRP 

Na figura 5 é apresentada a informação extraída do sistema MRP a 24/08/2021, para o artigo 

"Aditivo AD BLUE", no armazém de combustíveis e Lubrificantes de Miraflores, onde já está 

introduzida a quantidade a comprar. 

Figura 20 – Exemplo prático de aplicação do sistema MRP 

 

 

Neste caso, o artigo seleccionado tem como parâmetros definidos: 

• Prazo de encomenda = 6 meses; 

• Prazo de entrega = 1 semana; 

• Prazo de segurança = 20% do somatório de prazo de encomenda e de entrega, que neste 

caso são 5 semanas. 

 

O valor do consumo médio mensal apresentado foi determinado pela média dos últimos doze 

meses de consumo. 
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Conclusões: 

I. Com base nos dados obtidos, o gestor de stocks optou pela compra de 4500 litros, uma 

vez que já existem 8000 litros pedidos e a aguardar entrega, o que perfaz os cerca de 12500 

litros sugeridos pelo sistema; 

II. Embora nos últimos 6 meses o consumo tenha sido de 18040 litros, pelo consumo médio 

mensal, a necessidade para os próximos 6 meses prevê-se ser de cerca de 12500 litros; 

III. Havendo contrato para o artigo "Aditivo AD BLUE", o sistema pode enviar 

directamente o pedido para o fornecedor, não sendo necessário nenhum passo intermédio, 

segundo as regras procedimentais da CARRIS; 

IV. Pelos dados fornecidos e partindo do pressuposto que os consumos se manterão 

constantes, a quantidade comprada permite assegurar o fornecimento até ao final do ano. 

 

3. Conclusão 

Após toda a recolha de informação sobre os procedimentos internos da empresa, opiniões 

dos intervenientes no processo directamente ligado à gestão de stocks e entendimento do modo 

de funcionamento do programa informático interno da CARRIS, concluímos que o objectivo 

proposto foi atingido e de alguma forma excedido, tendo em conta o nível de detalhe e de 

funções que a ferramenta permite. 

A implementação deste sistema permite à empresa elevar os seus níveis de exigência interna 

e de qualidade para o exterior, garantindo a maior eficiência na gestão de stocks e de resposta 

às solicitações de pedidos de materiais de consumo corrente. 

A libertação de recursos humanos para outras actividades no âmbito da gestão de stocks é 

outro factor relevante a retirar, uma vez que o programa fará em segundos o que normalmente 

demoraria horas, dependendo da quantidade de artigos a analisar.   
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3 Faculdade Estácio Paraíba, contato.david97@gmail.com 

4 Faculdade Três Marias, wislyanemariano@gmail.com 
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1. Introdução 

Com o avançado da tecnologia e da evolução humana foi possível alcançar novos 

horizontes chegando a limites que antes as gerações passadas consideravam 

inalcançáveis. Hoje enfrenta-se o outro lado do espectro, onde a evolução 

exponencial da geração atual pode estar prejudicando a geração futura. O 

consumismo desenfreado da sociedade e a busca cada vez maior do lucro por parte 

das empresas resultam num consumo maior do que a natureza consegue 

proporcionar.  

Entretanto, também graças à evolução da indústria, é possível enxergar os impactos 

na natureza e projetar o que pode ser feito para minimizar os efeitos negativos 

causados pelos seres humanos. Os conceitos de sustentabilidade e de gestão 

ambiental trouxeram mudanças à mentalidade do consumidor acerca do impacto 

ambiental e em relação ao consumo sustentável. Ademais, as empresas também 

passaram a mudar suas estratégias e mindset, a fim de garantir o futuro da 

disponibilidade das opções econômicas, ecológicas e sociais (Elkington, 1998), 

diminuir o impacto ambiental e ainda saciar as necessidades dos seus clientes.  

Empresas que visam a realização de processos de ações sustentáveis precisam 

considerar que seus produtos e serviços atendam aos princípios do consumo 

sustentável ou consciente. Segundo o relatório do Worldwatch Institute, de 2010, 

existe consenso sobre a necessidade de evolução do paradigma do estilo de vida 

para um paradigma que incorpore comportamentos sustentáveis, caracterizados 

por: menor consumo de recursos, que tenham impacto ambiental, econômico e 

social, visando um desenvolvimento sustentável (Brasil, 2010). 

Conforme Pearson (2011, p.105), “as iniciativas de gestão global e regional têm 

cooperado para amenizar os problemas ambientais. No entanto, os resultados 

podem ser pífios se não houver compromisso com o nível nacional”. As empresas 

devem ter a iniciativa de buscar amenizar os problemas ambientais e, além de 

produzí-los, outra forma de contribuição é através da promoção e comercialização 

de produtos que atendam aos princípios do consumo sustentável ou consciente. 

Assim, destaca-se o papel do marketing verde, o qual pode ser definido como um 

elemento que busca atingir a satisfação das necessidades dos consumidores de uma 

mailto:lucianealbuquerque1971@gmail.com
mailto:mendoncaricardo99@gmail.com
mailto:contato.david97@gmail.com
mailto:wislyanemariano@gmail.com
mailto:antoniosilvasoaresjr@gmail.com
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forma rentável e sustentável, sendo compatível com o meio ambiente e os eco-

sistemas (Papadas, Avlonitis & Carrigan, 2017).  

Relativamente aos produtos que agregam aspectos mais sustentáveis, destaca-se 

que as empresas ainda devem considerar dois fatores de grande importância: a) a 

qualidade dos produtos encorajará a repetição da compra (Singh, 2012); e b) o 

sentimento positivo associado à compra desses produtos. Assim, os produtos que 

atendem aos princípios do consumo sustentável ou consciente precisam 

desempenhar suas funções da mesma forma que um produto não ecológico ou 

sustentável, mas sem sacrificar a qualidade (Pickett-Baker & Ozaki, 2008).  

Com base no exposto, este trabalho tem como objetivo verificar quais estratégias 

de marketing verde estão sendo utilizadas na oferta e comercialização de produtos 

mais sustentáveis e ecológicos nos supermercados em João Pessoa-Paraíba-Brasil. 

 

 

2. Métodos 

Realizou-se uma revisão da literatura, pautada numa pesquisa bibliográfica, caracterizada 

como sendo uma das melhores formas de iniciar um estudo, buscando-se semelhanças e 

diferenças entre os artigos levantados nos documentos de referência (Souza, Silva & Carvalho, 

2010). A compilação de informações em meios eletrônicos é um grande avanço para os 

pesquisadores, democratizando o acesso e proporcionando atualização frequente (Brevidelli & 

De Domenico, 2008).  

Em seguida, foi realizada uma pesquisa exploratória a partir de um levantamento e registro 

dos produtos expostos nas gôndolas de supermercados localizados na cidade de João Pessoa, 

capital da Paraíba, no Brasil. Segundo Gil (2008), a pesquisa exploratória se caracteriza pelo 

levantamento de informações sobre um determinado fenômeno, com vistas a aumentar a 

familiaridade com ele. A etapa da pesquisa nas gôndolas das lojas varejistas se deu através do 

processo de medição, seguindo alguns critérios: 1) observação de quais produtos verdes ou 

sustentáveis o supermercado comercializava, utilizando as informações cadastrais dos produtos 

e onde normalmente eles são encontrados nas gôndolas; 2) a pesquisa ser realizada por 

pesquisadores que não tinham relação com a reposição das lojas, para evitar distorções e 

conflitos de interesse. 

 

3. Resultados 

Inicialmente, foram realizadas pesquisas em sites de cinco empresas multinacionais, 

buscando conhecer os processos de ações sustentáveis e metas que elas estão desenvolvendo 

para, além de diminuir seu impacto ambiental, proporcionar produtos de qualidade aos seus 

clientes. A tabela 1 apresenta os dados identificados: 
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Tabela 1: Ações e metas das multinacionais pesquisadas 

 
Empresa Ações Metas 

Coca-Cola 
Company 

Um dos grandes projetos que a empresa tem é o de 
levar água saudável para comunidades necessitadas. O 
projeto visa garantir água potável para toda 
população que está ao seu alcance. Outro projeto 
bastante reconhecido é o de reciclagem. A Coca Cola 
tem parceria com a Femsa, uma empresa fabricante 
da companhia no Brasil. Essa união criou um projeto 
chamado Sustentapet, que é uma central de coleta de 
garrafas Pet usadas. 

Tornar recicláveis 100% das 
embalagens em todo o mundo até 
2025 e incorporar, pelo menos, 50% 
de material reciclado nas embalagens 
PET da companhia. 
(Coca-Cola, 2022) 

P & G 

A empresa tem como foco a preservação ambiental. 
Seu principal projeto sustentável é o reflorestamento 
ambiental. A P&G criou uma parceria com a World 
Wildlife Fund for Nature (WWF) e a Suzano para 
recuperação da paisagem florestal da Mata Atlântica. 
Esse projeto tem a finalidade de trazer inúmeros 
benefícios, como a biodiversidade, segurança hídrica e 
entre outros.  

Reduzir a emissão absoluta de gases 
do efeito estufa; reduzir o consumo de 
água das instalações industriais em 
27%; e ter 0% de resíduos industriais 
para aterros sanitários em 100% das 
fábricas no mundo. 
(P & G, 2022) 

Nestlé 
 

Reciclagem e reutilização das embalagens são alguns 
dos principais focos da Nestlé. Hoje a empresa tem 
95% das suas embalagens recicláveis e/ou 
reutilizáveis, e suas latas são feitas com 18% de aço 
reciclado. A Nestlé tem uma unidade chamada Fábrica 
Triplo Zero. É a primeira fábrica da Nestlé, no mundo, 
que recebeu o certificado de Impacto Ambiental 
Neutro em três dimensões: água, resíduos e emissão 
de carbono. 

Uma das suas principais metas é 
neutralizar 100% da emissão de gases 
de efeito estufa nas operações até 
2050. 
(Nestlé, 2022) 

Johnson & 
Johnson 

A empresa tem sua visão voltada para o meio 
ambiente. Desde a sua criação está comprometida em 
trazer inovação para seus processos produtivos e dar 
o destino correto aos resíduos gerados em sua planta. 
Destacam-se alguns dos produtos com foco na 
sustentabilidade: BAND-AID®: 30% de papel reciclado 
no cartucho; Escova REACH®: até 40% do cabo é feito 
com material reutilizado – aparas de outras linhas de 
produção; JOHNSON’S Baby: Shampoo JOHNSON’S 
Baby 200ml é composto por 20% de resina PET 
reciclada; Sempre Livre: 33% do filme plástico da 
embalagem é composto de material reciclado pós-
consumo; SUNDOWN®: embalagem com 60% de 
resina verde e 40% de materiais reciclados pós 
consumo. 
Esses produtos vêm se destacando por seus meios 
sustentáveis de produção e a companhia leva essas 
tecnologias para outros produtos da sua marca, 
mostrando que, para a empresa, a sustentabilidade é 
uma das prioridades. 

Reduzir os impactos ambientais das 
suas operações;  
Aumentar o design sustentável dos 
produtos; 20% de redução absoluta na 
instalação de emissões de CO2; 
Aumento da capacidade de energia de 
tecnologia limpa e renovável no local 
para 50 megawatts; Redução de 20% 
nas emissões de CO2 da frota por 
quilômetro dirigido; 10% de redução 
absoluta no consumo de água; 10% de 
redução absoluta na eliminação de 
resíduos totais; Produtos e 
embalagens avaliados para melhorias 
de sustentabilidade. 
(Johnson & Johnson, 2022) 

Unilever 

Aumentou o uso de plástico reciclado pós-consumo 
(PCR) para cerca de 75.000 toneladas, o que 
representa mais de 10% da pegada de plástico da 
Unilever. Um aumento significativo a partir de 2019 e 
um sólido progresso em direção à meta de usar pelo 
menos 25% de PCR até 2025.  

Até 2025, reduzirá para metade o uso 
de plástico virgem, reduzindo o uso de 
embalagens de plástico em mais de 
100.000 toneladas e acelerando o uso 
de plástico reciclado. 
(Unilever, 2022) 
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A empresa lançou inovações para reduzir o uso 
absoluto de plástico, como embalagens para gelados 
feitas à base de papel reciclável, que economizarão 
cerca de 4.500 toneladas de plástico. 
Continua a “testar, aprender e melhorar” novos 
modelos de negócio relacionados com embalagens 
reutilizáveis e de recarga. 
Desenvolveu roteiros específicos para cada país atingir 
sua meta de ajudar a recolher e processar mais 
embalagens de plástico do que as que vende. 

 
Conforme o entendimento de Papadas, Avlonitis & Carrigan (2017), o termo “orientação 

para o marketing verde” tem o propósito de criar, comunicar e entregar produtos e serviços com 

o menor impacto ambiental possível. Sendo assim, foi possível perceber que as empresas 

supramencionadas corroboram esse pressuposto e vêm realizando suas ações pautadas na 

sustentabilidade, o que significa dizer que estão comprometidas em aumentar o impacto 

positivo em tudo o que estão fazendo, desde a forma como agem enquanto organizações, 

passando pela qualidade dos seus produtos, até aos investimentos que têm efetuado.  

Percebe-se um nítido empenho por parte das empresas pesquisadas em produzir bens de 

qualidade e praticar ações voltadas à sociedade a fim de disponibilizar opções mais econômicas, 

ecológicas e sociais (Elkington, 1998) às gerações (atual e futura). Portanto, observou-se que 

as cinco empresas estão utilizando o poder que têm a fim de ajudar a criar um mundo sustentável 

e mais próspero através das ações que vêm praticando, dando condições aos seus clientes de 

realizarem um consumo mais sustentável (Ribeiro & Veiga, 2011). 

Em complemento, à medida em que a comunicação da empresa ao seu público-alvo foca as 

questões ambientais, os consumidores ganham também mais familiaridade ao tema (Roberts, 

1996). Aliada à marca, a aplicação de estratégias de publicidade eficazes poderá causar uma 

mudança nos hábitos dos consumidores que já mostram disponibilidade para pagar um preço 

premium por produtos amigos do ambiente (Cherian & Jacob, 2012). 

Neste sentido, os consumidores evidenciam maior probabilidade de adquirir marcas sobre 

as quais têm conhecimento de que os produtos e processos de produção são menos prejudiciais 

ao meio ambiente. De forma análoga, a confiança nestas marcas se torna um fator decisivo para 

o desenvolvimento de hábitos de consumo mais ecológicos (Juwaheer, Pudaruth & Noyaux, 

2012; Pickett-Baker & Ozaki, 2008). 

Assim, relativamente ao levantamento e registro dos produtos expostos nas gôndolas de 

supermercados visitados (localizados na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, no Brasil), 

infelizmente não foram encontrados todos os produtos que fazem parte do hall de oferta das 

cinco empresas multinacionais pesquisadas nesta investigação. Entretanto, foram identificados 
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alguns produtos que destacavam, em suas embalagens, mensagens que remetiam aos princípios 

do consumo sustentável ou consciente, conforme pode ser visto nas figuras a seguir: 

 

Figura 1- achocolatado da 
Nestlé 

Figura 2- leite condensado 
da Nestlé           

Figura 3- chocolate em 
barra da Nestlé 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
                

Figura 5- sabão em pó da Unilever (frente) Figura 6- sabão em pós da Unilever 
(lateral) 

 

 
 
 
 

 

 

 
Considerando os 4P´s do mix de Marketing (Produto, Preço, Promoção e Praça), destaca-se 

que a embalagem faz parte do componente Produto (Kotler & Armstrong, 2012) e que, por sua 

vez, visa atingir dois propósitos principais: ao nível logístico, a sua função é proteger o produto 

durante o processo de distribuição; já ao nível de marketing, a sua função é ser um método 
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atrativo, a fim de transmitir os atributos do produto no ponto de venda e contribui  positivamente 

para a experiência da compra (Silayoi & Speece, 2004).  

Assim, como pôde ser visto nas figuras, em termos de estratégias de marketing verde 

adotadas pelas multinacionais, percebe-se que a embalagem tem um impacto positivo na 

identificação dos produtos quando os consumidores fazem compras (Oliveira, 2019), 

influenciando-os positivamente, pois destacam o fato destes produtos estarem atendendo aos 

princípios do consumo sustentável ou consciente. Ademais, quanto maior for o nível de 

consciência ecológica dos consumidores maior será sua predisposição para escolher e comprar 

produtos mais sustentáveis ou ecologicamente corretos (Rettie, Burchell & Riley, 2012). 

O marketing verde considera que os consumidores estão cada vez mais conscientes e, 

portanto, dispostos a mudarem suas atitudes relacionadas às compras de produtos, serviços, 

ideias e experiências (Hoek, Roling & Holdsworth, 2013). Este cenário implica na necessidade 

de mudanças nas ações de marketing que devem ser implementadas por parte de muitas 

organizações (Hemerly & D'Angelo, 2017). 

Segundo a Pesquisa AKATU (2018), uma parcela dos consumidores de hoje está mais 

consciente sobre questões relacionadas à sustentabilidade; eles agora esperam que as empresas 

façam mais pela sociedade. Isso se justifica pelo fato de que consumo sustentável envolve a 

escolha por aqueles produtos que utilizam menos recursos naturais em sua produção, que 

garantam a valorização pela permanência do emprego formal aos que o produziram, assim 

como o conhecimento de que tais produtos serão facilmente reaproveitados ou reciclados. 

É notório que a preocupação com a crise ambiental tem sido difundida pelas diversas 

instituições, através das suas políticas de gestão ambiental (Ambipar Group Vg, 2021). Logo, 

aquelas empresas que fizeram parte deste estudo estão comprometidas em: levar aos 

consumidores produtos orgânicos ecologicamente corretos; promover o investimento na 

neutralização do carbono, com vistas a maximizar a recuperação florestal, principalmente no 

que consiste ao contexto amazônico; além de realizar ações que gerem menor consumo de 

recursos. Em termos gerais, estas cinco empresas multinacionais têm cooperado para amenizar 

os problemas ambientais (Pearson, 2011). Porém, o desafio atual está em neutralizar os 

excessos da sociedade de consumo, mas sem deixar de gerar o lucro às empresas. 

 

4. Conclusões 

A pesquisa apresentou as ações e metas de cinco empresas multinacionais que são líderes 

nos segmentos em que atuam e todas demonstram mentalidade positiva em conservar o meio 

ambiente e reduzir os impactos que causam não só à sociedade atual, mas à futura geração que 
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a sucederá. As estipulações de metas que apresentam, visando o aperfeiçoamento de seus atos 

sustentáveis, são consequências da mudança de mentalidade das multinacionais estudadas em 

saber que precisam do meio ambiente para se manterem vivas no mercado.  

Em parte, tal mudança de mentalidade tem feito os consumidores também terem um 

pensamento mais sustentável, buscando um comportamento de consumo mais consciente, tudo 

isso graças às atividades sustentáveis dessas e de outras empresas. Através desta pesquisa, foi 

possível apresentar as adaptações que as empresas estão fazendo nos seus produtos (incluindo 

nas suas embalagens) e nas estratégias de marketing para alcançar e atrair o novo mercado 

consumidor. Ademais, vale salientar que estes produtos devem estar disponíveis tanto nos 

pequenos quanto nos grandes supermercados, para além de lojas especializadas, e em todas as 

cidades, evitando assim que apenas poucos consumidores privilegiados, participantes de nichos 

de mercado, tenham acesso aos produtos.  

Como foi possível perceber, apesar do empenho das empresas, muitos produtos dos seus 

estoques antigos ainda estão sendo comercializados nos supermercados localizados na cidade 

de João Pessoa, no Brasil. Almeja-se que, em breve, os produtos que já passaram pelo processo 

de adequação às questões ecológicas e sustentáveis possam estar sendo disponibilizados à 

população, garantindo, assim, que as empresas cumpram seu papel de compromisso em levar 

produtos de qualidade aos consumidores, que agridam menos a natureza e ofereçam um meio 

para proporcionar um ambiente mais saudável. 
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Resumo: 
O cotidiano laboral influencia vida e saúde do trabalhador, sendo agravado em 

decorrência da pandemia de Covid-19. Profissionais de saúde, envolvidos direta e 

indiretamente no enfrentamento da pandemia, estiveram expostos cotidianamente 

ao risco de adoecer, pelo coronavírus ou por riscos ergonômicos e 

comprometimentos musculoesqueléticos. Objetivou-se analisar a qualidade de vida 

de profissionais da área de saúde através do uso da ferramenta questionário nórdico 

da ergonomia durante a pandemia da Covid-19. Trata-se de estudo 

descritivo/exploratório com abordagem quantitativa, cuja recolha de dados 

realizou-se através de questionário com duas partes: Questionário Nórdico de 

Sintomas Osteomusculares (QNSO) e sociodemográfico. Participaram 266 pessoas, 

a maioria mulheres (80%); entre 26-45 anos (70%); casadas (48%); trabalham em 

hospital público (71,4%). O teste Q de Cochran, mostrou existirem diferenças 

estatisticamente significativas nas distribuições de respostas afirmativas aos 

sintomas avaliados pelo QNSO nas 9 regiões anatômicas. Principais queixas 

relacionadas às partes: superior das costas (45% há 12 meses; 22% hà 7 dias) e 

inferior das costas (45% há 12 meses; 20% há 7 dias). Urge-se a necessidade de 

intervenção ergonômica e melhorias nas condições laborais visando minimizar os 

impactos da atividade nos profissionais de saúde através de ações e programas de 

qualidade de vida no trabalho. 

mailto:xxxxxxxxx@email.xx
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Palavras-chave: Qualidade de Vida. Profissionais de Saúde. Covid-19. 

Ergonomia.  
 

Abstract: 
The daily work influences the life and health of the worker, being aggravated as a 

result of the Covid-19 pandemic. Health professionals, directly and indirectly 

involved in dealing with the pandemic, were exposed daily to the risk of getting 

sick, due to the coronavirus or due to ergonomic risks and musculoskeletal 

compromises. The objective was to analyze the quality of life of health 

professionals through the use of the Nordic ergonomics questionnaire tool during 

the Covid-19 pandemic. This is a descriptive/exploratory study with a quantitative 

approach, whose data collection was carried out through a questionnaire with two 

parts: Nordic Questionnaire of Musculoskeletal Symptoms (NSQ) and 

sociodemographic. 266 people participated, most of them women (80%); between 

26-45 years (70%); married (48%); work in a public hospital (71.4%). Cochran's Q 

test showed statistically significant differences in the distribution of affirmative 

responses to symptoms assessed by the QNSO in the 9 anatomical regions. Main 

complaints related to the parts: upper back (45% 12 months ago; 22% 7 days ago) 

and lower back (45% 12 months ago; 20% 7 days ago). There is an urgent need for 

ergonomic intervention and improvements in working conditions in order to 

minimize the impacts of the activity on health professionals through actions and 

programs for quality of life at work. 

 

Keywords: Quality of life. Health professionals. Covid-19. Ergonomics. 
 

 

1. Introdução 

Embora o trabalho seja considerado como atividade central na vida do ser humano, 

sobretudo no contexto da sociedade capitalista, nem todas as suas dimensões são apresentadas 

e discutidas. Para que as dimensões da satisfação, da realização e do prazer no trabalho possam 

prevalecer, faz-se necessário trazer para o centro do debate os determinantes sociais do mal-

estar no trabalho (Buss & Pellegrini Filho, 2007), buscando compreender quais são os diferentes 

sofrimentos relatados pelos trabalhadores.  

Estes fatores se agravaram, ainda mais, em decorrência da pandemia de Covid-19 que 

produziu números expressivos de infectados e de óbitos no mundo. A velocidade com que a 

Covid-19 se espalhou entre os países, e dentro de cada um deles, influenciou o cotidiano de 

bilhões de pessoas no planeta (Teixeira et al., 2020). Ao longo de vários meses, além da 

recomendação pela toma da vacina, as principais orientações foram as estratégias de 

distanciamento social, apontadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como as mais 

importantes intervenções no controle da Covid-19. Entretanto, para os profissionais da área da 
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saúde que trabalham em unidades de pronto-atendimento e nos hospitais, a recomendação de 

permanecer em casa não se aplicaram. 

Os profissionais e os trabalhadores de saúde, envolvidos direta e indiretamente no 

enfrentamento da pandemia, estão expostos cotidianamente ao risco de adoecer, seja pelo 

coronavírus ou por riscos ergonômicos e comprometimentos musculoesqueléticos. Neste 

sentido, este artigo tem como objetivo analisar a qualidade de vida de profissionais da saúde, a 

partir da utilização do questionário nórdico da ergonomia, que trabalharam durante a pandemia 

de Covid-19. 

 

2.Fundamentos Teóricos 

 

2.1 Ergonomia 

De acordo com a Associação Brasileira de Ergonomia (Abergo, 2020), a Ergonomia é 

compreendida enquanto a disciplina científica que estuda as interações entre os seres humanos 

e outros elementos do sistema de trabalho, aplicando os princípios teóricos, dados e métodos, 

a fim de realizar projetos para otimizar o bem-estar humano e o desempenho geral desse 

sistema. 

Para Vendrame (2013), Lesões do Esforço Repetitivo (LER) e Distúrbios Osteomusculares 

Relacionados ao Trabalho (DORT) dizem respeito a um conjunto de síndromes resultado da 

superutilização das estruturas anatômicas do sistema osteomuscular associadas à falta de tempo 

de recuperação, caracterizado pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não, tais 

como: dor, parestesia, sensação de peso ou fadiga, causando incapacidade laboral temporária 

ou não. Estas síndromes causam problemas significativos na saúde do trabalhador como, por 

exemplo, baixo rendimento no trabalho e, consequentemente, a redução da qualidade de vida 

dentro e fora do ambiente laboral.  

No entendimento de Yasobant et al. (2015), os riscos de LER/DORT podem variar 

dependendo do país que esteja sendo avaliado, suas diferenças raciais, localização geográfica, 

etnia e, principalmente, suas características sociodemográficas. Com o passar dos anos e a partir 

da identificação de novos fatores de riscos, assim como das variadas manifestações clínicas que 

os trabalhadores com LER/DORT apresentavam, vários instrumentos foram desenvolvidos com 

a finalidade de identificar os fatores que podem comprometer a saúde do trabalhador e, com 

isso, sinalizar as melhores estratégias que pudessem melhorar a qualidade de vida destes 

colaboradores.  Assim, destaca-se o Questionário Nórdico Musculoesquelético (NMQ), criado 
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por Kuorinka et al. (1987), que permite a comparação de dores lombares, do pescoço, do ombro 

e de queixas em geral para uso em estudos epidemiológicos, fornecendo, assim, informações 

sobre doenças do sistema musculoesquelético. Além disso, este instrumento constitui-se numa 

importante ferramenta para ajudar a melhor diagnosticar o ambiente ou o posto de trabalho 

(Pinheiro, 2002). 

A versão brasileira deste instrumento foi proposta por Barros e Alexandre (2003), após a 

realização de muitos estudos que alcançaram excelentes resultados. Numa pesquisa utilizando 

o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares, sobre os efeitos dos sintomas de DORT 

realizada com trabalhadores de uma linha de montagem, Prufer et al. (2013) chegaram à 

conclusão de que os programas baseados na orientação ergonômica e na adoção da fisioterapia 

preventiva apresentavam impacto positivo na redução da prevalência de dor e dos sintomas dos 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. 

 

2.2. Qualidade de vida no Trabalho e a Covid-19: impactos e 

desafios 

Segundo Ribeiro et al. (2020), no mês de dezembro de 2019 a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) divulgou, em nível mundial, que a China anunciava ter descoberto um novo vírus 

que atingia a população da cidade de Wuhan, chamado SARS-CoV-2. Cinco meses depois, o 

vírus atingiu milhões de pessoas, ceifando milhares de vidas. Assim, o mundo passou a se 

encontrar em uma pandemia sem antecedentes na história contemporânea. 

O tipo de exposição, a qual os profissionais foram expostos desde o início da pandemia, 

pode ser entendida como “exposição biológica”, possuindo alto risco de contrair a doença, 

especialmente ao realizar procedimentos em vias aéreas ou próximos a elas. Com certeza, este 

foi um dos grandes desafios da pandemia, o de garantir a segurança e a proteção eficaz dos 

trabalhadores da saúde em um cenário de todas as dúvidas e escassas certezas, pois o 

conhecimento sobre as formas de tratamento e controle da doença eram incertos, principalmente 

relativo à alta transmissibilidade e velocidade de disseminação, que sempre foi um complicador 

(Ribeiro et al., 2020). 

É sabido que os trabalhadores da saúde passaram a apresentar adoecimentos, tanto físico 

como mental, o que se atribuiu às incertezas e insegurança, além do medo e pavor da doença. 

É plausível referir que o desgaste emocional foi um fator muito presente e que tal problemática 

está intimamente vinculada aos agravos psicológicos, afetando questões físicas e mentais, 

comum quando da existência de problemas associados ao estresse, principalmente no momento 

de pandemia, que se tornou comum à ocorrência das doenças psicossomáticas, dores 
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osteomusculares, ansiedades patológicas, pânico, fobias e depressões, dentre outros (Claudino 

et al., 2021). 

Os dados estudados sobre as equipes de profissionais de saúde da linha de frente de 

atendimento de casos de COVID-19 mostraram exaustão física e mental, bem como problemas 

na tomada de decisão e ansiedade pela dor de perder pacientes e colegas, além do risco de 

infecção e a probabilidade de transmitir para seus familiares (Medeiros, 2020). 

Segundo Nunes, Souza e Leppich (2021), os profissionais da saúde que estão atuando em 

ambiente hospitalar desde o início da pandemia, vivenciaram experiências e desafios, que 

podem levar a repercussões físicas, psicológicas e sofrimento emocional, em decorrência do 

enfrentamento de condições extremas no cuidado ao paciente com Covid-19, a relação com a 

dor do outro e com a dimensão dos limites da instituição. Pensando além dos fatores próprios 

a esse cenário fortemente estressor, deve-se cogitar sobre as mudanças que a pandemia 

demandou em suas vidas pessoais, refletindo diretamente na saúde física e mental. 

