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“… será o século vinte e um a ficar na história como o século da 

qualidade. Ficará progressivamente mais claro que o sentido mais global 

do desenvolvimento sustentável será o da sociedade da qualidade de vida. 

Precisamos de melhores produtos, produzidos/fornecidos por melhores 

organizações, compostas de melhores pessoas, empenhadas em 

processos de melhoria” (Pires, 2008:18). 
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RESUMO 

Certificação ISO 9001 e Gestão de Recursos Humanos: Precedentes e Consequentes.  

Estudo de Caso das Unidades de Serviços Certificadas da Universidade do Minho. 

Este estudo teve como objetivo aferir as motivações que estiveram na origem da decisão de avançar para um 

processo de certificação ao abrigo da Norma ISO 9001:2008, as mudanças organizacionais daí decorrentes e 

as implicações sobre a Gestão de Recursos Humanos, bem como as consequências sobre a satisfação no 

trabalho. Para o efeito, adotou-se metodologia de investigação de estudo de caso – as Unidades de Serviços 

Certificadas da Universidade do Minho –, recorrendo-se aos métodos de recolha de dados de pesquisa 

documental, entrevista e inquérito por questionário. Os dados recolhidos foram analisados com o recurso à 

técnica de análise de conteúdo e ao programa IBM SPSS Statistics 22.0 para Windows. Em termos amostrais, 

as entrevistas foram realizadas a chefias de topo e intermédias de cada Serviços, num total de 6. O inquérito 

por questionário foi aplicado à população dos Serviços, tendo sido recolhidos e validados 248 questionários. 

Os resultados obtidos corroboram as principais conclusões de estudos empíricos anteriores no que se refere 

às motivações organizacionais para a implementação da ISO 9001:2008 e respetiva certificação, assim como 

às mudanças organizações daí decorrentes, podendo estas ser agrupadas em motivações/mudanças 

internas, relacionadas com a gestão e funcionamento dos Serviços e a qualidade dos serviços prestados, e 

motivações/mudanças externas, respeitantes à promoção da imagem dos Serviços e à satisfação dos 

clientes. Em termos de implicações da implementação e certificação ISO 9001 sobre a Gestão de Recursos 

Humanos, identificaram-se alterações nas práticas de planeamento do trabalho, análise e descrição de 

funções, acolhimento e integração, formação e avaliação de desempenho, tendo já sido postuladas noutros 

estudos alterações nalgumas dessas práticas. No que se refere às implicações sobre o trabalho dos RH, os 

dados mostram que estas passam, genericamente, pela maior eficiência e eficácia individual no desempenho 

das funções, maior orientação para a qualidade, maior controlo, maiores níveis de motivação e 

responsabilização e maior carga de trabalho, conclusões alinhadas, também, com outros trabalhos empíricos. 

Quanto a consequências globais do processo de implementação e certificação ISO 9001, os dados recolhidos 

traduzem a existência de consequências sobre a execução do trabalho, a preocupação individual com a 

qualidade do serviço prestado, os procedimentos internos/organização do trabalho, a preocupação 

organizacional com a qualidade do serviço prestado, a imagem externa dos Serviços e a burocracia na 

realização do trabalho. No que concerne às implicações da certificação ISO 9001:2008 sobre a satisfação no 

trabalho, foram recolhidos índices globalmente positivos. 

Palavras-chave: Qualidade; Gestão da Qualidade; Norma ISO 9001:2008; Certificação; Gestão de Recursos 

Humanos; Recursos Humanos; Satisfação no Trabalho. 
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ABSTRACT 

ISO 9001 Certification and Human Resources Management: Precedents and Consequents. 

Case Study of Certified Services Units of the University of Minho. 

This study had as an objective to assess the motivation which was at the origin of the decision to move to a 

process of certification under the ISO 9001:2008, organizational changes arising therefrom and the 

implications on the Human Resources Management, as well as the consequences on the work satisfaction. 

For this purpose, the methodology adopted was the investigation of the case study - the Certified Services 

Units from the University of Minho - by adopting the methods of data collection of documental research, 

interviews and questionnaire. The collected data were analysed with the use of the content analysis technique 

and the IBM program SPSS statistics 22.0 for Windows. In accordance with the sampling stations, the 

interviews were performed with the heads from top and intermediate of each Services, in a total of 6. The 

questionnaire was applied to the population of Services, having been collected and validated 248 

questionnaires. The results corroborate the main conclusions of previous empirical studies in relation to 

organizational motivations for the implementation of ISO 9001:2008 and respective certification, as well as to 

changes resulting organizations, these may be grouped into motivations/internal changes, related to the 

management and operation of services as well as the quality of services rendered, and motivations/external 

changes, relating to the promotion of the image of the services and the satisfaction of customers. In terms of 

the implications of the implementation and certification ISO 9001 on the Human Resources Management, we 

identified changes in the practices of the planning of the work, analysis and description of functions, reception 

and integration, training and assessment of performance, having already been postulated in other studies 

amendments to some of these practices. Regarding the implications on the work of Human Resources, the 

data show that these are expressed, generically, by greater efficiency and effectiveness in the individual 

performance of the functions, greater guidance for the quality, greater control, increased levels of motivation 

and accountability and greater workload; in conclusion, also with other empirical work. As for the global 

consequences of the implementation process and ISO 9001 certification, the collected data reflect the 

existence of consequences on the execution of the work, as well as the individual concern with the quality of 

the service provided and the internal procedures/work organization, the organizational concern with the 

quality of the service provided and the external image of the services and the bureaucracy in the completion of 

the work. With regard to the implications of the certification ISO 9001:2008 about the work satisfaction, 

overall positive indices were collected. 

Key-words: Quality; Quality Management; ISO 9001:2008; Certification; Human Resources Management; 

Human Resources; Work Satisfaction.  
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INTRODUÇÃO 

A qualidade, para além de estar no discurso quotidiano de agentes políticos e económicos, de gestores e 

trabalhadores, de clientes e consumidores, ocupa, nos nossos dias, o mais importante lugar nas prioridades 

da gestão, sendo o mais importante fator das políticas e mudanças organizacionais (Neves, Costa e Pinto, 

2009). De facto, a qualidade tem vindo a assumir uma condição mais significante da sua importância: já não 

se discute, pois sem ela as organizações não sobrevivem; é inquestionável, ainda que a sua obtenção possa 

comportar custos (Pires, 2008).  

Neste contexto, a Norma ISO1 9001:2008 estabelece requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade 

(SGQ) que responda eficazmente às expetativas dos clientes através dos pressupostos da melhoria contínua e 

da garantia da conformidade relativamente às exigências do cliente e da regulamentação aplicável. 

O SGQ representará um sistema de gestão destinado a dirigir e controlar uma organização no que respeita à 

qualidade, devendo esta, por sua vez, ser entendida como o grau de satisfação de requisitos dado por um 

conjunto de características intrínsecas (NP EN ISO 9000:2005).  

A obtenção da certificação do SGQ implementado em conformidade com a Norma ISO 9001:2008 significa 

que uma terceira parte dá uma garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está em 

conformidade com os requisitos especificados (NP EN ISO 45020:2001). 

Na atualidade, um número crescente de organizações tem procurado obter a certificação ISO 9001 do seu 

SGQ a fim de garantir a qualidade dos seus produtos e/ou serviços.  

De acordo com os dados recolhidos no ISO Survey of Management System Standard Certifications , a 31 de 

dezembro de 2012 existiam 1.096.987 organizações certificadas de acordo com a ISO 9001, distribuídas por 

184 países (ISO, 2012). Em 31 de dezembro de 2013, número de organizações com certificação ISO 9001 

ascendeu a 1.129.446 (aumento de 3%), distribuídas por 187 países (ISO, 2013). Já a 31 de dezembro de 

2014, contabilizavam-se 1.138.155 (aumento de 1%) organizações com certificação ISO 9001, distribuídas 

por 188 países (ISO, 2014).  

Segundo Sampaio e Saraiva (2011), à semelhança do que acontece no resto do mundo, em Portugal a 

implementação de SGQ segundo a Norma ISO 9001 é, de longe, a mais importante para as organizações. 

Nos mesmos ISO Survey, em Portugal foram contabilizadas 6.650 organizações certificadas em conformidade 

                                                           
1 ISO: do grego “ISOS” 
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com a ISO 9001 em 2012 (ISO, 2012), 7.041 (acréscimo de 6%) em 2013 (ISO, 2013) e 8.006 (acréscimo 

de 14%) em 2014 (ISO, 2014). 

Destarte, fornecer produtos ou serviços com qualidade e, portanto, capazes de satisfazer as necessidades dos 

clientes, é tido, por estes dias, como uma função intrínseca a qualquer organização. A qualidade apresenta-se 

como razão de ser das organizações, resultando daqui a constituição da garantia da qualidade como um 

subsistema da gestão e o surgimento da gestão associada à qualidade (Pires, 2008). 

Face ao exposto, assume-se de todo relevante o estudo da relação entre a Gestão de Recursos Humanos 

(GRH) e um fenómeno desta dimensão. A par dessa relevância está o interesse da investigadora pelo tema, 

resultante das tarefas profissionais que tem vindo a desempenhar. 

Nesse sentido, e apesar de não ser possível explorar a totalidade das variáveis que certamente a dissecação 

exaustiva do assunto proporcionaria, a problemática de estudo consistiu em procurar aferir as motivações da 

opção pela implementação e certificação ISO 9001:2008, as mudanças organizacionais daí decorrentes e as 

implicações sobre a GRH, bem como procurar determinar eventuais consequências do processo de 

certificação sobre a satisfação no trabalho. Propõe-se, portanto, a confrontação de práticas de gestão da 

qualidade (GQ) e de GRH no caminho percorrido (precedentes) desde a decisão de implementação do 

sistema até à certificação e no caminho a percorrer (consequentes) na manutenção da certificação em prol 

melhoria contínua. 

A consecução da investigação tomou a forma de estudo de caso, tendo sido selecionadas para o efeito as 

Unidades de Serviços certificadas da Universidade do Minho – Serviços Académicos, Serviços de Ação Social 

e Serviços de Documentação. A justificação para a escolha desta organização prende-se igualmente com o 

interesse da investigadora em virtude de atualmente exercer funções num desses Serviços. 

Como será descrito mais à frente, de entre os princípios de GQ que estiveram na origem da Norma ISO 9001 

sobressai a importância colocada nos Recursos Humanos e no seu envolvimento. Em consonância, um dos 

requisitos estabelecidos na ISO 9001:2008, cláusula 6., é a gestão de recursos, sendo concretizada a alusão 

aos recursos humanos na subcláusula 6.2., em termos de escolaridade, formação, saber-fazer e experiência 

apropriados. 

Seria, no entanto, redutor concluir que nesta Norma a relevância imputada aos recursos humanos (RH) 

apenas está presente na subcláusula 6.2. Na verdade, percorre, de forma mais ou menos visível, a quase 

totalidade dos requisitos da ISO 9001, como se poderá comprovar na explicação desta que consta adiante, 

facto que não causará estranheza dado tratar-se de requisitos para um sistema de gestão. Por esse motivo, 
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depreende-se, desde logo, que haverá consequências na adoção dos requisitos desta Norma sobre os RH e a 

GRH de qualquer organização. 

A pesquisa e revisão de literatura realizadas permitiram apurar que existe um considerável número de 

trabalhos sobre a GQ, os SGQ, a série de Normas ISO 9000 e a Norma ISO 9001 que vão abordando a 

questão dos RH, mas sempre em sentido lato, ou seja, passando, exclusivamente, pelo que normativamente 

está estabelecido ou pelo que de comum existe entre os normativos e as perspetivas teóricas de GRH. 

Estudos concretos sobre a combinação certificação ISO 9001:2008 e RH (ou GRH) são, ainda, bastante 

escassos. Aliás, conforme defendido por Sampaio e Saraiva (2011), apesar da certificação de SGQ em 

conformidade com a Norma ISO 9001:2008 ser uma das abordagens mais usadas pelas organizações em 

termos mundiais, poucos são os investigadores que dedicam a sua atenção à modelação deste fenómeno. 

Assim, o presente estudo pretende figurar um contributo para o estudo do fenómeno ISO 9001, no caso, em 

associação com as questões da GRH, apresentado a estruturação descrita de seguida. 

O Capítulo 1 expõe a revisão da literatura sobre o atual corpo de conhecimentos relacionados com a 

problemática proposta, encontrando-se dividido em três pontos. O ponto 1 refere-se ao tema da Qualidade e 

Gestão da Qualidade, onde é focado o conceito de qualidade, a gestão da qualidade, a série de Normas ISO 

9000 e, finalmente, a Norma ISO 9001:2008. O ponto 2 debruça-se sobre a Gestão de Recursos Humanos, 

suas práticas e políticas relevantes para o estudo. O ponto 3 dedica-se à relação entre a Gestão da Qualidade 

e a Gestão de Recursos Humanos. 

No Capítulo 2 é caracterizada a organização em estudo, concretamente as Unidades de Serviços certificadas 

da Universidade do Minho – Serviços Académicos, Serviços de Ação Social e Serviços de Documentação.  

O Capítulo 3 aborda a metodologia de investigação, apresentando os objetivos do estudo, métodos e técnicas 

de recolha de dados utilizados e a caracterização da amostra. 

No Capítulo 4 são apresentados e discutidos os resultados obtidos com a investigação realizada. 

Por último, no Capítulo 5 são descritas as principais conclusões, limitações e contribuições do estudo, bem 

como recomendações para investigações futuras. 
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CAPÍTULO 1 – REVISÃO DA LITERATURA 

Para o estudo da problemática proposta emerge, desde logo, como literatura relevante o conceito de 

Qualidade e de GQ, o enquadramento da série de Normas ISO 9000 e a Norma ISO 9001:2008, a GRH, 

práticas e políticas de GRH e, por fim, a relação GQ e GRH. 

Deste modo, este capítulo será composto por três grandes secções onde serão analisadas as questões 

relativas a estes temas. No primeiro, serão abordadas a qualidade e a sua gestão, no segundo, a GRH, suas 

práticas e políticas, e no terceiro, a relação entre a GQ e GRH. 

1.1. Qualidade e Gestão da Qualidade 

1.1.1. Conceito de Qualidade 

A utilização comum do conceito de qualidade, enquanto sinónimo de atributo, característica ou virtude, não 

torna mais fácil a sua definição. Sendo certo que é possível reconhecer quando não está presente, é, ainda 

assim, subjetiva, complexa, multifacetada e difícil, ou mesmo impossível, de ser medida com precisão (Pires, 

2008; Soares e Almeida, 2009). 

