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ISO 9001 Scoreboard

om esta métrica, e numa primei-
ra fase, pretende-se categori-
zar e ordenar os diferentes paí-
ses tendo em conta a sua evolu-
ção em termos de certificação de 
sistemas de gestão da qualidade 

(taxas de crescimento) nos últimos anos. 
Numa perspectiva futura, e como resulta-
do de um projecto que está a ser conduzi-
do pelos autores, pretende-se disponibili-
zar um instrumento que permita efectuar 
diferentes análises comparativas em ter-
mos de práticas e abordagens à Qualida-
de adoptadas por cada um dos países da 
União Europeia (UE), permitindo uma ava-

liação dinâmica dos níveis de “macroqua-
lidade” pelos mesmos alcançados.

ISO 9001 European Scoreboard 

De acordo com os dados publicados no último 
ISO Survey (ISO, 2011), o número de certifica-
dos ISO 9001 emitidos no continente europeu 
representa 48% do número de certificados emi-
tidos a nível mundial. Analisando com mais de-
talhe a realidade da União Europeia (Figura 1),  
em geral, o número médio de certificados 
ISO 9001 emitidos por 1000 habitantes (ISO 
9001pc) tem sido superior, comparando uma 
UE a 15 países e uma UE a 27 países. Contu-

do, pode verificar-se, pela análise da Figura 1, 
que o gap entre as duas realidades tem vin-
do a diminuir, sendo praticamente inexisten-
te nos últimos anos. Um aspecto importante 
a ter em conta nesta análise é o ano em que 
ocorreu o primeiro alargamento da UE a Les-
te (2004), tendo este factor funcionado como 
catalisador do número de organizações cer-
tificadas segundo a norma ISO 9001 na Eu-
ropa. O número de certificados ISO 9001 por 
1000 habitantes, considerando uma UE a 15 
países, tem vindo a estabilizar nos últimos 
anos, enquanto que o mesmo indicador, mas 
analisado numa óptica de uma UE a 27 paí-
ses, tem vindo a aumentar, o que nos leva a 
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UMA PRIMEIRA 
ABORDAGEM PARA MEDIR 
A “MACROQUALIDADE”

A norma ISO 9001 é, a nível mundial, o 
referencial mais usado na implementa-
ção de sistemas de gestão da qualida-
de, sendo prova disso os números que 
vão sendo anualmente publicados nos 
diferentes ISO Surveys. Nesse sentido, 
assume cada vez mais importância o 
estudo e análise da difusão e evolução 
do número de organizações certificadas 
segundo este referencial. Tendo em con-
ta os números publicados no último ISO 
Survey (ISO, 2011), em Dezembro de 2010 
existiam, mundialmente, 1.109.905 cer-
tificados ISO 9001 emitidos, sendo que a 
China liderava o ranking absoluto com 
297.037 certificados. Em linha de conta 
com as nossas publicações e projectos 
de investigação passados, com este arti-
go pretende-se lançar a primeira abor-
dagem ao desenvolvimento de uma mé-
trica que permita avaliar a “macroqua-
lidade” de um país, de uma região ou de 
qualquer outra área geográfica.

Figura 1
Evolução da certificação segundo a norma ISO 9001 na UE
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concluir que o aumento do número de orga-
nizações certificadas segundo a norma ISO 
9001 no continente europeu se deve, essen-
cialmente, ao novos países aderentes.
Como referido anteriormente, com este arti-
go pretende-se disponibilizar uma primeira 
abordagem ao que será o European Quality 
Scoreboard, o qual designamos por E9S – ISO 
9001 European Scoreboard. Este indicador é 
calculado da seguinte forma:

a variação do número de certificados emiti-
dos nos anos i-3, i-2 e i-1, no referencial x, no 
país ou região z.
No modelo aqui proposto foram atribuídos pe-
sos às variações anuais dos certificados emi-
tidos, reflectindo assim que cada ano assume 
uma importância diferente na determinação 
do indicador E9S. Os anos mais recentes as-
sumem um peso maior no cálculo.
Na Tabela 1 são apresentados os valores do E9S 
calculados com base na evolução do número de 
certificados emitidos nos países da União Euro-

peia nos últimos três anos (2007-08, 2008-09, 
2009-10). Como é possível visualizar, sobressa-
em os seguintes três grupos de países:
›  Países com um valor negativo do indicador, 

sendo reflexo da diminuição do número de 
certificados ISO 9001 emitidos nestes paí-
ses nos últimos anos.