Diante dessa realidade, é importante lembrar que as condições laborais precárias e 

problemáticas nas unidades hospitalares ao longo da pandemia, a exemplo pode-se mencionar 

as extensas jornadas de trabalho, carência de formação e treinamentos, deficiência ou mesmo a 

falta de equipamentos de proteção em algumas unidades, que prejudicaram e prejudicam a 

efetividade da manutenção do cuidado, e outros fatores, estão diretamente vinculados à saúde, 

segurança e qualidade de vida no trabalho (QVT), deixando os profissionais de saúde, não 

somente adoecidos, mas também, na maioria das vezes, desmotivados com as suas profissões. 

 

2.3. O contexto hospitalar durante a Pandemia do Covid-19 

Segundo Serranheira et al. (2010), nos ambientes hospitalares, a partir da perspectiva da 

Ergonomia, urge a necessidade de uma profunda alteração nos modelos tayloristas (ou para-

tayloristas) de gestão, ainda vigentes, os quais estão centrados exclusivamente na produção. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de integrar a análise ergonômica do trabalho, como 

consequência de uma verdadeira mudança de paradigma. Agindo assim, no entendimento dos 

autores supracitados, será possível realizar uma intervenção sobre os determinantes do trabalho, 

acarretando uma melhoria dos resultados (outputs), quer em nível da saúde e segurança dos 

profissionais de saúde, quer da qualidade e quantidade do que é produzido por eles. 

Medeiros (2020) relatou que, ao tempo em que a epidemia se acelerava no Brasil, houve 

uma preocupação quanto ao acesso aos equipamentos de proteção individual (EPI) para 

profissionais de saúde. A escassez de EPIs foi uma realidade observada em diversas instituições 
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brasileiras e de muitos países. A manutenção de EPIs nas instituições de saúde foi garantida a 

partir de uma política de Estado, onde os governos se mobilizaram para que a indústria nacional 

respondesse ao desafio da produção necessária. Infelizmente, os preços dos EPIs, especialmente 

máscaras e aventais descartáveis, tiveram aumentos abusivos, provocando uma dependência da 

indústria da China, responsável por grande parte dos EPIs utilizados no Brasil. 

De acordo com Branco et al. (2020), o maior desafio para os hospitais foi reorganizar os 

atendimentos a prevenção do vírus no contexto laboral. Assim, os atendimentos dos pacientes 

demandaram uma restruturação imediata, além de edificar novos planejamentos fundamentados 

na experiência hospitalar, delineando a assistência do serviço emergencial e atendimentos 

separados de acordo com o nível de infecção. Foi emergencial que os hospitais ampliassem o 

número de leitos de unidade de terapia intensiva e de clínica. 

Os ambientes hospitalares necessitaram de novos protocolos para a proteção dos 

profissionais e pacientes. Tais protocolos estabeleciam os requisitos para o uso dos EPIs de 

acordo com os de níveis de biossegurança, além de enfatizar a orientação para higienização das 

mãos com água e sabão (preferencialmente), usando as técnicas corretas de higienização como, 

por exemplo: movimentos em toda a palma das mãos e dos dedos, friccionando separadamente 

os polegares, pontas dos dedos e punho (Zhang et al., 2020). 

 

3. Metodologia 

No que consiste à sistematização deste estudo, por se tratar de uma investigação envolvendo 

seres humanos, e de acordo com a Resolução 466/12 do CNS/MS, o projeto de pesquisa foi 

submetido à Plataforma Brasil, recebendo parecer de aprovação do CAAE 

50670121.7.0000.5176. Como a pesquisa aconteceu durante o período da Pandemia de Covid-

19, a coleta dos dados se deu totalmente online. Assim, foi encaminhando um link para um 

formulário online, através de mensagens pelo whatsapp e por e-mail, onde as pessoas 

encontravam (logo de início) o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), contendo 

informações e esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa e termos de confidencialidade 

quanto ao anonimato dos participantes.  

A coleta de dados foi realizada através de um questionário dividido em duas partes, sendo a 

primeira composta por questões de múltiplas escolhas através do uso do Questionário Nórdico 

de Sintomas Osteomusculares (QNSO), já validado no Brasil, a fim de identificar a prevalência 

de sintomas osteomusculares, como: dor, dormência, formigamento e desconforto em todas as 

regiões anatômicas estabelecidas. Salienta-se que a utilização desta versão foi escolhida por ser 
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de fácil compreensão e de rápida aplicação, oferecendo confiabilidade substancial (BARROS; 

ALEXANDRE, 2003).  

O questionário é formado por uma figura humana dividida em nove regiões anatômicas 

(Figura 1) e compreende questões quanto à presença de dores musculoesqueléticos anual 

(últimos 12 meses) e semanal (últimos 7 dias) que antecede a entrevista, se houve incapacidade 

funcional e se houve procura por algum profissional da área da saúde nos últimos doze meses 

(Pinheiro et al., 2012). A segunda parte dizia respeito às questões de caráter sociodemográfico, 

tais como: gênero, idade, estado civil, quantidade de filhos, profissão, cidade e local de trabalho 

e tempo de vínculo no emprego atual. 

 

Figura 1 – Figura humana dividida em nove regiões anatômicas 

 

Fonte: Pinheiro et al. (2012) 

 

Os dados foram tratados utilizando o pacote estatístico Excel (Windows-Microsoft®), a fim 

de verificar as frequências das respostas dos participantes, e avaliados estatisticamente através 

do software SPSS Statistics Version 27, onde foram realizadas análises a partir do teste Q de 

Cochran, com o objetivo de comparar as frequências das respostas aos 4 itens do Questionário 

Nórdico entre si, sendo: item 1 = teve problemas (como dor, formigamento/dormência) nos 

últimos 12 meses; item 2 = foi impedido(a) de realizar atividades normais, nos últimos 12 

meses, devido a problemas; item 3 = consultou algum profissional da área da saúde (médico, 

fisioterapeuta) nos últimos 12 meses, por causa de problemas; e item 4 = teve problemas 

sentidos nos últimos 7 dias. 

Optou-se pelo teste Q de Cochran, pois, assim como o teste qui-quadrado, ele serve para 

comparar frequências de variáveis categóricas. Entretanto, enquanto o teste qui-quadrado 

compara frequências de respostas de variáveis independentes, o teste Q de Cochran serve para 

comparar variáveis dicotômicas de mais de duas amostras relacionadas. Mais especificamente, 
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o teste Q de Cochran é entendido enquanto uma extensão do teste de McNemar para amostras 

emparelhadas, que fornece um método para testar as diferenças entre três ou mais conjuntos 

combinados de frequências ou proporções (Capp & Nienov, 2020). Ainda de acordo com os 

autores supramencionados, este teste proporciona um método para comprovar se três ou mais 

conjuntos correspondentes de frequências ou proporções diferem entre si significativamente.  

 

4. Resultados 

Participaram deste estudo 266 pessoas, sendo a maioria do sexo feminino (80%), com 

idades variando entre 26 e 45 anos (70%), casadas (48%), com tempo de serviço de 1 a 5 anos 

(40%), que trabalham em João Pessoa – PB (96%) e em hospital público (71,4%). O teste Q de 

Cochran mostrou que há diferenças estatisticamente significativas nas distribuições de 

respostas “sim” e “não” nas quatro questões do QNSO que foram feitas aos participantes desta 

pesquisa, conforme pode ser visto na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Resultados das comparações de frequências 

Regiões anatômicas Q de Cochran sig. 

Pescoço 2(3) = 143,210 

p<0,001 
Ombros 2(3) = 129,039 

Parte superior das 

costas 
2(3) = 158,112 

Cotovelo 2(3) = 12,158 p<0,05 

Punhos/mãos 2(3) = 110,351 

p<0,001 

Parte inferior das 

costas 
2(3) = 136,460 

Quadril/coxas 2(3) = 55,508 

Joelhos 2(3) = 86,233 

Tornozelos/pés 2(3) = 113,613 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

Mais especificamente, através da realização do referido teste, e considerando que os valores 

de significância foram ajustados pela correção Bonferroni para vários testes, as comparações 

subsequentes entre pares mostraram que a proporção de respostas “sim” dadas ao item 1 (teve 

problemas (como dor, formigamento/dormência) nos últimos 12 meses) foi maior que as 

demais frequências de respostas aos itens 2, 3 e 4, respectivamente, em todas as regiões 

anatômicas analisadas. 
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Tabela 2 – Percentual de respostas “sim” dos participantes 

Partes do corpo 

Teve problemas 

(como dor, 

formigamento/dor

mência), nos 

últimos 12 meses, 

em: 

Foi impedido(a) 

de realizar 

atividades 

normais, nos 

últimos 12 meses, 

devido a 

problemas em: 

Consultou algum 

profissional da área da 

saúde (médico, 

fisioterapeuta), nos 

últimos 12 meses, por 

causa de problemas 

em: 

Teve 

problemas 

sentidos, nos 

últimos 7 

dias, em: 

Pescoço 42% 12% 15% 18% 

Ombros 38% 11% 12% 16% 

Parte superior das 

costas 
45% 9% 17% 22% 

Cotovelo 8% 4% 5% 4% 

Punhos/mãos 37% 16% 12% 15% 

Parte inferior das 

costas 
45% 17% 14% 20% 

Quadril/coxas 20% 6% 8% 9% 

Joelhos 32% 12% 12% 15% 

Tornozelos/pés 41% 14% 18% 17% 

Fonte: Dados da pesquisa (2022) 

 

A seção a seguir apresentará as discussões pertinentes às análises dos dados encontrados 

nesta pesquisa. 

 

5. Discussão 

Observa-se, na amostra estudada, uma prevalência do quantitativo de mulheres (80%), 

afirmando assim uma feminização das profissões de saúde presente nas unidades de saúde, em 

particular no estudo apresentado, nas unidades hospitalares estudadas, e com idades variando 

entre 26 e 45 anos (70%), o que significa uma população jovem. Quanto à variável estado civil, 

a amostra do estudo obteve resultado de 52% de profissionais solteiros; e relativamente ao 

tempo de serviço, a amostra do estudo indica que 40% dos participantes têm de 1 a 5 anos, onde 

71,4% têm a atuação em hospital público. 

Quando comparadas as relações de frequências, para as correlações feitas pelo teste Q de 

Cochran, observa-se que houve diferenças estatisticamente significativas nas distribuições de 

respostas. Além disso, constatou-se que a maior frequência de respostas foi atribuída ao item 

01, o qual questionava sobre a presença de problemas como dor, formigamento/dormência, nos 

últimos 12 meses. 

Quando os profissionais participantes do estudo foram questionados sobre presença de 

problemas como dor, formigamento/dormência, nos últimos 12 meses, os maiores percentuais 

prevaleceram na parte superior e inferior das costas, com 45% de afirmação; e na região do 

pescoço, com 42%. Resultados semelhantes também foram constatados no estudo de Speroni 
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et al. (2021), quando em sua amostra revelaram um percentual de dor na parte superior e inferior 

das costas de 55,4% e 44,4%, respectivamente; já em relação à região do pescoço, os autores 

obtiveram uma prevalência de 66,6%, além de 44,4% nos ombros e de 44,4% nos tornozelos. 

Portanto, esses resultados também foram corroborados pela pesquisa aqui apresentada, onde 

constataram-se 41% de dores, formigamento e dormência nas regiões dos tornozelos e pés e 

38% nos ombros. 

Quando pesquisados punhos e mãos, foram obtidos 37% de queixas dos sintomas e 32% nos 

joelhos; já as regiões do quadril e coxas e dos cotovelos apareceram com os menores 

percentuais, 20% e 8%, respectivamente, divergindo do estudo de Speroni et al. (2021), em 

relação aos achados para joelhos e cotovelos que não apresentaram queixas. Entretanto, em 

relação ao quadril e coxas, bem como punho e mãos, houve uma convergência de dados, pois 

em ambos os escritos os percentuais foram pequenos. 

Faz-se chamar atenção para as necessidades dos profissionais de saúde, identificando, 

especialmente, circunstâncias de mal-estar, e implementando intervenções no contexto da QVT 

capazes de melhorar o bem-estar desses profissionais e, desta forma, seu estado geral de saúde 

(De Sio et al., 2017). Além do estresse diário, o processo de trabalho pode interferir na condição 

física dos trabalhadores, causando-lhes dores osteomusculares, conforme mostraram os 

resultados ora apresentados.  

Considerando-se a origem multifatorial da LER/DORT, o reconhecimento dos fatores de 

risco presentes na atividade laboral, assim como a sua inclusão nas estratégias de tratamento e 

controle dessas síndromes, devem ser mais bem valorizados a fim de se aumentar sua 

resolutividade. Ademais, é importante a uniformização das condutas avaliativas da 

LER/DORT, com vistas a fornecer melhor suporte à formação dos profissionais da saúde para 

maior clareza e segurança diagnóstica desses acometimentos (Alencar et al., 2009). 

Vale ressaltar que os achados do estudo aqui relatado mostraram que os profissionais de 

saúde que atuaram desde o início da pandemia pela Covid-19 apresentaram dores 

musculoesqueléticas consideradas de intensidade leve a moderada, nas diversas regiões 

anatômicas contidas no questionário (QNSO) utilizado para a pesquisa. De forma análoga aos 

achados de Speroni et al. (2021), percebeu-se que os profissionais de saúde, mesmo jovens e 

em plena idade produtiva, apresentam dores ocasionadas por particularidades das suas 

atividades laborais, podendo comprometer a performance do profissional e prejudicar a atenção 

integral ao paciente, isso provocado por jornadas de trabalho exaustivas, número de 

atendimentos aumentados, além da tensão que todo o processo da doença trouxe. 
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6. Considerações Finais 

Analisar a frequência de dor musculoesquelética, de acordo com a região anatômica, em 

profissionais de saúde que atuaram desde o início da pandemia de Covid-19, utilizando o 

QNSO, evidenciou os riscos do adoecimento físico, além do mental, aos quais estes 

profissionais estão expostos. Particularidades laborais, pessoais ou profissionais podem 

influenciar na percepção de dor, o que sugere a realização de mais estudos, de modo a utilizar 

outros instrumentos de pesquisa, para que mais fatores e variáveis que influenciam a ocorrência 

de dor musculoesquelética nesta população possam ser elucidados. 

Os resultados aqui apresentados são relevantes para os próprios profissionais da saúde, 

alertando e orientando o debate sobre as LER/DORT nessa categoria e a discussão de possíveis 

medidas de prevenção, tratamento e políticas públicas. Além disso, a reflexão acerca da taxa de 

distúrbios osteomusculares poderá proporcionar o início da conscientização para que gestores 

hospitalares busquem soluções para reduzir a ocorrência desses agravos sobre as condições de 

trabalho desses profissionais. Assim, urge a necessidade da realização de intervenções 

ergonômicas e melhorias nas condições de trabalho visando minimizar os impactos da atividade 

laboral nos profissionais de saúde através de ações e programas de qualidade de vida no 

trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecem uma visão compartilhada para a 
humanidade, um pacto entre líderes mundiais e pessoas, e uma lista de ações a serem tomadas em 
prol das pessoas e do planeta (United Nations, 2016). O objetivo geral do programa Erasmus+ é apoiar 
as pessoas na educação, formação, juventude e desporto na Europa, mas também para promover o 
seu desenvolvimento educativo, profissional e pessoal através da aprendizagem ao longo da vida, 
diligenciando o crescimento sustentável, empregos de qualidade, coesão social e fomentando a 
inovação, e reforçando a identidade europeia e a cidadania ativa (Regulation (EU) 2021/817). As 
Instituições de Ensino Superior (IES) são instituições que se reinventam para a sustentabilidade, 
através das suas mais diversas atividades, estratégias, e relações internas e externas (European 
strategy for universities COM/2022/16 final). Através das ações promovidas e patrocinadas pelo 
Programa Erasmus+, as IES, através da internacionalização, têm mais uma oportunidade de contribuir 
para os ODS. Posto isto, a questão que se coloca e à qual pretendemos responder é que ações e 
atividades podem ser empreendidas pelas IES no âmbito do Programa Erasmus+, de forma a contribuir 
para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A resposta a esta pergunta 
permitir-nos-á preencher um pouco mais a lacuna de conhecimento que existe entre os ODS e o 
Programa Erasmus+. Por outro lado, também pretende-se realizar uma reflexão teórica sobre estas 
dimensões, analisando os aspetos comuns e as sinergias existentes entre elas, e identificar evidências 
que permitam afirmar o contributo do Programa Erasmus+ para o ODS 4 (Educação de Qualidade), 
ODS 5 (Igualdade de Género) ODS 10 (Redução das Desigualdades), ODS 13 (Ação Climática) e ODS 17 
(Parcerias para a Implementação dos Objetivos). 

 

2. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho de pesquisa, as ações que a equipa empreendeu para processamento 
dos dados foi a seguinte: 

1º. Revisão da literatura. 

2º. Recolha de informação sistematizada sobre os ODS e sobre o Programa Erasmus, 

identificando os aspetos que relacionam os ODS 4, 5, 10, 13 e 17 e o Programa Erasmus+, 

tendo como base a Agenda 2030 (United Nations, 2016), o Regulamento (EU) 2021/817 e 

a Estratégia Europeia para as Universidades COM/2022/16 final. 

mailto:t.nogueiro@gmail.com
mailto:msaraiva@uevora.pt
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3º. Recolha e análise das metas, meios de implementação e dos respetivos indicadores para 

cada um dos ODS mencionados. 

4º. Análise da informação sistematizada, a partir da identificação de palavras e expressões-

chave, que revelem esse relacionamento. 

5º. Para recolha das evidências que corroboram essa relação e o contributo do Erasmus+ e das 

IES para os ODS, analisaram-se os conteúdos das páginas web das seguintes IES 

Portuguesas registadas no THE Impact Rankings: Universidade de Coimbra (universidade 

pública, do litoral melhor classificada), Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro 

(universidade pública do interior melhor classificada), Universidade Católica Portuguesa 

(única universidade privada) e Instituto Politécnico de Setúbal (única instituição do ensino 

superior politécnico) e os estudos de Gaworski (2021), Kabanbayeva et al. (2019), 

Ramaswamy et al. (2021) e Wieczorek (2018).  

 
Os dados são analisados de uma forma qualitativa, feita manualmente, sem utilizar qualquer outra 
ferramenta de análise, e os resultados obtidos são organizados em tabela para uma melhor 
compreensão. 
 
3. RESULTADOS 

O Programa Erasmus+ 2021-2027 claramente pretende contribuir para os ODS 4, 5, 10, 13 e 17. Assim, 
os principais resultados obtidos são os que se apresentam nas Tabelas 1 e 2, em anexo. 
 
4. CONCLUSÕES 

Considerando os dados, as informações e as evidências recolhidas, conclui-se que o Programa 
Erasmus+ 2021-2027 claramente pretende contribuir para os objetivos de desenvolvimento 
sustentável 4, 5, 10, 13 e 17. Da análise efetuada ao Regulamento (EU) 2021/817 e à Agenda 2030, 
conseguiu-se perceber que o Programa Erasmus+ não contribui para todas as metas dos ODS 
selecionados.  Esses contributos foram corroborados por outros autores (e.g. Gaworski et al., 2021; 
Kabanbayeva et al., 2019;  Ramaswamy et al., 2021; Wieczorek, 2018).  
Também pode-se concluir que as IES Portuguesas já incorporam nos seus planos estratégicos a 
dimensão da sustentabilidade com contributos para os ODS. Nas 4 IES analisadas é visível a quantidade 
de evidências que é possível extrair e que corroboram os contributos destas organizações para o 
desenvolvimento sustentável e, consequentemente, para os ODS. 
Realça-se neste estudo, o facto das IES, através da implementação de ações do Programa Erasmus+ e 
da internacionalização serem capazes de contribuir de uma forma mais eficaz, através das suas 
atividades, para a sua sustentabilidade, para o desenvolvimento sustentável dos indivíduos, da 
sociedade e das organizações envolvidas e também para os ODS. 
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ANEXOS 

 
Tabela 10 – Principais resultados obtidos (Programa Erasmus+ e Estratégia Europeia para as Universidades) 

ODS 
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4.3 
4.4 
4.5 
4.7 
4.b 
4.c 

Visa apoiar através da aprendizagem ao longo da vida, o desenvolvimento educativo, 
profissional e pessoal das pessoas nos domínios da educação e formação (meta 4.c), juventude 
e desporto, na Europa e fora dela, contribuindo assim para o crescimento sustentável, 
empregos de qualidade (meta 4.4) e coesão social, para impulsionar a inovação e para reforçar 
a identidade europeia e a cidadania ativa (meta 4.7). Visa promover a mobilidade de 
aprendizagem de indivíduos e grupos, e a cooperação, qualidade, inclusão e equidade, 
excelência, criatividade e inovação ao nível das organizações e políticas no domínio da 
educação e formação (metas 4.3 e 4.5); mobilidade de aprendizagem não formal e informal e 
participação ativa entre os jovens, e cooperação, qualidade, inclusão, criatividade e inovação ao 
nível das organizações e políticas no domínio da juventude; mobilidade de aprendizagem do 
pessoal desportivo, e cooperação, qualidade, inclusão, criatividade e inovação ao nível das 
organizações desportivas e políticas desportivas. O programa utilizará três ações-chave que têm 
principalmente um carácter transnacional ou internacional: (a) mobilidade na aprendizagem 
("ação-chave 1") (meta 4.b); b) cooperação entre organizações e instituições ("ação-chave 2"); 
e c) apoio ao desenvolvimento de políticas e cooperação ("ação-chave 3"). 
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5.1  
5.c 

Procura assegurar o pleno respeito pelo direito à igualdade entre mulheres e homens e o 
direito à não discriminação com base no sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, e promover a aplicação dos artigos 21º e 23º da Carta". 
"(...) O Programa deverá também apoiar os Estados-Membros na consecução dos objetivos da 
Declaração de Paris de 17 de março de 2015 sobre a promoção da cidadania e dos valores 
comuns de liberdade, tolerância e não discriminação através da educação". 
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10.3 

Considera a inclusão como um objetivo principal, que podemos afirmar claramente estar 
associado à redução das desigualdades, promovendo ações e encorajando os países e outros 
interessados a implementar medidas, definir planos estratégicos e criar mais oportunidades 
para todos, não discriminando ou deixando ninguém para trás. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0817&qid=1641601177851&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0817&qid=1641601177851&from=en
https://www.ucp.pt/pt-pt
https://www.uc.pt/
https://www.utad.pt/
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13.3 

(...) Refletindo a importância de enfrentar as alterações climáticas em conformidade com os 
compromissos da União de implementar o Acordo de Paris adotado no âmbito da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e de alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, o Programa pretende contribuir para a 
integração das ações climáticas e para a realização de uma meta global de 30 % das despesas 
orçamentais da União de apoio aos objetivos climáticos. 
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17.9 Cooperação entre Organizações e Instituições 

Fonte: United Nations (2016); Regulamento (EU) 2021/817 
 

Tabela 2 – Evidências nas IES Portuguesas 

IES 
ODS no THE Impact 

Ranking 2021 
Evidências para a Sustentabilidade 

Universidade 
de Coimbra 

(UC) 
9, 2, 3 e 17 

Cursos classificados de acordo com o seu contributo para os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável; produção científica e promoção da sua 
divulgação com estreita ligação aos ODS; projetos estruturantes: Academia 
para o encontro de culturas e religiões, Ageing Coimbra, EfS energia para a 
sustentabilidade, Healthy campus, RCR Rede Campus Sustentável, etc.; Outras 
iniciativas: Ecoliteracia, Experimenta – Programa de atividade física, Fundo de 
Apoio Social, Gabinete para a Cooperação e Desenvolvimento, Menos é igual a 
mais, Programa integrado para a promoção da igualdade de oportunidades e 
equidade no acesso e frequência na Universidade de Coimbra, etc.; Redes e 
parcerias: Aliança ODS Portugal, ORSIES – Observatório de Responsabilidade 
Social e Instituições de Ensino Superior, Pacto Português para os plásticos, 
European School of Sustainability Science and Research, etc.; Vários 
documentos: plano estratégico, relatório de sustentabilidade, compromisso 
das IES com o desenvolvimento sustentável 

Universidade 
de Trás-os-

Montes e Alto 
Douro (UTAD) 

2, 7, 15 e 17 Política energética e ambiental; Certificação do Sistema de Gestão de Energia e 
do Sistema de Ambiental; Criação de um Eco campus; Eliminação gradual, de 
materiais pouco amigos do ambiente, existentes no património edificado e 
adoção de estratégias em torno da construção sustentável nas novas 
edificações. Eventos: Carta da Alimentação Saudável e Sustentável da UTAD, 
Compromisso Sustentabilidade e 2021 European Learning & Teaching Forum: 
Embedding and facilitating sustainability | 18 – 19 fevereiro 2021. 

Universidade 
Católica 

Portuguesa 
(UCP) 

16, 3, 10 e 17 
Plano igualdade de género; Agenda da UCP para a Sustentabilidade; Alumni 
Association Católica-Lisbon elabora base de dados para empregar refugiados 
ucranianos 

Instituto 
Politécnico de 
Setbúbal (IPS) 

4, 3, 1 e 17 Roteiro Antirracista regressa à Escola Superior de Educação do IPS; E³UDRES² 
Science Pub Quiz põe à prova conhecimentos sobre sustentabilidade; Projetos: 
IPS Eco, IPS Solidário; Por cada um dos ODS o IPS desenvolveu iniciativas: Natal 
solidário, 2º ciclo de webinars sobre ODS, Seminário “Vulnerabilidades Sociais 
e Saúde | Pobreza, Exclusão social e Saúde – uma visão interdisciplinar (2019), 
Concurso IPS sustentável, Programa Unidos@IPS, Ação de sensibilização 
ambiental “O Mar não é de plástico” (2019) 

Fonte: Homepages da UC, UTAD, UCP e IPS 
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Abstract: 
Research on HIV/AIDS has fronts of highly complex projects. One of the 

challenging processes is recruiting new participants, requiring constant innovations 

and improvements due to the specifics of the target audience and the dynamics of 

the field of study. Strategies may not give direct results due to methodology used, 

requiring an improvement in the field of routines or the chosen innovation. Quality 

tools can be used to identify these characteristics and the correct use of the strategy. 

In innovative research to study PrEP, the HIV pre-exposure prophylaxis, field 

protection medication for 15 to 19 years old, 7 classic quality tools were used in the 

recruitment processes. The diagrams created the entire recruitment flowchart and 

implemented a digital selection sheet to monitor the data, after completing the 

histogram, control chart, hist and dispersion charts (Cp=0,82, Cpk=0,30, Pp=0,84, 

Ppk=0,31). Due to the capacity of a graphical adjustment plan, it was possible to 

create a cause-and-effect diagram as result to continuous and audited adjustment 

action plan. Quality management improved decision-making on which strategies to 

use for certain scenarios, cost reduction, and increased performance in the number 

of recruits with greater access of young people to this HIV prevention technology. 

 

 

Keywords: Healthcare, Strategy and Organizational Engineering, Quality 

Management   

 

1. Introduction 

Global efforts to strengthen HIV prevention and treatment programs are also reducing the 

transmission of HIV. Since 2010, the annual number of new HIV infections (all ages) has declined 

by 16% to 1.8 million and new infections declined among young men (aged 15–24 years) during 

that time, falling by 16% to 250 000 [110 000–320 000] in 2016 (UNAIDS, 2017). One form of 

mailto:cj.ufba@gmail.com
mailto:cj.ufba@gmail.com
mailto:angelo.santanna@ufba.br
mailto:ines.dourado@gmail.com
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prevention of this virus is the adoption of antiretroviral drugs, such as PrEP, also called pre-

exposure prophylaxis. And when ingested a pill a day, the patient is immune to the HIV, its 

effectiveness having been demonstrated when there is high adherence (FONNER, V. A. et al, 

2016). Demonstrating the effectiveness of PrEP in young adolescents is one of the objectives of 

the PrEP 15-19 Brazil survey. The protocol is similar to PrEP for adults, with several tests - 

including HIV testing, general health assessment, filling out a socio-behavioral questionnaire, 

and answering questions. If they have an indication for PrEP and are willing to participate, the 

adolescent signs a consent form, receives medication, and condoms, and returns scheduled for 30 

days. Follow-up is quarterly with clinical and laboratory examinations to assess the presence of 

STIs and whether HIV infection has occurred. Several methods are used and addressed in 

HIV/AIDS research involving recruitment.  

For the vulnerable population, such as those 15 to 19 years old, men who have sex with men, 

transsexuals, and transvestites, studies and recruitment approaches in the literature are still 

incipient and superficial. The implementation and subsequent improvement of all possible ways 

of reaching the target audience of the research with a focus on health allow: (i) helps in the 

dissemination of project information; (ii) the replication of the best actions, and (iii) the allocation 

of investments in the strategies that provide results. Besides, the improvement of existing 

strategies with more people recruited and a higher quality of study and treatment of STIs to HIV 

infections. This study shows the evolution and improvement of the quality tools and the quality 

engineering concepts of the strategies used in the recruitment for the PrEP 15-19 survey in Brazil, 

Salvador website. 

 

2. Research methodology 

The manuscript is based on database from a research project focused on HIV/AIDS. It is 

intended to create a qualitative and quantitative evaluation model that can be used in future 

projects. Thus, the solution to a practical problem is sought and a new method for predictive 

evaluation is created, thus characterizing the research as of an applied nature. 