Recorrendo a alguns autores clássicos, qualidade pode ser definida como aptidão ao uso (Juran, 1974), 

conformidade com as especificações (Crosby, 1979), tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do 

cliente (Deming, 1994), ou, o que torna possível a um consumidor ter paixão pelo produto, ou serviço (Tribus, 

1990). 

Mais recentemente, Cunha, Rego e Cabral-Cardoso (2007b) referem que a qualidade é uma filosofia e uma 

cultura que coloca o cliente no cerne da atividade da organização, sendo que toda a organização existe para 

satisfazer o cliente.  

Em termos históricos, a evolução deste conceito e do seu significado ao nível organizacional, de acordo com 

Lofler (2001, citado por Rocha, 2006), remonta a meados do século XX, podendo ser dividida em cinco fases: 

- Inspeção da qualidade (1945-1949): função técnica baseada em normas estandardizadas para 

detetar bons e maus produtos e reter estes últimos; 

- Controlo estatístico da qualidade (1949-1951): surge como tentativa de ultrapassar o problema de 

inspeção da qualidade, relativo à impossibilidade de conferir todos os produtos produzidos, baseando-

se, assim, num controlo estatístico; 

- Sistema orientado para a garantia da qualidade (1951 até finais dos anos 60): face à mudança 

empresarial resultante da produção em massa, o objetivo da qualidade deixa de ser o produto final, 
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passando para o processo de produção, de forma a melhorar a qualidade do produto e adequá-lo às 

necessidades dos consumidores; 

- Controlo da qualidade em toda a organização (finais dos anos 60 até aos anos 80): função de 

redução dos custos e controlo da variabilidade dos processos de produção tendo presente as 

necessidades e exigências dos clientes; 

- Gestão da qualidade total (anos 80 até à atualidade): conhecer e corresponder às expetativas dos 

clientes como primeiro e último objetivo da atividade organizacional. 

Não obstante a diversidade de definições que derivaram deste percurso evolutivo, a problematização da 

qualidade no âmbito de uma Norma ISO encaminha o presente estudo para a aceção anteriormente indicada, 

a qual se encontra definida na Norma ISO 9000:2005, ou seja, qualidade é o grau de satisfação de requisitos 

dados por um conjunto de características intrínsecas. 

1.1.2. Gestão da Qualidade 

Segundo Cunha et al (2007b), no seio da gestão, a qualidade tem sido apresentada ora como um novo 

paradigma da gestão, ora como um neo-fordismo para a pós-modernidade. A primeira abordagem decorre 

dos trabalhos desenvolvidos pelos chamados “gurus” da qualidade – Philip B. Crosby (1926-2001), William 

E.Deming (1900-1993) e Joseph M. Juran (1904-2008) – e toma a qualidade como uma técnica de gestão 

diferenciada e útil, ao passo que a segunda adota uma postura crítica, atacando a qualidade enquanto versão 

revista e atualizada de práticas industriais tayloristas.  

Fonseca (2012) defende, por seu lado, que a GQ assenta em “3 pilares” desenvolvidos por diferentes autores 

e com destinatários distintos durante a década de 1980 e início de 90. 

O primeiro desses “pilares” resulta nos trabalhos realizados pelos referidos “gurus” da qualidade, que 

propuseram um conjunto de princípios, passos e recomendações que os gestores (de topo e intermédios) 

deveriam seguir para assegurar o sucesso das respetivas organizações. Esta perspetiva consiste na evolução 

do controlo da qualidade para a gestão da qualidade e, por fim, para a gestão da qualidade total (Fonseca, 

2012). 

O segundo “pilar” reporta-se às Normas da série ISO 9000, lançadas pela International Organization for 

Standardization em 1987 com base na colaboração de especialistas de mais de uma centena de países 

(Fonseca, 2012). Estas gozam de uma enorme visibilidade (nacional e internacional), como resultado da 

implementação e certificação de sistemas de gestão da qualidade segundo a Norma ISO 9001:2008 por mais 

de um milhão de organizações. É objetivo destas Normas a satisfação dos clientes e a melhoria contínua das 
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organizações, através do enfoque na gestão da qualidade, conduzindo a um maior envolvimento da gestão 

intermédia. 

O terceiro dos “pilares” comporta os modelos de excelência, como o modelo americano Malcolm Baldrige2 

(finais de 1980) e o modelo europeu da EFQM3 (início de 1990), os quais foram concebidos por um reduzido 

número de executivos seniores e dirigidos à gestão de topo com o propósito da excelência empresarial como 

via para o sucesso sustentável (Fonseca, 2012). 

Inegável parece ser, no entanto, o desenvolvimento e amadurecimento da gestão pela qualidade que, de 

acordo com Cunha et al (2007b), conduziram este movimento de gestão a romper as fronteiras iniciais de 

domínio industrial, extravasando para todos os setores de atividade, incluindo setores público, privado, 

industrial e de serviços. 

A aplicação generalizada da ISO 9000 e o movimento de excelência empresarial, decorrente dos prémios 

americano e europeu de qualidade, são as abordagens predominantes para a gestão pela qualidade de 

acordo com a maioria dos académicos desta área do conhecimento (Vouzas, 2007). 

Não obstante, e apesar da importância e do reconhecimento obtido por cada um dos “grupos” de modelos 

apresentados, a dimensão do fenómeno ISO 9000, alcançado grandemente através da Norma ISO 9001, 

confere ao estudo desta última uma atualidade e relevância indiscutíveis. 

1.1.2.1. Série de Normas ISO 9000 

Criada em 1947, a International Organization for Standardization é uma organização não-governamental 

composta por 164 países cuja missão passa por promover a harmonização global, através do 

desenvolvimento e publicação de normas internacionais e outros documentos sobre um vasto leque de 

assuntos, com o objetivo de facilitar o comércio internacional, eliminando barreiras. 

Ao contrário do que é frequentemente assumido, a designação “ISO” das Normas não resulta da abreviatura 

de “International Organization for Standardization”, mas sim da expressão com origem na palavra grega 

“ISOS”, que significa algo que é uniforme ou homogéneo (APCER, 2010). 

                                                           
2 O Modelo Malcolm Baldrige é um modelo de excelência utilizado nos Estados Unidos para a atribuição do Prémio Nacional de Qualidade. Este modelo considera 
sete pontos-chave, que são usados para avaliar o sistema de gestão da qualidade: liderança; planeamento estratégico; orientação para o cliente e para o mercado; 
medição, análise e gestão da informação; orientação para os recursos humanos; gestão de processos; e, resultados (AEC, 2013). 
3 O Modelo de Excelência da EFQM (European Foundation for Quality Management) consiste na (auto)avaliação de uma organização através de três componentes 
integrados: os oito conceitos fundamentais da excelência, que definem princípios para a organização alcançar uma excelência sustentada, a saber, assumir a 
responsabilidade por um futuro sustentável, alcançar resultados equilibrados, acrescentar valor para os clientes, liderar com visão, inspiração e integridade, gerir por 
processos, ter êxito com as pessoas, estimular a criatividade e a inovação e construir parcerias; os nove critérios da EFQM, que convertem os conceitos 
fundamentais numa ferramenta de gestão, os quais se dividem em cinco meios (liderança, pessoas, estratégia, parcerias e recursos, processos e produtos e 
serviços) e quatro resultados (pessoas, clientes, sociedade e resultados-chave); e, o RADAR, uma ferramenta para conduzir a melhorias sistemáticas em todas as 
áreas de uma organização, cuja sigla representa as etapas desse ciclo, concretamente, Resultados (requeridos), Abordagens (planear e desenvolver), Desdobrar 
(abordagens), Avaliar e Refinar (abordagens e desdobramento) (EFQM, s/d). 
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A série das Normas ISO 9000 nasceu em 1987 como expressão do consenso internacional sobre as boas 

práticas de gestão (Carapeto & Fonseca, 2006), sofrendo, desde então, três revisões, em 1994, 2000 e 

2008, no sentido de incorporar as teorias da qualidade que foram surgindo. Desta série, aquelas que se 

reportam a sistemas de gestão da qualidade são as seguintes: 

- NP EN ISO 9000:2005 – Sistemas de gestão da qualidade. Fundamentos e vocabulário; 

- NP EN ISO 9001:2008 – Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos; 

- NP EN ISO 9004:2011 – Gestão do sucesso sustentado de uma organização. Uma abordagem da 

gestão pela qualidade. 

Estas Normas genéricas de aplicação universal “são, indubitavelmente, as publicações ISO mais conhecidas 

e têm sido largamente aceites como base para as organizações gerarem confiança nos seus clientes e 

restantes partes interessadas, sobre a sua capacidade de compreender os requisitos do cliente, os requisitos 

legais e regulamentares e para fornecer, sistematicamente, produtos e serviços que cumpram esses 

requisitos” (APCER, 2010:16). 

A certificação não é um requisito da ISO, todavia a ISO 9001 foi desenvolvida para permitir que uma 

organização demonstre a conformidade com a mesma, recorrendo a uma terceira parte independente, o 

organismo de certificação, com a intenção de potenciar a confiança dos atuais e futuros clientes de que esta 

tem a capacidade de fornecer, de modo consistente, produtos conformes (APCER, 2010). Assim, associada à 

série 9000 existe, ainda, a ISO 19011:2011, que retrata as linhas de orientação para auditorias a sistemas 

de gestão. 

1.1.2.2. Norma ISO 9001:2008 

A Norma ISO 9001:2008 é um referencial para a implementação de SGQ nas organizações. Os requisitos do 

SGQ especificados nesta Norma são complementares aos requisitos para os produtos e podem ser utilizados 

pelas partes internas e externas, incluindo organismos de certificação, para avaliar a aptidão da organização 

para ir ao encontro dos requisitos do cliente, estatutários e regulamentares aplicáveis ao produto e aos 

requisitos da própria organização (NP EN ISO 9001:2008). 

Os princípios de gestão da qualidade descritos na Norma ISO 9000:2005, que estão subjacentes ao 

desenvolvimento da ISO 9001:2008, são oito e poderão ser resumidos do seguinte modo (NP EN ISO 

9000:2005; APCER, 2010): 

- Focalização no cliente: as organizações devem compreender as necessidades (atuais e futuras) dos 

clientes, satisfazer os seus requisitos e procurar exceder as suas expetativas; 
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- Liderança: em prol da unidade, os líderes deverão criar e manter o ambiente interno que permita o 

pleno envolvimento das pessoas na concretização dos objetivos organizacionais; 

- Envolvimento das pessoas: as pessoas são a essência da organização e o seu pleno envolvimento 

permite a utilização das suas aptidões em benefício da mesma; 

- Abordagem por processos: a gestão das atividades e dos recursos como um processo permite atingir 

os resultados desejados de forma mais eficiente; 

- Abordagem da gestão como um sistema: identificar, compreender e gerir processos interrelacionados 

como um sistema contribui para a consecução dos objetivos organizacionais com eficiência e 

eficácia; 

- Melhoria contínua: a melhoria contínua do desempenho global deverá ser um objetivo permanente da 

organização; 

- Abordagem à tomada de decisão baseada em factos: as decisões eficazes resultam da análise de 

dados e de informações; 

- Relações mutuamente benéficas com fornecedores: uma relação de benefício mútuo entre a 

organização e os fornecedores potencia a aptidão de ambas as partes para criar valor. 

A ISO 9001:2008 propõe, ainda, um modelo concreto de SGQ baseado em processos (ver figura 1), o qual se 

assenta na metodologia PCDA (“Plan-Do-Check-Act”): plan (planear), estabelecer os objetivos e os processos 

necessários para apresentar resultados de acordo com os requisitos do cliente e políticas da organização; do 

(executar), implementar os processos; check (verificar), monitorizar e medir processos e produto em 

comparação com políticas, objetivos e requisitos para o produto e reportar resultados; act (atuar), 

empreender ações para melhorar continuamente o desempenho dos processos (NP EN ISO 9001:2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo de Sistema de Gestão da Qualidade baseado em Processos (NP EN ISO 9001:2008) 
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Inevitavelmente relacionados com os princípios expostos estão os requisitos que constituem a Norma ISO 

9001:2008, que de seguida se descrevem sucintamente, com indicação da cláusula da Norma onde são 

definidos (NP EN ISO 9001:2008): 

- Sistema de Gestão da Qualidade (4.) 

› Requisitos gerais (4.1.): a organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter 

um SGQ e melhorar continuamente a sua eficácia nos termos dispostos na Norma; 

› Requisitos de documentação (4.2.): a documentação do SGQ deve incluir a política, os 

objetivos e o manual da qualidade, procedimentos documentados e registos requeridos pela 

Norma, documentos e registos determinados como necessários pela organização para o SGQ. 

- Responsabilidade da gestão (5.) 

› Comprometimento da gestão (5.1.): a gestão de topo deve evidenciar o seu comprometimento 

no desenvolvimento e implementação do SGQ e na melhoria contínua da sua eficácia; 

› Focalização no cliente (5.2.): a gestão de topo deve assegurar a determinação e cumprimento 

dos requisitos do cliente, tendo em vista o aumento da sua satisfação; 

› Política da qualidade (5.3.): a gestão de topo deve assegurar que a política da qualidade 

definida é apropriada, o que inclui o comprometimento de cumprir os requisitos e de melhorar 

continuamente a eficácia do SGQ; 

› Planeamento (5.4.): a gestão de topo deve assegurar que os objetivos da qualidade são 

estabelecidos para as funções e níveis relevantes dentro da organização e que o planeamento 

do SGQ é conduzido de forma a ir ao seu encontro, bem como aos requisitos gerais do SGQ; 

› Responsabilidade, autoridade e comunicação (5.5.): a gestão de topo deve assegurar a 

definição e comunicação das responsabilidades e autoridades, incluindo a nomeação do 

responsável por controlar os processos necessários ao SGQ, reportar o desempenho do 

sistema e promover a consciencialização para com o SGQ junto de toda a organização, e 

assegurar a eficácia dos canais de informação interna; 

› Revisão pela gestão (5.6.): a gestão de topo deve assegurar, em intervalos de tempo 

planeados, a revisão do SGQ de modo a que este se mantenha apropriado, adequado e eficaz. 

- Gestão de recursos (6.) 