›  Países com um valor positivo do indicador, 
mas situado abaixo dos 10%. Este grupo 
de países é composto, na sua maioria, pe-
los países que constituem a UE a 15. Nes-
tes países, neste momento, dois cenários 
relativamente à certificação segundo a nor-
ma ISO 9001 estão a ter lugar: por um lado, 
a estabilização do número de organizações 
certificadas ou, por outro, um ligeiro aumen-
to desse mesmo número.

›  O terceiro grupo de países é composto por 
países que apresentam, neste momento, uma 
dinâmica de crescimento significativa, países 
com valores do indicador E9S superiores a 
10%. Pela análise da Tabela 1 pode verificar-se 
que este grupo de países é composto, na sua 
maioria, por países do Leste europeu.

Outro aspecto a destacar é que 26% dos paí-
ses da UE apresentam valores do E9S negati-
vos, 40% apresentam valores positivos, mas 

inferiores a 10%, e 33% dos países eviden-
ciam, actualmente, uma clara dinâmica de cres-
cimento, no que à certificação de sistemas de 
gestão da qualidade diz respeito.
Na Figura 2 evidencia-se a relação entre o in-
dicador ISO 9001pc (Saraiva e Duarte, 2003; 
Sampaio et al., 2009a, 2009b) e o indicador E9S 
para cada um dos países da União Europeia. 
Tendo por base uma primeira análise, pode-
mos concluir que a maioria dos países apre-
senta valores numa base per capita inferiores 
a 1,00 e valores de E9S inferiores a 20%. 
Analisando com mais detalhe, verifica-se 
que:
›  A Itália apresenta o maior valor de número 

de certificados ISO 9001 por 1000 habitan-
tes (2,30), mas um E9S inferior a 10%.

›  A República Checa apresenta um valor de ISO 
9001pc de 1,54 acompanhado por um E9S de 
19%, enquanto que a Letónia apresenta um 
maior valor do indicador E9S (29%), acompa-
nhado de um número reduzido de certificados 
ISO 9001 por 1000 habitantes (0,36).

›  A Espanha, apesar de apresentar um va-
lor elevado do indicador ISO 9001pc (1,30), 
apresenta um índice de crescimento (E9S) 
negativo de 2,7%.

Figura 1
Evolução da certificação segundo a norma ISO 9001 na UE
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Conclusões

O trabalho apresentado neste artigo é uma 
primeira abordagem no processo de de-
senvolvimento de um indicador que pre-
tendemos que venha a contribuir para ca-
racterizar a difusão da implementação de 
sistemas de gestão da qualidade segundo 
a norma ISO 9001 e, numa fase posterior, 
a própria adopção e difusão de práticas e 
abordagens à Qualidade. 
Com o trabalho desenvolvido foi possível 
identificar diferentes perfis de países, ten-
do em conta os respectivos valores do indi-
cador E9S – países nos quais a implementa-
ção de sistemas de gestão está a diminuir, 
países onde a mesma está a estabilizar e 
países onde a implementação e certificação 
segundo a norma ISO 9001 está numa clara 
fase de crescimento.
Como referido, pretendemos que esta seja 
a primeira abordagem ao desenvolvimento 
do European Quality Scoreboard, o qual será 

um instrumento que vai permitir efectuar 
um conjunto de análises comparativas re-
lativamente à adopção de práticas e abor-
dagens de Gestão da Qualidade nos diferen-
tes países da União Europeia, fomentando 
uma avaliação dinâmica dos seus respecti-
vos níveis de “macroqualidade”. n
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Figura 2
ISO 9001pc versus E9S

PAÍS E9S (%)
Luxemburgo -23.2
Holanda -12.8
Bélgica -8.4
Grécia -8.4
Eslovénia -3.0
Hungria -2.8
Espanha -2.7
Suécia 3.6
Finlândia 3.8
Portugal 4.3
Alemanha 4.3
Dinamarca 4.8
Irlanda 6.2
Estónia 6.3
Polónia 6.6
Itália 6.9
Reino Unido 7.6
Chipre 9.5
Eslováquia 10.5
Áustria 10.7
Bulgária 11.5
Malta 12.5
França 14.2
Lituânia 15.4
Roménia 17.7
Rep. Checa 18.9
Letónia 28.9

Tabela 1
Valores do E9S na UE a 27
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