The quantitative character of the research is verified in the use and analysis of data to build a 

model for improvement, forecasting, and prediction. From the point of view of its objectives, it 

has an explanatory character. It aims to study and understand the behavior of recruitment data, 

taking the form of an ex-post-facto survey. The technical procedures will follow the research 

pattern where the object of study is the recruitment values, and variables that influence their 

behavior will be analyzed.  
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There is also a theoretical reference study to support and direct the use of the tools. Quality 

management can be introduced by the 7 classic quality tools - referenced in Table 1- and the other 

methodological derivation tools that play in organizations. 

 

Table 1 - References of Classic Quality Tools 

Quality Tool Name Theoretical Reference 

Stratification 

 [...] Stratification is a division of a given group of data into 

several subgroups according to the desired factors, which are 

known as stratification factors (WERKEMA, 1995). According to 

Tague (2004), a technique that separates data gathered from a 

variety of sources so that patterns can be seen (some lists replace 

stratification with flowchart or run chart). 

  

Verification Sheet 

[...] The verification sheet consists of facilitating, organizing, and 

standardizing the collection and recording of data so that the 

subsequent compilation and analysis of the data is optimized 

(WERKEMA, 1995). The data it captures can be quantitative or 

qualitative. When the information is quantitative, the check sheet 

is sometimes called a tally sheet (SCHULTZ, 2006). 

  

Pareto Chart 

 "[...] The Pareto chart is a bar chart in which they are ordered 

from the highest to the lowest, and a curve is drawn that shows 

the accumulated percentages of each bar (WERKEMA, 1995). 

According to Juran (2000), in the Pareto Graph, values in 

percentage and the accumulated value of occurrences are often 

included. Thus, it is possible to evaluate the cumulative effect of 

the searched items regardless of the order of the bars. The Pareto 

principle establishes that a problem is mainly caused by a reduced 

number of causes. These must be identified and then actions taken 

to eliminate them at first, which will already mean a reduction of 

80 or 90% of the causes. A bar chart that organizes the data from 

largest to smallest to direct attention on the important items. It 

visually highlights which situations/problems are more significant 

(KARDAS, 2017). losses that the company has been suffering, 

and then dedicate itself to eliminating the other reasons that have 

little contribution to the problem, which will make the problem be 

solved in a much more efficient way (TRIVELLATO, 2010)." 

  

Cause and Effect Diagram 

[...] the cause and effect diagram is a tool used to present the 

relationship between a result of a process (effect) and the factors 

(causes) of the process that, for technical reasons, may affect the 

considered result (WERKEMA, 1995). For Ishikawa (1990), the 

constraint due to hierarchical (non-relational) structure is often 

irrelevant, especially in early approaches. 

  

Histogram 

In order to present the elements which had to be fixed to improve 

the product quality and obtain customer satisfaction, in the 

brainstorming session a classic instrument of quality management 

was used, the histogram (TAGUE, 2004). [...] histogram is a bar 

graph in which the horizontal axis, subdivided into several small 

https://www.redalyc.org/journal/4776/477658116008/html/#redalyc_477658116008_ref29
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intervals, presents the values assumed by variables of interest 

(WERKEMA, 1995).  

  

Scatter Chart 

[...] the Scatter Chart is a chart that shows the type of relationship 

between two variables, through which it is possible to identify if 

there is a trend of joint variation (correction) between two or more 

variables (WERKEMA, 1995). Graphs pairs of numerical data, 

one variable on each axis, to look for a relationship (TAGUE, 

2004) 

  

Control Chart 

[...] Control charts are tools for monitoring variability and 

evaluating process stability (WERKEMA, 1995). C charts are 

used to look at variation in counting type attributes data. They are 

used to determine the variation in the number of defects in a 

constant subgroup size (MONTGOMERY, 2012). 
 

 

Basic techniques such as brainstorming  ̧5 Whys, affinity diagram, 5W1H, and 6M are used 

to help the members of the Quality Control Circle to think creatively (FALCONI, 2009). Several 

other quality tools are used in various companies, such as the PDCA Cycle: Plan, Do, Check and 

Action (MARANHÃO, 2002). This tool is considered a management model in problem-solving. 

There is a tendency to use the SDCA Cycle before PDCA (Standard, Do, Check, Action), which 

summarizes the standardization of the process before applying an improvement, starting with the 

PDCA Plan (FALCONI, 2009). The union between the two systems leads to a global cycle of 

two smaller cycles, which translates into the meaning of continuous improvement of processes, 

an assumption of Quality Assurance. Due to these characteristics, the SDCA focuses on Keeping 

what was interesting in the process and the PDCA focuses on improving what the process needs 

to increase its production efficiency. 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2 - Theoretical reference of quality tools to support the PDCA cycle 

Quality Tool Name Theoretical Reference 
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5 Why 

According to the Asian Development Bank (2019) [...] is an iterative interrogative 

technique used to explore the cause-and-effect relationships underlying a particular 

problem... The primary goal of the method is to determine the root cause of a defect 

or problem by repeating the question "Why?". Each answer forms the basis of the next 

question. The "five" in the name derives from an anecdotal observation of the number 

of iterations needed to resolve the problem. 

Verification Sheet  

[...] is a business tool used to organize ideas and data ... the tool is commonly used 

within project management and allows large numbers of ideas stemming from 

brainstorming to be sorted into groups, based on their natural relationships, for review 

and analysis (SPOOL, 2004) 

5 W 1 H 

 "[...] can be defined as an organized document that identifies the actions and 

responsibilities of those who will perform it, through a questioning, capable of guiding 

the various actions that must be implemented, and must be structured to allow quick 

identification of the elements necessary for the implementation of the project 

(RIBEIRO & BLIACHERIENE, 2013). 

6 M 

 [...] diagram grouping as causes in 6 M (labor, method, raw material, measure and 

environment) and the result of the diagram is the result of a brainstorming (significant 

of ideas), that is, thoughts and ideas that each member of a discussion group exposed 

without and democratically (MIGUEL, 2006) 

 

 Figure 1 – Schematic process of SDCA and PDCA  

 

Source: Falconi, 2009 

 

For this model, the company defines annual guidelines and transforms them into goals, which 

will later be achieved with process improvements. If there is a new process to be implemented, 

there is standardization with mapping this process and its description in SOP (standard operating 

procedure). This results from the SDCA Cycle, replacing the P of PDCA (Plan) with the S of 

Standard (standardization). If this same process is modified or improved, the need is transmitted 

to the PDCA, generating an improvement instead of standardization. 
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Quality tools must serve as activities where improvement follows the resolution of product 

and process problems. There should be corrective actions for analyses carried out in working 

groups, Kaisen, DFMEA (Design Failure Modes and Effects Analysis), or TPM (Total Productive 

Maintenance). It is hoped that the problems identified with these methodologies do not occur 

again with the preventive actions that will be addressed and executed. This reality is becoming 

more and more incipient, due to inaccuracies of information, mistaken analysis, or even 

operational inefficiency. Without real knowledge, the tools will also not follow an objective line 

of solving problems and anomalies (FALCONI, 2009). 

 

3. Results and discussion 

The new methodological proposal to improve HIV/AIDS surveys indicators in recruitment 

processes stems from the real need to measure the operations results in all recruitment strategies 

areas. The recruitment process can be defined in figure 8. Each stage of it must contain an 

indicator, at least, that explains it and manages to measure the reflection of the actions of the stage 

and how they will interfere with the others. Recruitment strategies must also be measured and 

reflected in performance evaluation indicators. 

 

Figure 2 – Full recruitment process flow for the site Salvador in Brazil 

 

To use quality tools in improving strategies, it is necessary to study the entire recruitment 

process and see what would be the most effective approaches and which will bring more results. 

In other words, the focus is on prioritizing the methodologies to: (i) which ones would be more 

effective; (ii) would get more impact on the recruitment results of absolute values; and (iii) which 
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would bring more treatment of STIs and prevention with the ingestion of PrEP (in this specific 

case, with the prevention treatment of contamination with HIV). 

For this approach, it is necessary to see the database as one of the quality tools, the check sheet. 

This case would be the process control and monitoring worksheets and their removal by the 

project's general information system, SiSPrEP. 

 

3.1. Information Record - Check Sheet: of the forms of data insertion, for 

this study, only the sources were considered: 

I. Worksheets to be filled in by peer educators – These are ways of recording daily recruitment 

information by peer educators, who manage the insertion of this data. 

Table 2 - Check sheet being used as traceability and recruitment record by Peer 

Educators 

 

II. SiSPrEP – An information system that manages all research data. Over time, it was found 

that the information was still not reliable for the year and months of the study. An audit was 

then carried out on the  qualitative, quantitative, and statistical data to verify what was 

consistent with the records and what was overestimated. After the corrections, checks were 

carried out with the other documents, such as the peer educators' worksheets. 

III. Registration by the Participants' reception sector – there is another form of verification sheet 

on the Salvador website for registration of recruitment carried out in the reception and 

Participant Recruitment Form
Appointment 

Date
Month

Recruitment 

Date
Gender Sexuality Age

Confirmatio

n 

performed?

Remarcação

Participante 1 Formative Research 23/04/2019 April 16/04/2019 cisGender homosexual 17 No Participant Present

Participante 2 Formative Research 23/04/2019 April 17/04/2019 cisGender homosexual 16 No Pending Redial

Participante 3 Formative Research 18/04/2019 April 18/04/2019 cisGender homosexual 19 No Participant Present

Participante 4 Event and Actions 16/04/2019 April 16/04/2019 cisGender homosexual 19 No Participant Present

Participante 5 Peer Educator Network 17/04/2019 April 17/04/2019 cisGender homosexual 18 No Participant Present

Participante 6 grindr 23/04/2019 April 18/04/2019 cisGender pansexual 19 Yes Pending Redial

Participante 7 Peer Educator Network 24/04/2019 April 19/04/2019 cisGender homosexual 19 Yes Pending Redial

Participante 8 Instagram 24/04/2019 April 24/04/2019 cisGender homosexual 19 No Participant Present

Participante 9 Peer Educator Network 25/05/2019 April 25/04/2019 cisGender homosexual 18 No Participant Present

Participante 10 Participant Indication 26/04/2019 April 26/04/2019 cisGender homosexual 17 Yes Pending Redial

Participante 11 Peer Educator Network 26/04/2019 April 26/04/2019 cisGender homosexual 18 No Participant Present

Participante 12 Spontaneous Demand 26/04/2019 April 26/04/2019 cisGender homosexual 19 No Participant Present

Participante 13 Instagram 26/04/2019 April 27/04/2019 cisGender bisexual 17 No Pending Redial

Participante 14 Peer Educator Network 29/04/2019 April 28/04/2019 cisGender homosexual 18 Yes Pending Redial

Participante 15 Peer Educator Network 30/04/2019 April 29/04/2019 cisGender homosexual 18 Give up Pending Redial

Participante 16 Instagram 30/04/2019 April 30/04/2019 cisGender homosexual 17 No Pending Redial

Participante 17 Peer Educator Network 30/04/2019 April 30/04/2019 cisGender homosexual 19 No Participant Present

Participante 18 Instagram 03/05/2019 May 03/05/2019 cisGender bisexual 19 Yes Participant Present

Participante 19 Peer Educator Network 02/05/2019 May 04/05/2019 cisGender homosexual 17 Yes Pending Redial

Participante 20 Peer Educator Network 02/05/2019 May 05/05/2019 cisGender homosexual 18 Yes Pending Redial

Recruitment Traceability

First stage Second stage
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registration of new participants. At this moment, the participant is asked about the primary 

source of recruitment and other important data to link the participant to the research, such as 

gender identity, sexual orientation, age, date of birth, and contact. 

After auditing the data from all forms of records, the main product and the whole recruitment 

database was the monthly performance photograph of the numbers of people recruited throughout 

the year. This is the starting point for the other analyses to improve the strategies since all the 

established goals were not reached. In addition, it was necessary to categorize some study 

variables according to Tables 3 and 4. 

Table 3 - Categorization of the forms of recruitment to carry out the evaluations 

Summarized Recruitment Forms Expanded Recruitment Forms Category 

Peer Educators 
Events and actions; Peer Educator 

Network 
1 

Social media All Social Media 2 

Mouth to mouth 

Participant nomination; Formative 

Research; Site Contacts Network; 

Spontaneous demand 

3 

Table 4 – Categorization of the macro-regions of residence of the participants for 

carrying out the analyses. 

Macro Region of Salvador Category 

Seafront 1 

Rail Suburb 2 

Periphery 3 

Downtown 4 

Metropolitan Region of Salvador 5 

Uninformed 6 

 

3.2. The behavior of Recruitment Variables: Scatterplot, 

Histogram, Control Charts, Stratification, and Pareto diagram 

The way to mirror the actions and their results would be in the form of indicators and graphs 

that show the behavior of the strategies and methods used in the project. The order itself is not 

the priority but the subsequent analysis of the construction of these graphs. However, for a better 
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understanding of the behavior, a non-directional flow was created to use these 4 tools, as shown 

in Figure 3. 

Figure 3 – Data inclusion process to verify indicators and variable behavior.

 

• Control Charts 

One of the main criteria for entering project participants in the eligibility analysis is age. The 

PrEP 1519 project only includes people aged 15 to 19. Thus, having a sample as homogeneous 

as possible by the age criterion is, without a doubt, one of the great challenges of the project. 

After plotting the collected data using the control chart for attributes (c-Chart), we identified 

statistical control trends. A letter without the trend and with the trend was made to understand 

better how recruitment strategies are managing to be effective in finding younger people. The 

dominance of 18 and 19 year olds is still a reality, but there is a tendency for minors to enter the 

research. 

Figures 4 - Control charts without (a) and with (b) trend line for the age variable (by 

vertical) 

 

(a) 

Control Chart
Dispersion 

Diagram/Graph
Histogram StratificationControl Chart

Dispersion 

Diagram/Graph
Histogram Stratification
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(b) 

• Scatter diagram 

The first dispersion used for analysis must be done with the critical variables of the project. 

Age and forms of recruitment are two of them. This dispersion can be identified in Figure 5. The 

predominance of the peer educator recruitment method is notorious, followed by Grindr 

(relationship application). 

Figures 5 – Scatter diagram with age variables and forms of recruitment 

 

 

Other trend analyses for the scatter diagram were made with the variables form of recruitment, 

understanding the relationship of macro-region of residence of the participants and their age. This 
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tool shows that the trend of the recruitment’ forms and the regions of residence according to the 

age of the participants. Minors tend to be recruited in ways 1 to 2 and are in regions 2 to 4. The 

older adults, most of the project participants in the Salvador site, tend to be recruited in ways 2 to 

3 and are located between regions 2 to 4, with a concentration in region 3. 

 

Figures 6 - Scatter diagram with age variables and forms of recruitment 

 

• Pareto diagram 

The monthly Pareto chart is used to understand the distribution over the months in a structured 

way. The prioritization of strategies for future investments of efforts will be in the Grindr 

relationship application and the peer educators network strategy, represented by blue and red 

colors, respectively. Through a greater unfolding, the research can also provide, which occurred 

in May. There was a greater proportional distribution of available recruitment strategies. This 

may indicate seasonality or, for this month, differentiated actions provided the emergence of new 

participants in the survey for the less effective strategies in the other months. 
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Figures 7 - Pareto charts by month with the deployment of strategies. 

 

• Histogram 

In the description for the histogram, several analyses were performed with one of the main 

study variables, which is the age of the participants. First, the data were plotted on the histogram 

with a normal curve to verify the normality and the behavior of this variable. After that, 

interpreting the capacity of the process and the trend of change from the CpK and Cp based on 

age, with maximum and minimum limits, 19 and 15 years, respectively, would be the main 

products for analysis of this tool. 

 

Figure 8 – Histogram representing the age distribution of project participants. 
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Since Cp < 1 and CpK << 1, the process can be considered effective and potentially not 

decentralized capable. The Pp < 1 and the PpK << 1 also infer the global insufficiency to the 

process due to its variability when comparing the specification limits. This imposes the 

difficulties of reaching the layers of the population at risk from 15 to 17 years old to centralize 

the normal curve and project a Cp greater than 1 and the behavior of the process in the future. 

Suppose there are no changes in recruitment strategies and methodologies. In that case, there will 

always be a greater number of participants between 18 and 19 years old (by Brazilian legislation, 

they are their legal guardians) and a smaller number of participants between 15 to 17 years old. 

The latter needs formal authorization from legal guardians and characterizes greater difficulty in 

accessing health education. 

• Stratification of Cause Analysis: Ishikawa Diagram 

After measurements have been carried out, it is necessary to analyze the cause of the low 

performance in the number of people recruited when evaluating the study population. The 

Ishikawa diagram demonstrates this stratification with the possible reasons that were addressed 

in constructing a model of strategies to get new participants for the project, as shown in Figure 9. 

 

Figure 9 – Cause/Effect Diagram of possible causes of non-reach of new PrEP 15-19 

project participants at the study site in Salvador. 

 

• Root Cause Analysis and Action Plan: 5WHY and 5W2H 

After stratification, the proposed model directs the use of a fundamental cause analysis tool 

that, in this project, is exemplified by the 5 whys. In it, the questions were divided by each “M” 

of the 6 M's of the Ishikawa diagram. At the end of each why, an action to prevent or correct the 

main causes is assigned. 

 

 

Increase in the 

amount of 

recruitment in 

the PrEP 1519 

project Salvador 

Environment

Measurement

Method

Material

Machinery

Manpower

- Vulnerability of researchers and peer 

educators in external actions in the night period

- Recruitment party wear

- Lack of extra-wall campaigns as a 

diversification of recruitment strategies

- Insufficient amount of virtual media to meet 

the demand of the population under study

- Recruitment work processes without 

rotating and audited action plan

- Lack of standardization of the 

language used in virtual recruitment

- Insufficient amount of mobile 

devices for recruitment

- Lack of performance measurement 

of peer educators

- Communication material made 

without focus and strategy of the study 

and recruitment objective

- Insufficient number of peer 

educators for face-to-face 

actions
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Table 5 – Cause analysis using the 5 why method 

Causes 6 M Why? Reason What to do? 

I Method 

Insufficient amount of 

virtual media to meet the 

demand of the population 

under study 

There is a lack of study of 

possible media that collaborate 

with research recruitment 

Conduct a study of 

existing social media in 

the market 

Why is there a lack of study 

of possible media that 

collaborate with research 

recruitment? 

Lack of knowledge of media 

that can contribute to the 

quantitative increase of the 

target audience in the research 

Diversify virtual media 

for active recruitment 

II Method 

Recruitment work 

processes without rotating 

and audited action plan 

Lack of continuous 

management methodology in 

meetings and the work routine 

Implement routine 

management in recruiting 

new participants 

III 
Mother-

nature  

Vulnerability of 

researchers and peer 

educators in external 

actions in the night period 

Prejudice associated with the 

lack of information generates 

insecurity in the recruitment 

approaches by peer educators Prioritize virtual 

environments in 

recruitment strategies 
Why is Prejudice associated 

with the lack of information 

that generates insecurity in 

the recruitment approaches 

by peer educators? 

Team with a diversity of 

gender, ideas, and positions 

IV 
Mother-

nature  

Recruitment party wear 
Reaching the same audience 

frequently at the same parties Carry out a strategic study 

of new recruiting 

possibilities outside the 

walls 

Why Reach the same 

audience frequently at the 

same parties? 

Lack of diversification of 

recruitment strategies using 

spaces outside the clinic and in 

a virtual way 

V Measurement 

Lack of performance 

measurement of peer 

educators 

Lack of a performance 

management and results 

monitoring system 

Implement routine 

management in 

recruitment 

VI Material 

Communication material 

made without focus and 

strategy of the study and 

recruitment objective 

Lack of periodic meetings to 

align recruitment and project 

communication needs 

Add project 

communication to the 

recruitment management 

model 

VII Manpower 

Insufficient number of peer 

educators for face-to-face 

actions 

There was no headcount study 

to measure the real need to 

achieve the project's 

established goals 

Review assignments and 

routines of peer educators 

Recruit new peer 

educators 

VIII Machinery 

Insufficient amount of 

mobile devices for 

recruitment 

Lack of knowledge of the web 

environment to use applications 

on more than one screen 

Prioritize recruitment 

through web 

environments 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

284 
 

IX 
Mother-

nature  

Lack of extra-wall 

campaigns as 

diversification of 

recruitment strategies 

There has never been a strong 

campaign to diversify 

extramural recruitment 

strategies 

Conduct periodic 

campaigns as new 

recruitment strategies 

X Method 

Lack of standardization of 

the language used in virtual 

recruitment 

The difference in positioning in 

approaches to combined 

prevention and lack of staff 

training 

Standardize form and 

language in recruitment 

approaches 

Conduct staff training 

with the standard method 

of approach 

 

• 5W1H and decision making 

The final model for decision-making for recruitment processes would be according to figure 

10. All steps direct the correct decision-making of improving strategies, increasing the probability 

of better results since the tools contemplate most of the project's restrictions and feedback to the 

existing PDCA. The GUT and Effort and Impact matrices were not used because the number of 

causes raised was insufficient to work on a greater detail of the priorities. It was considered that 

all causes were addressed as priorities, and the action plans were developed in the 5W1H model 

(description of the action, responsible for the execution, deadline for completion, how the action 

will be carried out, the reason why the action was proposed and where it will be carried out). 

 

Figure 10 – A proposed model of process for improving recruitment strategies in 

research using quality tools 
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4. Conclusions 

Quality tools provide organizations with better performance and existing direct models to 

achieve more challenging results supported by solid strategies. Knowing how to handle data and 

manage the information they translate into the process is one of the challenges of how quality 

fermentations should be used. The use of quality tools in organizational processes in health 

research projects is a constant challenge. Depending on the area, use the tool “a” or “b” becomes 

very dynamic and inconstant. Therefore, the structure proposed as a model for this type of study 

presented satisfactory results, which appeared with the implemented and improved actions from 

the management model to provide feedback on future actions. The project not only achieved 

better performances in the recruitment area but opened up several possibilities for engagement 

with the various areas that constantly and fully converse with the strategies developed, especially 

in the virtual environment. 

The next steps to finalize the model would be to constantly measure the results achieved and 

what impacts they brought to the project. The numbers are also important for the permanence of 

productivity and accountability to the financiers. New perspectives for using the tools may also 

emerge, so they follow the line of the process that the classic and complementary tools propose 

to do. This gives the project a unique performance and attributes the results to solid management 

and gradual improvement. 
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Resumo: 
Ao decorrer dos anos, percebe-se um avanço cada vez maior em desenvolver 

qualidade nos processos dos mais diversificados setores de serviços, tendo em vista 

que este desenvolvimento gera maior satisfação tanto para com os clientes quanto 

aos colaboradores, aumentando desde arrecadação financeira até a otimização de 

funcionamento da organização. A técnica Lean Six Sigma é aplicada com uma 

grande relevância neste ramo, sendo primordial em agregação de valores 

organizacionais diversificados, além de desenvolver métodos para agregar valores 

comportamentais. A área de serviços no setor da Saúde possui importante 

relevância tanto social quanto acadêmica, contemplando uma constante integração 

com o setor de Engenharia, tendo ênfase em tornar ágeis e mais produtivos os 

processos que geram alto grau de complexidade, como serviços em relação às 

cirurgias eletivas. O objetivo principal desta pesquisa é aplicar os conceitos de 

melhoria contínua pela técnica do LSS para identificar oportunidades para redução 

das variabilidades e desperdícios sobre o tempo de permanência dos pacientes 

internados em cirurgias e seu efeito no agendamento de cirurgias eletivas. Os 

objetivos secundários são: Identificar métodos aplicados em análises estatísticas; 

Avaliar as ferramentas da qualidade mais aplicadas; Entender as principais 

dificuldades na implementação dessa técnica.Como resultados, identifica-se 

oportunidades de melhoria contínua no agendamento de cirurgias eletivas, 

identificando e eliminando causas raízes, além da geração de uma vasta análise dos 

procedimentos, através da técnica Lean Six Sigma. 

 

Palavras-chave: Cirurgias Eletivas. Healthcare. Lean Six Sigma. Melhoria 

Contínua. 
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mailto:xxxxxxxxx@email.xx
mailto:psai@unicamp.br


Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

288 
 

Over the years, there has been an increasing advance in developing quality in the 

processes of the most diversified service sectors, given that this development 

generates greater satisfaction for both customers and employees, increasing from 

financial collection to optimization. of functioning of the organization. The Lean 

Six Sigma technique is applied with great relevance in this field, being essential in 

aggregating diversified organizational values, in addition to developing methods to 

add behavioural values. The area of services in the health sector has important 

social and academic relevance, contemplating a constant integration with the 

Engineering sector, with an emphasis on making processes that generate a high 

degree of complexity agile and more productive, such as services in relation to 

elective surgeries. The main objective of this research is to apply the concepts of 

continuous improvement using the LSS technique to identify opportunities to 

reduce variability and waste on the length of stay of patients hospitalized in 

surgeries and their effect on the scheduling of elective surgeries. The secondary 

objectives are: Identify methods applied in statistical analyses; Evaluate the most 

applied quality tools; Understand the main difficulties in implementing this 

technique. As a result, opportunities for continuous improvement in the scheduling 

of elective surgeries are identified, identifying and eliminating root causes, in 

addition to generating a vast analysis of the procedures, through the Lean Six Sigma 

technique. 

 

Keywords: Continuous Improvement. Elective Surgeries. Healthcare. Lean Six 

Sigma. 
 

 

1. Introdução 

A integração entre os ramos da Engenharia e da Saúde, com escalabilidade para constante 

crescimento, está presente desde a manufatura aditiva (com ênfase na impressão 3D) aplicada 

à criação de próteses e órteses (com foco na construção de braços robóticos, traqueias e orelhas) 

(MEDILAB, 2020), até a construção de máquinas hospitalares e desenvolvimento em sistemas 

de gestão para pesquisas que possuam alta precisão, como a ressonância magnética 

(FIGUEIREDO, 2019). Outro destaque é na integração benéfica dessa técnica com pilares da 

Indústria 4.0 (MEDILAB, 2020), com foco em tecnologias e processos novos. 

Com a ampliação dos serviços de saúde no Brasil, as instituições deste ramo estão ficando 

mais complexas e necessitando de uma melhor organização, pois possuem carência para 

resolução de problemáticas como atrasos, baixa qualidade no atendimento e superlotação 

(RÉGIS, et al., 2018), sendo que muitos procedimentos necessitam de atendimento com alta 

eficácia, como as cirurgias eletivas, possuindo um planejamento baseado em fundamentação 

científica durante todo o ciclo (FERREIRA, et al., 2017).  

Para entendimento de maneira detalhada e em subdivisões de processos (Figura 1), a 

Associação Americana de Saúde (American Heart Association - AHA) classifica cirurgia 
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eletiva quando o procedimento cirúrgico a ser realizado, o qual possui etapas anteriores a essa 

realização, pode ser adiado em até um ano, com escolha da melhor data para sua realização 

(LIMA, 2020; NASCIMENTO, 2018), fato que se tornou rotineiro e extremamente necessário 

durante o auge do período de isolamento social. 

 

Figura 1 – Subdivisões do processo de Cirurgias Eletivas. 

 

Fonte: Adaptado de SAMPAIO, et al. (2007). 

 

Apesar da relevância das cirurgias eletivas, muitos pacientes acabam desistindo de seu 

procedimento, sendo muitos das queixas oriundas da dificuldade no tempo de demorada do 

agendamento (BOTAZINI, et al., 2015), possuindo pessoas que aguardam há mais de dez anos 

em filas (NASCIMENTO, 2018), possuindo dois quadros de tempo de espera, ocasionadas nas 

áreas de serviços e nas características de demanda (SILVA, 2017), necessitando de processos 

para melhorar o quadro de satisfação tanto de clientes quanto de funcionários 

A técnica Lean Six Sigma  (LSS) emergem da integração entre as técnicas Lean e Six Sigma, 

atuando diretamente na diminuição de variabilidades e eliminação de desperdícios (ADAMS, 

et al., 2003). 

Essas técnicas possuem eficácia na resolução de causas raízes e na agregação de valor em 

processos complexos (Figura 2), com aplicações em diversos resultados benéficos na área de 

serviços de saúde, como processos ágeis e aumento de faturamento na área de quimioterapia 

(FERREIRA, et al., 2018), desenvolvimento da cultura enxuta e melhoria da qualidade no 

atendimento em hospitais públicos (RÉGIS, et al., 2018), diminuição do demanda em consultas 

e atuação no planejamento de atividades de manutenção em equipamentos hospitalares 

(FERNANDES, et al., 2017), além de estudos organizacionais que auxiliam na cadeia de 

suprimentos, análise e tomada de decisões, coleta refinada de dados, aumento da agilidade, 

qualidade, otimizações, faturamento e na diminuição de reclamações (FERREIRA, et al., 

2018).  
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Figura 2 – Diferença e complementaridade entre o Lean e o Six Sigma. 

 

Fonte: Adaptado de SCHWEITZER, et al. (2018). 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

Muitos pacientes desistem de seu procedimento cirúrgico devido às queixas oriundas da 

dificuldade no tempo de demora no agendamento (BOTAZINI, et al., 2015), fato que há muitos 

anos assola os serviços de saúde, possuindo casos de pessoas que aguardam há mais de dez 

anos em filas. (NASCIMENTO, 2018). 

Isso confirma a necessidade de buscar novos conhecimentos sobre o entendimento das 

cirurgias eletivas, principalmente no que ser refere a demanda e tempo de permanência dos 

pacientes internados, o que pode levar a uma redução de capacidade de leitos disponíveis, 

reduzindo a oferta para a demanda desse tipo de cirurgia. 

A importância desta pesquisa está relacionada na busca e coleta de melhores registros para 

estudos em relação à temática proposta neste artigo. 