› Provisão de recursos (6.1.): a organização deve determinar e proporcionar os recursos 

necessários; 

› Recursos humanos (6.2.): o pessoal que desempenha o trabalho que afeta a conformidade 

com os requisitos do produto deve ter competência com base em escolaridade, formação, 
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saber-fazer e experiência apropriados, pelo que a organização deve assegurar a competência, 

formação e consciencialização dos seus RH; 

› Infraestrutura (6.3.): a organização deve determinar, proporcionar e manter a infraestrutura 

necessária para atingir a conformidade com os requisitos do produto; 

› Ambiente de trabalho (6.4): a organização deve determinar e gerir as condições em que o 

trabalho é realizado de modo a atingir a conformidade com os requisitos do produto. 

- Realização do produto (7.) 

› Planeamento da realização do produto (7.1.): a organização deve planear e desenvolver os 

processos necessários para a realização do produto conforme; 

› Processos relacionados com o cliente (7.2.): a organização deve determinar e rever os 

requisitos especificados, não declarados e estatutários ou regulamentares aplicáveis ao produto 

e estabelecer e implementar formas eficazes de comunicação com os clientes; 

› Conceção e desenvolvimento (7.3.): a organização deve planear e controlar a conceção e o 

desenvolvimento do produto, assegurar revisões sistemáticas, verificar e validar de acordo com 

o planeado e controlar eventuais alterações; 

› Compras (7.4.): a organização deve assegurar e verificar que o produto comprado está 

conforme com os requisitos de compra especificados e se encontra devidamente informado; 

› Produção e fornecimento do serviço (7.5.): a organização deve planear, controlar e validar a 

produção e o fornecimento do serviço, preservar e rastrear (se aplicável) o produto e cuidar da 

propriedade do cliente enquanto esta estiver sob o seu controlo ou sua utilização; 

› Controlo do equipamento de monitorização e medição (7.6.): a organização deve determinar a 

monitorização e a medição a efetuar e o equipamento de monitorização e de medição 

necessário para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados. 

- Medição, análise e melhoria (8.) 

› Generalidades (8.1.): a organização deve planear e implementar os processos de 

monitorização, medição, análise e melhoria necessários para demonstrar a conformidade do 

produto, assegurar a conformidade do SGQ e melhorar continuamente a sua eficácia; 

› Monitorização e medição (8.2.): a organização deve monitorizar a satisfação do cliente, 

conduzir auditorias internas planeadas para aferir se o SGQ está de acordo com o planeado e 

com os requisitos da Norma e se mantém a sua eficácia, monitorizar e medir (se aplicável) os 

processos do SGQ e a conformidade do produto; 
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› Controlo do produto não conforme (8.3.): a organização deve assegurar que o produto que não 

está conforme com os requisitos é identificado e controlado, para prevenir a sua utilização ou 

entrega involuntárias; 

› Análise de dados (8.4.): a organização deve determinar, recolher e analisar dados que 

demonstrem a adequação e a eficácia do SGQ e que avaliem onde pode ser efetuada a 

melhoria contínua da eficácia do mesmo; 

› Melhoria (8.5.): a organização deve melhorar continuamente a eficácia do SGQ através da 

utilização da política e dos objetivos da qualidade, dos resultados das auditorias, da análise dos 

dados, de ações corretivas apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas, de 

ações preventivas apropriadas aos efeitos dos potenciais problemas e da revisão pela gestão. 

Genericamente, o propósito de uma auditoria a um SGQ implementado segundo a Norma ISO 9001:2008 

será o de avaliar se uma organização identificou e está a gerir os seus processos, utilizando a metodologia 

PCDA, de forma a obter os resultados desejados, o que significa ‘produtos conformes’ (APCER, 2010). 

1.1.2.3. Impacto da Implementação e Certificação ISO 9001 

Através da revisão de literatura realizada foram reunidos alguns estudos com importantes conclusões sobre a 

implementação e certificação ISO 9001 em organizações de diferentes países e contextos.  

Mcadam (1999) realizou um estudo sobre o impacto da ISO 90004 e da Gestão da Qualidade Total (GQT) em 

pequenas empresas da Irlanda do Norte. 

Segundo a revisão da literatura realizada pelo autor sobre a qualidade em pequenas empresas, os benefícios 

da certificação ISO 9000 superariam largamente os custos da certificação. Adicionalmente, era ainda 

enfatizado que a ISO 9000 devia ser vista como um passo para a GQT e não o fim do caminho da qualidade. 

Posto isto, o autor procurou perceber as motivações que estavam por detrás da decisão de implementar um 

SGQ ao abrigo da ISO 9000, os seus principais benefícios e os fundamentos para as empresas prosseguirem 

para a GQT (os quais não serão aqui abordadas dado a GQT não ser relevante para o tema em estudo). 

Relativamente à decisão de implementar um SGQ ao abrigo da ISO 9000, o autor utilizou como ponto de 

partida a pressão dos clientes, a redução de falhas e desperdícios, a redução de custos com as reclamações 

dos clientes, o fazer bem “à primeira”, a melhoria do serviço prestado ao cliente e aumento da 

                                                           
4 Considerando que os requisitos para a implementação de um SGQ, no seio da série de Normas ISO 9000, se encontram definidos na Norma ISO 9001, a qual, 
como referido, foi desenvolvida para permitir que uma organização demonstre a conformidade com a mesma, recorrendo a uma terceira parte independente, e 
obtendo, assim, a certificação, entendeu-se que a referência à ISO 9000 encontrada em trabalhos empíricos sobre a implementação e certificação de SGQ se 
reportavam não à série de Normas ISO 9000 em geral, mas à ISO 9001 em particular.  
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competitividade, a retenção dos clientes existentes, a obtenção do label e o controlo dos trabalhadores. 

Destacou, ainda, quanto aos benefícios, a própria vantagem de implementar um SGQ, a vantagem do SGQ 

ser posteriormente avaliado de forma independente por uma entidade externa, a utilidade da certificação em 

termos de marketing e, por fim, a melhoria da eficiência. 

Através das entrevistas realizadas a várias pequenas empresas com certificação ISO, o autor concluiu, face 

aos resultados obtidos, que a melhoria da qualidade, a pressão dos clientes e os benefícios em termos de 

marketing representavam as principais motivações para avançar para um projeto ISO 9000. 

No que respeita a benefícios, a maioria das empresas referiu como benefícios mais frequentes a redução das 

reclamações de clientes, seguido pelo aumento da produtividade, a redução de custos e o maior controlo do 

trabalho. 

Relevantes, também, foram os resultados relativos ao momento em que esses benefícios se fizeram sentir, 

onde 37% das empresas indicaram que foi dentro do primeiro ano de certificação, bem como à satisfação 

geral com a ISO, onde 77% das empresas referiram estar satisfeitas ou muito satisfeitas com a Norma. 

Douglas, Coleman e Oddy (2003) propuseram recolher os argumentos contra e a favor da Norma ISO 9001 e 

analisar as vantagens e desvantagens percebidas na sua implementação. 

Para a consecução do seu estudo, os autores contaram com a participação de gestores da qualidade ou 

representantes de organizações com certificação ISO 9000 a laborar no Reino Unido.  

A pesquisa foi realizada através da aplicação de um questionário que procurava as razões para essas 

organizações avançarem para a certificação ISO 9000, as perceções gerais sobre o impacto da 

implementação da Norma, os benefícios percebidos dessa implementação e as deceções. 

De acordo com a revisão de literatura efetuada, as principais razões apontadas para a implementação e a 

busca da certificação ISO 9000 passavam pela pressão externa por parte de clientes, a expetativa de 

aumentar a participação no mercado, a necessidade de satisfazer as exigências dos clientes externos e dos 

potenciais clientes. Já no que toca às perceções sobre a Norma, estas incidiam sobre o reconhecimento de 

que os benefícios da implementação superavam os respetivos custos e sobre a recomendação desta 

certificação a outras organizações. Quanto aos benefícios percebidos, eram apontados o aumento das 

oportunidades no mercado, a redução de custos, a melhoria da imagem perante os stakeholders, a 

diminuição do desperdício (tempo e recursos), o aumento do volume de negócios, o aumento da satisfação 

do cliente, a melhoria do controlo pela gestão, o aumento de margens de lucro, o acesso a outros mercados, 

o incremento da qualidade percebida pelo cliente, a melhoria da documentação, a melhoria da eficiência e o 
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incremento da consciência para problemas processuais. Por fim, no que se refere a deceções, incidiam sobre 

o excesso de “papel” gerado pela implementação da Norma, os custos associados (tempo, formação, 

consultores e certificação), a possibilidade de interferir com novas e melhores formas de atuar e a 

estandardização demasiadamente genérica da própria Norma. 

Os resultados obtidos permitiram aos autores concluir que o impulso para a implementação da ISO 9000 

estava maioritariamente relacionado com o acesso e a participação no mercado, seguido pela melhoria do 

serviço prestado ao cliente e pela melhoria da eficiência organizacional. 

Relativamente às perceções gerais, os autores analisaram separadamente as respostas dos gestores e dos 

trabalhadores. Assim, verificaram que a maioria dos gestores salientava que, apesar deste sistema apresentar 

falhas, conduzia-os na direção pretendida e que a ISO 9000 seria um bom ponto de partida para a GQT. Os 

trabalhadores, por sua vez, consideravam também que, apesar das falhas que apresentava, este sistema era 

globalmente bom e que resultava num aumento da carga de trabalho com alguns benefícios reconhecidos. 

Os autores verificaram, ainda, que os benefícios percebidos pela implementação da ISO 9000 passavam 

maioritariamente, pela consistência organizacional, pelo controlo da gestão, pela melhoria do atendimento ao 

cliente e pela melhoria do conhecimento dos problemas. 

No que concerne às deceções, aos autores aferiram que as mesmas estavam essencialmente relacionadas 

com o facto de existirem organizações que ainda recorrem a fornecedores sem certificação ISO 9000 e com o 

com o aumento e a complexidade do trabalho “em papel”. 

Quazi e Jacobs (2004), num estudo sobre a natureza e a extensão do impacto da certificação ISO 9001 nas 

atividades de formação e desenvolvimento de RH em organizações de Singapura, cujos resultados serão 

apresentados mais à frente, concluíram, com base na revisão de literatura realizada, que a certificação ISO 

9000 apresenta como principais impactos sobre o desempenho organizacional a melhoria da qualidade de 

vida no trabalho, o aumento da preferência do cliente, a melhoria da imagem da organização e da sua 

competitividade, maior produtividade e vendas de exportação, melhor controlo dos negócios, redução de 

custos, menor número de reclamações de clientes, simplificação de procedimentos e documentação e o 

aumento da consciência para ações preventivas e corretivas. 

Prates e Caraschi (2014) avaliaram os impactos organizacionais internos e externos da implementação e 

certificação ISO 9001 em empresas brasileiras de cartão no sentido de medir e avaliar os benefícios da 

certificação.  
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A revisão de literatura efetuada pelos autores apontava para que o compromisso das organizações em 

adicionar práticas de qualidade aos seus processos de produção, além de proporcionar a satisfação do 

cliente, permitiria a racionalização dos processos e o aumento da produtividade, o que se reflete diretamente 

sobre a competitividade. Concretamente sobre a ISO 9001, a sua característica mais marcante seria, não 

apenas restringir a gestão ao controlo da qualidade de produção, mas também reduzir o desperdício, a 

ineficiência e a ineficácia em termos de trabalho, causando, portanto, um aumento de produtividade. 

Após a conclusão do estudo, realizado através da aplicação de um questionário, os autores puderam concluir 

que, na verdade, a obtenção da certificação ISO 9001 tem vários impactos ao nível organizacional e leva à 

melhoria global da organização, ao aumento do número de clientes e fornecedores e à melhoria da imagem 

da organização. 

Em Portugal, Furtado (2003) realizou um estudo sobre os efeitos da certificação ISO 9000 nas empresas 

portuguesas. Para o efeito, recorreu à aplicação de um questionário a representantes de trabalhadores e 

responsáveis pela qualidade de 928 empresas certificadas, tendo obtido uma taxa de resposta de 18,2% e 

36,3%, respetivamente. 

O autor analisou separadamente os objetivos propostos e concretizados da implementação do SGQ e da 

certificação do mesmo. 

De acordo com os dados recolhidos, a melhoria da organização interna foi o principal objetivo da 

implementação do SGQ mencionado pelos inquiridos, seguido do aumento da qualidade do serviço, da 

certificação da empresa e da melhoria da imagem da empresa/marketing. No que toca aos objetivos 

concretizados, salientam-se a certificação da empresa (todas as empresas estavam certificadas), a melhoria 

da organização da empresa, a melhoria da imagem e o aumento da qualidade do serviço. 

Quanto aos principais objetivos da certificação, destacam-se os objetivos de melhoria da imagem, melhoria do 

SGQ existente, acesso a novos clientes/mercados e reconhecimento internacional. Em termos de 

concretização, os inquiridos indicaram a melhoria da imagem, a melhoria do SGQ, o reconhecimento 

internacional e o acesso a novos clientes/mercados. 

Estes resultados permitiram ao autor concluir que o encontro entre os objetivos e os benefícios da certificação 

se verifica na generalidade. 

Também em Portugal, Domingues (2003) concluiu que são primeiramente objetivos de natureza comercial 

que conduzem as empresas à certificação, seguidos de objetivos organizacionais, tais como organizar melhor 
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a empresa, reduzir custos da não qualidade, aumentar a produtividade, aumentar a capacidade competitiva, 

melhorar o serviço de assistência pós-venda e aumentar a satisfação dos colaboradores.  

Em suma, a revisão bibliográfica levada a cabo permitiu identificar a existência de motivações e resultados do 

foro interno e externo às organizações.  

Segundo Sampaio (2008), é opinião praticamente unânime entre a comunidade científica que as motivações 

que levam uma organização a implementar e posteriormente certificar o seu SGQ, e os benefícios resultantes 

da certificação, podem ser categorizadas em motivações/benefícios internos e/ou motivações/benefícios 

externos. Os primeiros relacionam-se com o alcançar de efetivas e verdadeiras melhorias organizacionais 

internas, enquanto os segundos estão relacionados essencialmente com aspetos de marketing, promocionais 

e de melhoria da imagem (Sampaio, 2008). 

De facto, os estudos apresentados destacam motivações, benefícios e, inclusivamente, constrangimentos 

relacionados, ao nível interno, com a gestão e funcionamento das organizações e a qualidade do serviço 

prestado, e, ao nível externo, com questões de marketing e promoção das organizações. 