 

12 Objetivos 

O objetivo principal desta pesquisa é aplicar os conceitos de melhoria contínua pela técnica 

do LSS para identificar oportunidades para redução das variabilidades e desperdícios sobre o 

tempo de permanência dos pacientes internados em cirurgias e seu efeito no agendamento de 

cirurgias eletivas. 

Os objetivos secundários são: 

⚫Identificar métodos aplicados em análises estatísticas; 

⚫ Avaliar as ferramentas da qualidade mais aplicadas; 

⚫ Entender as principais dificuldades na implementação dessa técnica. 
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1.3 Justificativa 

A baixa qualidade no atendimento e a superlotação de pacientes, demonstraram a urgência 

de uma melhor organização e gestão com alta eficácia, além de um planejamento baseado em 

fundamentação científica, no contexto das tecnologias e técnicas desenvolvidas para 

organizações que promovam a integração entre Engenharia e Saúde, presente no 

desenvolvimento de gestão para pesquisas que possuam controle de precisão, gerando aumento 

de produção e agilidade (RÉGIS et al, 2018; TAY, et al., 2018). 

Dentre as práticas recorrentes nos processos de melhoria contínua, o LSS (DICKSON et al. 

2009) possui aplicações benéficas na área de serviços de saúde, como: diminuição da demanda 

em consultas e atuação no planejamento das atividades de manutenção em equipamentos 

hospitalares (FERNANDES, et al., 2017), estudos organizacionais que auxiliam na cadeia de 

suprimentos, análise e tomada de decisões, coleta refinada de dados, aumento da agilidade, 

qualidade, otimizações, faturamento e na diminuição de reclamações (FERREIRA, et al., 

2018).  

Portanto, é uma técnica fundamental, já que o LSS consiste na agregação de valor 

(FERREIRA, 18), otimização estratégica gerencial (CAULCUTT, 2001), e crescimento 

exponencial de organizações (NETO, 17), dando-se pela melhoria contínua em processos. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Lean 

Criado e desenvolvido no Japão, o Lean, é originário do Sistema Toyota de Produção, logo 

após a Segunda Guerra Mundial, buscando a retomada econômica industrial, com foco na área 

automotiva (FERREIRA, 2018), implementada por Taiichi Ohno, considerado como um dos 

principais responsáveis pela retomada financeira da empresa (SHIMOKAWA, et al., 2009), 

além de escrever um marco do Lean na literatura, o “Toyota Production System” (OHNO, 

1978). 

O Lean é uma técnica gerencial com propósito de entregar valor ao cliente, através da 

eliminação total de desperdícios nos processos, além de gerar satisfação interna na organização 

(FERREIRA, 2018).  

O Lean Healthcare é derivado da técnica Lean, também atuando na eliminação de 

desperdícios, com a manutenção da qualidade prestada aos consumidores, mais especificamente 
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voltado para o setor da Saúde, no qual os clientes são denominados pacientes (FERNANDES, 

et al., 2018). 

O Lean Healthcare é bastante presente na atualidade, já sendo implementado em hospitais 

em âmbito nacional e internacional, como um sistema de gestão da produção, sendo comumente 

designado como P.E. - Produção Enxuta (RÉGIS, et al., 2018). 

Na aplicação da técnica, são apresentados os conceitos dos 5 Princípios (Tabela 1) e dos 8 

Desperdícios (Tabela 2) do Lean. 

 

Tabela 1 – 5 Princípios do Lean 

Princípio Descrição 

Valor O que o paciente valoriza no processo 

Fluxo de Valor Mapeamento de agregação de valor e de não valor do processo 

Fluxo Contínuo Produção sem perda de valor no processo 

Produção Puxada Produção exata da necessidade do paciente 

Busca pela Perfeição Desenvolvimento de processos sem nenhum desperdício 

Fonte: Adaptado de DREI, et al. (2021). 

 

A Tabela dos 5 Princípios apresenta a descrição das definições principais na formulação 

analítica de passos a serem buscados pelo Lean, aprimorados com foco em práticas Healthcare. 

 

Tabela 2 – 8 Desperdícios do Lean 

Desperdício Descrição 

Processamento Desnecessário 
Procedimentos desnecessários, carga exagerada de etapas no 

processo 

Espera Tempo gasto do paciente no local 

Estoque 
Suprimentos vencidos (descarte) ou em excesso, antes do tempo 

de disponibilidade 

Excesso de Produção Coleta de informações não utilizadas 

Desvalorização Intelectual 
Não valorizar o trabalho ou ideias de pessoas, gerando 

desmotivação 

Transporte Layout com falhas 

Movimentação 
Processo com defeito, necessitando excesso da carga de 

trabalho dos funcionários 

Defeitos/Falhas Erros no processo 

Fonte: Adaptado de DREI, et al. (2021). 
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A Tabela dos 8 Desperdícios apresenta a descrição das definições estabelecidas na 

identificação Lean, aprimorados com foco em práticas Healthcare, buscando reconhecer e 

combater os desperdícios, pois geram efeitos negativos ao processo analisado. 

 

2.2 Six Sigma 

Com surgimento nos Estados Unidos da América, originário da empresa Motorola, em 

meados de 1980, afim de desenvolver métodos capaz de gerar fabricação de produtos com alta 

qualidade e baixos preços, com criação proposta por Bill Smith (ANDRADE, 2017), que logo 

após a metodologia Six Sigma, elevou a Motorola ao nível de empresa líder em lucros e 

qualidade (PYZDEK, et al., 2010).  

O Six Sigma é uma técnica gerencial de mudanças, com propósito de reduzir variabilidades 

de processos produtivos, além de otimizar estratégias de negócios e melhoria estratégica 

planejada das organizações atuantes (CAULCUTT, 2001). 

O Six (6) refere-se ao nível de etapa do processo, enquanto o Sigma (σ), é a medição de um 

processo operar sem falhas (KUNIYOSHI, 2006), significando que quanto maior o nível 

aplicado ao Sigma, maior será a eficácia de um processo (Figura 3); no caso do 6σ, a eficácia é 

de 99,99966% por passos de valor, o mesmo que operar com um índice de 3,4 defeitos por 

milhão (KUNIYOSHI, 2006). 

 

Figura 3 – Lean Six Sigma para Serviços 

 

Fonte: Adaptado de KUNIYOSHI (2006). 
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A técnica, baseia-se em ciclos de realização contínuos, onde a mais habitual é o ciclo 

DMAIC (Tabela 3), presente nos ramos de serviços mais diversos. O DMAIC é caracterizado 

como um processo de rígida estrutura para resolver problemas, através de grandes coletas e 

análises de dados (ANDRADE, 2017), com implementações de ferramentas da qualidade 

(FERNANDES, et al., 2017). 

 

Tabela 3 – Ciclo DMAIC 

DMAIC Descrição 

Define 
Definição do escopo da pesquisa, compreendendo as 

necessidades do cliente 

Measure Medição para designar os fatores do processo 

Analyze 
Análise de Causa Raiz (problema intenso, causa real de um 

problema complexo) 

Improve 
Melhoria do processo; correção e prevenção dos problemas e 

defeitos 

Control Controle de ações para manter os resultados positivos 

Fonte: Adaptado de ANDRADE (2017). 

 

2.3 Ferramentas da qualidade 

Idealizados por profissionais com foco na qualidade gerencial, sendo os principais Shewart, 

Demming, Juran e Ishikawa, as ferramentas da qualidade implementam uma qualificação para 

crescimento de organizações (NETO, et al., 2017), tendo em vista que desenvolvem alta 

qualidade em processos, sendo mecanismos altamente eficazes, que quando conectadas com a 

técnica LSS, tornam-se um agregador completo (RÉGIS, et al., 2018), principalmente nos 

processos de Produção Enxuta (Figura 4). 

Figura 4 – Experiências em comum em relação ao processo de implementação da PE. 

 

Fonte: Adaptado de RÉGIS, et al. (2018). 
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As principais ferramentas, são: Diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Diagrama de 

Dispersão, Carta de Controle, Folha de Verificação, Fluxograma e Histograma. 

Possuem importante função no ciclo DMAIC do Six Sigma e na organização gerencial do 

Lean. O papel das Ferramentas da Qualidade possui tanta relevância, que são amplamente 

utilizadas em outras técnicas além do LSS, como o WCM (World Class Manufacturing) e TPM 

(Total Productive Maintenance). 

 

3. Métodos e Materiais 

As Ferramentas da qualidade são utilizadas em todas as fases de desenvolvimento do LSS, 

gerando conectividade e maior facilidade nos processos que, juntamente com variantes 

empíricas em pesquisas de dados sobre cirurgias eletivas, desenvolvem significativamente a 

melhoria contínua na área aplicada, desde o início até o final da técnica (Figura 5). 

 

Figura 5 – Estrutura Metodológica da Pesquisa 

 

Fonte: Autoral (2021). 

 

A metodologia de coleta de arquivos para estudos é baseada em técnicas de busca 

quantitativa, obtendo um resultado fundamentado, através de índices estatísticos e indicadores 

confiáveis a respeito das publicações exploradas, através de uma Revisão Sistemática. 
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4. Desenvolvimento e Resultados 

A importância da Revisão Sistemática é demonstrada como uma revisão de estudos, tendo 

bases sólidas para o conteúdo abordado, através de fonte de dados e literatura fundamentada 

(SAMPAIO, et al., 2007), realizando aprofundamento de pesquisa e investigações inovadoras 

(LINDE, et al., 2003), sendo utilizados em diversos setores que necessitem de tal 

aprofundamento teórico. 

O Diagrama 1 demonstra detalhadamente esse método, partindo desde os detalhes incluídos 

em cada uma das três fases até na organização da Revisão Sistemática pelo Fluxograma Prisma. 

Fora utilizada a metodologia de identificação Prisma por possuir uma melhor abordagem em 

relato de revisões e meta-análises (GALVÃO, et al., 2015), desta maneira, obtendo uma 

aprofundada ilustração. 

Diagrama 1 – Revisão Sistemática Prisma aplicada ao Lean Six Sigma em Cirurgias 

Eletivas. 

 

Fonte: Autoral (2021). 
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Detalhamento da Revisão Sistemática Prisma: 

1. Identificação dos registros científicos relacionados ao tema de pesquisa LSS aplicado ao 

Healthcare, com foco em Cirurgias Eletivas. Para resultados de busca mais específicos ao tema, 

usou-se o filtro de pesquisa “Lean”, “Six Sigma”, “Kaizen” e “Surgeries”, em fontes de 

pesquisas confiáveis e renomadas, sendo: Scopus (2132 resultados), Web of Science (1118 

resultados) e PubMed (63 resultados), totalizando 3313 registros. 

2. Filtragem realizada nos registros da Fase de Identificação, incluindo filtros mais 

específicos para a seleção dos registros, sendo: publicações realizadas entre os anos de 2000 à 

2021, documentação publicada (artigos, revisões e trabalhos de conferência) e com publicação 

em inglês. Assim, foram reduzidos os números de registros selecionados, totalizando agora em 

1184. 

3. Remoção de registros duplicados, através do aplicativo web Rayyan. A remoção corre 

após a inclusão dos downloads dos títulos, palavras-chave, resumo, autores e data de todos os 

registros da Etapa 2 no Rayyan, obtendo somente publicações sem nenhuma duplicada, sendo 

removidos 373 ao final da revisão do aplicativo web, totalizando 811 registros disponíveis para 

próxima fase. 

4. Leitura dos resumos de cada publicação, com senso crítico e analítico, afim de identificar 

temas que não correspondem com a temática da pesquisa. Desta maneira, foram removidos 723 

por elegibilidade, pois possuíam especificidades opostas, sendo: alimentos e/ou medicamentos, 

emagrecimento e animais; restando 88 registros. 

5. Exclusão de registros, através de leitura completa e análise inteira das páginas dos 

documentos, excluindo publicações com foco somente em equipamentos cirúrgicos, sem 

elaboração de processos, sucintos em apurar dados, pouco aprofundamento em Melhoria 

Contínua, comentários pouco aprofundados de publicações, e registros pagos para serem 

baixados na íntegra e possuírem concessão de direitos autorais. Totalizando 34 registros. 

6. Registros incluídos para análises de estudos de caso em aplicações relacionadas ao tema 

de pesquisa LSS aplicado ao Healthcare, com foco em Cirurgias Eletivas. Foram fixados, nesta 

fase final, documentos que correspondem ao ciclo DMAIC, que será fundamentado para a 

determinada pesquisa a ser realizada, com senso de estratificação. Totalizando, ao final da 

Revisão Sistemática Prisma, 34 registros selecionados. 
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4.1 Resultados 

Com base no entendimento dos estudos a respeito da técnica, desenvolve-se a integração de 

todas as técnicas que compõem o LSS, definidos nos passos do DMAIC e em visualização final 

no Relatório A3, para melhor compactação dos resultados obtidos. 

Os três hospitais públicos verificados, são Hospitais das Clínicas (HC1, HC2 e HC3), 

enquanto os três filantrópicos, são Hospitais de Santas Casas (SC1, SC2 e SC3). 

Para direcionar o estudo e realizar uma comparação ampla, foi selecionado o H1 para obter 

os dados e resultados apresentados. Portanto, as realizações na fase Measure, demonstram os 

resultados do H1; as demais fases são realizadas visando o conjunto de todos os hospitais: H1, 

H2, H3, SC1, SC2 e SC3. 

 

4.1.1. Define 

A fase Define é definida como um esclarecedor dos principais pontos sobre o processo 

analisado, afim de obter um documento fácil dos objetivos principais (RICCIARD, et al., 2020). 

Nesta pesquisa, fora elaborada uma a ferramenta da qualidade denominada Matriz SIPOC 

(visa elaborar o processo com demonstração em cinco etapas, sendo: Suppliers, Inputs, Process, 

Outputs e Customers; com tradução: Fornecedores, Entradas, Processos, Saídas e Clientes). 

A escolha desta ferramenta, com base no modelo de Murph, et al. (2019), é enfatizada para 

o entendimento dos processos realizados em uma cirurgia eletiva, com foco em hospitais 

brasileiros, e sua criação (Figura 6) tem o objetivo de entender qual processo terá um maior 

enfoque para ser medido na fase posterior. O desenvolvimento da Matriz foi feito no software 

Excel. 
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Figura 6 – Matriz SIPOC relacionada às cirurgias eletivas 

 

Fonte: Autoral (2021). 

 

A classificação dos processos referentes às cirurgias é tratado com base nas bibliografias 

coletadas na Revisão Sistemática Prisma. O procedimento escolhido para dar ênfase, afim de 

obter melhoria contínua no agendamento das cirurgias, compreendendo todos os processos 

envolvidos no setor cirúrgico, trata-se do Tempo de Permanência. Este procedimento vai ser 

medido na fase posterior. 

A definição desta fase trará benefícios em determinar todo o processo produtivo, 

consolidando estudo de produtividade e mapeamento analítico para futuras observações das 

instituições que implementarem, evitando assim, retrabalho. Também tem função em definir 

objetivos e metas claras para continuar agindo no controle dos processos e seus respectivos 

dados. 

 

4.1.2. Measure 

A fase Measure é caracterizada por medições das descrições das problemáticas com base 

nas medidas de dados do procedimento, obtendo o reconhecimento do problema por bases 

quantificáveis, a partir de características de qualidade (RICCIARD, et al., 2020). 
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Na pesquisa, o desenvolvimento fora ocasionado por medições e observações estatísticas 

relacionadas aos dados de cirurgias, sendo referente à ferramenta Análise de Capabilidade. Os 

tipos cirúrgicos explorados, são: Angiologia, Cardiologia, Ginecologia, Urologia, 

Histerectomia, Histeroscopia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Ortopedia, Neurologia e por 

Oncologia. 

Percebe-se, através da medição e análise crítica dos dados coletados apenas dois processos 

cirúrgicos estão em ordem de Tempo de Permanência no hospital H1, enquanto os demais estão 

fora dos limites esperados pelo SUS (Sistema Único de Saúde do Brasil), delimitados através 

do SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM). 

O respectivo segmento das medições acima foi realizado com dados de HC1, HC2, HC3, 

SC1, SC2 e SC3. Foram selecionados procedimentos de cirurgias, procedimentos relacionados 

às atividades cirúrgicas, e tratamentos de baixa e média complexidade. 

A medição total fora baseada em dados de hospitais brasileiros dos segmentos públicos e 

filantrópicos, para uma maior diversificação de dados e comparação dos mesmos. Os dados 

foram coletados com auxílio da plataforma “dbSaude Data Analytics”, com utilização do banco 

de dados do “DataSUS”. As medições e observações estatísticas foram criadas no software 

Minitab®, versão 19. 

Após a coleta dos dados sobre Tempo de Permanência em cirurgias dos hospitais H1, H2, 

H3, SC1, SC2 e SC3, obteve uma análise gráfica para avaliação das medições, através da 

ferramenta Relatório de Capabilidade/Capacidade, analisando os tipos cirúrgicos relacionados 

ao Tempo de Permanência em relação aos dias mínimos e máximo estipulados pelo 

SIGTAP/SUS. 

No primeiro caso, o H1 demonstrou uma ineficácia de tempo em sete dos nove 

procedimentos cirúrgicos analisados, comentados a seguir. 

O H1 no setor cirúrgico de procedimentos por Oncologia, demonstrou tempos bastante fora 

do padrão, onde o estipulado pelo SUS são 10 dias e o H1 já obteve um máximo de 40 dias, 

também não possui constância entre os limites esperados (Figura 7). 
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Figura 7 – Relatório de Capabilidade em Oncologia do H1 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

No setor cirúrgico de procedimentos por Neurologia, o H1 demonstrou tempos bastante fora 

do padrão, onde o estipulado pelo SUS são 15 dias e o H1 já obteve um máximo de 40 dias, 

também não possui constância entre os limites esperados (Figura 8). 
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Figura 8 – Relatório de Capabilidade em Neurologia do H1 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

No setor cirúrgico de procedimentos por Ortopedia, o H1 demonstrou tempos bastante fora 

do padrão, onde o estipulado pelo SUS são 10 dias e o H1 já obteve um máximo de 38 dias, 

também não possui constância entre os limites esperados (Figura 9). 
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Figura 9 – Relatório de Capabilidade em Ortopedia do H1 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

No setor cirúrgico de procedimentos por Oftalmologia, o H1 demonstrou tempos fora do 

padrão, onde o estipulado pelo SUS são 2 dias e o H1 já obteve um máximo de 7 dias, também 

não possui constância entre os limites esperados (Figura 10). 
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Figura 10 – Relatório de Capabilidade em Oftalmologia do H1 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

No setor cirúrgico de procedimentos por Otorrinolaringologia, o H1 demonstrou tempos 

extremamente fora do padrão, onde o estipulado pelo SUS são 3 dias e o H1 já obteve um 

máximo de 40 dias, também não possui constância entre os limites esperados (Figura 11). 
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Figura 11 – Relatório de Capabilidade em Otorrinolaringologia do H1 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

No setor cirúrgico de procedimentos por Histerectomia/Histeroscopia, o H1 demonstrou 

tempos dentro do padrão, onde o estipulado pelo SUS são 7 dias e o H1 obteve um máximo de 

6 dias, também não possui constância entre os limites esperados (Figura 12). 
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Figura 12 – Relatório de Capabilidade em Otorrinolaringologia do H1 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

No setor cirúrgico de procedimentos por Ginecologia/Urologia, o H1 demonstrou tempos 

bastante dentro do padrão, onde o estipulado pelo SUS são 30 dias e o H1 obteve um máximo 

de 20 dias, também não possui constância entre os limites esperados (Figura 13). 
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Figura 13 – Relatório de Capabilidade em Ginecologia/Urologia do H1 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

No setor cirúrgico de procedimentos por Cardiologia, o H1 demonstrou tempos bastante fora 

do padrão, onde o estipulado pelo SUS são 8 dias e o H1 já obteve um máximo de 30 dias, 

também não possui constância entre os limites esperados (Figura 14). 
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Figura 14 – Relatório de Capabilidade em Cardiologia do H1 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

No setor cirúrgico de procedimentos por Angiologia, o H1 demonstrou tempos 

extremamente fora do padrão, onde o estipulado pelo SUS são 7 dias e o H1 já obteve um 

máximo de 50 dias, também não possui constância entre os limites esperados (Figura 15). 
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Figura 15 – Relatório de Capabilidade em Angiologia do H1 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

A definição desta fase trará benefícios em classificar os dados do processo, portanto, será 

visualizado de maneira de fácil acesso para medidas de tomadas de decisões, além de averiguar 

quais procedimentos estão fora do padrão estipulado.  

A análise crítica serve para identificar quais causas raízes estão impossibilitando melhores 

resultados e soluções eficazes, sendo este procedimento verificado na próxima fase. 

 

 

4.1.3. Analyze 

A fase Analyze é marcada pela busca de causas raízes (problemas profundos), produzindo 

um diagnóstico profundo entre possíveis relações envolvidas que causam ociosidades nos 

processos (RICCIARD, et al., 2020). 

Na pesquisa fora elaborada a ferramenta da qualidade Diagrama de Ishikawa, também 

denominado de Diagrama de Causa e Efeito (Figura 16), baseada no modelo de Iverson, et al. 
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(2021), do qual terá aprimoramento sobre os dados estatísticos como ferramenta visual e 

classificação do sistema de cirurgias em em seis causas (Medida, Meio Ambiente, Material, 

Método, Mão de Obra e Máquina). 

 

Figura 16 – Diagrama de Ishikawa em Tempo de Permanência Hospitalar 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

Os benefícios desta fase se baseiam em classificar os problemas envolvendo os processos de 

toda o ciclo hospitalar cirúrgico, desde o agendamento dos pacientes até o pós-

acompanhamento da alta-cirúrgica, portanto, possui análises fundamentais para entendimentos 

de causas raízes e suas priorizações de resolução, além de uma ferramenta que pode ser 

atualizada em ciclos de trabalho.  

Através das análises, será desenvolvida melhores soluções, visando um desenvolvimento e 

eficácia do Tempo de Permanência, além de desenvolver uma provável solução futura, sendo 

implementado na fase posterior. 
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4.1.4. Improve 

A fase Improve é definida através das confirmações das causas raízes (vistas em Analyze) e 

elaborar planos de ações para melhoria prioritárias (ZHU, et al., 2020), portanto, buscar 

soluções e implementá-las para eliminar causas raízes e otimizar os processos, através da 

diminuição de variabilidades e desperdícios. 

A elaboração nesta fase foi dada pela criação de um Plano de Ação, com modelo baseado de 

Drei, et al. (2021), com as melhores seleções de análises de soluções (Figura 17), enfatizadas 

por autores da área, e por último, refinando as soluções para o contexto de hospitais brasileiros 

públicos e filantrópicos. Os autores estudados nessa fase, são: ARAÚJO et al. (2020), DREI, et 

al. (2021), MORALES-CONTRERAS, et al. (2020) e ZHU, et al. (2020). O desenvolvimento 

e as implementações foram feitas no software Excel. 

Figura 17 – Plano de Ação e elaboração de Atividades de Melhoria 

 

Fonte: Autoral (2022). 

4.1.5. Control 

A fase Control é composta por controle das melhorias propostas e suas implementações, 

monitorando os dados de maneira contínua, mantendo os resultados eficazes e buscando 

averiguar os que ainda não foram concretizados (ZHU, et al., 2020). 
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Para poder averiguar e manter os benefícios trazidos pela implementação da técnica LSS, 

foram propostas ferramentas para controle das operações de melhoria dos hospitais 

analisados. 

As seis ferramentas escolhidas (Figura 18) foram baseadas em estudos aplicados de autores 

da área, para propor um benefício ao longo do controle dos processos e suas respectivas 

avaliações e implementações realizadas. Os autores estudados nessa fase estão classificados 

por ordem de implementação das ferramentas. A explicação mais aprofundada das 

ferramentas será posta no Relatório A3. A criação do planejamento de controle foi feito com 

auxílio do software Excel. 

 

Figura 18 – Plano de Controle 

 

Fonte: Autoral (2022). 

 

4.1.6. Relatório A3 

O Relatório A3 é uma ferramenta Lean, contendo todos os resultados relevantes da pesquisa 

elaborada, desde gráficos até ações de decisões, contendo eficiência e eficácia organizacional 

(STAINZACK, 2018). 

A criação e elaboração do Relatório A3 da pesquisa (Figura 19) foi tratado de maneira à 

extrair as observações e implementações de cada fase, servindo como planejamento estratégico 

e orientação geral de toda a técnica, que se implementada em organizações com foco healthcare 

poderá gerar uma agregação tanto como gestão de Melhoria Contínua quanto filosofia e 

metodologia organizacional. 
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Figura 19 – Relatório A3 de Melhoria Contínua em Tempo de Permanência 

Cirúrgico 

 

Fonte: Autoral (2022). 
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5. Considerações Finais 

As análises referentes ao processo geral de cirurgias eletivas, demonstram uma taxa de 

desistência no acompanhamento dos pacientes, tendo um dos motivos a falta de clareza nas 

informações e nos dados coletados, além de não estabelecer um contato mais eficaz na 

comunicação com os mesmos. 

Os procedimentos cirúrgicos nos setores de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e 

Angiologia demonstram mais desvios fora do padrão estabelecido, tendo altos índices de 

demora no tempo de permanência hospitalar. Diante disso, os métodos à serem aplicados 

deverão ter prioridade nesses tipos cirúrgicos. 

Os estudos vistos na pesquisa demonstram grande fragilidade nos métodos relacionados ao 

tempo de permanência, ocasionando o dobro de desperdícios e variabilidades, ao valor esperado 

pelos pacientes, do que nas demais causas do processo. Os processos devem ser relacionados 

com prioridade nos tópicos demonstrados na ferramenta da qualidade escolhida. 

As medidas devem ser tomadas referente ao Plano de Ação proposto e sendo controladas 

para monitoramento dos dados de tempo de permanência, futuramente podendo serem 

explorados mais dados clínicos, como satisfação dos clientes no atendimento e em relação à 

facilidade em entender as informações sobre suas cirurgias. 

As limitações vistas na pesquisa são referentes à aplicação prática das fases em um hospital 

regional, devido aos cuidados e restrições em relação à pandemia de Covid-19. Sugere-se, 

assim, que para futuras pesquisas ou elaborações propostas referentes à esta publicação, 

utilizem os estudos como base e planejamento estratégico em aplicações do setor cirúrgico, 

evitando retrabalho e dificuldades em gestão de tempo, pessoas e projetos; aplicando as fases e 

monitorando seus acertos e dificuldades, bem como registrar o tempo de permanência dos 

pacientes e na satisfação dos mesmos e também dos funcionários da organização. 

 

Agradecimentos 

Agradecemos à empresa Numb3rs, que fornece soluções analíticas desde 2015, por fornecer acesso 

aos seus bancos de dados do Datasus, que permitiram elaboras as análises em relação ao Tempo de 

Permanência e na seleção dos hospitais, desta pesquisa.  

Agradecimentos ao Centro de Pesquisa em Engenharia de Produção (CENPRO), da 

FCA/UNICAMP, atuando em pesquisas para o desenvolvimento científico em Engenharia, pela revisão 

de pesquisas que auxiliaram no tema desta pesquisa. 

 

 

 

 

 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

315 
 

Referências  

Adams, C., Gupta, P., & Wilson, C. (2003). Six Sigma Deployment. Oxford, England: Butterworth-

Heinemann. 

Alipour, P., Laux, C., Hoffa, D. & Bentley, L. (2018). Agile Six Sigma - A Descriptive Approach. West 

Lafayette, United States of America: Purdue University. 

Andrade, D. F. (2017). Seis Sigma Coletânia de Arquivos. Minas Gerais, Brazil: Poisson. 

Botazini, N. O., Toledo, L. D. & Souza, D. . S. T. (2015). Cirurgias Eletivas: Cancelamentos e Causas. 

São Paulo, Brazil: OBECC. 

Caulcutt, R. (2001). Why is Six Sigma so successful? Oxford, England: Journal of Applied Statistics. 

Fernandes, R. M.; Reis, A. C. & Senna, P. (2017). Utilização da Metodologia DMAIC em um Hospital 

da Rede Pública Federal com foco em Melhoria da Previsão de Demanda por Consultas. Rio de 

Janeiro, Brazil: Revista Brasileira de Gestão e Inovação. 

Ferreira, D. C.; Coutinho, K. D.; Valentim, R. A. M. & Zanforlin, D. M. L. (2018). Otimização em 

Processos Hospitalares Metodologia Lean Six Sigma. Rio Grande do Norte, Brazil: Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

Ferreira, R. (2018). Sistemas Lean. Minas Gerais, Brazil: Poisson. 

Ferreira, V. B. O.; Nunes, L. S. M.; Calvacanti, F. G.; Lima, T. S. & Silva, S. C. R. (2017). Cuidados 

de Enfermagem Realizados ao Paciente Cirúrgico no Período Pré-Operatório de Cirurgias 

Eletivas. Paraíba, Brazil: CONGREFIP. 

Figueiredo, E. P. (2019). Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Equipamentos Médico-

Hospitalares e Leitos para Estabelecimentos de Assistência à Saúde. Rio Grande do Norte, 

Brazil: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Galvão, T. F.; Pansani, T. S. A. & Harrad, D. (2015, Jun 21). Principais itens para relatar Revisões 

sistemáticas e Meta-análises: A recomendação PRISMA. Retrieved from 

https://www.scielo.br/j/ress/a/TL99XM6YPx3Z4rxn5WmCNCF/?lang=pt. 

Iverson, K. R.; Roa, L.; Shu, S.; Wong, M.; Rubeinstein, S.; Zavala, P.; Caddell, L.; Graham, C.; Colina, 

J.; Leon, S. R.; Lecca, L. & Mody, G. N. (2021). Quality Improvement to Address Surgical Burden 

of Disease at a Large Tertiary Public Hospital in Peru. California, United States of America: 

University of California. 

Kuniyoshi, D. S. (2006). Implementação da Metodologia Lean Seis Sigma em uma empresa do setor 

têxtil. São Paulo, Brazil: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Linde, K. & Willich, S. N. (2003). How objective are systematic reviews? Differences between reviews 

on complementary medicine. Berlin, Germany: JR Soc. Med. 

Medilab. (2020, Apr 21). Entenda o Impacto da Impressora 3D na Área da Saúde. Retrieved from 

https://medilab.net.br/2020/03/13/entenda-o-impacto-da-impressora-3d-na-area-da-saude/. 

Murph, C.; Mullen, E.; Hogan, K.; O’Toole, R. & Teeling, S. P. (2019). Streamlining an existing hip 

fracture patient pathway in an acute tertiary adult Irish hospital to improve patient experience 

and outcomes. Dublin, Ireland: Mater Misericordiae University Hospital. 

Nascimento, P. C. (2018). Tempo de Espera para Realização de Cirurgias Eletivas na Cidade de Juiz 

de Fora. Minas Gerais, Brazil: Universidade Federal de Juiz de Fora. 

https://www.scielo.br/j/ress/a/TL99XM6YPx3Z4rxn5WmCNCF/?lang=pt
https://medilab.net.br/2020/03/13/entenda-o-impacto-da-impressora-3d-na-area-da-saude/


Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

316 
 

Neto, R. M. S.; Galdino, D. D. E.; Dantas, S. L.; Santos, M. W. L. & Neto, J. M. S. (2017). Aplicação 

das Sete Ferramentas da Qualidade em uma Fábrica de Blocos Standard de Gesso. Santa 

Catarina, Brazil: ENEGEP. 

Ohno, T. (1987). Toyota Production System. Japan: Toyota Seisan Hoshiki. 

Pyzdek, T. & Keller, P. (2010) The Six Sigma Handbook: a complete guide for green belts. Black belts, 

and managers at all levels. New York, United States of America: McGraw-Hill Companies. 

Régis, T. K. O.; Gohr, C. F. & Santos, L. C. (2018). Implementação do Lean Healthcare: Experiências 

e Lições Aprendidas em Hospitais Brasileiros. São Paulo, Brazil: FGV EAESP. 

Rethlefsen, M. L.& Page, M. J. (2021). PRISMA 2020 and PRISMA-S: Common Questions on Tracking 

Records and the Flow Diagram. New Mexico, United States of America: University of New 

Mexico. 

Ricciardi, C.; Balato, G.; Improta, G.; Romano, M.; Santalucia, I.; Cesarelli, M. & Improta, G. (2019). 

A health technology assessment between two pharmacological therapies through Six Sigma: the 

case study of bone cancer. Naples, Italy: Universita degli Studi di Napoli Federico II. 

Ricciardi, C.; Sorrentino, A.; Improta, G.; Abbate, V.; Latessa, I.; Perrone, A.; Triassi, M. & Orabona, 

G. D. (2020). A health technology assessment between two pharmacological therapies through 

Six Sigma: the case study of bone cancer. Naples, Italy: Universita degli Studi di Napoli Federico 

II. 

Sampaio, R. F. & Mancini, M. C. (2007). Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa 

da evidência científica. São Paulo, Brazil: Revista Brasileira de Fisioterapia. 

Schimokawa, K. & Fujimoto, T. (2009). The Birth of Lean. Cambridge, England: The Lean Enterprise 

Institute. 

Schretlen, S.; Hoefsmit, P.; Kats, S.; Merode, G.; Maessen, J. & Zandbergen, J. (2021). Reducing 

surgical cancellations: a successful application of Lean Six Sigma in healthcare. Maastricht, 

Nederland: Integrated Health Solutions. 

Schweitzer, E. H.; Harnack, R. & Cruz, R. A. S. (2018). Análise comparativa das metodologias Lean, 

Seis Sigma e Lean Seis Sigma. Paraná, Brazil: ConBRepro. 

Silva, J. C. R. (2017). Cirurgias Eletivas Um Estudo Sobre a Funcionalidade dos Procedimentos de 

Média Complexibilidade. Rio de Janeiro, Brazil: Universidade Federal Fluminense. 

Southard, P.; Cheru, C. & Kumar, S. (2012). RFID in Healthcare: A Six Sigma DMAIC and Simulation 

Case Study. Minnesota, United States of America: University of St. Thomas. 

Stainzack, J. C. (2018). Aplicação da Ferramenta A3 na Área de Suporte do Produto: Um Estudo de 

Caso em uma Empresa da Região Sul do País. Paraná, Brazil: Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná. 

Zhu, L.; Qian, W.; Zhou, G.; Yang, M.; Lin, J.; Jin, J.; Dong, S.; Zhu, L. & Chen, H. (2020). Applying 

Lean Six Sigma to Reduce the Incidence of Unplanned Surgery Cancellation at a Large 

Comprehensive Tertiary Hospital in China. Zhejiang Province, China: Taizhou Hospital of 

Zhejiang Province Affiliated. 

 

 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

317 
 

Authors Profiles 

 

Adiel Teixeira Negrão has Computer Technician from the Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Pará (2017). Graduating in Manufacturing Engineering from the University of 

Campinas (2020). He is currently Researcher of Scientific Initiation from CNPq/UNICAMP (2021), in 

the area of Production Technologies. 

 

Paulo Sérgio de Arruda Ignácio has PhD in Civil Engineering from the University of Campinas 

(2010), in the area of Transport Engineering. He holds a degree in Mechanical Production Engineering 

from the Methodist University of Piracicaba (1985) and a Master's degree in Quality Management from 

IMECC (2001). He is currently Associate Professor of the Production Engineering and Administration 

course at the Faculty of Applied Sciences (FCA), at the State University of Campinas (UNICAMP). 

Professorship in the area of Engineering, in Productive Systems, from UNICAMP (2021). 

 

 

 

  



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

318 
 

Sistemas de Gestão 

Product performance improvement 

proposal: A multi-methodological approach 

from Design For Six Sigma and Design of 

experiments 
 

David de Oliveira Costa 

dcosta.doc@gmail.com 

Universidade Federal Fluminense 

 

Ruben Huamanchumo Gutierrez 

rh_gutierrez@id.uff.br 

Universidade Federal Fluminense 

 

Carlos Francisco Simões Gomes 

cfsg1@bol.com.br 

Universidade Federal Fluminense 

 

Marcos dos Santos 

marcosdossantos_doutorado_uff@yahoo.com.br 

Instituto Militar de Engenharia 

 

Abstract: 
This article uses the structure and elementary concepts of Design of experiments to 

apply to the corporate environment, as a structural basis for the stability of the 

manufacturing process, improvement of product performance, and, consequently, 

the reduction of industrial costs (a constant bottleneck in the corporate 

environment). Sincere the fundamental proposal used in the experimentation is the 

concrete understanding of the impact of the input variables (factors), as well as 

knowing the relationship (interaction) between them. Only that, with such 

knowledge, there is full mastery of the process in question. As it is a robust model, 

which is associated with an investment for its implementation, it is understood that, 

in a previous stage, the process or product that will ok analyzed is in full alignment 

with the strategic objectives of the business. Thus, after modeling and applying the 

Design For Six Sigma (DFSS) philosophy and its various methodologies, together 

with statistical experimentation techniques, it was concluded that it is possible to 

maximize the performance of a product starting from the strategic vision of the 

business and unfolding it into effective product (service) actions. 

 

Keywords: Design of Experiments (DOE), Design For Six Sigma (DFSS), 

Product Development. 
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1. Introduction 

Statistical experimentation was introduced by Fisher (1926) where his laboratory was the field. 

Due to his training, as a mathematician and biologist, at the University of Cambridge (England), 

he applied his specific knowledge in an agricultural station. In the term factorial, it is understood 

that there is a study with multiple factors simultaneously, to understand the behavior of isolated 

factors and their interactions. 

For Petenate & Santos (2012), this agricultural research center served to introduce and validate 

the concepts of experimentation and, as a result, increase agricultural productivity, specifically 

studied by him, by using different types of fertilizers in planting. 

In the understanding of Bhote (1996), Dr. Genichi Taguchi (reference in statistical 

experimentation), who worked directly with Dr. Fisher, when developing the method of 

orthogonal matrices, allowed the insertion of this concept in the industrial area and, proved that 

the method was more effective than the Statistical Process Control (SPC), widespread at the time. 

Motorola, still in the 1986s, when creating the Six Sigma philosophy, understood the 

effectiveness of the proposed method, and basically, the principles of performance management 

in the company were anchored in experimental projects. Awad & Shanshal (2017) understand 

that, given the effectiveness and effectiveness proven with the applicability of the method, there 

is great potential to minimize industrial costs. Because, with the simulation process, errors are 

predictable and controlled. 

To Pathiratne; Khatibi & Md Johar (2018), considering the high competitiveness between 

major competitors, the proposal of strategic alignment applied to robust prioritization and 

effectiveness techniques in improvement projects as a market expansion strategy (market share). 

Given this, it is understood that the proposed methodology (Design For Six Sigma and the method 

of statistical experimentation) is a powerful strategic tool in structuring the model, as well as in 

decision making. 

This article proposes to validate the multi-methodological approach between Design For Six 

Sigma and Design of Experiments to improve product performance or in the launch stage of a 

new product proposal. It also proposes the usability of experimental statistics concepts as an 

analytical element incorporating daily life. 
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2. Product structure 

Pahl et al. (2005) understand that a Product Development structuring is formed by a sequence 

of steps/stages based on procedures that aim to transform relevant information and opportunities 

demanded by the market that will be reflected in specifications (input - process - output). This is 

the essence of the Critical To Quality (CTQ) methodology. Jung et al. (2009) argue that it is 

essential, among the existing models for Product Development (DP) and Product Development 

Process (PDP), to consider the organizational culture formed by concepts and beliefs. 

Product Development Process Models (PDPs) are broader, start with the strategic 

planning of the project, determine the product management and development process 

and, later, propose the follow-up in the market and discontinuation of the product 

(CHENG, 2000). 

Taguchi (1979), summarizes the QFD structure “Hinshitsu Kino Tenkai (Akao, 1972) in 

four steps, these fundamental ones that will cover the entire extension of the production system: 

i. Product planning; 

ii. component/product design; 

iii. process planning; 

iv. process control planning. 

 

Figure 1 – Quality Function Deployment (QFD) – Akao Model 

 

Source: Adapted Akao (1972) 

In this alignment, Peixoto and Carpinetti (1998) understand that the Quality Function 

Deployment (Akao Model or QFD) thinking is directly linked to the corporate strategy. Thus, 

they highlight 4 pillars: 
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i. the unfolding of quality; 

ii. the unfolding of technology; 

iii. the deployment of costs; 

iv. the unfolding of reliability. 

This research will take a deeper approach to the planning cycle of processes as product 

assurance. 

3. Design For Six Sigma (DFSS) 

To validate the relevance of the DFSS and its respective impact on corporate strategy, a 

search was carried out in the Scopus database, and thus it can be seen that studies with this 

approach have already begun in the 1990s (figure 2). And, after 1999, there is a growing amount 

of production on this subject. 

Figure 2 – Scopus database analysis 

 
Source: Scopus (2022) 

 

 Approach Jenab; Wu & Moslehpour (2018), highlight the applicability of Six Sigma to 

minimize the defect rate and direct applications to failures in the performance of a process. 

Francisco; Canciglieri Junior & Sant'Anna (2020), describe an approach focused on the field of 

corporate strategy. 

In this sense, the depth of the methodology is verified in dealing with the solution of 

organizational structural problems. 

Considering that Design for Six Sigma's primary objective is to deliver a new product 

(service) conception, aligned with this purpose, some methods that are based on DFSS thinking 

and are validated by the market, as well as by the academy. The application of Design for Six 
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Sigma (DFSS) concepts in the PDP is an approach that has been expanding, and the application 

of this methodology in new product projects is now widely defended (FRANCISCO; 

CANCIGLIERI JUNIOR & SANT'ANNA, 2020). Regardless of the type of DFSS (table 1), 

the steps of the method follow a logical roadmap, from its conception, rationale, and purpose. 

Table 1 - Structural steps DFSS

 

Source: Francisco, Canciglieri Junior & Sant'Anna (2020) 

 

3.1 Process Mapping 

The main purpose of managing a process is to ensure product quality and minimize the 

financial impacts on the corporation (company). The person who initiated this thought was Dr. 

Shewhart, with the cycle that we currently call PDCA, but literally, this cycle is known as the 

Shewhart cycle, still in the 1930s, with the need to insert conceptual elements of Statistics into 

the manufacturing process, as a way of minimizing the impacts of non-quality in the financial 

indices of the business. 

For Rontondaro (2008) process mapping is a primary model for understanding the dynamics 

of a given organism. And, through the Flowchart (one of the seven Quality tools) it is possible 

to see the relationship of interdependence between certain factors of the process in question. A 

very widespread method, in the corporate world as well as in the academic environment, for its 

ease of execution and effectiveness in the application is the SIPOC (Supply, Input, Process,  

In the diagram (figure 3), an example of the applicability of the method can be verified and, 

specifically in this example, it is possible to verify the mapping of the process of calibrating the 

tires of a vehicle. Output, Customer). Through this method, it is possible to visualize the 

opportunities for improvement and even perceive possible incidences of variation noise 

generation in the process. 
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Figure 3 – SIPOC diagram 

 

Source: Authors (2022) 

Carpinetti (2012) understands that, through this macro analysis, mapping the process, it is 

possible to deepen an investigation, in search of the critical factors of this process; and that 

tools and devices allow minimizing their effects and impacts on the production chain. 

 

3.2 Root Cause Analysis 

The objective of breaking down the process into factors is to make visible the understanding 

of the sensitive points in the respective flow (figure 4). 

Figure 4 – Critical to Quality Structure 

 

Source: Authors (2022) 

Pyzdek and Keller (2011) describe this flow in the form of a function, according to 

expression (1): 

  𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … 𝑋𝑛)  (1) 
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Y: response variable or the dependent variable 

Xn: input variables or factors 

 

In this way, the input variables are the cause that will impact the response variable or the 

effect. 

For Risberg Ellekjær & Bisgaard (1998), statistical experimentation is directly linked to vital 

variables (relevant process variables). Thus, a determining aspect to isolate such variables is 

through the Failure Mode Analysis (FMEA) methodology, since this is an effective device for 

stabilizing a process. It is assumed that the improvement process depends directly on its stability 

to materialize. Other tools support and guarantee this stability.  

Among the seven tools, the following stand out: the flowchart and the cause-and-effect 

diagram. The flowchart, with visual characteristics of connections that allow a macro view of 

a system or subsystem, facilitates the understanding and flow of information throughout the 

chain. The Cause-and-Effect Diagram (Ishikawa diagram) allows relating the interference of 

factors (input variables) in the response variable or the final product. This structure allows, 

through robust techniques, to guarantee the concrete basis of a stable process. 

 

4. Factorial Experiments 

Rontondaro (2008) understands that, when approaching the theme of Statistical 

Experimentation or Design of Experiments, some mandatory steps were strictly adhered to 

earlier. Therefore, at this stage, it is elementary to understand which variable in the process 

under analysis is critical. Being a primary factor in decision making. To deepen the subject, it 

is necessary to understand some specific terms of this theme, starting from the expression of 

Pyzdek and Keller (2011), Y = f(x). 

 

Are they: 

 

Factors: These are the independent variables or the input variables (x1, x2,..., xn ). 

Levels: It can be understood as the value that each factor will assume in the experiment. 

 

By definition, the “low” and “high” levels are used ( -; +). 

Answer: It is the dependent variable (Y) of the experiment. 

Noise: These are interferences that act in the process and that there is no control over them. 
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To detail and improve the understanding of noise below is a breakdown. 

Types of noise. 

i. interns 

ii. External (environmental) 

iii. Variations 

Examples: 

Internal: a failure in the rotor of an electric motor which, due to slack, due to wear of a belt 

on the pulley, will affect the performance of a characteristic of the final product. 

External: A certain food that needs refrigeration, certainly, in its accommodation on the 

shelf of the commercial establishment, its performance will be affected. 

Variational: In the metal forming process, in a manufacturing process, failure in a specific 

(dimensional) dimension, due to wear on the cutting tool, may interfere with the final product. 

Costa (2019) understands that the objective of any experiment is to identify the components 

active in each process and to measure the impact of each factor and level on the response 

variable. And, in this way, structure its processes and products, considering this interaction 

(figure 5), between the control factors (x1, x2, x3, ..., xn), as well as the performance of noise 

(z1, z2, z3, ..., zn). 

Figure 5 – Performance of control factors and process noise 
 

 

Source: Adapted Costa et al. (2021) 

According to Antony et al., (2006), experiments can be classified as complete, where at 

least one observation is analyzed among all possible combinations. Check the example below: 

 

Y: Response variable

x1

x2

x3

z1

z2

Process z3, z4,...,zn
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4 factors (x1, x2, x3, x4) 

x1: 2 levels 

x2: 2 levels 

x3: 2 levels 

x4: 2 levels 

 

The applicable notation is 2k 

k: number of factors 

2: signals the number of levels. 

 

Thus, the total number of experiments is 16 (24 ). 

 

For fractional experiments, still, according to, some observations will not be considered, 

but even with such restrictions, it is possible to conclude. According to Uluskan and Oda ( 2020), 

this experimental model is applied to meet possible cost constraints or, due to technical 

infeasibility. According to Sin et al. (2015), regardless of the classification of the experiment, 

the objective remains: To know the effect of varying the factors on the final response (Y). To 

detail and establish the understanding of the practice of experimentation, a cross table was 

structured (table 2) to highlight the factors and the respective levels, which will be considered 

in this example. 

Table 2 - Effect of varying levels and interaction 

 
Source: Authors (2022) 

To consider the levels (“low” - ; “high” +), the following logic was applied (highlighted in 

red), for the respective columns: 

 

A: 20 ( - + - + - + - +) 

https://www-emerald.ez24.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Meryem%20Uluskan
https://www-emerald.ez24.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Meryem%20Uluskan
https://www-emerald.ez24.periodicos.capes.gov.br/insight/search?q=Meryem%20Uluskan
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B: 21 ( - -  + + - - + +) 

C: 22 ( - - - - + + + +) 

 

According to, the notation for calculating the main effect, as well as its interactions, follows 

the second-order interaction (more applied to reality). 

 

(
𝑘
2

)
𝑘!

2!(𝑘−2)
=

𝑘(𝑘−1)(𝑘−2)

2!(𝑘−2)
=

𝑘(𝑘−1)

2
  (Second order interaction effects) 

 

(
𝑘
3

)  𝑡ℎ𝑖𝑟𝑑 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 

 

(
𝑘
𝑘

)  𝑘 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠: 𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 

The experiment is represented by a cube (figure 6), where each edge is a response, resulting 

from the combination between level and factor. 

 

Figure 6 – Geometric notation of this experiment 

'  

Source: Authors (2022) 

Result prediction with predicted error, according to regression equation (2); 

�̂� = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽12𝑥1𝑥2 + 𝛽13𝑥1𝑥3 + 𝛽23𝑥2𝑥3 + 𝛽123𝑥1𝑥2𝑥3 (2) 

Where each term can be understood: 

𝛽0: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡  

𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3: linear terms 

𝛽12𝑥1𝑥2 + 𝛽13𝑥1𝑥3 + 𝛽23𝑥2𝑥3: second order interaction 

𝛽123𝑥1𝑥2𝑥3: third order interaction 

 

Schnitzler; Grassi and Quinaia (2009) emphasize that the graph of standardized effects 

(figure 7) presents the effects for each response of interest and that the effects of lesser 
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magnitude, for those that are not representative, have a normal distribution with a mean of 

zero and the variance is constant. These points tend to be distributed along the line. The 

representative effects, on the other hand, have means different from zero and, therefore, stand 

out from the respective line. 

Figure 7 – Effects Graph (Normality Straight) 

 

Source: Minitab Support (2022) 

The points of greatest impact and relevance (figure 8), to the process in question, will be 

highlighted according to the order of magnitude in the Pareto chart of the effects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 – Effects Graph (Pareto) 
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Source: Minitab Support (2022) 

5. Method and Results 

This work is the result of field research (figure 9), with on-site visits to collect data, process 

analysis, and carry out the test rounds, together with the specialized technical team from the 

areas of production, maintenance, and processes, to understand which factors contribute and 

directly impact the structure of the final product, plastic caps with liner (seal). With this 

knowledge, it is possible to reformulate process parameters and specifications (process window 

for each parameter) as a basis for continuous improvement and process stabilization. For data 

analysis and statistics, the Minitab software was used, which was designed with this objective 

in mind 

Figure 9 – Research structure 

 

Source: Authors (2022) 

research dynamics
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Specifically, the study was developed in a multinational industry, a reference in the plastic 

caps segment, and the purpose of this study was given by the need to find the best process 

window and guarantee a competitive performance and stand out in the competition. For this, 

given the elements, the statistical experimentation techniques were applied in a production line 

of lids with liner, which uses this PMV224 equipment (figure 10). 

Figure 10 – Specific equipment for manufacturing plastic caps 

 

Source: Manufacturer's Manual (2022) 

According to the present study, a list of relevant technical attributes (critical factors) was 

elaborated to analyze and understand the best final composition and, then, make a decision 

based on this proposed structure. The factors and their weights were defined by specialists from 

the areas of process engineering and maintenance, who detailed the mapping of this process. 

The focus of this study, according to the mapping carried out, points out that this component, 

of conformation of the liner and junction to the lid, has a significant impact on the response 

variable (figure 11). 

Figure 11 – Detail of the liner applicator component 

 

Source: Manufacturer's Manual (2022) 
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It can be seen in the detail of the application of the sealing component (figure 12), after going 

through the process of heating the polyvinyl chloride (PVC) to then be shaped together in the 

lid. This study addressed the factors (variables) that are relevant to such an application. 

Figure 12 – Detail of the liner applicator component 

 

Source: Manufacturer's Manual (2022) 

Based on the process mapping, the critical factors related to experimentation are: 

x1: forming pressure 

x2: compression spring 

x3: spindle rotation 

x4: injection temperature (spindle) 

x5: puncture temperature x die 

x6: pellet hardness and geometry (PVC) 

According to this relationship, there is an experimental basis of 26 (64 trials). But considering 

the base of the fractional experiment, 32 trials will be needed, generated by the Minitab 

statistical software (figure 13). Understanding that there is an inherent cost in performing each 

experiment, without losing the level of significance, the feature of fractional experiments is 

applied. 

Figure 13 – Trial setup experiment 

 

Source: Authors (2022) 
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Then, it was followed with the inputs of the factors and their corresponding levels (figure 

14). 

Figure 14 – Input factors and levels 

 

Source: Authors (2022) 

It is important to note that, depending on the number of factors, there is a minimum limit of 

tests, which should be considered. This threshold will express the level of confidence in the 

response of this experiment. Minitab makes this information available for consideration when 

performing the study (figure 15). In this specific case, the minimum number is 32 trials 

(configuration of experiments). 

Figure 15 – Input factors and levels 

 

Source: Authors (2022) 

Based on this orientation, the experiment was assigned the equivalent fractional base, 

without replicas (figure 16). 
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Figure 16 – Experiment classification 

 

Source: Authors (2022) 

After testing wheels and input of the observed data, it can be inferred that, for the generation 

of scrap (covers out of specification, two factors are relevant: the format of the heated pellet 

(PVC) and the rotation of the spindle, which is responsible for the PVC heating process (figure 

17). 

Figure 17 – Critical factors in the generation of out-of-spec caps

 

Source: Authors (2022) 

Given this result, it is possible to generate the predictability of the rejection rate, through 

linear regression (figure 18), according to these critical factors. 

Figure 18 – Linear regression of this process 

 

Source: Authors (2022) 
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As in this experiment, only two factors were significant, for this observation, the cube graph 

(figure 19), has only one face of the cube. This face will have the spindle rotation factor at its 

base and the PVC format factor on its side. As in this experiment, the objective is to minimize 

the failure rate, one should look for the smallest value between them, which is on the upper-left 

edge, of each edge. In this way, it is evident that the appropriate factors and levels are (spindle 

rotation: 100 and PVC format: spherical). 

As can be seen (figure 20) in the respective graph of the interaction of critical factors, aiming 

to minimize the rejection and failure rate, it is noted that in the Spindle Rotation factor, the 

lowest value found corresponds to 100 RPM. And for the PVC Shape factor, the smallest value 

corresponds to the spherical shape. Therefore, it is stated that the best configuration for this 

result is the combination of Spindle Rotation at 100 RPM and the spherical and regular shape 

of the Pellet. 

Figure 19 – Experiment cube graph 

 

Source: Authors (2022) 
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Figure 20 – Main effects interaction graph 

 

Source: Authors (2022) 

 

6. Discussions and Final Considerations 

Given the result, it is evident that decision-making based on concrete analysis, considering 

the problem modeling stage as a vital item, facilitates the necessary actions with a focus on 

optimizing investments and allocating resources and adding value to the business. Process 

mapping is fundamental to understanding what are the relevant factors that impact the expected 

response, and, through this mapping, it is possible to generate analyzes and validations in 

stages, so that the experiment is suitable for the corporate environment. 

It is evident that in the corporate environment there is space to implement scientifically based 

actions and avoid the traditional models of implementing actions (trials and errors). Because, 

depending on the frequency and impact, this can reflect abruptly on the financial results of the 

business. Thus, it is understood that this work contributes in a relevant way to the difficulties 

of corporate daily life. 
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SIGQ_UA: A garantia da qualidade na 

Universidade de Aveiro 

Ana Sofia Martins1, Rita Quintela2, Luís Castro3 

1 Núcleo de Gestão da Qualidade do Gabinete do Reitor (Reitoria, Universidade de Aveiro, a.s.martins@ua.pt)  

2 Núcleo de Gestão da Qualidade do Gabinete do Reitor (Reitoria, Universidade de Aveiro, ritaquintela@ua.pt)  

3 Vice-Reitor para a Promoção da Qualidade, Comunicação, Eficácia e Eficiência da Universidade de Aveiro 
(Reitoria, Universidade de Aveiro, vr.qualidade@ua.pt)  

 

1. INTRODUÇÃO 

A Universidade de Aveiro (UA) reconhece a Qualidade, participada por todos os membros da 

comunidade académica, como um valor institucional, incentivando o rigor em todas as dimensões da 

vida na Universidade.  Neste sentido, a UA desenvolveu e implementou o Sistema Interno de Garantia 

da Qualidade (SIGQ_UA) onde se pretende definir e sistematizar um conjunto de procedimentos para 

cada área de missão da instituição. O SIGQ_UA permite a gestão e melhoria contínua da qualidade dos 

seus processos e resultados em alinhamento com a sua política da qualidade e objetivos estratégicos, 

contribuindo para uma maior eficácia e eficiência organizacional. Em dezembro de 2016, a UA 

entendeu propor-se à certificação do seu SIGQ, no âmbito do processo voluntário de auditoria aos 

Sistemas Internos de Garantia da Qualidade promovido pela Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior (A3ES). Em dezembro de 2017, o Conselho de Administração da A3ES certificou o 

Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Universidade de Aveiro, em concordância com a 

fundamentação e recomendação da Comissão de Avaliação Externa, por 6 anos, sem condições. Esta 

decisão veio formalmente reconhecer um esforço contínuo da instituição no âmbito da Qualidade. 

A Universidade de Aveiro produziu o seu Manual da Qualidade, revisto em 2020, documento no qual 

se descreve a política institucional para a qualidade e a forma como a mesma se consubstancia num 

Sistema Interno de Garantia da Qualidade (Universidade de Aveiro, 2020b, 2020a) (Figura 1). 

 
Figura 21 – Manual da Qualidade da Universidade de Aveiro (https://www.ua.pt/pt/sigq/page/22105). 

 

2. SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: SGQ_Ensino 

O Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino Aprendizagem na UA (SGQ_ensino) é a 

parte do SIGQ_UA que monitoriza o processo de ensino-aprendizagem enquadrado na missão Ensino 

da UA. Atualmente, o SGQ_ensino inclui dois subsistemas de garantia da qualidade: o SubGQ_UC - 

mailto:a.s.martins@ua.pt
mailto:ritaquintela@ua.pt
mailto:vr.qualidade@ua.pt
https://www.ua.pt/pt/sigq/page/22105
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Subsistema da Garantia da Qualidade das Unidades Curriculares e o SubGQ_PD - Subsistema da 

Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais.  

O Subsistema para a Garantia da Qualidade das Unidades Curriculares (SubGQ_UC) tem por objetivo 

a melhoria contínua do funcionamento de cada unidade curricular (UC). Este SubGQ_UC prevê a 

análise, em cada semestre, do funcionamento das UC dos cursos de 1º ciclo, 2º ciclo, Mestrado 

Integrado e Cursos Técnicos Superiores Profissionais, a partir de duas fontes de informação: os atores 

intervenientes no processo de ensino-aprendizagem e a informação estatística proveniente do 

repositório de informação relativa à atividade letiva da instituição. A aplicação do SubGQ_UC e do seu 

calendário pressupõe a existência de um conjunto de informação, em momentos específicos do ano 

letivo, que diz respeito a um conjunto de tarefas, desde a distribuição do serviço docente até ao registo 

de toda a informação relativa ao apoio à execução do calendário escolar (inscrições, horários, apoio à 

aula e avaliação).  