1.2. Gestão de Recursos Humanos  

1.2.1. Evolução da Gestão de Recursos Humanos 

A revolução industrial, que ocorreu no século XVIII na Inglaterra e se estendeu aos restantes países europeus 

e ao continente americano no decurso do século XIX, caracterizou-se por radicais transformações 

tecnológicas e por grande desenvolvimento industrial, sendo disso exemplo a passagem da manufatura para 

a maquinofatura. Como consequência surgiram enormes fábricas que, empregando centenas ou milhares de 

pessoas, apresentavam condições de trabalho degradantes, deficiente organização do trabalho, ambiente 

propício a conflitos, elevado controlo sobre os trabalhadores, recurso a castigos corporais e punições salariais 

(multas), acidentes de trabalho recorrentes, baixas remunerações, trabalho infantil, longas jornadas de 

trabalho e despedimentos bruscos. 

Neste contexto, começaram a surgir críticas às condições de trabalho e de vida desumanas a que estavam 

sujeitos os trabalhadores, bem como as primeiras iniciativas tendentes à melhoria dessa realidade, as quais, 

no entender de Gomes, Cunha, Rego, Cabral-Cardoso e Marques (2008), constituíram o “embrião” da função 

pessoal que aparece no final do século XIX. Com efeito, a preocupação com o bem-estar físico e moral dos 

trabalhadores resultou no aparecimento daquela que é apontada como a versão inicial da função pessoal, os 

welfare officers – trabalhadores (mulheres, na sua maioria) incumbidos de zelar pela melhoria das condições 

de trabalho e de vida dos trabalhadores. 



Certificação ISO 9001 e Gestão de Recursos Humanos: Precedentes e Consequentes 

Estudo de Caso das Unidades de Serviços Certificadas da Universidade do Minho                16 

 Dissertação                                                    Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 

A estruturação da função pessoal ocorre já no início do século XX, com a adoção da filosofia taylorista, 

centrada em aspetos essencialmente técnicos da produção e no controlo de custos do trabalho. A 

consequente divisão do trabalho e fabrico em série colocaram novos problemas à função pessoal. Questões 

relacionadas com seleção, definição de posto de trabalho, formação, avaliação de desempenho e gestão de 

incentivos passaram a ser equacionadas e, necessariamente, integradas no leque de tarefas da gestão do 

pessoal (GP) (Gomes et al, 2008). 

Até aos anos 60/70, a GP gozou de relativa estabilidade e consolidação, influenciada apenas por pressões 

sociais e sindicais, entretanto determinadas na lei. No entanto, a segunda metade do século XX exigiu uma 

rápida evolução da GRH face às exigências da competitividade, da transformação do trabalho (do capitalismo 

para o cognitivismo) e, já na década de 90, da internacionalização dos negócios e das atividades (Neves, 

2000; Gomes et al, 2008). 

A GRH emergiu nos anos 80 nos Estados Unidos como alternativa à GP, difundida, segundo Carvalho (2005), 

em propostas de académicos, discursos de gestores e consultores e práticas de grandes empresas. O seu 

surgimento começou por ser entendido como mera alteração à forma da GP, sem repercussões ao nível do 

seu conteúdo, como o caracterizou Armstrong (1987, citado por Armstrong, 2009) na expressão “old wine in 

new bottles”. 

Estas primeiras reações terão contribuído para que muitos investigadores focassem as suas tentativas de 

definição e afirmação da GRH por contraste à GP, através da identificação quer de aspetos inovadores quer 

das reais diferenças (Carvalho, 2005). 

A evolução da GRH encontra-se, contudo, ancorada a teorias organizacionais (taylorismo, burocracia, relações 

humanas, abordagens sistémicas e contingências, etc.) e comportamentais (motivação e satisfação, poder e 

liderança, trabalho em equipa e participação, etc.) que entretanto foram desenvolvidas, segundo Neves 

(2000), devido à escassez de enquadramento teórico existente. 

Na atualidade, pode-se afirmar que a GRH consiste numa abordagem estratégica, integrada e coerente do 

trabalho, do desenvolvimento e do bem-estar das pessoas que trabalham nas organizações (Armstrong, 

2009). Assim, o seu enfoque passa pela adoção/promoção de políticas, práticas e sistemas que possam 

influenciar o comportamento, as atitudes e o desempenho dos trabalhadores no sentido de aumentar a 

competitividade e a capacidade de aprendizagem da organização. Esses processos incluem, entre outros, a 

determinação de necessidades ao nível de RH (planeamento e análise e descrição de funções); a atração de 

novos membros (recrutamento), sua escolha e contratação (seleção), a formação sobre procedimentos e o 

desenvolvimento de competências (formação e desenvolvimento, gestão de carreiras), a avaliação da sua 
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atuação (avaliação de desempenho) e a retribuição e motivação (gestão de compensações) (Gomes et al, 

2008). 

1.2.2. Práticas e Políticas de Gestão de Recursos Humanos 

É comumente aceite que os RH são um dos principais ativos de uma organização e um dos fatores que 

determinam o seu progresso (Moriones e Cerio, 2002). 

Assente nesta convicção, a GRH compreende todas as atividades às quais as organizações se dedicam para 

atrair e reter trabalhadores e para garantir que eles apresentam um alto desempenho que contribua para que 

os objetivos da organização sejam alcançados. Essas atividades constituem o sistema de GRH de uma 

organização, desenhado de modo a que seja consistente em si mesmo, consistente com os outros elementos 

da arquitetura organizacional e, também, consistente com a estratégia e os objetivos da organização, com o 

intuito de melhorar a eficiência, a qualidade, a inovação e o tempo de resposta ao cliente por parte da 

organização, os quatro elementos fundamentais da vantagem competitiva, no entender de Jones e George 

(2012). 

De seguida apresentam-se, de forma sucinta, algumas das principais práticas e políticas que conferem forma 

à GRH e que no contexto deste trabalho se afiguram importantes. 

1.2.2.1. Planeamento e Análise e Descrição de Funções 

O planeamento de RH constitui-se, segundo Câmara, Guerra e Rodrigues (1997), como um instrumento 

indispensável para o desenvolvimento do negócio uma vez que habilita a organização a dispor das pessoas 

certas, na quantidade certa, no momento certo e a um custo adequado. 

Comungando da mesma opinião, Jones e George (2012) defendem que o planeamento de RH engloba todas 

as atividades subjacentes à previsão das necessidades atuais e futuras de uma organização relativamente aos 

RH, tomando como atuais aquelas relacionadas com os trabalhadores de que a organização precisa para 

corresponder aos bens e serviços exigidos pelos clientes e, como futuras, aqueles trabalhadores de que 

precisará para atingir objetivos de longo prazo. 

Trata-se, portanto, de assegurar que a organização dispõe de um fluxo de profissionais adequado, quer 

qualitativo, quer quantitativo, no momento oportuno para o negócio. Nesse sentido, o plano de RH a traçar 

deve, necessariamente, e em primeira instância, visar o desenvolvimento dos trabalhadores que integram a 

organização, através, nomeadamente, da definição de planos de carreira ou da aposta na reconversão 
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profissional, de modo a que estes adquiram, antecipadamente, as competências que se antevêem como 

necessárias (Câmara et al, 1997). 

A análise e descrição de funções, por sua vez, é o processo de identificação das tarefas e responsabilidades 

da função e dos conhecimentos, qualificações e competências necessários para a desempenhar (Jones e 

George, 2012), representando, depois do planeamento, a atividade mais importante a empreender antes do 

recrutamento e seleção.  

1.2.2.2. Recrutamento e Seleção 

De acordo com Bratton e Gold (1999), o recrutamento e a seleção representam etapas vitais na 

determinação daqueles trabalhadores que estão em melhores condições para beneficiar do conjunto 

integrado de políticas de gestão de pessoas que a GRH desenvolve e promove dentro da organização. 

No seio da GRH, o recrutamento e seleção apresentam-se como práticas indissociáveis. Enquanto o 

recrutamento se reporta a uma fase inicial de atração de potenciais candidatos e apuramento daqueles que 

preenchem o perfil da função, com base nas qualificações apresentadas, a seleção diz respeito ao restante 

processo de escolha e aplicação de métodos que permitam aferir aqueles candidatos que apresentam o perfil 

mais adequado à função que se pretende preencher e, por fim, à tomada de decisão sobre quem deve ser 

contratado (Câmara et al, 1997; Ribeiro, 2002; Jones e George, 2012). 

Inerente ao processo de recrutamento e seleção estão, como salienta Jones e George (2012), o planeamento 

de RH e a análise de funções. O planeamento devido ao facto de daí emergir a necessidade e a decisão de 

nova admissão na organização, como antes referido. A análise de funções por consistir, de acordo com 

Ribeiro (2002), na reunião de toda a informação que se possa extrair do posto de trabalho a ocupar para o 

caracterizar (o que fazer e como fazer), de forma tão descritiva quanto possível, a qual serve, não apenas o 

recrutamento e a seleção, mas também o processo de formação, aquando do levantamento de necessidades 

de formação, o redesenho de postos de trabalho, entre outros. 

O sucesso do processo de recrutamento e seleção assenta no rigor com que é desenvolvido, na procura 

metódica de candidaturas e, depois, na qualidade dos procedimentos de acolhimento e integração que são 

desencadeados (Peretti, 1998). 

1.2.2.3. Acolhimento e Integração 

Tomada a decisão de contratar um candidato, é necessário assegurar o seu acolhimento e a sua integração 

na organização nas melhores condições, através da utilização dos procedimentos de acolhimento mais 

adequados e do acompanhamento da integração (Peretti, 1998). 
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Naturalmente que, face às especificidades de cada organização, é pouco provável que um qualquer      

recém-admitido se enquadre, na perfeição, no perfil pretendido. Deste modo, Mosquera (2002) defende que é 

essencial proporcionar aos novos trabalhadores formação e submetê-los a um processo de socialização 

formal que vise a sua aculturação por entender que o êxito e o fracasso individuais, em contexto 

organizacional, dependem largamente das interações sociais que se estabelecem desde a admissão, ou seja, 

da forma como os novos membros são envolvidos nos valores e desafios organizacionais. 

1.2.2.4. Formação e Desenvolvimento 

No campo da GRH, a formação apresenta-se como o processo responsável pelo desenho e operacionalização 

da política de formação das organizações, política essa que, no entender de Peretti (1998), se deve nortear 

pelo duplo objetivo de, por um lado, permitir adaptar os trabalhadores às modificações das condições de 

trabalho, resultantes da evolução da tecnologia e do contexto económico, e, por outro lado, permitir 

determinar e assumir as inovações e alterações a realizar para assegurar o desenvolvimento da empresa. 

Na mesma linha de pensamento, Ceitil (2002) salienta o papel de relevo que a formação assume em 

contexto organizacional enquanto instrumento facilitador do desenvolvimento das competências dos 

trabalhadores que incrementem a capacidade adaptativa das organizações ao meio envolvente. 

Jones e George (2012) e Bateman e Snell (2012), entre outros autores, entendem, porém, que se deverá 

distinguir a formação, enquanto preocupação da organização em capacitar os seus trabalhadores dos 

conhecimentos e qualificações necessárias ao desempenho das suas atuais funções, do desenvolvimento, 

cujo foco é a aquisição de conhecimentos e qualificações que os preparem para responsabilidades e desafios 

futuros. 

Não sendo propósito do presente estudo a discussão semântica dos conceitos de formação e 

desenvolvimento, o termo formação será utilizado indistintamente ao longo do mesmo. 

O cerne da discussão reside, por isso, na importância que a formação assume no seio organizacional. 

Segundo Câmara et al (1997), a formação é, não só, um fator de maior competitividade das organizações, 

como, por vezes, de sobrevivência. Nesse sentido, o significado essencial da formação na GRH não é, 

portanto, que os trabalhadores adquiram capacidades por si só, mas que as coloquem ao dispor da 

organização para a consecução dos objetivos definidos, contribuindo positivamente para os resultados do 

negócio e para a maximização da eficácia e do desenvolvimento organizacional (Câmara et al, 1997; Mabey, 

Salaman e Storey, 1998; Jones e George, 2012). 
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A formação representa, assim, um processo (formal ou informal) de aquisição de conhecimentos, atitudes e 

comportamentos relevantes para o desempenho da função e para o desenvolvimento pessoal e 

organizacional, através da reciclagem ou atualização de conhecimentos antes adquiridos e do reforço das 

atitudes e comportamentos desejáveis em contexto organizacional (Câmara et al, 1997). 

1.2.2.5. Avaliação de Desempenho 

O desempenho pode ser entendido como um comportamento, decorrente das exigências próprias da função, 

ou como resultados, derivando das atividades realizadas pelos trabalhadores num determinado período de 

tempo, sendo que, em qualquer dos casos, não pode ser desassociado da cultura e do contexto 

organizacional, enquanto fatores delimitadores do desempenho que são pelo facto do trabalhador adotar 

determinados comportamentos na execução das tarefas por se encontrar num contexto específico e com o 

intuito de alcançar resultados também específicos (Caetano, 2008). 

Ora, os sistemas de avaliação de desempenho assumem um papel de destaque na GRH devido às 

implicações que podem ter sobre a produtividade, a retenção, a motivação e o desenvolvimento dos 

trabalhadores, quer enquanto processo de controlo e medição do desempenho, quer através da sua relação 

com o recrutamento e seleção, a formação, o desenvolvimento profissional, a promoção e remuneração na 

organizações (Câmara et al, 1997; Fernandes e Caetano, 2002).  

Se é verdade que o recrutamento e seleção e a formação procuram garantir que os trabalhadores apresentem 

as qualificações e os conhecimentos necessários para desempenharem eficazmente as suas funções atuais e 

futuras, a avaliação de desempenho vem complementar esses processos e validar os métodos utilizados ao 

fornecer feedback sobre o desempenho apresentado pelos trabalhadores e a sua contribuição para a 

organização (Câmara et al, 1997; Jones e George, 2012). 

Nesse sentido, a avaliação de desempenho pode ser definida como um sistema formal e sistemático que 

permite apreciar o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores de uma organização (Fernandes e Caetano, 

2002). 

Amado (1978, citado por Peretti, 1998) defende, inclusivamente, que a avaliação de desempenho dá 

resposta a necessidades de três planos distintos: do plano económico, onde a organização precisa de exercer 

controlo sobre a sua própria atividade, dado que a qualidade desta e a pressão do mercado e dos clientes 

tornam tal processo inevitável; do plano organizacional, ao permitir aferir o nível de adaptação dos homens às 

suas funções, assim como a qualidade das estruturas da organização; do plano humano, já que todo o 

indivíduo tem necessidade de se avaliar em contexto de trabalho, de medir a sua própria eficácia. 



Certificação ISO 9001 e Gestão de Recursos Humanos: Precedentes e Consequentes 

Estudo de Caso das Unidades de Serviços Certificadas da Universidade do Minho                21 

 Dissertação                                                    Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 

Por esse motivo, se depreende que qualquer processo de avaliação de desempenho tem subjacente objetivos 

que se pretendem atingir, os quais serão, necessariamente, diferentes para os diferentes intervenientes 

organizacionais. O resultado esperado da sua aplicação, por sua vez, é um só, o reforço da motivação e do 

compromisso do avaliado com os valores, a cultura e os objetivos da organização (Câmara et al, 1997). 

1.2.2.6. Satisfação no Trabalho 

No âmbito do Comportamento Organizacional, a satisfação no trabalho é uma das variáveis mais estudadas, 

estando, no entanto, longe de ser consensual. 

Em termos concetuais, Locke (1976, citado por Cunha, Rego, Cunha e Cabral-Cardoso, 2007a) define 

satisfação como um estado emocional positivo ou de prazer, resultante da avaliação do trabalho ou das 

experiências pelo trabalho. 

Bilhim (2006) apresenta, por sua vez, uma definição mais abrangente ao defender que a satisfação é um 

sentimento ou estado emocional, resultante das condições de trabalho, que vai influenciar as respostas a 

adotar pelos indivíduos na organização. Essa influência pode ser exercida positivamente, tornando-se capaz 

de melhorar e beneficiar a organização, ou negativamente, suscetível, portanto, de prejudicar a organização. 

Tomando por base estas definições, não é de estranhar que a satisfação surja constantemente associada ao 

desempenho, o que equivalerá esperar que trabalhadores mais satisfeitos tendem a ser mais produtivos, a 

revelar melhor desempenho, a apresentar índices mais baixos de turnover e absentismo. Todavia, esse 

otimismo nem sempre corresponde à verdade – a satisfação pode resultar, por exemplo, da “leveza” do 

trabalho, associada a um agradável salário – e nem sempre os estudos empíricos o corroboram (Bilhim, 

2006; Cunha et al, 2007a; Bateman e Snell, 2012). 

Assim, a satisfação com o trabalho resulta, não apenas, da avaliação que as pessoas fazem do seu trabalho, 

mas também da vida em geral, pelo que essas respostas afetivas não podem ser assumidas como condição 

sine qua non para explicar o desempenho ou o empenhamento com o trabalho ou, ainda, o compromisso 

com a organização. Para Cunha et al (2007a), mais do que a satisfação, a motivação será a variável mais 

indicada para influenciar tais comportamentos. Os mesmos autores salientam, porém, que não podem ser 

ignorados os estudos que continuam a atribuir à satisfação um papel explicativo significativo por existirem 

razões para presumir que a satisfação favorece, de facto, a compreensão dos motivos pelos quais as pessoas 

adotam comportamentos em benefício da organização, não apresentam absentismo voluntário e denotam 

menores intenções de turnover, razão pela qual a satisfação com o trabalho continua a ser objeto frequente 

de diagnóstico organizacional. 
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Defendendo essa linha de pensamento, Domingues (2009) afirma que a satisfação dos trabalhadores 

contribui para o sucesso da organização por entender que os sentimentos dos trabalhadores influenciam a 

sua atuação sendo, desse modo, fatores fundamentais do sucesso organizacional. Por esse motivo, o mesmo 

autor defende, ainda, que o desenvolvimento e a manutenção de elevados padrões de desempenho 

organizacional dependem da satisfação dos membros da organização, daí que a importância de medir a 

satisfação seja cada vez mais reconhecida pelos modelos de GQ. 

1.3. Gestão da Qualidade e Gestão de Recursos Humanos 

A importância dada aos diferentes aspetos da GRH como elementos-chave dentro de modelos e paradigmas 

de GQ tem sido bastante notável desde o início do movimento da qualidade, tendo mesmo autores pioneiros 

nessa área incluído alguns desses aspetos nos seus trabalhos. De salientar, a título exemplificativo, Juran 

(1974), que postulou a importância da oferta de formação, da criação de equipas e do reconhecimento na 

sua metodologia para a melhoria da qualidade; Crosby (1979), que fez referência à necessidade de trabalho 

em equipa para a melhoria da qualidade; e Deming (1992), que, na lista de catorze pontos para a 

transformação da indústria norte-americana, mencionou explicitamente a implementação da formação para o 

trabalho, de programas de educação e autoaperfeiçoamento5 e do envolvimento dos trabalhadores. 

Todas as propostas teóricas sobre o tema que surgiram posteriormente evidenciam, também, preocupação 

em definir o conceito de GQ com a inclusão de pontos diretamente relacionados com a GRH, como o trabalho 

em equipa, a educação, formação e envolvimento dos trabalhadores (Bayo-Moriones, Merino-Díaz-de-Cerio, 

Escamilla-de-León e Selvam, 2010). 

Ainda assim, Vouzas (2007) sublinha que a relação entre a GRH e a qualidade vinha a ser largamente 

subestimada e que apenas recentemente, especialistas em qualidade, investigadores, académicos e outros 

profissionais, perceberam, e assumiram claramente, que as questões relacionadas com os RH estão no cerne 

da filosofia da qualidade e que o envolvimento e o comprometimento dos RH são essenciais para o sucesso 

da implementação de quaisquer iniciativas, práticas e técnicas tendentes à melhoria da qualidade. 

Adicionalmente, foi, ainda, reconhecido que a GQ tem implicações importantes sobre a gestão do trabalho e, 

paralelamente, a GRH. 

No que se refere à Norma ISO 9001:2008, em estudo, esta acentua, como já referido, na cláusula 6. a 

importância da “gestão de recursos”. Na subcláusula 6.1. define que a provisão de recursos deverá ser 

determinada e proporcionada pela organização. Por sua vez, dedica a subcláusula 6.2. aos RH, enfatizando 

                                                           
5 self-improvement 
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quer o papel determinante dos trabalhadores para a conformidade dos requisitos do produto, quer a 

necessidade destes se encontrarem dotados da escolaridade, formação, saber-fazer e experiência adequados, 

quer, ainda, a responsabilidade das organizações assegurarem a competência, a formação e a 

consciencialização dos seus RH. Adicionalmente, na subcláusula 5.5 (“responsabilidade, autoridade e 

comunicação”) sublinha o papel preponderante da gestão de topo na definição e comunicação das 

responsabilidades e autoridades, na comunicação de resultados e na promoção da consciencialização para 

com o SGQ junto de toda a organização. 

Os requisitos supra mencionados comprovam a relevância que a ISO 9001 atribui ao planeamento, às 

competências, à formação, à participação e à comunicação. Concomitantemente, entre os princípios 

basilares desta Norma é realçado o papel-chave das pessoas para o desempenho da organização e a 

relevância do seu pleno envolvimento. Talvez por esse motivo, a importância dos RH tenha sido, de acordo 

com Hassan (2009), frequentemente destacada nas declarações de missão, política e estratégia de 

qualidade. 

Não obstante, têm sido dirigidas várias críticas ao movimento ISO 9000 pelo facto de comportar uma 

indústria de muitos e muitos milhões de euros, com imensos indivíduos e organizações a dependerem dele 

para sua subsistência, incluindo consultores, auditores e gestores de qualidade, empresas e organismos de 

formação e certificação e seus trabalhadores (Douglas et al, 2003), bem como por se tratar de um processo 

muito caro e genérico, com uma pesada componente de “papel”, descontextualizado relativamente aos RH e, 

ainda, muito dependente de auditores externos (Douglas et al, 2003; Vouzas e Gotazamani, 2005), 

principalmente nas primeiras versões da Norma. 

Na verdade, muito pouco conhecimento empírico está ainda disponível sobre este assunto. 

A literatura sobre RH e esforços para a melhoria da qualidade é ainda bastante limitada, especialmente 

quando o foco é a relação e o impacto da implementação da Norma ISO 9001, e a maioria desses estudos é 

de natureza descritiva, procurando contribuir apenas para uma melhor compreensão do papel da GRH nos 

esforços pela melhoria da qualidade. Para além disso, a relação entre a GRH e a certificação ISO 9000 é 

muitas vezes reduzida ao comprometimento da primeira na conceção e implementação do sistema de 

garantia da qualidade defendido pela segunda e certificado por um auditor externo (Vouzas, 2007). 

Bayo-Moriones et al (2010) salientam, no entanto, a existência de trabalhos empíricos que permitiram já 

estabelecer uma relação positiva entre SGQ certificados de acordo com a ISO 9001 e formação de pessoal e 

desenvolvimento de RH. 
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Efetivamente, a integração do SGQ com a GRH parece cada vez mais reconhecido como um importante fator 

de sucesso. Segundo Hassan (2009), especialistas, investigados e profissionais da área da qualidade 

defendem que as pessoas estão no centro da filosofia da qualidade e argumentam que, a menos que o 

envolvimento e o compromisso dos RH que integram as organizações sejam conseguidos, o sucesso de 

qualquer programa de melhoria da qualidade está comprometido. 

Vejamos, então, os resultados obtidos nos estudos que a revisão da literatura realizada sobre o tema permitiu 

compilar. 

Como anteriormente referido, Quazi e Jacobs (2004) estudaram a natureza e a extensão do impacto da 

certificação ISO 9001 nas atividades de formação e desenvolvimento de RH em organizações de Singapura. 

Para além dos principais impactos sobre o desempenho organizacional, já mencionados, a revisão de 

literatura realizada revelou, ainda, pouca associação direta entre a certificação ISO 9001 e as atividades de 

formação e desenvolvimento nas organizações. 

No decurso da investigação, os autores recorreram à elaboração e aplicação de um questionário de modo a 

aferir o impacto, significativo ou não, da certificação ISO 9000 sobre as necessidades, o modelo, os métodos 

e a avaliação da formação e sobre as atividades de desenvolvimento de RH em geral. 

De acordo com os resultados obtidos, e muito embora ressalvem a baixa taxa de resposta obtida, os autores 

constataram que em todas as dimensões em estudo foram enfatizadas melhorias significativas. Saliente-se 

que ao nível do desenvolvimento de RH, os autores analisaram, por exemplo, as horas de formação/ano, o 

tipo de formação e os benefícios percebidos da certificação ISO. 

Hassan, Hashim e Ismail (2006) desenvolveram um estudo com o objetivo medir a perceção dos 

trabalhadores sobre as práticas de desenvolvimento de RH, para explorar se a certificação ISO leva a 

melhorias no sistema desenvolvimento de RH e para examinar o papel das práticas desenvolvimento de RH 

sobre o desenvolvimento dos trabalhadores e a orientação para a qualidade na organização. Nesse estudo 

participaram 239 trabalhadores, pertencentes a 8 organizações (4 delas com certificação ISO), através da 

resposta a um questionário que mediu as seguintes variáveis: sistema de carreiras, sistema de planeamento 

do trabalho, sistema de desenvolvimento, sistema de autorenovação6 e sistema de desenvolvimento de RH. 

Os resultados obtidos traduziram uma maior pontuação média das empresas com certificação ISO em 

comparação com as suas homólogas. 

                                                           
6 self renewal system 
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No que concerne às questões relacionadas com a certificação ISO, e com a orientação para a qualidade, este 

estudo permitiu aos autores concluir que empresas com certificação ISO apresentavam classificações 

significativamente mais elevadas relativamente ao sistema de carreiras, onde incluíram o planeamento de RH, 

o recrutamento e o sistema de avaliação de desempenho e promoções, bem como ao nível do planeamento 

do trabalho e da orientação para a qualidade. Já nas restantes variáveis, as diferenças médias não foram 

significativas, embora as empresas “ISO” apresentassem sempre vantagem sobre as “não ISO”. 

Rodríguez-Antón e Alonso-Almeida (2011) realizaram um estudo sobre a certificação de SGQ e o seu impacto 

sobre a satisfação no trabalho em serviços com elevada interação com o cliente. 

Segundo os autores, muitas organizações implementaram SGQ para aumentar a sua competitividade, o que 

lhes permitiu sistematizar e melhorar processos internos, além de retornos organizacionais e financeiros, 

onde se incluem lucros e redução de custos. Todavia, salientam que existe pouca evidência sobre o impacto 

da implementação e certificação ISO na satisfação com o trabalho. 

A revisão da literatura efetuada pelos autores, permitiu-lhes concluir que, apesar de parecer evidente, poucos 

trabalhos empíricos têm argumentado que quando os trabalhadores estão mais satisfeitos com o seu 

trabalho, têm um maior compromisso com a organização e uma melhor resposta para com o cliente, bem 

como que o comportamento dos trabalhadores pode influenciar os resultados obtidos pela GQ. Ademais, 

verificaram que alguns estudos empíricos evidenciaram que trabalhadores mais qualificados são capazes de 

oferecer um melhor serviço ao cliente, o que contribui para a satisfação do cliente, e que organizações com 

SGQ bem-sucedidos na obtenção de melhorias nas condições de trabalho possibilitam um maior 

envolvimento por parte do trabalhador, uma maior motivação e sentimento de segurança no trabalho. 

Para a consecução da investigação, os autores desenvolveram e aplicaram um questionário a gestores de 

943 estabelecimentos hoteleiros espanhóis, certificados ao abrigo da Norma ISO 9000, tendo obtido 403 

respostas. 

Os dados recolhidos permitiram verificar que nos estabelecimentos estudados não foi possível corroborar as 

conclusões recolhidas com a revisão da literatura, talvez porque os trabalhadores não foram diretamente 

auscultados, sugestão que deixaram para trabalhos futuros. 

Prates e Caraschi (2014), no estudo já mencionado sobre os impactos organizacionais da implementação e 

certificação ISO 9001 em empresas brasileiras de cartão, apuraram, também, com a revisão de literatura 

realizada, que a área de recursos humanos é aquela que tem maior participação no processo de 

implementação e certificação ISO 9001, especialmente no que diz respeito à formação e desenvolvimento 
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dos trabalhadores que integram as organizações, uma vez que é responsável por desenvolver, implementar e 

gerir políticas e procedimentos de formação e desenvolvimento para atrair e manter o comprometimento dos 

trabalhadores com o SGQ da organização. Além disso, é necessário que os trabalhadores percebam que a 

descrição de funções, os planos de formação e avaliação da eficácia da formação estão diretamente 

interligados e, portanto, o desenvolvimento de competências e distribuição adequada de tarefas facilita o 

processo de produção, a redução de falhas, o desperdício e retrabalho, e, consequentemente, a redução dos 

custos. 