No que se refere à monitorização dos Programas Doutorais (PD), é objetivo do SubGQ_PD a partilha 

de boas práticas entre todos os intervenientes nos PD, a deteção atempada de processos 

problemáticos e de falhas ao nível dos recursos disponibilizados e a sistematização da sinalização do 

progresso. O subsistema permite ainda a identificação dos pontos fortes e fracos das diferentes UC 

que constituem o curso de PD com o objetivo de atuar corretivamente se necessário. No que se refere 

aos trabalhos de investigação, o subsistema tem como unidade de análise o estudante de 

doutoramento e considera três dimensões diferentes: i) a evolução científica do trabalho; ii) a 

supervisão; iii) os recursos disponíveis. Diferentes atores intervêm a este nível, nomeadamente os 

estudantes, o pessoal docente do PD em análise, o diretor do PD, o diretor da unidade orgânica 

responsável pelo PD, o diretor da Escola Doutoral e os conselhos científico e pedagógico da UA. 

 

3. CONCLUSÕES E PRESPETIVAS FUTURAS  

Reportando ao relatório “Universities without Walls” da EUA (European University Association, 2021), 

menciona-se que a visão para 2030 prevê que as universidades incidirão na melhoria contínua das suas 

atividades em todas as áreas de missão, a fim de prestar um serviço de alta qualidade à sociedade. A 

garantia de qualidade interna continuará a ser uma tarefa fundamental para as instituições.  Também 

a UA tem envolvido a comunidade académica em fóruns de partilha de experiências acerca da sua 

perceção do SIGQ_UA com vista a diagnosticar melhorias e promover a definição de planos de ação 

para a sua implementação com vista a fomentar a discussão e troca de ideias sobre Qualidade na 

instituição, nas suas várias vertentes: ensino, cooperação e investigação. Este envolvimento tem 

passado por reuniões com os estudantes dos núcleos associativos e com os estudantes membros das 

comissões de curso, visitas da Gestão de Topo a todas as Unidades Orgânicas e a realização, em 2021, 

do 1º Encontro Qualidade_UA, evento interno dirigido a todos os membros da comunidade académica.  

Neste âmbito, na Universidade de Aveiro destaca-se um projeto já em conclusão que, entre outras 

medidas, inclui as atividades de diagnóstico e implementação de um adicional módulo de Supervisão, 

Garantia da Qualidade e Apoio à Decisão. Esta última atividade tem como intuito incrementar a 

capacidade da UA de analisar, medir e produzir indicadores de desempenho nas suas diversas missões 

e, portanto, também nos subsistemas para a investigação e para a cooperação. Na componente de 

investigação, o projeto UA Engaging, em curso, possui também componentes específicas que em 

muito beneficiarão o fortalecimento do SIGQ_UA na vertente de investigação. Na componente da 

cooperação e, em especial, na UACOOPERA - Unidade Transversal para a Cooperação com a Sociedade, 

estão já em fase de arranque vários processos de PDCA que entrarão em funcionamento a curto prazo.  

Assim, reconhece-se o SIGQ_UA como um sistema que incorpora continuamente melhorias e reajustes 
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com vista a melhor cumprir os seus propósitos. Pretende-se que no futuro o SIGQ_UA continue a 

monitorização ao nível da missão Ensino e que se expanda de forma mais sólida e consistente às 

missões da Investigação e da Cooperação com a Sociedade, acoplando a transversal dimensão da 

Internacionalização.  

 

4. REFERÊNCIAS 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde o início do século XXI que a garantia da qualidade do ensino superior tem vindo a ganhar 
importância crescente no contexto Europeu, como consequência do seu papel estratégico na criação 
de uma Área Europeia do Ensino Superior, um dos objetivos do Processo de Bolonha. Esta importância 
levou ao desenvolvimento de sistemas de garantia da qualidade em todos os países europeus, que 
combinam genericamente o desenvolvimento de sistemas internos de gestão da qualidade (SGQ) pelas 
instituições de ensino superior (IES) com mecanismos de garantia externa da qualidade promovidos 
por agências de acreditação, de acordo com o proposto nos Padrões e Linhas de Orientação para a 
Garantia da Qualidade no Ensino Superior Europeu (Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area - ESG). 

Ao nível das IES, os SGQ implementados têm, contudo, vindo a ser criticados por serem 
demasiadamente orientados ao cumprimento de padrões e critérios, numa lógica de mera 
conformidade com os mesmos, não tendo em consideração os resultados das IES e o seu impacto a 
longo prazo. Uma das razões para estas críticas tem a ver com o facto destes sistemas se basearem 
demasiadas vezes num número muito alargado de indicadores de qualidade, o que dificulta uma 
análise precisa e oportuna dos mesmos, prejudicando o seu uso adequado para a tomada de decisões 
em diferentes níveis (estratégico, tático ou operacional). Neste contexto, o principal objetivo do 
projeto SMART-QUAL é apoiar as IES na implementação de SGQ eficazes e eficientes, através da 
proposta de um conjunto de Indicadores de Qualidade SMART (Short/Curto; Meaningful/Útil; 
Appropriate/Apropriado; Reunified/Reunido; Transversal/Transversal), capaz de os suportar (SMART-
QUAL, 2022). 

Até à data, e no âmbito do projeto, foi já desenvolvido este conjunto de indicadores de qualidade (QIS 
- Quality Indicators Scoreboard), que é constituído por 56 indicadores, divididos em básicos (27) e 
recomendados (29). O desenvolvimento do QIS implicou a recolha e análise de informação sobre 
indicadores de qualidade usados em 36 IES de 5 países europeus, bem como propostas de indicadores 
apresentadas em artigos, livros, relatórios ou outras fontes documentais (foram analisadas 39 fontes 
bibliográficas). No total foram identificados mais de 500 indicadores, que foram depois sujeitos a um 
processo de harmonização e priorização que conduziu aos 56 indicadores que constituem o QIS. 

O processo de desenvolvimento do QIS permitiu perceber que, muito embora as IES utilizem diferentes 
tipos de indicadores de qualidade, nem sempre estes são usados de uma forma eficaz e com impacto 
ao nível da tomada de decisão. Assim, um outro objetivo do SMART-QUAL é a elaboração de um 
conjunto de linhas orientadoras que possam ajudar as IES na implementação do QIS, de maneira que 
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o mesmo possa levá-las a disporem de um conjunto de dados e informação sobre o seu desempenho 
cruciais para a tomada de decisão e melhoria da qualidade. Nesta comunicação apresentam-se 
resultados exploratórios do trabalho desenvolvido pela equipa da Universidade de Aveiro do projeto 
SMART-QUAL com vista à elaboração destas linhas orientadoras. A partir da sua análise, são discutidas 
algumas ideias e pistas para a implementação do QIS em IES. 

 

2. MÉTODOS 

O desenvolvimento das linhas orientadoras para a implementação do QIS baseou-se na discussão do 
mesmo e das possibilidades reais da sua implementação com um conjunto de stakeholders relevantes 
pertencentes a 33 IES localizadas em 4 países europeus. Em particular, procurou-se perceber junto 
destes atores os potenciais desafios inerentes à utilização do QIS, nomeadamente no que se refere 
aos dados e recursos necessários à sua operacionalização, bem como obter feedback acerca dos 
conteúdos mais relevantes a incluir nas linhas orientadoras para a sua adequada implementação. Para 
o efeito foi construído um guião de entrevista pelos parceiros do SMART-QUAL, que suportou a 
realização de entrevistas semiestruturadas nas IES selecionadas. Em cada IES foram selecionados dois 
tipos de stakeholders com responsabilidade e funções ao nível do respetivo SGQ: stakeholders 
estratégicos (e.g. membro da equipa reitoral responsável pela implementação e promoção do SGQ) e 
stakeholders operacionais (e.g. membro do gabinete de gestão da qualidade da instituição).  

A equipa da Universidade de Aveiro realizou seis entrevistas em três IES Portuguesas (duas em cada 
uma – stakeholder operacional e stakeholder estratégico). A escolha destas IES teve em consideração 
o trabalho realizado na primeira fase do projeto SMART-QUAL (construção do QIS) e a sua relevância 
no âmbito da implementação de SGQ em IES em Portugal. Assim, foram selecionadas uma das 
primeiras IES portuguesas a implementar e obter a certificação do seu SGQ pela A3ES – Agência para 
a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior), uma outra universidade com um SGQ certificado mais 
recentemente pela A3ES e uma escola superior politécnica que tem o seu SGQ implementado e 
certificado de acordo com a norma ISO 9001:2015. As entrevistas foram realizadas de acordo com o 
guião definido, estruturado nas seguintes duas questões principais: i) Relativamente ao conjunto de 
indicadores de qualidade incluídos no QIS, quais os potenciais desafios à sua implementação?; ii) O 
que acha que pode ser relevante incluir num guião com linhas orientadoras para a implementação do 
QIS? 

 

3. RESULTADOS 

Na escolha das instituições e dos stakeholders a entrevistar procurou-se incluir alguma diversidade, 
quer no âmbito da tipologia da IES quer nos próprios perfis dos entrevistados. A Tabela 1 procura 
caraterizar, resumidamente, as IES e os stakeholders. 

 

Tabela 1 - Caracterização das IES e dos entrevistados 

Tipo de IES Universidade 
Unidade orgânica (escola ou 
faculdade) 

Escola Politécnica 

Setor Público Público Privado 

Dimensão 12 737 estudantes 10 468 estudantes 591 estudantes 

Número de campi 3 campi 3 campi 1 campus 

Data da fundação 1973 1911 2002 

Natureza (generalista 
vs específica) 

Generalista 
Específica (arquitetura, 
Engenharia, Ciência e 
Tecnologia) 

Específica (Escola de Saúde) 

Stakeholder 
estratégico 

Vice-Reitor com o pelouro 
da Promoção da Qualidade 

Presidente do Conselho de 
Gestão da Qualidade 

Presidente do Conselho para 
Avaliação da Qualidade 

Anos de experiência 
em GQ 

11 2 8 
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Stakeholder 
operacional 

Consultor sénior para a 
qualidade e comunicação 

Coordenador da Área de 
Estudos, Planeamento e 
Qualidade 

Membro e secretário do 
Conselho para Avaliação da 
Qualidade 

Anos de experiência 
em GQ 

18 3 4 

 

Das entrevistas realizadas aos stakeholders estratégicos destacam-se algumas das respostas, por 
serem algo coincidentes entre os três entrevistados, ou por realçarem aspetos considerados 
importantes e específicos (ver Tabela 2). 

 
Tabela 2 - Respostas dos stakeholders estratégicos 

Principais desafios   

a produção de indicadores é mais 
eficiente quando os dados são 
recolhidos por meio de um processo 
automatizado, sem necessidade de 
intervenção humana 

é complicado operacionalizar 
indicadores quando não há uma forma 
formalizada e instrumentalizada de 
recolher os dados e informações 
necessários para calculá-los 

ter um sistema mais automatizado, 
onde não exista a necessidade de 
introduzir manualmente os dados no 
sistema 

seria relevante ter indicadores capazes 
de fazer previsões sobre o futuro, a fim 
de antecipar ou melhorar a tomada de 
decisões 

a instituição gostaria de ter um 
sistema de business intelligence, com 
indicadores em tempo real calculados 
a partir dos dados existentes  

 

são necessários tempo e recursos 
humanos para uma implementação 
adequada de um conjunto de 
indicadores de qualidade 

  

Recomendações   

deve evidenciar que as três áreas não 
são disjuntas uma da outra e incluir 
indicadores que abrangem a relação 
entre as áreas 

é muito importante que o QIS tenha 
uma definição dos indicadores, sua 
natureza (qualitativa ou quantitativa) 
e informações sobre as variáveis que 
precisam ser medidas para construir o 
indicador 

é uma boa prática definir uma espécie 
de carteira de identidade para cada 
um dos indicadores de qualidade, com 
especial atenção aos indicadores 
qualitativos, pois tendem a ser mais 
subjetivos 

para cada indicador, devem ser 
definidas metas mínimas e indicações 
sobre como perceber se esse indicador 
foi alcançado e se tornou obsoleto 

definir como os indicadores serão 
apresentados após serem calculados 

a hierarquia de indicadores (básicos e 
recomendados) pode ser útil 

 
os indicadores devem ser definidos 
para medir as metas e ações contidas 
no plano estratégico da instituição 

os indicadores de qualidade são 
utilizados para monitorizar até que 
ponto estão a ser cumpridos os 
objetivos e ações inscritos no plano 
estratégico 

 

Em relação aos stakeholders operacionais, como se pode verificar pela Tabela 3, as respostas mais 
críticas foram no mesmo sentido apontando para a necessidade da utilização de sistemas adequados 
de recolha e tratamento de dados, a clarificação dos indicadores e a sua monitorização ao longo do 
tempo, garantindo a sua adequação aos objetivos estratégicos da IES. 

Tabela 3 - Respostas dos stakeholders operacionais 

Principais desafios   

uma dificuldade passa pelo trabalho 
inicial e investimento necessários para 
automatizar os processos de recolha 
de dados, bem como os sistemas que 
validam e garantem a qualidade 
desses dados 

existem dificuldades sempre que é 
necessário recolher informações de 
fontes dispersas, sendo que o primeiro 
desafio seria implementar os 
processos necessários para que esses 
dados sejam recolhidos (regularidade 
da recolha e fazer chegar as 
informações aos interessados) 

os sistemas usados para gerir essas 
informações deviam ser integrados e, 
idealmente, sistemas automatizados 
ou inteligentes 
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Recomendações   

é importante esclarecer as fórmulas 
para os indicadores, criar um 
dicionário de termos, definir regras e 
indicar que dados são necessários para 
calcular cada indicador 

é necessário explicar claramente as 
fórmulas, bem como todos os 
componentes que compõem o 
indicador 

não deve haver subjetividade nos 
indicadores e, mesmo quando há uma 
fórmula, esta deve ser clarificada 

tornar os indicadores conhecidos e 
disseminados, ver como eles evoluem 
ao longo do tempo (melhorando ou 
piorando), definir metas para estes e 
analisar o ritmo da evolução 

é importante olhar para a evolução 
dos indicadores ao longo do tempo 
para entender até que ponto eles 
estão a evoluir positivamente 

a definição de metas para 
determinados indicadores também é 
extremamente importante, mas o 
valor dessas metas deve depender 
sempre do contexto e dos objetivos 
estratégicos da instituição 

 

4. CONCLUSÕES 

A análise da informação recolhida junto dos stakeholders entrevistados permitiu identificar como 
desafios mais relevantes à implementação do QIS a necessidade de investir em sistemas 
automatizados de recolha e tratamento de dados, que permitam um cálculo não só mais rápido, como 
mais fiável dos indicadores. Estes sistemas poderiam possibilitar ainda um acompanhamento em 
tempo real da evolução dos indicadores e a atempada tomada de decisão. De notar que o 
desenvolvimento e manutenção destes sistemas requerem não só recursos humanos qualificados, 
como materiais. Relativamente a aspetos importantes a serem considerados num guião com linhas 
orientadoras para a implementação do QIS, os entrevistados apontam como mais relevantes a 
clarificação dos indicadores e da forma como são calculados, onde e quando devem ser aplicados, 
como devem ser apresentados e a necessidade de definição de metas para os mesmos. 

Os resultados obtidos pela equipa da Universidade de Aveiro constituem apenas uma parte do 
trabalho realizado, que será agora combinada com os resultados obtidos pelas restantes equipas do 
SMART-QUAL, com vista à criação de um guião com linhas orientadoras para a aplicação do QIS. 
Pretende.se que este guião seja suficientemente abrangente para servir de apoio a vários tipos de IES, 
localizadas em diferentes países Europeus. 
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Resumo: 
O Conselho para a Qualidade e Avaliação monitoriza, numa perspetiva de melhoria 

contínua, os processos e as atividades que concretizam a missão da ESEnfC. Uma 

das suas práticas é a auscultação sistemática da opinião dos diferentes parceiros 

internos e externos, nomeadamente dos estudantes. 

Esta auscultação reveste-se de formas diferenciadas, designadamente, questionário 

de opinião sobre a díade UC/docente e sobre serviços e setores da escola; auscultação 

presencial; contacto telefónico e posteriormente questionários após términus do 

curso. 

Questionários de opinião: online. Escalas quantitativas e questões abertas /espaços 

para observações. 

Auscultação presencial semestral: conduzida por um ou dois elementos do CQA; 

organizada em pontos fortes, pontos fracos e sugestões; os pontos registados são 

expressão de consenso dos estudantes. 

Contacto telefónico após 6 meses ou 1 ano do términus dos cursos de pós-graduação 

e 2.º ciclo. Aplicação de questionários de empregabilidade 1 ano e 2 anos após o 

términus do curso de licenciatura. 

Da monitorização produzem-se relatórios por unidade curricular que são 

disponibilizados diretamente ao respetivo docente; relatórios por serviços e setores 

disponibilizados a cada a coordenador de serviço/área e aos responsáveis de 

processos; e relatórios de cursos disponibilizados aos respetivos diretores. Estes 

relatórios seguem um fluxo hierárquico de análise e apresentação de medidas de 

melhoria, em ficha própria, para os problemas/insuficiências identificados. Esta 

informação é parte integrante do Relatório anual de autoavaliação da comunidade 

educativa. Valorizam-se, portanto, os dados obtidos para os ciclos de melhoria 

contínua e para a tomada de decisão. 

 

 

Palavras-chave: sistema de qualidade; auscultação; questionário; estudantes, 

enfermagem 
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1. INTRODUÇÃO 

As Comissões Setoriais do IPQ a trabalhar no âmbito do Sistema Português da Qualidade, são hoje em 
número de quatro, sem qualquer critério ao nível das áreas prioritárias, mas centradas numa 
determinada temática. Depois de um percurso acidentado de todo o sistema associado ao Conselho 
Nacional da Qualidade e suas Comissões, mantiveram-se ativas a da Saúde, a da Água, a das 
Tecnologias de Informação e Comunicação e a da Educação e Formação. A sua história foi vivida em 
paralelo desde o final dos anos noventa do século passado, embora com percursos ligeiramente 
diferentes e com estratégias de mobilização dos seus membros variáveis. Mas a realidade é que, de 
uma forma ou de outra, todas as Comissões Setoriais mantiveram nos últimos 25 anos uma atividade 
suportada no voluntariado e no envolvimento de instituições reconhecidas pela sociedade portuguesa. 
No caso da CS/11, Comissão Setorial para a Educação e Formação, teremos que enfatizar o papel 
desempenhado pelas diferentes coordenações ao longo dos anos por onde passaram alguns dos 
nomes mais conhecidos da Qualidade em Portugal.  

Ao intervir publicamente em nome da CS/11 pretendemos acima de tudo contribuir para a 
institucionalização e estruturação de um componente importante do Sistema Português da Qualidade 
que reputamos de grande interesse e que queremos ver consolidada e a trabalhar de forma mais 
integrada. 

A Comissão setorial para a Educação e Formação tem, nos últimos anos, feito um trajeto que obriga a 
tentar ver um pouco mais longe e estabelecer uma estratégia de continuidade com uma forte 
irreversibilidade associada. O nível de compromisso que tem sido assumido pelas/com as próprias 
instituições participantes não é compatível com alguma incerteza, diríamos mesmo, indefinição, 
quanto à sua missão. 

 

2. Plano de Trabalho da CS/11 para 2022 

O trabalho que tem sido desenvolvido pela CS/11 nos últimos três anos foi uma resposta a diversas 
questões que resultaram de uma reflexão interna: 

• Como pode a CS/11 ter maior visibilidade nas nossas instituições? 

• Como pode a CS/11 ter maior visibilidade externa? 

• Como mobilizar as instituições para os trabalhos em curso? 

• Como transmitir para dentro das instituições representadas o trabalho realizado? 

Dessa reflexão resultaram as seguintes conclusões: 
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1. Queremos ser um grupo transversal a toda a educação e formação com o objetivo comum de 

trabalhar de forma voluntária pela Qualidade no setor 

2. Queremos ter visibilidade através de práticas, como: 

a. Realização de reuniões em várias instituições membros; 

b. Contar com a presença de convidados vindos das várias instituições membros que estejam 

ligados aos temas das reuniões; 

c. Promover a divulgação das atividades da CS11 (encontros, atas de reuniões e 

comunicações, e-books, …) nas várias instituições membros (intranet, página da internet, 

newsletter, …); 

d.  Organizar uma Conferência anual e criar uma imagem de marca na temática da gestão da 

qualidade na educação e formação; 

e. Publicar Ebook com os resultados dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano; 

f. Apostar na divulgação das suas atividades na imprensa especializada, participando em 

redes, conferências/seminários e outros eventos; 

g. Seleção de temas de interesse para as instituições, e que mantenham o foco na relevância 

do trabalho que os membros são chamados a desenvolver 

Nestes últimos anos a Coordenação da Comissão respondeu de forma muito positiva a estes 
desafios, mantendo uma intensa agenda em torno das três áreas temáticas consubstanciadas em 
três grupos de trabalho que envolveram a generalidade das instituições e que obtiveram 
resultados publicáveis. Conseguiu dar maior visibilidade à CS/11 e melhorar a comunicação 
interna através da plataforma Moodle disponibilizada pela Universidade Aberta. Manteve a 
iniciativa anual que passou a designar-se por Conferência Anual da CS/11, encontrando modelos 
alternativos interessantes com a ajuda do IPQ e das instituições participantes. Durante este 
período a composição da Comissão ficou mais equilibrada com a entrada de alguns novos 
membros e criou-se a figura do Observador, solução para o número elevado de entidades que 
pretendem vir a participar. A realização das reuniões plenárias através do zoom melhorou 
substancialmente o nível de assiduidade e tornou as sessões mais produtivas.  

 

2.1. Grupo Temático 1 – Integração dos ODS nas Instituições de Ensino e Formação 

O Grupo Temático 1 iniciou a sua atividade em 2019 lançando uma recolha de práticas nas instituições 
de ensino e formação ligadas à Sustentabilidade, procedendo à identificação dos Objetivos do 
desenvolvimento sustentável (ODS) associados a essas iniciativas e projetos. Numa primeira fase o 
resultado foi a publicação de um Ebook em 2021 com perto de meia centena de fichas. Nesse mesmo 
livro digital a CS/11 presta contas de toda a sua atividade ao longo de 2020, incluindo os sucessos e 
insucessos dos outros grupos temáticos e as inúmeras apresentações concretizadas no âmbito das 
reuniões plenárias mensais e no quadro da sua conferência anual. No primeiro trimestre de 2022 ficou 
disponível o volume II deste mesmo Ebook, SUSTENTABILIDADE - Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) nas práticas das Instituições de Ensino e Formação - Volume II, com uma 
atualização com base no trabalho desenvolvido por este mesmo grupo temático no ano de 2021 (com 
mais 32 fichas de práticas de sustentabilidade).  

 

2.2. Grupo Temático 2 – Perspetivar o Futuro da Formação Profissional e Qualificação 

O Grupo Temático 2 assumiu, inicialmente, o objetivo de dar resposta a um ponto importante da 
Agenda para a Qualidade 2030, lançada pelo Fórum da Qualidade do IPQ, mobilizando os seus 
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participantes para a questão do Ensino da Qualidade. No entanto, foram goradas as expetativas iniciais 
que pretendiam associar o tema à revisão do Catálogo Nacional das Qualificações, o que não se revelou 
viável. Assim, apenas foi efetuado um levantamento muito limitado (com informação de menos de 
meia dúzia de instituições) da forma como a Qualidade surge no quadro dos cursos e unidades 
curriculares ou de formação, nas diferentes áreas de ensino e formação. Deste modo, o Grupo 
Temático 2 redefiniu o seu foco passando, no início de 2022 a desenvolver um plano de trabalho com 
base no Acordo assinado na Concertação Social sobre o futuro do Ensino Profissional e Qualificação 
em Portugal. 

 

2.2. Grupo Temático 3 – Sistemas de Gestão da Qualidade 

O Grupo Temático 3 tem dedicado a sua atenção aos Sistemas de Gestão da Qualidade nas Instituições 
de Ensino e Formação (IEF). Depois de uma abordagem mais transversal identificando as principais 
preocupações das instituições e os desafios colocados a partir das boas práticas e trocas de 
experiências entre os participantes. Neste no de 2022 a proposta vai no sentido de trabalhar os 
indicadores associados à eficácia dos Sistemas de Gestão Qualidade, preocupação recorrente de todos 
os responsáveis pelo dinamismo dos próprios sistemas. 

 

3. RESULTADOS 

Neste capítulo vamos atualizar os planos de trabalho de cada Grupo Temático e discutir o próximo 
futuro da CS/11 tentando identificar as ameaças e oportunidades previsíveis num próximo futuro. Há 
fatores críticos que devem estar nas nossas preocupações e que passam também pela própria 
instituição que alberga a nossa Comissão Setorial.  
 

4. CONCLUSÕES 

A longa vida que algumas das Comissões Setoriais já levam não é sinónimo de facilidades na sua 
dinamização e na sua missão como organismos do Sistema Português da Qualidade. Nascidas com um 
enquadramento muito claro no âmbito do Conselho Nacional da Qualidade, foram confrontadas ao 
longo dos últimos anos com desafios importantes quanto ao seu futuro. Cada uma das Comissões 
ainda existentes, seguiu, eventualmente, um caminho diferente, mas todas elas se questionam sobre 
que modelo adotar para ganhar personalidade e vida própria. 

A CS/11 quis trazer o seu exemplo para o Encontro Riqual partilhando as preocupações e, 
principalmente, a metodologia que tem estado na base do seu trabalho e que pode constituir-se como 
uma boa prática. 

 A principal conclusão deste artigo é que o esforço de manter em funcionamento uma Comissão 
Setorial não é, seguramente, uma missão impossível e que, efetivamente, depende em grande medida 
da dinâmica dos desafios colocados pelas Coordenações, da organização interna e de uma 
metodologia de trabalho e seleção dos temas aceite por todos os membros.   
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Resumo: 
O Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) no seio das Instituições de 

Ensino Superior (IES) tem trazido mudanças estruturais para estas organizações 

que derivam entre outras da realização de auditorias internas. Por outro lado, a 

gestão de risco (GR) e o controlo interno (CI) são elementos essenciais na 

governação das organizações.   

A auditoria interna (AI) nas IES e o SIGQ é o tema deste artigo com o propósito de 

dar continuidade ao estudo efetuado sobre a importância das auditorias internas 

realizadas aos SIGQ.  

A obtenção de respostas sobre se as IES têm nas suas organizações estruturas de AI 

bem como a adoção da GR e CI são conclusões que pretendem ser respondidas. 

Este estudo irá contribuir para um melhor entendimento da importância que é dada 

à AI, GR e CI no seio das IES. 

Para analisar empiricamente a ligação entre AI e o SIGQ, este artigo baseia-se na 

análise de resultados divulgados e de um questionário enviado aos órgãos de gestão 

a todas as IES em Portugal.  

A AI e o relato que é obtido da sua avaliação é reconhecido como uma melhoria da 

eficácia da gestão que permite ajudar na tomada de decisões no âmbito do SIGQ. 

 

Palavras-chave: Auditoria interna, controlo interno, gestão de riscos, instituições de 

ensino superior, qualidade.  
 

Abstract: 
The Internal Quality Assurance System (IQAS) within Higher Education 

Institutions (HEI) has brought structural changes to these organizations that derive, 

among others, from the performance of internal audits. On the other hand, risk 

management (RM) and internal control (IC) are essential elements in the 

governance of organizations. 

The internal audit (IA) in HEI and the IQAS is the subject of this article with the 

purpose of continuing the study carried out on the importance of internal audits 

carried out on IQAS. 

mailto:dmrmarques@gmail.com
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Obtaining answers on whether HEIs have internal audit structures in their 

organizations as well as the adoption of RM and IC are conclusions that intend to 

be answered. This study will contribute to a better understanding of the importance 

given to internal audit, risk management and internal control within HEIs. 

To empirically analyze the link between internal audit and the IQAS, this article is 

based on the analysis of published results and a questionnaire sent to the 

management bodies to all HEIs in Portugal. 

The internal audit and the report that is obtained from its evaluation is recognized 

as an improvement in management effectiveness that helps in decision-making 

within the scope of the IQAS. 

 

Keywords: Internal audit, internal control, risk management, higher education 

institutions, quality. 

 

1. Introdução 

As IES têm uma enorme relevância para as comunidades onde estão inseridas. A A3ES avalia 

externamente a qualidade dos cursos e consequentemente a IES no seu todo através dos seus 

SIGQ. Por sua vez, internamente as IES também são auditadas, permitindo em primeira instância 

aferir a qualidade dos seus ciclos de estudos, analisar, inspecionar, fazer recomendações, 

proporcionando uma gestão mais eficaz e eficiente e contribuir para o combate à fraude e 

corrupção, ajudando no apoio à governação destas entidades. Consequentemente, a AI deve ser 

vista como uma ferramenta de apoio à governação das IES que lhes permite mitigar os riscos 

aquando da tomada de decisões. A AI avalia a eficácia e eficiência dos processos de gestão, bem 

como se os controlos são os mais adequados para mitigar os riscos. Por outro lado, uma das 

funções da AI é avaliar o nível de CI das organizações.  

O presente estudo encontra-se dividido em quatro partes fundamentais. A primeira com a 

vertente introdutória, efetuando a contextualização deste artigo. Na segunda parte está 

contemplada a revisão da literatura, enquanto que a terceira parte incide sobre a vertente prática, 

com a obtenção de resultados de acordo com um questionário enviado às IES em Portugal. 

Na revisão da literatura é abordado o ensino superior, A3ES e o SIGQ; a GR e CI nas IES; a 

AI nas IES. Na terceira parte, é feita uma descrição sobre o método de investigação e resultados 

obtidos, com análise das respostas. 

Por último, são apresentadas as conclusões finais. Estas derivam da revisão da literatura e dos 

resultados provenientes dos questionários enviado às IES.  
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2. Revisão da literatura 

2.1 Ensino Superior, A3ES e o Sistema Interno de Garantia da Qualidade 

 Os desafios que o ensino superior se depara são enormes. A sociedade é cada vez mais 

conhecedora, com mais recursos e capacidade de análise. A exigência por parte da IES aumenta 

todos os dias em resposta à satisfação e qualidade dos serviços que colocam à comunidade.  