Tendo em conta os dados obtidos através do questionário aplicado, onde, no que toca aos RH, procuraram 

estimar o impacto direto da ISO 9001 sobre o desempenho dos RH, avaliando fatores como alterações na 

responsabilidade sobre o trabalho decorrentes da certificação ISO 9001, compreensão dos papel dos RH no 

SGQ certificado, valorização dos princípios da Norma e dos requisitos dos clientes na formação e 

desenvolvimento dos RH, os autores assumem como constatação central do estudo que a certificação ISO 

9000 tem um efeito positivo e significativo sobre produção, purchansing e marketing, mas também sobre os 

recursos humanos. 
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CAPÍTULO 2 – CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO: UNIDADES DE SERVIÇOS CERTIFICADAS 

DA UNIVERSIDADE DO MINHO  

Sendo o caso em estudo neste trabalho de investigação as Unidades de Serviços certificadas da Universidade 

do Minho (UM), neste capítulo apresenta-se uma caracterização das mesmas, bem como da Universidade 

onde se inserem. 

Fundada em 1973, a UM é uma instituição de ensino superior público, encontrando-se sediada no Norte de 

Portugal, onde possui dois grandes campi, um em Gualtar (Braga) e outro em Azurém (Guimarães).  

O arranque das suas atividades de ensino remonta ao ano letivo de 1975/1976, ano em que recebeu os 

primeiros estudantes. 

No ano letivo de 2014/2015, a UM apresentava uma população discente de 18.330 estudantes, inscritos em 

220 cursos conferentes de grau, de acordo com distribuição representada no quadro 1, para além de 55 

estudantes inscritos em cursos de formação especializada e 22 em estágios científicos avançados/Pós-Doc, 

conforme informação constante do Relatório de Atividades da UM de 2014.  

Ciclos de Estudos Cursos 
Estudantes 

Inscritos 

Licenciatura e Mestrado Integrado 58 12.286 
Mestrado 112 4.192 
Doutoramento 50 1.852 
Total 220 18.330 

Quadro 1 – Cursos e Estudantes Inscritos em 2014/2015 na Universidade do Minho (N.º) 

Na atualidade, a UM é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, científica, 

pedagógica, cultural, administrativa, patrimonial, financeira e disciplinar, que apresenta como missão “gerar, 

difundir e aplicar conhecimento, assente na liberdade de pensamento e na pluralidade dos exercícios críticos, 

promovendo a educação superior e contribuindo para a construção de um modelo de sociedade baseado em 

princípios humanistas, que tenha o saber, a criatividade e a inovação como fatores de crescimento, 

desenvolvimento sustentável, bem-estar e solidariedade" (Universidade do Minho, s/d). 

A UM adota um modelo organizacional de base matricial que promove a interação entre as suas unidades, 

com vista à realização dos projetos que concretizam a sua missão e objetivos e à utilização eficiente dos seus 

meios e recursos.  

As Unidades Orgânicas de Ensino e Investigação são as estruturas base da UM, traduzindo-se nas onze 

Escolas/Institutos que comporta, a saber: Escola de Arquitetura, Escola de Ciências, Escola de Ciências da 

Saúde, Escola de Direito, Escola de Economia e Gestão, Escola de Engenharia, Escola de Psicologia, Escola 
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Superior de Enfermagem, Instituto de Ciências Sociais, Instituto de Educação e Instituto de Letras e Ciências 

Humanas. 

A UM possui, ainda, Unidades Orgânicas de Investigação, Unidades Culturais, Unidades Diferenciadas e 

Unidades de Serviços e Gabinetes de Apoio. Estas últimas integram o conjunto de infraestruturas e de 

serviços de apoio aos alunos e ao ensino que procura responder às necessidades mais diversas dos 

estudantes.  

Entre as Unidades de Serviços encontram-se os Serviços Académicos (SA), os Serviços de Ação Social (SAS) e 

os Serviços de Documentação (SD), os únicos Serviços da UM que, atualmente, possuem a certificação do 

seu SGQ com base na Norma NP EN ISO 9001:2008. 

No que respeita a RH, de acordo com o Relatório de Atividades de 2014, UM conta com 1.286 docentes e 

investigadores e 602 trabalhadores não docentes e não investigadores. 

2.1. Serviços Académicos 

De acordo com o disposto no Regulamento Orgânico das Unidades de Serviços da UM, os SA constituem uma 

unidade de serviços cujo objetivo (missão) é a gestão administrativa dos processos escolares dos estudantes, 

assegurando também o atendimento a alunos, docentes e público em geral. 

Nesse quadro, os SA compreendem divisões e setores com competências diferenciadas, designadamente a 

Divisão de Formação Inicial, a Divisão de Pós-Graduação, a Divisão Pedagógica, a Divisão de Atendimento e 

Qualidade e a Secretaria dos Serviços, dispondo de instalações próprias nos dois campi da Universidade.  

A 31 de dezembro de 2013, os SA contavam com 39 trabalhadores, distribuídos por diferentes cargos e 

categorias/carreiras profissionais (ver quadro 2), bem como com 1 estagiário ao abrigo do Programa de 

Estágios da UM. 

Cargo/Categoria/Carreira 
Profissional 

Trabalhadores 

Dirigente 2 
Técnico Superior 8 
Técnico de Informática 3 
Assistente Técnico 25 
Assistente Operacional 1 
Total 39 

Quadro 2 – Trabalhadores dos Serviços Académicos por Cargo/Categoria/Carreira Profissional (N.º) 

A estrutura orgânica dos SA encontra-se representada no organograma abaixo (figura 2). 
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Figura 2 – Organograma dos Serviços Académicos 

O SGQ implementado pelos SA com base na Norma NP EN ISO 9001:2008 foi certificado em julho de 2012 

pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER) e apresenta como âmbito as seguintes atividades: 

“Serviços de apoio pedagógico-administrativo aos projetos de ensino da Universidade do Minho”. 

No estabelecimento do seu SGQ, os SA adotaram a seguinte Política da Qualidade: 

“Respondendo aos compromissos definidos e assumidos no estabelecimento da sua missão, e 

orientados pelos valores que norteiam a sua atividade, os Serviços Académicos pretendem 

posicionar-se no patamar da excelência entre os Serviços Académicos das Instituições de Ensino 

Superior, distinguindo-se pela eficácia administrativa, de comunicação e informação às suas 

partes interessadas, pela eficiência na gestão dos seus recursos orçamentais, tecnológicos, 

humanos e organizacionais, por uma cultura consensual de sustentabilidade social e ambiental, 

pelo seu comprometimento com a melhoria contínua da organização e pelo rigor no 

cumprimento de requisitos especificados e legais” (Serviços Académicos, 2012).  

De acordo com o Manual de Gestão dos SA, na conceção e implementação do SGQ pretendeu-se criar 

sinergias sistemáticas entre os processos da gestão, processos de suporte à operação, processos de 

realização e processos de análise, no intuito de que a melhoria contínua seja uma prática sustentada e uma 

realidade constatável (Serviços Académicos, 2012).  

A “rede de processos” que resultou desse exercício conta com 15 processos, necessariamente 

documentados, face à exigência da ISO 9001, entre os quais se encontra o Processo de “Gestão das 

Competências e Saber-Fazer”, o único claramente debruçado sobre as questões da GRH, nomeadamente o 
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recrutamento de novos colaboradores, o posterior acolhimento (integração), bem como a formação, desde o 

levantamento de necessidades até à definição e aprovação de um plano de formação e respetiva avaliação.  

2.2. Serviços de Ação Social 

Segundo o Regulamento Orgânico dos SAS da UM, os SAS são, nos termos do Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 

de abril, uma Unidade de Serviços dotada de autonomia administrativa e financeira que compreende cinco 

departamentos, a saber, Gabinete do Administrador, Departamento Administrativo e Financeiro, 

Departamento Alimentar, Departamento Desportivo e Cultural e o Departamento de Apoio Social. 

A sede dos SAS encontra-se localizada no Campus de Gualtar, Braga. No entanto, dispõem, também, de 

dependências em Azurém, Guimarães. 

Os SAS têm como atribuição o apoio social aos estudantes, nomeadamente através da prestação de serviços 

nos domínios do alojamento, alimentação, bolsas de estudo, apoio médico e psicológico e apoio às atividades 

desportivas e culturais, entre outros. Nesse âmbito, definiram como missão “proporcionar aos estudantes as 

melhores condições de frequência do ensino superior e de integração e vivência social e académica” 

(Serviços de Ação Social, s/d). 

No que concerne a RH, em 31 de dezembro de 2013, os SAS contavam com 232 trabalhadores, igualmente 

distribuídos por diferentes cargos e categorias/carreiras profissionais (ver quadro 3). 

Cargo/Categoria/Carreira 
Profissional 

Trabalhadores 

Dirigente 5 
Técnico Superior 23 
Técnico de Informática 4 
Assistente Técnico 23 
Assistente Operacional 177 
Total 232 

Quadro 3 – Trabalhadores dos Serviços de Ação Social por Cargo/Categoria/Carreira Profissional (N.º) 

A estrutura orgânica dos SAS encontra-se representada, de forma resumida, no organograma da figura 3. 

Os SAS obtiveram, em dezembro de 2009, uma dupla certificação por parte da APCER, relativamente aos 

sistemas de gestão da qualidade e de segurança alimentar, implementados com base nas Normas NP EN 

ISO 9001:2008 e 22000:2005, respetivamente. 

A certificação do SGQ apresenta como âmbito as atividades de “prestação de serviços e apoios na atribuição 

de bolsas de estudo, alimentação em cantinas e bares, alojamento, serviços de saúde e atividades 

desportivas e culturais”. 
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Figura 3 – Organograma dos Serviços de Ação Social (Resumido) 

A Política da Qualidade dos SAS, que se encontra subjacente ao desenvolvimento do seu SGQ, traduz-se: 

“Na prestação de serviços ao cliente, melhorando e adaptando os mecanismos de comunicação 

e inovação por forma a garantir a sua crescente satisfação; na preocupação sistemática pelo 

cumprimento dos requisitos dos sistemas da Qualidade e Segurança Alimentar, melhorando 

continuamente a sua eficácia; na prestação de um serviço baseado na transparência e 

simplificação, visando a eficiência e eficácia dos processos; na prestação de um serviço que 

garanta equidade e justiça social dentro do enquadramento legal e institucional; no envolvimento 

permanente dos colaboradores de forma a garantir satisfação pessoal, motivação e espírito de 

equipa, assim como a sua consciencialização para o compromisso total com os sistemas de 

gestão da qualidade e da segurança alimentar nos níveis em que participem; na melhoria 

contínua dos métodos de trabalho e na adaptação às novas tecnologias, cultivando a 

permanente formação e informação dos seus colaboradores; na melhoria da interação com os 

parceiros, partilhando informação e conhecimento, nomeadamente no que respeita à 

comunicação com fornecedores, subcontratados e autoridades competentes; na 

responsabilidade de manter meios de comunicação internos e externos, eficazes, para 

comunicar qualquer informação respeitante à segurança alimentar” (Serviços de Ação Social, 

s/d). 

O “mapa de processos” dos SAS inclui 14 processos documentados, entre os quais o Processo de “Gestão 

de Recursos Humanos”, o único dedicado às questões da GRH, nomeadamente a seleção e recrutamento, a 

integração, a formação (levantamento de necessidades, definição e implementação do plano de formação e 

avaliação da eficácia) e a avaliação de desempenho. 
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2.3. Serviços de Documentação 

Os SD são, conforme disposto no Regulamento Orgânico das Unidades de Serviços da UM, um sistema 

integrado que engloba todas as unidades funcionais de biblioteconomia e informação bibliográfica e todas as 

bibliotecas académicas da Universidade, tendo como atribuições fundamentais (missão): recolher, gerir e 

facultar a todos os setores de atividade da Universidade a informação de caráter científico, técnico e cultural 

necessários ao desempenho das suas funções; e, participar em sistemas ou redes de informação 

bibliográfica, científica e técnica, de acordo com os interesses da Universidade. 

Nesse âmbito, os SD compreendem a Divisão de Biblioteconomia, a Divisão de Informação e a Secção de 

Secretaria, estando presentes nos campi de Gualtar e de Azurém, bem como no Edifício dos Congregados 

(Braga).  

Relativamente a RH, os SD contavam 39 trabalhadores a 31 de dezembro de 2013, segundo a distribuição 

retratada no quadro 4. 

Cargo/Categoria/Carreira 
Profissional 

Trabalhadores 

Dirigente 2 
Técnico Superior 7 
Técnico de Informática 1 
Assistente Técnico 28 
Assistente Operacional 1 
Total 39 

Quadro 4 – Trabalhadores dos Serviços de Documentação por Cargo/Categoria/Carreira Profissional (N.º) 

A estrutura orgânica dos SD encontra-se representada no organograma abaixo (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Organograma dos Serviços de Documentação 
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Os SD implementaram o seu SGQ com base no referencial normativo NP EN ISO 9001:2008 e no Balanced 

Scorecard, no âmbito das atividades de “fornecimento de serviços de documentação, acesso a informação e 

infraestruturas para pesquisa e estudo em Braga (Biblioteca Geral da Universidade do Minho e Biblioteca do 

Edifício dos Congregados) e Guimarães (Biblioteca do Polo de Guimarães)”, tendo obtido a certificação pela 

APCER em julho de 2009. 

No estabelecimento do seu SGQ, os SD definiram a seguinte Política da Qualidade: 

“A política orientadora da atuação dos SD, na sua relação com todas as partes interessadas na 

sua atividade, é marcada globalmente por um comportamento de gestão e funcionamento 

proativo, cooperante, construtivo, transparente, rigoroso e valorizador de todas as partes, tendo 

em consideração quatro perspetivas de gestão: 

- Perspetiva de sustentabilidade: conciliar a valorização dos investimentos e recursos 

disponíveis com preocupações de sustentabilidade económica e melhoria do seu 

desempenho organizacional e operacional, optando pelo rigor na gestão dos recursos e pelo 

controlo dos custos; 

- Perspetiva dos clientes: garantir a prestação de serviços de qualidade percebida e procurar 

sistematicamente oferecer as melhores soluções organizacionais e processuais para a 

disponibilização de recursos de informação e documentação, espaços e serviços de apoio à 

aprendizagem e investigação de qualidade que respondam cabalmente às necessidades 

específicas da comunidade universitária e potenciem os respetivos níveis de satisfação; optar 

por posturas de relacionamento profícuo e canais de comunicação transparentes e eficientes, 

pela manutenção e criação de infraestruturas e serviços que sejam atrativos e convidativos à 

sua utilização; reforçar a sua atividade e oferta de serviços que potenciem a disseminação, 

acessibilidade e impacto do conhecimento produzido pelos docentes e investigadores da 

Universidade do Minho, assim contribuindo para o reforço da visibilidade, credibilidade e 

reconhecimento e reputação académica e científica da instituição no mercado global do 

ensino superior; alargar a abrangência dos seus serviços a outros que se enquadrem nos 

propósitos da sua missão e que respondam de forma inovadora às expetativas e 

necessidades dos membros da Universidade do Minho; 

- Perspetiva interna: promover a eficiência e a qualidade operacional em total conformidade 

legal, optando por investimentos sustentados em infraestruturas, equipamentos e tecnologia 

que permitam a diversificação e a ampliação da gama e formatos de serviços; assegurar um 

relacionamento exigente, claro e contínuo com todos os fornecedores e pares com impacto 
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direto na conformidade dos serviços, por forma a garantir o cumprimento com os padrões 

expectáveis de serviço, optando por uma seleção e avaliação contínua dos seus 

desempenhos e pelas melhores relações de preço, qualidade e diversidade; 

- Perspetiva de conhecimento e aprendizagem: proporcionar as adequadas condições de 

trabalho aos colaboradores, a valorização dos seus conhecimentos e das suas competências, 

optando por estimular e promover a sua promoção contínua, a sua valorização individual, a 

capacidade de iniciativa e empreendedorismo para projetos internos de melhoria e eficiência 

operacional; realizar análises sistemáticas ao desempenho dos SD, reportando à Direção do 

Serviço dados consolidados e objetivos dos desempenhos passados, das ações 

desencadeadas e perspetivas futuras, optando pela responsabilização e pelo empowerment 

das suas chefias intermédias na monitorização, medição e análise de indicadores do 

desempenho” (Serviços de Documentação, 2009).   

De acordo com o Manual de Gestão dos SD, na conceção e implementação do SGQ pretendeu-se criar 

sinergias sistemáticas entre os processos da gestão, processos de suporte à operação, processos de 

realização e processos de análise, no intuito de que a melhoria contínua seja uma prática sustentada e uma 

realidade constatável.  

A “rede de processos” definida pelos SD contempla 17 processos documentados, entre os quais se encontra 

o Processo de “Gestão das Competências e Saber-Fazer”, o único apenso às questões da GRH, 

nomeadamente o recrutamento de novos colaboradores, o posterior acolhimento (integração) e a formação, 

desde o levantamento de necessidades até à definição e aprovação de um plano de formação e respetiva 

avaliação.   
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

No presente capítulo é apresentada e justificada a metodologia de investigação, os objetivos do estudo, os 

métodos e técnicas de recolha de dados, a caracterização da amostra e a descrição da recolha de dados. 

Segundo Azevedo e Azevedo (2004), a aventura de conhecer por processos científicos determinado problema 

significa aceitar entrar num processo de desafio de capacidades e limites no foro da criatividade, da 

propensão do tipo de inteligência, da persistência e da honestidade intelectual, adotando o caminho próprio 

para atingir um determinado fim. 

A metodologia de investigação é, assim, o conjunto de processos e práticas que encaminham a elaboração do 

processo de investigação científica (Fortin, 1999). 

Partindo-se das especificidades da investigação que se pretendia desenvolver, optou-se pela metodologia de 

investigação de estudo de caso, pelo seu caráter descritivo, indutivo e particular e pela sua natureza 

heurística (Merriam, 1988). 

Segundo Meirinhos e Osório (2010), o estudo de caso é frequentemente apresentado como a possibilidade de 

estudar o objeto (caso) no seu contexto real, utilizando múltiplas fontes de evidência (qualitativas e 

quantitativas), enquadrando-se numa lógica de construção de conhecimento. 

Na área da gestão, o estudo de caso tem sido um dos métodos mais consistentes e poderosos de 

investigação pelo facto de, enquanto pesquisa de campo, permitir lidar com a rápida e crescente magnitude 

das mudanças de tecnologia, sistemas e atividades de gestão (Voss, Tsikriktsis e Frohlich, 2002). 

3.1. Objetivos do Estudo 

Este estudo tem como objetivo aferir as motivações que estiveram na origem da decisão de avançar para um 

processo de implementação e certificação ISO 9001:2008, as mudanças organizacionais daí decorrentes e as 

implicações sobre a GRH, bem como as consequências sobre a satisfação no trabalho. 

Para a consecução desse objetivo, foram definidas as seguintes questões de investigação: 

1. Quais as motivações organizacionais para a implementação da Norma ISO 9001:2008 e respetiva 

certificação? 

2. Quais as mudanças organizacionais decorrentes da implementação e certificação ISO 9001:2008? 

3. Quais as implicações da implementação e certificação ISO 9001:2008 sobre a GRH? 

4. Quais as implicações da implementação e certificação ISO 9001:2008 sobre o trabalho? 

5. Quais as implicações da certificação ISO 9001:2008 sobre a satisfação no trabalho? 
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3.2. Métodos e Técnicas de Recolha de Dados 

Os métodos de recolha de dados utilizados para a consecução do estudo foram a pesquisa documental, a 

entrevista e o inquérito por questionário, apresentando este estudo, por isso, dados de natureza qualitativa e 

quantitativa. 

A pesquisa documental é um método de recolha e verificação de dados que visa o acesso a fontes 

pertinentes, escritas ou não, fazendo, por isso, parte integrante da heurística da investigação e abrindo, 

muitas vezes, via à utilização de outras técnicas de investigação (Saint-Georges, 1997).  

Neste estudo, foram consultados relatórios e documentos internos fornecidos pelos Serviços e recolhidas 

informações de interesse nas páginas oficiais da Internet. 

A opção pela entrevista nesta investigação está relacionada com a natureza dos dados que se pretendida 

obter. Segundo Quivy e Campenhoudt (1992), a entrevista é o primeiro método de recolha de informações, 

no sentido mais rico da expressão, uma vez que tem subjacente a aplicação dos processos fundamentais de 

comunicação e de interação humanas, permitindo a recolha de elementos profundos de análise. 

Nesse pressuposto, utilizou-se a entrevista junto das chefias de topo e chefias intermédias das Unidades de 

Serviços em estudo com o intuito de recolher informações sobre o processo de implementação e certificação 

do SGQ, as perceções sobre vantagens e desvantagens intrínsecas a todo esse processo e as repercussões 

desta opção gestionária na GRH. Para o efeito, e tendo como referência as conclusões emergentes da revisão 

da literatura realizada, foram preparadas duas versões ligeiramente distintas da entrevista (Anexo I), uma 

abordando o tema em estudo de forma exaustiva, dirigida às chefias de topo, outra centrando-se em questões 

mais práticas e mais próximas dos colaboradores, dirigida às chefias intermédias. Essas entrevistas 

encontravam-se estruturadas em 3 secções de perguntas, relacionadas com o processo de certificação, o 

processo de certificação e os trabalhadores e, por último, a certificação ISO 9001 e a GRH.  

A realização de entrevistas a chefias de diferentes níveis hierárquicos teve como intento enriquecer os dados 

recolhidos devido à diferença de proximidade para com os trabalhadores que certamente existe entre esses 

cargos. 

Como técnica de análise das entrevistas utilizou-se a análise de conteúdo por esta representar um conjunto 

de técnicas de análise de comunicações com o propósito de captar, mediante procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que facilitem a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção ou receção dessas mensagens (Bardin, 2013). 
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No que concerne ao inquérito por questionário, a sua adoção encontra-se relacionada com as vantagens que 

comporta ao nível da recolha e tratamento da informação recolhida. Tal como defendido por Quivy e 

Campenhoudt (1992), tendo este método como objetivo conhecer uma população enquanto tal, as suas 

opiniões, e analisar um fenómeno concreto através da perceção dos indivíduos que constituem essa 

população, a sua utilização é preponderante quando se trata de um elevado número de indivíduos. 

Assim, numa fase posterior da investigação foi desenvolvido e aplicado um inquérito por questionário (Anexo 

II) aos trabalhadores que integram as Unidades de Serviços em apreço para aferir as suas perceções sobre as 

consequências da opção gestionária pela implementação e certificação ISO 9001 e o grau de satisfação no 

trabalho com essa certificação.  

Esse questionário foi construído a partir das principais conclusões retiradas da revisão da literatura efetuada, 

complementadas pela análise das entrevistas realizadas às chefias, sendo constituído por 3 secções. A 

secção I, dedicada ao processo de implementação e certificação do SGQ ao abrigo da ISO 9001, contempla 

30 afirmações a que cada respondente deveria assinalar o grau de concordância numa escala de Likert de 6 

valores (discordo totalmente a concordo totalmente). A secção II, dirigida à satisfação no trabalho e 

certificação ISO 9001, comporta 15 afirmações a que cada respondente deveria assinalar o grau de 

satisfação numa escala de Likert, também de 6 valores (muito insatisfeito a totalmente satisfeito). A secção III 

compreende a recolha de informação demográfica e profissional relevante para o presente estudo. 

Na construção do questionário foram intencionalmente omitidas questões relacionadas com a avaliação de 

desempenho uma vez que essa avaliação se encontra limitada por um sistema de quotas imposto pelo 

regulador, daí que a relação entre a certificação da qualidade e a prática de avaliação de desempenho não 

tenha sido explorada. Adicionalmente, na secção de dados demográficos, foram omitidos intervalos de tempo 

que poderiam escalonar mais claramente a variável “antiguidade no Serviço” por se entender mais relevante 

para o presente estudo privilegiar a recolha de elementos que permitissem situar os trabalhadores na vivência 

ou não do processo de implementação e certificação ISO 9001, daí o reduzido número de intervalos de 

tempo dessa variável e a proximidade entre eles.  

Para a análise dos dados recolhidos com a aplicação do inquérito por questionário recorreu-se ao programa 

IBM SPSS Statistics 22.0 para Windows. 

3.3. Caracterização da Amostra 

No que concerne às entrevistas, a amostra foi constituída por 6 elementos dos Serviços em causa, 2 de 

cada Serviço, dos quais 4 mulheres e 2 homens. Ao nível da gestão de topo, foram entrevistados os 
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representantes máximos dos Serviços em causa (Diretor dos SA e dos SD e Administrador dos SAS) e, ao 

nível da gestão intermédia, as chefias imediatamente seguintes na linha hierárquica (Chefes de Divisão dos 

SA e dos SD e Diretor de Serviços dos SAS). 

Relativamente ao inquérito por questionário, atendendo à dimensão da população-alvo, a amostra foi 

construída pela população dos Serviços visados pelo estudo, num total de 311 trabalhadores (dados de 31 de 

dezembro de 2013), tendo sido recolhidos e validados 248 questionários (79,7%). Deste modo, pode   

concluir-se que esta amostra é representativa. 

Dos trabalhadores que responderam ao questionário, 31 (12,5%) pertencem aos Serviços Académicos, 183 

(73,8%) aos Serviços de Ação Social e 34 (13,7%) aos Serviços de Documentação. 

No conjunto da amostra, 66,4% dos respondentes são mulheres e 82,1% trabalham nesse Serviço há mais de 

7 anos. As habilitações literárias dos participantes são, em grande parte, até ao 9.º ano (44,3%) ou entre os 

10.º e 12.º anos (32,9%) e, consequentemente, as carreiras profissionais predominantes são as de assistente 

operacional 7 (56,9%) e assistente técnico8 (25,8%). Ainda assim, no que toca às carreiras profissionais, o 

estudo contou com a participação de 3,1% de dirigentes e 11,1% de técnicos superiores. 

Em suma, trata-se de uma população maioritariamente feminina, com um tempo de permanência no Serviços 

bastante razoável e com baixa escolaridade. 

  

  

                                                           
7 Habilitação mínima exigida: escolaridade obrigatória. 
8 Habilitação mínima exigida: atualmente, 12.º ano de escolaridade ou curso que lhe seja equiparado; até 2008, 11.º ano de escolaridade ou equivalente. 
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Quadro 5 – Descrição da Amostra do Inquérito por Questionário 

Estratificando a amostra pelos Serviços visados, verifica-se que a predominância do sexo feminino e a 

permanência no Serviço há mais de 7 anos continuam a obter as maiores frequências em todos os casos. No 

entanto, ao nível da escolaridade e da carreira profissional existe uma discrepância latente nos Serviços 

Académicos, onde 55,2% dos participantes são licenciados e 58,6% se encontram integrados na carreira de 

assistente técnico, e nos Serviços de Documentação, onde 65,6% dos participantes têm entre os 10.º e 12.º 

anos de escolaridade e 78,1% se encontram integrados na carreira de assistente técnico.  

Quanto à tentativa de situar os trabalhadores na vivência ou não do processo de implementação e certificação 

ISO 9001, e atendendo a que, à data da recolha de dados, os SA se encontravam certificados há 2 anos e os 

SAS e os SD há cerca de 5 anos, os dados mostram que apenas 3,2% dos trabalhadores dos SA, 9,6% dos 

trabalhadores dos SAS e 6,3% dos trabalhadores dos SD não vivenciaram o processo. 

O quadro A2 do Anexo IV apresenta, em maior pormenor, a caracterização da amostra. 

3.4. Recolha de Dados 

As entrevistas realizadas à gestão de topo e gestão intermédia dos Serviços alvo do estudo foram previamente 

agendadas e decorreram a título individual com recurso a um guião estruturado (Anexo I). 

Essas entrevistas, com durações variáveis entre 22 minutos e 1 hora e 16 minutos, tiveram lugar entre 

fevereiro e maio de 2014, e foram integralmente gravadas (com a autorização dos intervenientes) e 

transcritas. 

Apesar de nenhum dos entrevistados ter manifestado preferência pelo anonimato, por opção da 

investigadora, os mesmos não serão identificados, sendo apresentados na análise de dados como “E1” a 

“E6”. 