As IES, em Portugal, são reguladas pelo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior 

(RJIES). O RJIES (Lei 67/2007) estipula no seu nº1 do artigo 9.º que “as instituições de Ensino 

Superior públicas são pessoas coletivas de direito público, podendo, porém, revestir também a 

forma de fundações públicas com o regime de direito privado”. Por sua vez, ao abrigo do nº1 

do artigo 5.º deste regime, são compostas por: a) Instituições de ensino universitário, ou seja, 

as universidades, os institutos universitários e outras instituições; b) Instituições de ensino 

politécnico, abrangendo estas os institutos e outras instituições de ensino politécnico.  

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) e os SIGQ, têm trazido 

mudanças estruturais para as IES, tanto a nível das autonomias estatutárias, pedagógicas, 

científicas, como culturais, administrativas, financeiras e patrimoniais. Fonseca, et al (2020) 

referem que as IES atribuem uma importância elevada e muito elevada quanto à avaliação do 

grau de execução do plano de ação e dos eventuais desvios que possam existir na aplicação dos 

recursos públicos. Conferem uma importância elevada ou muito elevada às vertentes de 

avaliação e proposta de ações de melhoria relativas ao desempenho e controlo, assim como a 

responsabilização pelas decisões tomadas e ações implementadas.  

Por outro lado, a gestão de risco e o controlo interno são elementos essenciais na sua 

governação, necessitando da realização de auditorias internas para aferir o seu grau de 

cumprimento.    

 

2.2 Gestão de riscos e controlo interno nas IES 

A GR e o CI estabelecem instrumentos que geram valor às organizações, consequentemente 

no caso das IES, aumentam a sua qualidade seja através da mitigação dos riscos ou mesmo na 

diminuição da fraude e corrupção. No caso da GR, existem vários modelos que são utilizados 

em várias partes do mundo. Destaca-se os seguintes exemplos: o COSO (The Comitee of 

Sponsoring Organizations), a ISO 31000 e o Orange Book. Ribeiro (2016) refere que a maior 

parte das instituições contém um plano de GR, corrupções e infrações conexas, tendo como 

objetivo promover os sistemas de controlo interno (SCI) e identifica medidas para prevenir a 

ocorrência de riscos. Este plano é aplicado à estratégia do negócio e desenhado para identificar 
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potenciais riscos que possam afetar a instituição, proporcionando um adequado alinhamento da 

estratégia com o perfil de risco da organização. Por outro lado, Serra, et al (2017) relatam que 

os objetivos mais atribuídos à AI foram a melhoria dos processos e operações, bem como a 

avaliação e melhoria da eficácia dos processos de controlo e GR.  

Em relação ao CI e à AI, estes são importantes para a instituição, sendo que o sucesso da 

mesma passa por ter um adequado SCI e que as informações cedidas pela AI melhoram o 

desenvolvimento da instituição (Pacheco, 2018). Por sua vez, no que respeita às Instituições de 

Ensino Superior Público Politécnico, estas devem promover com regularidade revisões aos seus 

manuais de CI e verificar se os mesmos são conhecidos pelos seus utilizadores (Saraiva, 2010). 

Neste sentido, a falta de CI ou a aplicação incorreta dos seus princípios constitui um dos 

principais riscos que levam ao incumprimento dos requisitos contratuais estabelecidos pelas 

entidades públicas (Onescu, 2018). Segundo Sá (2018) um bom CI ajuda bastante a instituição 

a atingir os seus objetivos de uma forma eficaz e eficiente e previne a fraude. Contudo, Huang 

(2018) afirma que o CI não se deve cingir à prevenção, verificação e correção de erros, mas 

fortalecer a gestão de desempenho das entidades, para garantir a realização de metas de 

desempenho.  

O CI pode prevenir mais fraudes do que os auditores (Arens et al., 2011). Ribeiro (2016) 

refere que a existência de normas e procedimentos de CI constituem um importante plano de 

organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo definidos pelos responsáveis das 

entidades que contribuem para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma eficiente. 

Assim considera-se que as instituições de ensino superior deveriam possuir um SCI que 

tenha por base um modelo adequado de GR e serem avaliados através de auditorias internas. 

 

2.3 Auditoria interna nas IES 
 

A AI é considerada, dentro da organização, como uma atividade independente destinada a 

acrescentar valor à organização e melhorar as suas operações e processos, contribuindo para a 

redução e eliminação de erros a que estes possam estar sujeitos, auxiliando a organização na 

consecução dos seus objetivos e contribuir para a melhoria da eficácia dos processos da 

organização; contribui para a identificação, avaliação e nomeação para ações de melhoria e 

prevenção dos riscos que possam surgir nas diversas áreas da instituição e para o princípio dos 

3E’s, economia, eficiência e eficácia no que toca à gestão, operações e processos da instituição 

(Ribeiro, 2016).  
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No seguimento, da revisão da literatura efetuada, considera-se que não existe imposição 

legal para a prática da AI nas IES, quer públicas quer privadas. No entanto, diversas IES 

começaram a realizar AI, face à obrigatoriedade resultante das certificações, mais 

concretamente com os requisitos aplicáveis a determinadas normas, uma vez que 

estrategicamente muitas IES no que respeita à qualidade, inicialmente optaram por certificações 

como é o caso da ISO 9001. De acordo com Saraiva (2010), a AI tem sido impulsionada e 

reconhecida com valor acrescentado, ajudando a gestão na assunção das suas responsabilidades, 

até no que diz respeito a questões de combate à corrupção. Em consonância, Ribeiro (2016) 

refere que a AI apresenta inúmeras vantagens para as instituições, com especial relevância ao 

nível da melhoria e eficácia dos processos e das operações, a verificação e o cumprimento das 

normas e regulamentos e na prevenção de erros, omissões e fraudes. Acrescenta valor à 

organização e contribuiu para melhorar as operações das instituições ajudando na consecução 

dos objetivos. Pacheco (2018) refere que a instituição que tiver um processo de AI, esta será 

mais credível do que outra que não tenha e consequentemente terá uma taxa de sucesso maior.  

A função de auditoria é cada vez mais interveniente ao encontrar determinados problemas, 

como por exemplo, fraudes, atos ilegais, corrupção e também na eficiência e eficácia das 

organizações. O papel desempenhado pela AI, é um espelho das necessidades da organização. 

Consequentemente, os auditores internos tornam-se cruciais ao fornecerem informações sobre 

o estado da organização, uma vez que a AI está relacionada com a decisão de gestão (Sá, 2018). 

Ribeiro (2016) considera que a auditoria ao auxiliar uma determinada entidade a realizar os 

seus objetivos, normalmente a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada, 

está em simultâneo a contribuir para a eficácia dos processos de gestão de risco, de controlo e 

de governança e que as atividades de auditoria no setor público devem ser estabelecidas 

corretamente de modo a permitir o cumprimento do seu dever de responsabilidade e 

transparência perante os cidadãos e alcancem os seus objetivos de forma eficaz, eficiente e 

económica, tendo em vista uma adequada utilização dos dinheiros disponíveis. Fonseca, et al 

(2020) referem que os órgãos de gestão consideram que a informação disponibilizada no âmbito 

das AI contribui para a melhoria da eficácia da gestão e auxilia na tomada de decisão. Contudo, 

para que esta informação surta os efeitos desejados, e necessário proceder a implementação de 

sistemas de controlo e monitorização das recomendações apresentadas, com a implementação 

de auditorias de acompanhamento, bem como com a definição de indicadores sobre o grau de 

execução das recomendações dadas.  

As AI realizadas nas IES contêm um conjunto de normas e procedimentos, com o intuito de 

examinar a adequação, eficácia, legalidade das operações diárias, bem como combate à fraude 
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e corrupção, quer no âmbito do SIGQ da instituição, dos CI existentes, da GR e outras definidas 

pela instituição. Procedem ao cumprimento dos diversos normativos aplicáveis em cada 

situação, nomeadamente no âmbito do estipulado pelo Institute of Internal Auditors, dos 

referenciais da A3ES, do European Foundation for Quality Management ou mesmo da ISO 

19011.  

Em suma, as AI devem ser vistas com o propósito de atingir os objetivos e responsabilidades, 

determinando se os procedimentos em vigor são os mais adequados, apresentando 

recomendações, funcionando como parceiras e visando com isso a proteção do património e a 

racionalização dos recursos públicos, ou seja, a auditoria é uma ferramenta que tem como 

objetivo contribuir para a melhoria do funcionamento das organizações públicas e a uma 

utilização mais eficiente dos seus recursos. 

 

3. Estudo empírico: objetivos, metodologia e resultados 
 

Este estudo irá contribuir para um melhor entendimento sobre a importância que é dada à AI 

e SIGQ no seio das IES. Igualmente no que respeita à GR e CI, saber o que é estas instituições 

têm definido e contemplado para a sua governação. A obtenção de respostas sobre se as IES 

têm nas suas organizações estruturas de auditoria interna bem como a adoção da GR e CI são 

conclusões que pretendem ser retiradas. 

Para analisar empiricamente a ligação entre AI e o SIGQ, este artigo baseia-se na análise de 

resultados divulgados em relação a estudos anteriormente realizados e de um questionário 

enviado a todas as IES em Portugal, de acordo com a informação disponibilizada no website da 

Direção Geral do Ensino Superior (DGES). 

O questionário da nossa investigação encontra-se dividido em três partes: caraterização da 

instituição; AI; AI nas IES. O inquérito foi elaborado através da plataforma GoogleDocs e 

enviado através de e-mail às 100 IES, conforme informação pública que consta no website da 

DGES.  

A recolha dos dados foi realizada entre os dias treze de abril e seis de maio de 2022. Devido a 

um número baixo de respostas, reforçou-se o pedido, com objetivo de obter-se um maior número 

de respostas possível, no dia vinte e oito de abril de 2022. Obteve-se no total, dezassete respostas, 

o que representa cerca de 17% do universo, sendo nove do ensino superior público, seis do 

privado e duas que não assinalaram a que tipo de IES se referem. 
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3.1 Resultados: contextualização, controlo interno e gestão de riscos 

 Os resultados obtidos deste estudo estão demonstrados nas tabelas e gráficos seguintes. 

Tabela 1 – controlo interno nas IES 

tipo ensino nº respostas taxa  controlo interno taxa  

Privado 6 35,29% 6 35,29% 

Público  9 52,94% 9 52,94% 

Sem resposta 2 11,76% 2 11,76% 

Total Geral 17 100,00% 17 100,00% 

 

A totalidade das IES que responderam assinalaram que possui normas e procedimentos de 

controlo interno. Estes resultados estão em consonância com outros estudos já realizados como é 

o caso de Sá (2018) ao referir que em relação ao controlo interno, grande parte dos inquiridos 

responderam que, a instituição onde estão inseridos possuem normas e procedimentos de 

controlo interno. Segundo Ribeiro (2016) a maior parte das instituições possui um manual de 

normas e procedimentos para a execução dos seus trabalhos, sendo este manual essencial dado 

que constitui um guia para a execução do trabalho; contém normas de CI. Sá (2018) quanto às 

formas de divulgação, o objetivo principal é criar condições para que sejam respeitados os 

princípios do controlo interno fazendo com que este seja uma peça fundamental de apoio à 

gestão. (…) a forma de divulgação era através da página interna (intranet).  

Em relação às áreas que estão contempladas no CI das IES, considera-se a área académica 

com mais relevância, seguindo-se a proteção de dados e segurança da informação, com taxas 

de 82,4% e 76,5% respetivamente. Conforme demonstrado no gráfico seguinte: 

Gráfico 1 – áreas contempladas no controlo interno 

 

 

Sobre se as IES possuem um Plano de GR, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, 

64,7% responderam que sim, 23,5% que não e 11,8% não sabem ou não se aplica. Relativamente 
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às suas áreas de intervenção, destaca-se a área académica e os recursos humanos com maior 

número de respostas, conforme demonstrado na tabela 2. 

Tabela 2 – áreas de intervenção na gestão de riscos 

áreas de intervenção nº respostas respondentes não aplicável taxa 

Área académica 12 13 4 92,3% 

Proteção de dados (RGPD) 8 13 4 61,5% 

Contratação pública 10 13 4 76,9% 

Recursos humanos 12 13 4 92,3% 

Receita 9 13 4 69,2% 

Património 10 13 4 76,9% 

Propriedade intelectual 7 13 4 53,8% 

Segurança da informação (tecnologias) 8 13 4 61,5% 

 

No que concerne as ações/procedimentos de intervenção previstos no plano, a principal ação 

é promover ações de formação de sensibilização dos trabalhadores para o risco de corrupção e 

infrações conexas, com 70,6%. 

 

Gráfico 2 - ações/procedimentos de intervenção previstos no plano de riscos 

 

 

 

3.2 Resultados: auditoria interna nas IES 

Em relação à questão se a IES é objeto de AI, 88,2% respondeu que sim, sendo o tipo de 

auditoria que mais se realiza é a qualidade, seguindo-se a financeira e sistema de controlo interno, 

demonstrado no gráfico 3: 
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Gráfico 3 - tipos de auditorias realizadas na IES 

  

 

Sobre se a entidade possui departamento/gabinete de AI, 58,8% assinalaram que sim e a 

maioria destas estruturas reportam ao Reitor/Presidente da instituição. As pessoas que trabalham 

nestes serviços, grande parte tem formação superior em auditoria ou gestão. A não existência de 

departamento/gabinete de AI está relacionada com diversos fatores, como por exemplo: não 

existir imposição legal; falta de meios humanos com formação adequada; falta de meios técnicos 

ou mesmo não se considerar necessário. Em consonância com estes resultados, Saraiva (2010) 

refere que nas Instituições de Ensino Superior Público Politécnico, em que não existe 

Departamento/Gabinete de AI são apontadas, para além de razões de falta de meios humanos com 

formação adequada e de falta de meios técnicos, a falta de sensibilização dos órgãos de gestão 

para a necessidade da sua existência. Sá (2018) refere que mais de metade dos inquiridos que 

responderam, 76% destes possuem departamento de auditoria interna. O aumento da 

complexidade organizacional foi o motivo que mais levou as instituições a criarem um 

departamento de AI (40%) e mais de metade dos inquiridos, consideram a AI como uma peça 

fundamental na instituição onde estão inseridos, ajuda não só no combate à corrupção e fraude, 

mas também é fundamental para o processo de tomada de decisão. Por sua vez, Ribeiro (2016) 

menciona relativamente às instituições que possuem um departamento de auditoria interna, a 

existência de um departamento de AI nestas entidades está relacionada com o tipo de 

organização de ensino superior, tendo-se verificado que são os serviços centrais que mais 

desenvolvem esta atividade. Quanto à dependência hierárquica estas dependem do reitor e do 

conselho de administração. Deste modo, verifica-se que a função de AI reporta a um órgão com 

elevada responsabilidade dentro da organização de forma a garantir a sua independência e a 

permitir cumprir com as suas responsabilidades. Machado, et al (2017) escrevem que grande 
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parte das instituições não possui um departamento de AI na sua estrutura organizacional e não 

sabe se está nos planos da instituição criar um. O principal fator para justificar a inexistência de 

um departamento de AI nestas entidades foi a falta de meios humanos com formação adequada e 

de meios técnicos, sendo que as IES que têm um departamento de AI reportam maioritariamente 

ao presidente e ao conselho de gestão.  

Em relação as razões que levaram ou poderão levar ao desenvolvimento da atividade de 

auditoria interna, os resultados deste estudo demonstram que as IES assinalam com maior 

incidência a opção “extremamente importante” para: “promover a melhoria de processos”, 

“avaliar erros” e “avaliar a eficácia dos processos de controlo e gestão de riscos”. As IES apontam 

outras situações como é caso de “Facilitar os processos organizacionais”; “Resolução de 

problemas no imediato” e “transparência”, demonstrado no gráfico seguinte: 

 

Gráfico 4 - razões que levam a desenvolver auditoria interna 

 

 

As IES revelam dar maior importância aos sistemas que são ou poderão vir a ser objeto de 

auditoria interna para a gestão de riscos, o SIGQ e o SCI (ver gráfico 5). No que concerne às IES 

realizarem AI no âmbito do SIGQ, 88,2% assinalou sim, considerando-as como muito importante 
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ou extremamente importantes, e que os seus resultados têm trazido melhorias para a instituição, 

bem como contribui para a economia, eficiência e eficácia da organização. 

 

Gráfico 5 – grau de importância aos sistemas que são ou poderão vir a ser objeto de AI 

 

 

Sobre se as IES realizam AI com recurso as tecnologias de informação, 80% respondeu que 

não, enquanto que 13,3% indicou que sim. Por sua vez, 6,7% responderam ou não sabem/ não se 

aplica esta questão à IES. Em relação as IES que responderam que sim, estas são realizadas 

através de auditoria de procedimentos e plataformas desenvolvidas para o efeito, não sendo 

assinalada nenhuma das seguintes opções que estavam disponíveis para resposta: Big Data, 

Aprendizagem Automática, Deep Learning, Data Mining, Text Mining, Process Mining, 

Processamento de Linguagem Natural, Expert Systems, Redes Neuronal Artificial. Assim, pode-

se concluir que existe trabalho a desenvolver na área das tecnologias de informação e AI nas IES. 

No que concerne à existência de bolsa de auditores internos, 60% das IES responderam que 

sim e 40% assinalaram que não. O grau de importância mencionado é considerado 44,4% como 

muito importante e 55,6% destacou como extremamente importante.   

Grande parte das IES (68,8%), não realizam trocas de experiências através de AI (bolsas de 

auditores). As que têm esta prática (18,8%) refere que tem contribuído para a melhoria do Sistema 

na medida em que permite garantir a independência e a partilha de boas práticas. 

Em relação à questão de quem audita internamente a gestão de topo tem responsabilidade na 

gestão da qualidade, 53,3% assinalou que sim, 33,3% que não e 13,3% não sabe ou não se aplica. 
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Em sintonia com estes resultados, Fonseca; et al (2020) menciona que há um setor ou 

departamento próprio na estrutura organizacional de quase 60% dos participantes, 

hierarquicamente dependente, na maioria dos casos, da reitoria ou presidência. Por isso, as 

funções da auditoria interna são consideradas no mais alto nível da instituição. 

Sobre o envolvimento dos estudantes no SIGQ, nomeadamente através da participação na 

realização de AI, obteve-se o mesmo resultado, com 46,7% a responderem que sim e não, 

enquanto 6,7% assinalou não sabe ou não se aplica. A importância desta prática (participação de 

estudantes nas auditorias internas) foi respondida da seguinte forma: 25% - importante, 62,5% 

muito importante e 12,5% como extremamente importante. 

 

4. Conclusões 

Este estudo teve como objetivo verificar a existência da AI no seio das IES em Portugal e a 

sua ligação ao SIGQ. Igualmente o propósito foi aprofundar a importância da AI e dar 

continuidade a estudos anteriormente realizados. Por sua vez, a adoção da GR e o CI no seio 

das IES foram respostas que se pretenderam obter. 

Para analisar empiricamente a ligação entre AI e o SIGQ, este artigo baseou-se na análise de 

resultados divulgados e de um questionário enviado a todas as IES em Portugal.  

A AI e o relato que é obtido da sua avaliação é reconhecido como uma melhoria da eficácia 

da gestão que permite ajudar na tomada de decisões no âmbito do SIGQ. 

As IES possuem normas e procedimentos de controlo interno, sendo a área académica a mais 

contemplada para o efeito. No que concerne à GR, a maioria tem um plano, incluindo os de 

corrupção e infrações conexas e é objeto de AI. 

Auditorias de qualidade, financeira e ao sistema de controlo interno são os tipos de AI mais 

realizadas nas IES. Em relação ao grau de importância que atribui aos sistemas que são ou 

poderão vir a ser objeto de auditoria interna, a maioria assinalou o SIGQ como muito importante 

ou extramente importante, sendo também que grande parte refere que este sistema é objeto de 

AI na IES. Os resultados das AI ao SIGQ têm trazido melhorias para a globalidade das 

instituições. 

O recurso ao uso de tecnologias no âmbito das AI é realizado por uma pequena parte dos 

respondentes, o que significa em consonância com a atual transição digital, muito trabalho está 

por desenvolver.   

No que concerne à gestão de topo ser auditada por quem tem responsabilidade na gestão da 

qualidade, a maioria assinalou que sim.  
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As informações da AI são consideradas extremamente importantes para o processo de 

tomada de decisão. Os respondentes consideram a AI como uma peça fundamental na 

instituição onde estão inseridos. Ajuda não só no combate à corrupção e fraude, mas também é 

fulcral para o processo de tomada de decisão. A AI e o relato que é obtido da sua avaliação é 

reconhecido como uma melhoria da eficácia da gestão que permite ajudar na tomada de 

decisões no âmbito do SIGQ. 

Em suma, através deste estudo, pretendeu-se mostrar que a AI realizada nas IES é uma 

ferramenta essencial para estas alcançarem os seus objetivos, nomeadamente a nível do SIGQ, 

no CI e na GR, sendo peças fundamentais para o seu sucesso e apoio à governação. 

Em termos de perspetivas futuras, propõe-se que seja dada continuidade deste estudo, 

incidindo mais na vertente das tecnologias de informação e perceção da independência dos 

auditores internos. 
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Resumo: 
A certificação de qualidade dos serviços é a garantia, quer para o serviço e para 

todos os que nele participam, quer para os utilizadores, de uma resposta às 

necessidades dos seus utilizadores. Após décadas de evolução, o requisito de 

qualidade é, hoje em dia, aplicado a todos os ramos de atividade. Tendo 

primeiramente aparecido no campo da indústria, as metodologias de aferição da 

qualidade passam a ser utilizadas nas unidades de informação, como Museus, 

Bibliotecas e Arquivos, para avaliar a qualidade dos seus serviços de gestão da 

informação. Depois da análise do que se faz nesta área, a nossa investigação centra-

se nas Bibliotecas das instituições do ensino superior de Portugal e Espanha e na 

construção de um plano de certificação para as Bibliotecas do Instituto Politécnico 

de Setúbal. 

 

Palavras-chave: Bibliotecas do Ensino Superior; Ciência da Informação; gestão 

da qualidade; unidades de informação.  
 

 

Abstract: 
The quality certification of services is the guarantee of an effective response to the 

needs of its users. After decades of evolution, the quality requirement is, nowadays, 

applied to all branches of activity. Once originated in the industry field, quality 

concepts are now being used in information units, such as Museums, Libraries and 

Archives, to assess the quality of its information management services. Therefore, 

through the analysis of what has already been done in this area, our research will 

focus on Portuguese and Spanish Academic Libraries, by proposing a certification 

plan for the Libraries of the Polytechnic Institute of Setúbal. 

 

Keywords: Academic libraries; information science; quality management; 

information units. 

 

 

1. A qualidade aplicada aos serviços de informação: resumo do 

trabalho de investigação no âmbito do Doutoramento em Ciência 

da Informação e Comunicação 
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O nosso trabalho de investigação está enquadrado no campo teórico da gestão da qualidade 

dos serviços das Bibliotecas do Ensino Superior (BES) em Portugal e Espanha. No campo 

teórico da Ciência da Informação, as BES enquadram-se num serviço dentro de organizações 

com características próprias e específicas.  

Da mesma forma que outras unidades de informação, como Museus, Bibliotecas Públicas e 

Arquivos, as BES estão organizadas para públicos bem delimitados, para os quais a qualidade 

das fontes de informação é essencial. Todo o ambiente de exigência da produção científica em 

contexto de Ciência Aberta determina, quer em docentes quer em estudantes do Ensino 

Superior, uma preocupação com o acesso e a divulgação de informação. No mesmo sentido, o 

apoio aos Centros de Investigação exige a disponibilização de fontes de informação credíveis, 

de fácil acesso e de alcance global. Esse público-alvo determina os serviços prestados, os locais 

e as condições em que são prestados, bem como o tipo de avaliação dos mesmos. 

As Recomendações para as Bibliotecas de Ensino Superior 2020-2022i do Grupo de 

Trabalho das Bibliotecas do Ensino Superior da Associação Portuguesa de Bibliotecários, 

Arquivistas e Documentalistas salientam 12 recomendações assentes em 4 eixos que 

consideram fundamentais para dar visibilidade a estes serviços. Não são mencionadas nem a 

satisfação dos utilizadores nem outros aspetos relacionados diretamente com a qualidade. No 

entanto, estas recomendações propõem-se a responder a algumas das dificuldades dos gestores 

dos serviços, ao mesmo tempo que pretendem fornecer orientações para o desenvolvimento dos 

mesmos, com o intuito de reforçar a necessidade de formação dos profissionais e a 

modernização das BES, fatores que concorrem para os indicadores de qualidade. 

Neste sentido, e apenas pela leitura deste documento, verificamos que ainda estamos a 

começar a trilhar um caminho no que à qualidade e às BES diz respeito. 

Encontramos alguns trabalhos feitos neste campo da qualidade em BES, em especial na 

Universidade do Minho, e queremos aprofundar o conhecimento da realidade geral, estendo-a 

e comparando-a com Espanha, onde encontramos, numa primeira análise dos portais online, 

um maior envolvimento relativo à qualidade nas BES.  

As questões que nos levaram para este campo de investigação são as seguintes:  

• Qual a percentagem de BES de Portugal e Espanha que estão ou foram certificadas 

por entidades certificadoras de qualidade?  

• Qual a percentagem de BES, em Portugal e Espanha, que têm planos de qualidade?  

• Qual o grau de satisfação dos utilizadores das BES de Portugal e Espanha?  

• Os resultados dos inquéritos de satisfação têm repercussões na gestão das BES? 



Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

368 
 

• Qual o grau de importância que responsáveis pela gestão das BES de Portugal e 

Espanha atribuem à qualidade? 

A nossa investigação iniciou-se com um levantamento dos planos de qualidade, dos 

resultados de inquéritos de satisfação, da recolha de informação junto dos meios de divulgação 

das BES (websites, artigos e estudos de caso publicados), bem como com a análise do que se 

está a fazer nesta área dos serviços de informação e de gestão.  

Situar a questão da qualidade dos serviços de informação do ponto de vista teórico e 

metodológico é a base para a análise do objeto de estudo. 

Neste âmbito, a nossa proposta, ab initio, é que o conceito de qualidade seja abordado sob a 

perspetiva de que a qualidade permite reduzir custos e desperdícios, reprocessos, reclamações 

e induz a satisfação dos clientes, bem como dos diferentes stakeholders, garantindo a 

sobrevivência da organização (ROSA, SÁ E SARRICO, 2014. p. 17). 

As preocupações com a qualidade começaram na indústria japonesa e estavam ligadas à 

verificação de bens produzidos, falhas nas linhas de produção e padronização da conformidade 

dos produtos que saem das empresas, sendo essa conformidade sinónimo de qualidade.  

NEVES, VINAGRE (2018, p. 26) afirmam que "Nos serviços encontramos características 

diferentes dos produtos. Portanto: Intangibilidade; Heterogeneidade; Inseparabilidade; 

Impossibilidade de armazenamento devido ao uso diferido". Estas caraterísticas direcionam o 

nosso objeto de estudo. A partir dessa premissa, a importância da qualidade, ao ser transferida 

para a avaliação dos serviços, ou seja, para bens intangíveis, mudou completamente a 

metodologia adotada até então.  

Gomes (2004, p. 7), situa o conceito de qualidade com a resposta à pergunta "O que é 

qualidade?", citando a Associação Britânica de Bibliotecas de 1994, que afirma que a qualidade 

é "Fácil reconhecer ... difícil de definir”.  

A preocupação com a qualidade evoluiu a partir da produção de bens prestados, não tanto 

focados na conformidade do produto final, mas em todo o ambiente de produção, entrega, 

consumo e pós-consumo. 

Da definição de qualidade associada à conformidade passou-se para dois tipos de qualidade: 

desempenho e compliance, que depois evoluiu para qualidade e produtividade. Os benefícios 

da qualidade são uma reação em cadeia (GITLOW, 2005. Página 17) e, nesse sentido, 

corrobora-se a ideia de ciclo contínuo. A evolução a partir de conceitos de inspeção e controle, 

até à gestão da qualidade total com a prevenção do erro, assume que a qualidade parte de uma 

abordagem reativa para uma atitude proativa. 
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A ausência de um produto para caracterizar o serviço resulta no estudo da qualidade do 

serviço com base na perceção dos consumidores ou utilizadores desse serviço. As bibliotecas 

não estão localizadas na produção de bens, mas na prestação de serviços. Deste modo, "Os 

serviços são essencialmente processos, interações e atividades" (NEVES, VINAGRE. 2018. p. 

27).  

Assim, os requisitos dos sistemas de gestão da qualidade têm por base a abordagem dos 

processos através do ciclo “plan – do – check – act” ou PDCA (EN ISO 9001:2015, p. 9), isto 

é, planear – executar – verificar – atuar, de acordo com a página 31 (ROSA, SÁ E SARRICO, 

2014). Este ciclo de avaliação do serviço torna-o contínuo e inacabado, o que exige dos 

responsáveis pela gestão um envolvimento a um nível paralelo ao das condições da produção 

de bens ou da prestação do serviço. 

Dois dos aspetos fundamentais da avaliação de um serviço são o serviço prestado e a 

experiência do mesmo. A prestação de um serviço é uma reunião entre o utilizador e a 

organização. Podemos entender a experiência do serviço como a aproximação entre o serviço 

esperado e a perceção do utilizador sobre o mesmo, e a sincronia dos pontos de vista entre 

utilizadores e prestadores de serviços (NEVES, VINAGRE. 2018 p. 31).  

Existem diferentes modelos de avaliação da qualidade, estando alguns mais focados no 

consumidor ao considerarem que o serviço deve atender às suas expectativas, sendo somente 

ele a poder avaliar a qualidade do serviço. 

Na década de 1980, Parasuraman, Berry e Zeithaml desenvolveram o modelo GAP, um 

modelo de discrepância que mede o grau de diferença entre o atendimento esperado e a perceção 

do cliente sobre o atendimento. O modelo GAP integra a avaliação de um serviço entre as 

expectativas do utilizador sobre o serviço que deseja e a perceção do serviço que obteve. 

Analisar os resultados dos inquéritos de satisfação e verificar se há diferença entre os graus 

de satisfação dos utilizadores internos das BES e os utilizadores externos, será outro aspeto do 

nosso trabalho que visa também saber como é que a valorização do serviço é percecionada por 

quem presta o serviço e por quem usufrui dele.  

A qualidade não é medida em termos de realização de objetivos organizacionais ou 

desempenho de acordo com as especificações pré-definidas, mas sim em termos da valorização 

dos consumidores ou utilizadores dos serviços e do grau de satisfação obtido. NEVES e 

VINAGRE (2018, p. 92) estabelecem uma escala de 1 a 5 em 3 níveis de satisfação: o nível 

mínimo de serviço: aceitável; o nível de serviço desejado: o que o utilizador gostaria de obter; 

a perceção: o serviço prestado. 
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O modelo da EFQM (European Foundation for Quality Management) de avaliação dos 

serviços, na versão 2020, é uma estrutura baseada em três perguntas, cujas respostas nos 

permitem conhecer o serviço, a sua identidade e os utilizadores pretendidos. As perguntas que 

pretendem ser respondidas com este modelo são: Porque? Como? O que?  

A primeira pergunta diz respeito à direção da organização e à definição de uma organização 

de serviços que corresponda à finalidade para a qual o serviço se destina. A segunda questão 

diz respeito ao nível de implementação desse propósito para o qual a organização se destina. A 

terceira pergunta diz respeito aos resultados obtidos. 

A avaliação da qualidade é valorizada pelos utilizadores dos serviços através dos diferentes 

modelos de gestão de satisfação do consumidor apresentados nas diferentes tendências ao longo 

do tempo, segundo NEVES e VINAGRE (2018), nas páginas 46 a 48. 

A certificação, através da norma 9001, visa a melhoria contínua dos processos do ponto de 

vista da qualidade total. De facto, os sistemas de certificação começaram em 1935 com as 

Normas Britânicas 600, que depois passaram para as Normas ISO 9000 na década de 70. Um 

dos aspetos da certificação a ter em consideração é que as normas da série 9000 não garantem 

a qualidade do produto ou serviço, especificam apenas os critérios para obtê-lo, p. 40 (LOPES, 

CAPRICHO, 2007). 

Os modelos de avaliação centrados no utilizador assumem que a qualidade dos serviços 

prestados dependem dos diferentes níveis de decisão, onde estão localizados os pontos críticos 

de avaliação, e que determinam os resultados obtidos. Quanto maior for a envolvência dos 

níveis de gestão do serviço com a qualidade, maior será a possibilidade de sucesso. 

Por outro lado, há que ter em conta que o processo de certificação foca-se no conhecimento 

que os serviços têm sobre si mesmos, o que resulta nos mapas de processo e na forma como os 

serviços são prestados aos utilizadores, daí a necessidade de avaliar também a opinião que os 

funcionários têm do serviço prestado. 

A conjugação destas duas vertentes, a avaliação dos serviços sobre si mesmos e a avaliação 

dos utilizadores externos, permite à gestão identificar os sucessos e as insuficiências do serviço 

que é prestado e corrigi-las. 

Após a construção de um referencial teórico e prático de avaliação de qualidade das BES, 

que aqui resumimos, pretendemos construir um mapa de identificação das BES, em Portugal e 

em Espanha, que já possuem planos de qualidade, específicos para o serviço ou incluídos num 

plano de qualidade geral da instituição a que pertencem. Esta distinção entre umas e outras 

parece-nos importante, já que a constituição de um plano de qualidade específico para as BES 
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permite-nos ter respostas mais centradas na avaliação dos diferentes serviços prestados pelas 

BES. 

O grau de envolvimento dos responsáveis pelos serviços das BES, em Portugal e em 

Espanha, poderá ser um sintoma do mapa anterior. Assim, pretendemos implementar um 

inquérito aos responsáveis pelas BES, de Portugal e Espanha, através do qual nos propomos, à 

partida, identificar as dificuldades encontradas pelos profissionais no que respeita à satisfação 

das necessidades dos seus utilizadores, mapear as normas e os instrumentos técnicos utilizados 

no trabalho de descrição da informação, elencar os processos administrativos comuns, bem 

como fazer um retrato das vantagens que os profissionais da informação das BES encontram, 

ou veem como (des)vantajoso, na avaliação de qualidade dos seus serviços. 

Feito este trabalho de investigação do campo teórico e prático, alcançaremos o ponto de 

construção de um plano para a certificação de qualidade das Bibliotecas do Instituto Politécnico 

de Setúbal, para a qual antevemos que será necessário: 

a. avaliar os documentos técnicos existentes e propor a padronização dos 

procedimentos; 

b. elaborar mapas de processos; 

c. diagnosticar o grau de satisfação dos utilizadores; 

d. rever a organização e o funcionamento dos serviços de acordo com os resultados 

deste estudo dos utilizadores – internos e externos; 

e. construir um cronograma para a certificação desse serviço. 

 

2. Objetivos da investigação 

Com este trabalho de investigação pretendemos: 

1. Refletir sobre as principais metodologias de avaliação de qualidade aplicáveis aos 

serviços de biblioteca: tendências e inovações; 

2. Conhecer os planos de qualidade das BES em Portugal e em Espanha; 

3. Identificar normas e regulamentos legais nacionais e internacionais aplicáveis à 

certificação da qualidade dos serviços das BES; 

4. Inquirir os bibliotecários das BES em Portugal e Espanha sobre: 

a. as dificuldades na obtenção de um grau de satisfação positivo dos seus 

utilizadores; 

b. as normas e os instrumentos técnicos usados na descrição da informação; 

c. o mapeamento dos processos administrativos já efetuados; 
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d.  o grau de importância que atribuem à gestão da qualidade dos serviços de 

informação dos quais são responsáveis; 

5. Desenvolver um plano para a certificação de qualidade dos serviços de biblioteca do 

Instituto Politécnico de Setúbal. 

 

3. Metodologia 
A recolha de dados incidiu, primeiramente, na análise bibliográfica existente sobre a história 

do conceito de qualidade no mundo, as suas correntes, evolução, modelos, ferramentas e 

aplicabilidade. Aprofundou-se, de seguida, o conhecimento sobre o tema através das normas e 

bibliografia das entidades certificadoras de qualidade em Portugal (IPQ) e Espanha (AENOR). 

As bases de dados SCOPUS e LISA são fontes de informação que nos permitem aceder às 

publicações mais recentes neste campo de pesquisa sobre a qualidade dos serviços, a sua 

avaliação e certificação, das quais estamos a colher exemplos teóricos e práticos da gestão da 

qualidade e da sua aplicação em casos práticos. 

Utilizaremos as metodologias quantitativa, essencialmente, e qualitativa no processo de 

análise documental e informacional das BES de Portugal e Espanha. Nessas organizações, o 

nosso estudo focará os planos de qualidade desenvolvidos e aplicados, bem como um estudo 

exploratório por meio de um questionário, conforme MOREIRA (2004), aplicado aos 

bibliotecários responsáveis pela gestão dos serviços, através do qual pretendemos conhecer o 

grau de envolvimento na qualidade dos mesmos e o seu conhecimento dos processos de 

avaliação e certificação da qualidade. 

Estas metodologias qualitativa e quantitativa, conforme FORTIN (2009), serão utilizadas 

numa perspetiva holística dos campos de observação, que nos permitam construir um campo 

teórico para apoiar as opções que tomaremos para a construção de um plano de certificação dos 

serviços das Bibliotecas do Instituto Politécnico de Setúbal. 

A metodologia de estudo de caso, proposto por Yin (YIN, 2014), é, deste modo, objetivo 

final deste processo de investigação ao construir um plano para a certificação de qualidade dos 

serviços de Biblioteca do Instituto Politécnico de Setúbal. Com esse plano, pretendemos 

contribuir para a qualidade desse serviço, para ficarmos cientes dos serviços prestados e de 

como eles são prestados, além de permitir que sejam um ativo para a instituição em que 

atuamos, para todos os seus utilizadores internos e externos. 
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4. Contributos para a investigação da qualidade na BES 
Ao longo deste trabalho pretendemos construir um conjunto de artigos científicos e publicá-

los, nos quais iremos situar as bases teóricas e práticas aplicáveis à gestão de qualidade dos 

serviços de informação/BES.  

Iremos depois forcar-nos no estudo da situação atual da qualidade desses serviços de 

informação, bem como na identificação dos instrumentos normativos e técnicos usados e nos 

processos administrativos mapeados. 

Ao longo deste processo de investigação, ambicionamos contribuir para a criação de um 

referencial de qualidade das BES, que permita o desenvolvimento da gestão de qualidade destas 

duas realidades, Portugal e Espanha, em estágios tão diferentes de desenvolvimento, no que a 

este campo teórico e prático diz respeito. 
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1. INTRODUÇÃO 

O XII Encontro da RIQUAL, que surge num momento de reflexão sobre o futuro das economias e do 
uso das tecnologias de informação e comunicação, leva-nos a propor uma pesquisa abrangente acerca 
de como o Movimento da qualidade está a responder às transformações e quais as adaptações e 
inovações que tem de fazer. 

Pelo que, os objetivos mais gerais desta comunicação prendem-se com o interesse em contribuir de 
forma organizada para: 1) Contextualizar o movimento da qualidade, através de contributos para 
analisar a sua situação no quadro da envolvente externa global; 2) Aprofundar o conhecimento das 
novas necessidades dos profissionais; 3) Dar contributos para refletir e repensar a missão das 
associações para a qualidade na Europa; 4) Identificar áreas em que são eventualmente necessárias 
adaptações das técnicas, métodos, práticas e abordagens, bem como onde a criação de novas soluções 
se torna útil e necessária; 5) Procurar caminhos de desenvolvimento, agregar vontades e mobilizar 
recursos. 

No XI Encontro anual da RIQUAL, foi apresentada uma primeira versão que teve em perspetiva, não 
de apresentar um trabalho já elaborado, mas apenas lançar o desafio à comunidade da Rede e 
encontrar interessados em participar num ou mais projetos específicos. Esta segunda versão agora 
apresentada no XII Encontro contém alguns refinamentos. As versões seguintes podem (devem) 
integrar os contributos de investigadores e outros profissionais. 

Entre as várias motivações salientam-se: 1) Aproveitar anos de experiência e trabalho na área com 
professores, profissionais, consultores, formadores, auditores e atores sociais com responsabilidades 
a nível nacional e internacional; 2) Tendo em conta a situação conjuntural, que pode alavancar 
transformações a nível europeu, tais como a transformação digital e re-industrialização, pode também 
suscitar uma “Nova” Qualidade nesse quadro de resposta. 

 

2. MÉTODOS 

O projeto de investigação começou por analisar publicações dedicadas ao futuro da qualidade (Saraiva 
et al., 2010; ASQ & APQC, 2016; IPQ, 2019; Pires et al., 2019), no sentido de elencar questões e delinear 
áreas de interesse para a investigação. Seguidamente, pretende-se realizar uma análise SWOT ao 
movimento da qualidade, caracterizando o contexto empresarial e societário, em que o Movimento 
da qualidade tem de trabalhar e dar respostas. 

  

mailto:ramos.pires1@gmail.com
mailto:info@riqual.org
mailto:msaraiva@uevora.pt
mailto:info@riqual.org


Livro das Atas XII Encontro de Investigadores da Qualidade 

FCT NOVA | 24 junho 2022 

 

378 
 

3. RESULTADOS 

Como resultados, foram identificadas algumas implicações para as associações para a qualidade, e 
para o futuro dos profissionais da qualidade, terminando numa proposta de projetos de investigação.  

No âmbito do XII Encontro da RIQUAL, esta proposta será apresentada, no sentido de recolher 
contributos para a realização de uma ou mais publicações de reflexão crítica sobre o movimento da 
qualidade e sobre o associativismo.   

 

4. CONCLUSÕES 

A profunda transformação tecnológica, social e económica cria oportunidades e necessidades de 
desenvolvimento, desempenho e inovação.  

O sistema científico e tecnológico de apoio é uma base segura e estratégica para suportar as atividades 
da qualidade. O Movimento da qualidade não deixará de ser influenciado pelas tecnologias de 
informação e comunicação, bem como as redes nacionais e internacionais. 

O aumento crescente da complexidade da gestão (número e sofisticação dos problemas) obriga a mais 
qualificações e mais meios sofisticados que permitam responder a mais questões, em menos tempo e 
com menos impactos nos custos. 

Na área da investigação interessa sublinhar os resultados nem sempre coerentes e, por vezes, 
contraditórios, para a partir daqui aprofundar as análises e o desenho de novas e/ou renovadas 
abordagens. 

Não está claro se podemos falar de uma estratégia global para a qualidade, que, em termos gerais, os 
atores empresariais estejam a seguir.  Na Europa não conseguimos vislumbrar um futuro razoável ao 
nível das políticas da união, nem podemos encontrar linhas de orientações e recursos disponíveis. 
As preocupações com o futuro do movimento associativo derivam da reconhecida fragilidade das suas 
estruturas internas, que resultam principalmente das grandes transformações técnicas, científicas e 
organizacionais. Existe a oportunidade e a urgência para reposicionar as Associações como agentes 
promotores de inovação e de desenvolvimento sustentado, saindo do limiar das rotinas e da 
sobrevivência difícil. 
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Abstract: 
Technological solutions are lacking to accurately calibrate low and ultra-low flow 

infusion devices, particularly important in clinical environments to reduce errors in 

precision drug delivery. In an effort to develop calibration methods to enforce accurate 

and traceable measurements of ultra-low flow rates, a microfluidic on-chip 

electroosmotic pump was designed and microfabricated at INESC Microsistemas e 

Nanotecnologias in partnership with IPQ under MeDD II project. 

The work entails the characterisation of targeted flow rates for the microfluidic pump, 

defined to be within 5-100 nL/min. For this, IPQ in collaboration with the Machine 

Design Group of the NOVA School of Science and Technology, used two calibration 

methods: 1) gravimetric method and 2) front-track method. 

The gravimetric method, a primary method used in National Metrology Institutes (NMI) 

for measuring and calibrating flow rates, consists on measuring the mass of liquid 

delivered over time. The front track method relies on tracking the position of the meniscus 

of the liquid-air interface in a capillary tube over time.  
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The Volume and Flow Laboratory (LVC) at IPQ is progressing in improving the setup 

and uncertainty calculations of the gravimetric method and in developing the front track 

method, in an attempt to enable accurate and traceable measurements of ultra-low flow 

rates.  

The results are expected to bring further insight on flow calibration methodologies and 

enhance metrological assessment of medical devices. 

 

18HLT08 MeDD II - Metrology for Drug Delivery project (https://drugmetrology.com), 

is coordinated by IPQ and funded under the EURAMET EMPIR program of the European 

Commission. 

 

Keywords: Nanoflow measurement; Microfluidic pump; Gravimetric method; 

Front track method. 

 
 

Nota: Artigo não disponível/Paper not available 
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Resumo: 
Recorrendo a técnicas de análise bibliométrica, este trabalho tem como propósito 

conhecer a investigação portuguesa em Gestão da Qualidade a partir da produção 

indexada nas bases de dados SCOPUS e Web of Science, escolhidas por serem 

aquelas que servem de referência à avaliação da produção científica nacional. Não 

havendo outros estudos que se debrucem sobre esta realidade, foram considerados 

todos os trabalhos publicados até ao ano de 2021, com o propósito de obter uma 

caraterização o mais clara e ampla possível. 

Os resultados preliminares apontam para um crescimento da presença de trabalhos 

de investigadores nacionais nas bases de dados analisadas, em particular após 2000, 

sendo os artigos em revistas científicas a tipologia mais comum. 

As áreas da Gestão, da Engenharia Industrial e das Ciências do Ambiente são as 

mais representadas. Mas outras, como a Informática, a Educação e a Saúde, 

denotam também um aumento, o que aponta para uma diversificação do âmbito da 

investigação. 

No tocante às instituições de afiliação, a grande maioria dos investigadores provém 

das Universidades do Minho, de Aveiro, do Porto, de Coimbra e de Lisboa, o que 

resultará não apenas da sua dimensão, mas também do facto de acolherem ciclos de 

estudo na área, nomeadamente ao nível da Pós-Graduação, o que potenciará um 

incremento da publicação. No que concerne às coautorias, o Reino Unido, a 

Espanha, o Brasil e os Países Baixos são os países com maior representação, mas a 

distribuição poderá alterar-se se tivermos em mente tópicos específicos. 

Pretende-se igualmente aferir quais os títulos mais usados ou a produção associada 

a projetos de investigação financiada, entre outras dimensões ainda em análise. 

 

Palavras-chave: gestão da qualidade; produção científica; SCOPUS; Web of 

Science; Portugal 
 

Nota: Artigo não disponível/Paper not available 
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1. INTRODUÇÃO 

A conceção de produtos e serviços é uma área complexa de trabalho, nomeadamente pelas interações 
entre equipas, tecnologias e áreas de conhecimento. O ciclo da qualidade e da inovação e 
desenvolvimento de novos produtos mostra que as primeiras fases (identificação de necessidades e 
expetativas, expressão funcional das mesmas e design) determinam o custo do ciclo de vida. As 
melhores soluções para a sustentabilidade (ambiental, económica e social) são também encontradas 
na fase de design/conceção. 

Ao longo do tempo têm sido desenvolvidas técnicas e metodologias para ajudar a conceção de que 
são exemplos: Gestão do Valor, QFD, FMEA, KANSEI, Teoria Axiomática (Suh, 1993; 2001). Nestas, o 
cliente não tinha que dar nada em troca para além da quantia monetária, embora sendo desejado o 
seu envolvimento no design. 

A era digital vem trazer alterações significativas. Do lado positivo, são exemplos o acesso a informação 
e a funcionalidades diretamente úteis aos clientes/consumidores/cidadãos.  Do lado negativo, temos 
o uso de dados pessoais para fins de publicidade dirigida de bens e serviços, usando técnicas mais ou 
menos agressivas de marketing, por vezes tentando condicionar os comportamentos. 

Contudo, outro fenómeno ocorre frequentemente, talvez induzido por deficiente entendimento das 
relações desejadas entre fornecedores e clientes: as plataformas de serviços (ou melhor de 
autosserviços), são desenhadas, com frequência, para beneficiar o fornecedor, prejudicando o cliente 
(ex.: exigindo deste meios informáticos). 

Neste artigo, questionamos as práticas de conceção na era digital, incluindo princípios, valores, 
conceitos nefastos, e utilidade de reforçar as componentes éticas.  

PALAVRAS-CHAVE: Design; Digital; Ética; Qualidade. 
 

 
2. MÉTODOS 

Esta comunicação teve duas origens e várias motivações. Por um lado, a leitura recente do livro “A Era 
do Capitalismo de Vigilância” (Zuboff, 2020) e, por outro lado, os trabalhos anteriores do primeiro 
autor, aquando das provas públicas para Professor Coordenador, e que vieram a dar origem ao livro 
“Inovação e desenvolvimento de novos produtos” (Pires, 1999), e posteriormente uma derivação 
deste tema para a Conceção das organizações (Pires, 2005).  

Uma parte da comunicação constitui recensão parcial do livro referido. 
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As nossas preocupações acentuaram-se com a digitalização crescente da economia, a concentração de 
poder em grandes empresas tecnológicas e a deterioração das relações cliente-fornecedor, 
questionando princípios, processos, produtos e organizações, no que sempre foi o foco da gestão da 
qualidade: Satisfação das necessidades e expetativas. 

O artigo foi construído com pesquisa bibliográfica centrada em análise crítica sobre o uso dos serviços 
de base digital, principalmente os que caracterizam a situação e aqueles outros que apontam para 
eventuais soluções. Adicionalmente, também pretendeu-se procurar evidências destas preocupações 
na imprensa de divulgação. 

 

3. RESULTADOS 

Os cientistas de dados realizam consistente e continuamente milhares de experiências. A 
experimentação pode ser automatizada, trazendo vantagens significativas, o que pode conduzir a 
avanços relevantes para a ciência. Contudo, as implicações negativas são também muitas. As 
mensagens online influenciam a experiência das emoções, podendo afetar diversos comportamentos 
offline. 

As empresas que desenham produtos para a internet ambicionam também a causalidade (embora seja 
mais difícil estabelecer relações de causa a efeito do que encontrar correlações e/ou padrões de 
comportamento), porque o estabelecimento de relações de causa a efeito permite aumentar a 
precisão das previsões. A modificação do comportamento é um mecanismo de crescimento de 
resultados garantidos.  

Várias questões éticas são colocadas: Os investigadores académicos devem prescindir de princípios 
comuns e ética de investigação (ex.: consentimento informado, autoexclusão) para aceder a dados e 
realizar experiências para as empresas que visam condicionar comportamentos via internet? Os 
profissionais envolvidos no design de produtos e serviços de base digital podem assumir códigos de 
ética? 

As técnicas de apoio ao design de novos produtos e serviços precisam de ser adaptadas para responder 
a questões de ética, e principalmente as que visam condicionar os comportamentos para efeitos de 
lucro. 

 

4. CONCLUSÕES 

O artigo levanta conceptualmente questões éticas sobre produtos e serviços desenhados para os 
meios digitais, em particular as que os profissionais da qualidade podem enfrentar se estiverem a gerir 
sistemas de gestão da qualidade. Embora não se apresentem soluções nem propostas definitivas, 
tivemos em mente identificar alguns pontos de partidas. Os eventuais contributos para técnicas e 
metodologias terão de ser procurados na multidisciplinaridade, envolvendo, por exemplo, 
investigadores das áreas da psicologia, gestão e informática. Fica o desafio.  

Adicionalmente, fica também a proposta de no âmbito da RIQUAL – Rede de Investigadores da 
Qualidade, se criarem projetos de investigação que se debrucem sobre as questões levantadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Qualidade em produtos e serviços desperta interesse a investigadores e profissionais há décadas. 
Hoje, a Gestão da Qualidade consubstancia-se em conceitos e práticas mundialmente reconhecidos 
como sendo capazes de tornar as organizações mais competitivas e sustentáveis. Estes conceitos e 
práticas são oriundos de áreas do conhecimento diversas, que têm vindo a criar sinergias para o 
desenvolvimento de um campo de investigação multi e interdisciplinar no qual se cruzam diferentes 
olhares sobre a realidade organizacional. 
Como afirma Witter (1997, citado por Viana, 2016) os estudos temáticos sobre um determinado 
domínio do conhecimento são um "referencial sobre o que vem sendo efetivado em termos de 
produção científica", permitindo recolher evidências sobre a evolução das múltiplas áreas do saber e 
caracterizar as lacunas existentes, conduzindo ao desenvolvimento de novas investigações para suprir 
problemas e/ou deficiências e ao fortalecimento do campo de estudos (KAMBLE, S.S., GUNASEKARAN, 
A., & GAWANKAR, S.A., 2018; TRANFIELD,D., DENYER, D., & SMART, P.,2003). 

Neste sentido, considera-se que a análise de teses e dissertações em Gestão da Qualidade é relevante 
e oportuna, desde logo porque permite compreender a amplitude deste campo do conhecimento e as 
suas tendências de pesquisa detetando-se possíveis “modismos” da ciência que evidenciam ou não 
determinados temas e/ou conceitos. Outra razão, será mais voltada para os Gestores da Qualidade, 
na medida em que lhes permite identificar novas abordagens e âmbitos de aplicação que possam 
utilizar nas suas práticas profissionais e, adicionalmente, (re)definir os seus percursos apostando em 
formação qualificada capaz de os preparar para os desafios que a área abarca. Acresce, ainda, referir-
se que os resultados destas análises poderão contribuir para futuros investimentos e/ou produções 
científicas. 

Conhecer a diversidade associada ao cenário descrito é o mote para o trabalho que aqui se apresenta, 
o qual se insere num estudo em curso, realizado no âmbito do Mestrado em Gestão da Qualidade Total 
da ESTGA-UA, e que tem como objetivo principal caracterizar a investigação nacional sobre a temática 
da Gestão da Qualidade, a partir da análise das teses e dissertações apresentadas a Instituições de 
Ensino Superior (IES) portuguesas, realizadas entre 2015 e 2020 e disponíveis no RCAAP. 
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2. METODOLOGIA 
O universo de estudo é composto por dissertações de mestrado e teses de doutoramento em Gestão 
da Qualidade, defendidas em Portugal entre o ano de 2015 e dezembro de 2020, disponíveis no RCAAP 
– Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (https://www.rcaap.pt/).  
Foram identificados 565 trabalhos que envolvem a Qualidade como tema principal, tendo a seleção 
sido feita através da leitura do abstract, com o intuito de verificar a pertinência do conteúdo, 
excluindo-se todos aqueles que abordam o termo qualidade em outros contextos (ex.: qualidade de 
vida, qualidade do som, qualidade do sono).  
Definido o universo, identificaram-se nas teses/dissertações elementos como o ano de publicação, 
título, autor, resumo e palavras-chave, orientador(es), instituição e/ou departamento e curso, 
conduzindo à criação de vários subgrupos que são apresentados na Figura 1, os quais constituem as 
categorias de análise a considerar. 

 

 

Figura 22 – Elaborado pelo autor 

 

Os dados recolhidos foram trabalhados aplicando uma abordagem mista, quantitativa e qualitativa, 
tendo como base duas técnicas: a bibliométrica e a de conteúdo.  

Uma das maiores limitações do estudo em curso prende-se com o facto de poder haver trabalhos 
relevantes fora do banco de dados utilizado. Contudo, sendo esta uma primeira análise dos trabalhos 
académicos nacionais sobre Qualidade a sua relevância suprime, em parte, esta limitação e os 
trabalhos agora não identificados poderão ser objeto de investigações futuras. 
 
3. RESULTADOS 
Tratando-se de um estudo em curso, os resultados aqui apresentados constituem uma análise 
preliminar. 
De entre os trabalho analisados, regista-se um alto número de projetos e estágios, o que indicia que 
os estudos desenvolvidos na área da Gestão da Qualidade têm um forte pendor de investigação 
aplicada. Os contextos industriais são predominantes, havendo contudo uma certa tendência para o 
crescimento de trabalhos voltados à qualidade em serviços. 

Entre os tópicos mais trabalhados estão os Ambiente, a Segurança e Saúde e a Integração de Sistemas, 
o que se explicará, em parte, pelo caráter aplicado das investigações desenvolvidas, como foi já 
referido.  

https://www.rcaap.pt/
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A larga maioria dos trabalhos compulsados corresponde a estudos de 2.º Ciclo – Mestrado, das áreas 
da Gestão e Engenharia. Entre estes destacam-se: Mestrado em Gestão Integrada da Qualidade 
Ambiente e Segurança; ESTG - Escola Superior de Tecnologia e Gestão; Instituto Politécnico do Porto. 
Mestrado em Gestão e Estratégia Industrial; ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão; 
Universidade de Lisboa. Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial; DEGEIT - Departamento de 
Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo; Universidade de Aveiro. 

Observa-se também, que um número considerável de trabalhos – aproximadamente 18% – se 
encontra com acesso restrito ou embargado. Considerando que muita da investigação é desenvolvida 
em contexto empresarial tal pode decorrer da existência de segredos industriais ou informações 
sensíveis que as organizações não querem ver publicados ou até por questões de proteção de imagem. 
Contudo, a aferição desta realidade terá de passar por uma outra abordagem que não caberá no 
presente estudo. 

 
4. CONCLUSÕES 
A partir da análise dos trabalhos académicos realizados em Portugal, obtém-se um primeiro olhar sobre 

a investigação em Gestão da Qualidade no nosso país. Os resultados prelimitares apontam, para um 
campo onde a investigação é marcadamente aplicada, ao nível de Mestrado, predominando as áreas 
da Gestão e Engenharia. 
Havendo, ainda, análises por concluir, outros dados emergirão, os quais nos ajudarão a completar e 

enriquecer o retrato em construção. 
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RESUMO 

Esta comunicação pretende dar conta do percurso iniciado pelo Observatório da Qualidade cujo 
projeto concetual foi divulgado no XI Encontro de Investigadores da Qualidade.  

A criação do Observatório da Qualidade surgiu do interesse da RIQUAL - Rede de Investigadores da 
Qualidade de estudar a evolução das práticas da qualidade nas organizações em Portugal, bem como 
a produção científica nacional e internacional, fortalecendo e disseminando todas as práticas da 
qualidade para que possa favorecer a inovação e crescimento dessa área. 

No sentido de percorrer este caminho, foi constituída a equipa do observatório, elaborado o site para 
albergar toda a informação do observatório (https://observatorio.riqual.org/) e foram elaborados 
questionários tendo em vista a recolha de dados relativos às empresas portuguesas. Foram, também, 
iniciados os projetos que se encontram a decorrer no momento: i) o mapeamento das teses e 
dissertações concluídas, em Portugal, tendo como tema a Qualidade; ii) inventariação e caraterização 
produção científica nacional indexada em bases de dados de referência; iii) lançamento de um 
inquérito por questionário “Gestão para a Qualidade (Ges4Qual)” com o objetivo de recolher dados 
sobre a Gestão da Qualidade nas empresas portuguesas.  

Estão previstas, também, outras iniciativas que fortalecerão a adoção de práticas de ciência aberta na 
área da Qualidade, permitindo, desta forma, a passagem do conhecimento científico quer para a 
comunidade científica quer para a sociedade e organizações. 
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