A administração dos inquéritos por questionário (Anexo II) teve lugar em junho de 2014, foi efetuada em 

papel e contou com a colaboração de um intermediário de cada Serviço que os distribui e recolheu, tendo 

3,1% 
11,1% 

25,8% 
56,9% 

3,1% 

Carreira Profissional 

Dirigente 

Técnico Superior 

Assistente Técnico 

Assistente Operacional 

Não aplicável 
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sido salvaguardado o anonimato dos respondentes. Nesse processo, era explicado aos trabalhadores o 

interesse do Serviço nos resultados do estudo por se considerar que colmatava uma lacuna comum ao nível 

da auscultação dos trabalhadores sobre o processo de certificação ISO 9001. 

A compilação dos dados recolhidos com os questionários realizou-se com o recurso a um software de leitura 

ótica.  
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CAPÍTULO 4 – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através da investigação empreendida, os quais se 

encontram organizados por instrumento de recolha de dados. Assim, num primeiro momento serão expostas 

as principais conclusões da análise das entrevistas realizadas e, posteriormente, destacar-se-ão os resultados 

da análise estatística aos inquéritos por questionário. 

4.1. Entrevistas 

Através das entrevistas realizadas procurou-se aferir as perceções das chefias sobre o processo de 

implementação e certificação do SGQ ao abrigo da Norma ISO 9001:2008, vantagens e desvantagens 

associadas e implicações ao nível da GRH. Nesse pressuposto, é expectável que os dados recolhidos através 

deste instrumento permitam responder às questões de investigação: 

1. Quais as motivações organizacionais para a implementação da Norma ISO 9001:2008 e respetiva 

certificação? 

2. Quais as mudanças organizacionais decorrentes da implementação e certificação ISO 9001:2008? 

3. Quais as implicações da implementação e certificação ISO 9001:2008 na GRH? 

4. Quais as implicações da implementação e certificação ISO 9001:2008 sobre o trabalho? 

A análise de conteúdo realizada às 6 entrevistas efetuadas resultou na construção de um conjunto de 

categorias que são identificadas e descritas no quadro 6. 

Tema Categorias 

Processo de Certificação Razões 

Principais alterações 

Principais obstáculos 

Principais vantagens 

Perceção das vantagens 

Desvantagens 

Processo de Certificação 
e Trabalhadores 

Reação 

Participação/envolvimento dos RH 

Obstáculos colocados 

Certificação ISO e GRH Mudanças GRH 

Participação dos RH no SGQ certificado 

Alterações no desempenho 

Orientação para a qualidade 

Alterações no empenho 

Efeitos sobre os RH 
Quadro 6 – Categorias de Análise de Dados (Entrevistas)  

Refira-se, no entanto, que os dados recolhidos junto da gestão de topo foram sendo interpretados à medida 

que as entrevistas foram sendo realizadas de modo a possibilitar a reorientação das entrevistas às chefias 

intermédias e, assim, confirmar ou não as dimensões daí emergentes. Posteriormente, procedeu-se à análise 
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sistemática de todos os dados recolhidos, segundo categorias e dimensões entretanto fixadas, as quais não 

faziam parte de um modelo de análise estruturado, antes se constituíram como um conjunto de temas que 

interessava abordar por referência à revisão de literatura que precedeu a recolha de dados. Alguns aspetos 

que se mostraram irrelevantes foram, entretanto, abandonados.  

De modo a situar no tempo o processo de implementação e certificação ISO 9001 nos Serviços estudados, 

importa desde já referir que, de acordo com os dados obtidos, à data da investigação, os SA tinham o seu 

SGQ certificado há 2 anos e os SAS e os SD há cerca de 5 anos, tendo decorrido entre 1 a 2 anos entre o 

início da implementação e a obtenção da certificação, pela APCER em todos os casos. 

Como já referido, os guiões das entrevistas estavam organizados em 3 secções de perguntas: o processo de 

certificação, o processo de certificação e os trabalhadores e a certificação ISO 9001 e a GRH.  

Relativamente à caracterização do processo de certificação, é de ressalvar que nos casos em estudo a 

decisão de avançar para o projeto ISO 9001 partiu da gestão de topo, fundada em expetativas como melhorar 

o funcionamento, garantir ou melhorar a qualidade dos serviços prestados, aumentar a satisfação dos 

clientes, possuir um referencial de excelência ou projetar a imagem dos Serviços. Como salienta E3, o 

processo de certificação foi encarado como: 

 “… oportunidade de nós melhorarmos o nosso funcionamento e a nossa gestão e, portanto, 

com isso também melhorarmos o serviço que prestamos aos nossos utentes.” (E3, l25l26) 

Estas expetativas (ou motivações) para a implementação e certificação ISO 9001 são consistentes com outras 

pesquisas empíricas, tais como os de Mcadam (1999), Domingues (2003), Douglas et al (2003) e Furtado 

(2003). 

Decorrente da implementação da Norma ISO 9001 e da certificação do SGQ respetivo, emerge, de acordo 

com os dados recolhidos, um considerável leque de alterações verificadas ao nível do funcionamento dos 

Serviços, as quais corroboram os resultados obtidos nos estudos de Mcadam (1999), Douglas et al (2003), 

Quazi e Jacobs (2004), Hassan et al (2006), Bayo-Moriones et al (2010) e Prates e Caraschi (2014), a saber, 

a gestão e controlo documental, a alteração de procedimentos e definição de instruções de trabalho, a análise 

sistemática de reclamações, não conformidades e sugestões de melhoria, uma maior orientação dos Serviços 

para a qualidade, uma maior preocupação com a formação, o rigor e formalização no planeamento, uma 

maior motivação e responsabilização, a mudança da cultura do Serviço, a melhoria da comunicação interna, 

a consolidação da recolha e utilização de métricas e suportes digitais, a reorganização total, a sistematização 

da informação e um maior controlo e monitorização. 
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“Uma grande alteração foi ao nível da gestão documental. Sentimos necessidade de criar logo, 

de imediato, um processo de gestão documental, de tramitação dos documentos, de registo e, 

no fundo, de algum controlo sobre a tramitação desses documentos.” (E1, l24l26) 

“… as mudanças que introduziu na organização são claramente mudanças do planeamento não 

ser feito “em cima do joelho”, ou seja, ter um planeamento adequado, ter um pensamento 

adequado, usar os resultados do ano anterior como inputs do ano seguinte.” (E2, l67l68) 

“… começamos a recolher mais métricas do que recolhíamos e começamos a utilizar mais 

suportes digitais do que já usávamos.” (E3, l47l48) 

Ainda assim, nem tudo foi positivo neste processo. Alguma burocracia normativa, principalmente numa fase 

inicial de implementação da ISO 9001, constituiu um dos obstáculo que os Serviços tiveram que transpor 

para alcançar a certificação.  

“… há alguma burocracia associada a este processo de certificação, ou a esse processo de 

implementação da Norma, que nos consumiu muito, muito tempo, e que fomos tentando 

ultrapassar da melhor forma…” (E1, l47l48) 

“… houve necessidades que sentimos em alguns aspetos, às vezes, de formalizar coisas por 

requisito da Norma, sem percebermos a mais-valia, fizemos porque tem que ser mas, de facto, 

ali, não percebemos a mais-valia.” (E3, l73l75) 

Outro obstáculo apontado relaciona-se com atitudes de resistência ou de não envolvimento por parte de 

alguns trabalhadores.  

“Os colaboradores não foram tão recetivos quanto isso numa fase inicial.” (E6, l26) 

“… a resistência, sim, há pessoas que resistiram e ainda resistem até hoje, mas claro está que 

estão acompanhadas.” (E4, l146l147) 

No que toca a vantagens da certificação, a análise dos dados recolhidos permite elencar um vasto conjunto, 

relacionado com a eficiência organizacional (maior organização, melhoria do funcionamento, planeamento 

mais rigoroso e monitorizado, gestão e controlo documental, melhoria dos tempos de resposta, maior 

controlo da atividade e melhoria contínua), com a cultura organizacional (centrado nos clientes e na 

qualidade), com os RH (aumento de competências, maior produtividade, maior responsabilidade e maior 

orientação para a qualidade), com os clientes (maior qualidade dos serviços prestados, maior satisfação dos 

clientes, maior exigência por parte do cliente e ênfase na análise de causas de situações geradoras de 

insatisfação dos clientes) e com a imagem externa dos Serviços (melhoria da imagem, maior visibilidade e 

reconhecimento). Estes resultados alinham-se com os obtidos nos estudos de Mcadam (1999), Douglas et al 
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(2003), Furtado (2003), Quazi e Jacobs (2004), Hassan et al (2006), Rodríguez-Antón e Alonso-Almeida 

(2011) e Prates e Caraschi (2014). 

No quadro que se segue apresentam-se indicadores que ilustram, a título exemplificativo, algumas das 

vantagens supramencionadas. 

Categoria Dimensões Indicadores 

Vantagens 
da 
certificação 

Eficiência organizacional “O processo permitiu-nos melhorar o nosso funcionamento. Hoje os Serviços 
funcionam melhor do que funcionavam antes do processo e, portanto, esse objetivo de 
melhoria foi claramente atingido.” (E3, l90l92) 
“… o serviço ficou mais organizado, acho que tivemos uma melhoria ao nível dos 
tempos de resposta.” (E1, l54l55) 
“Tendo o processo e todo o registo de encaminhamento do processo, nós podemos 
verificar toda a informação, a compilação da informação de todo o processo, desde 
que entra até que sai, e isso permite-nos atuar sobre ele com maior rapidez.” (E6, 
l64l66) 

Cultura organizacional “… uma gestão mais eficiente e controlada, a entronização por parte da equipa de 
uma cultura organizacional mais centrada no utilizador e na qualidade.” (E5, l38l39) 

Recursos Humanos “… a nossa atividade, com os mesmos recursos, está a produzir o dobro.” (E2, 
l154l155) 
“Sentimos que os funcionários foram, gradualmente, aumentando as suas 
competências, em diversas áreas, e aumentando também a sua preocupação pela 
prestação de um serviço mais rápido e com maior qualidade.” (E1, l58l60) 

Clientes “… no passado as caixas de sugestões enchiam-se de pedidos básicos, agora é muito 
raro aparecer uma situação relacionada com o atendimento e prendem-se, 
essencialmente, com sugestões de melhoria.  Portanto, quando os clientes/público-
alvo estão ao nível de dar sugestões de melhoria é porque as suas necessidades mais 
básicas da pirâmide estão satisfeitas.” (E4, l276l278) 
“A sensação que eu tenho, nomeadamente no que diz respeito ao feedback dos 
utilizadores, através de sugestões e reclamações, diria que a exigência, de facto, é 
muito maior.” (E5, l73l75) 

Imagem externa “Eu não tenho dúvidas de que se o serviço funciona melhor, a imagem do serviço 
melhora necessariamente.” (E1, l106l107) 
“… contribuiu para uma maior visibilidade e reconhecimento, acho eu, mas também 
acarreta responsabilidade e exigência…” (E5, l72l73) 

Quadro 7 – Vantagens da Certificação ISO 9001 (Indicadores)  

Entre os Serviços, o timing de perceção destas vantagens foi variável (início do processo de implementação 

ou com a certificação ou, ainda, com o amadurecimento do SGQ). Ainda assim, é unânime a convicção de 

que o amadurecimento do SGQ tornou mais óbvias essas vantagens.  

“Desde o início senão não tinha avançado.” (E2, l189) 

“Neste momento, claramente, na consolidação dos sistemas, conseguimos ter a perspetiva mais 

abrangente das vantagens pelo facto de vermos a máquina a funcionar bem, com as peças 

todas engrenadas, e perceber os resultados e reagir de imediato quando o resultado não correu 

bem e conseguimos ter uma ação-reação rápida.” (E4, l303l305) 
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“Eu acho que logo no processo de implementação nos apercebemos das vantagens. 

Provavelmente as vantagens completas só no segundo ou terceiro ciclo, ou seja, segundo ou 

terceiro ano é que se notam completamente, com o sistema mais maduro e com o nosso maior 

conhecimento do sistema…” (E3, l121l123) 

“Só terminado o primeiro ano, e com a obtenção da certificação, é que se começa a perceber o 

que se conseguiu ao nível de resultados” (E1, l131l132) 

“Sem dúvida que o amadurecimento do sistema nos dá uma visão muito mais fidedigna dos 

resultados que efetivamente resultaram daí.” (E6, l70l71) 

Para terminar a análise dos dados recolhidos na seção I da entrevista, merece registo que, apesar da 

satisfação com o resultado da certificação ISO 9001 ser transversal aos Serviços em estudo, é possível 

apontar-lhe desvantagens. Em causa está, por um lado, alguma burocracia normativa (já antes apontada 

como obstáculo à certificação) e, por outro, o trabalho adicional que acarreta, aspetos também apontados no 

estudo de Douglas et al (2003). 

“… casos em que, de facto, a relação custo/benefício realmente ainda não é positiva, aqueles 

casos em que nós não conseguimos ainda perceber qual é a mais-valia das coisas.” (E3, 

l134l135) 

“Eu acho que, se calhar, os nossos trabalhadores apontariam como desvantagem terem mais 

trabalho. Para mim também mas é a questão de querermos manter os sistemas vivos, ativos.” 

(E4, l323l325) 

Quanto ao processo de certificação ISO 9001 e os trabalhadores, secção II das entrevistas, apurou-se que a 

divulgação interna (aos trabalhadores) da intenção de avançar para esse processo foi, num primeiro 

momento, restrita ao grupo de trabalhadores que passou a constituir a “equipa da qualidade”, e apenas 

depois geral, seguida por uma formação específica sobre a Norma ISO 9001. 

As reações da generalidade dos trabalhadores a tal anúncio foram díspares, passando pela identificação com 

o processo, pelo reconhecimento de mais-valias, pelo orgulho pelo Serviço, pelo sentimento de desafio ou 

pela apreensão ou resistência inicial (antes referida). Aliás, essa apreensão ou resistência inicial foi, também 

aqui, apontada como o obstáculo colocado pelos trabalhadores ao processo em apreço, justificada por E1 

pelo facto de que: 

“Tudo o que é novidade é visto com grande apreensão. Notamos isso mais numa fase inicial.” 

(E1, l171) 
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Analisando, agora, o cerne da temática em estudo – a certificação ISO 9001 e a GRH –, avaliado na seção III 

das entrevistas, os dados recolhidos permitiram concluir que ocorreram mudanças em algumas práticas de 

GRH com a certificação ISO, concretamente no que respeita ao planeamento do trabalho, análise e descrição 

de funções, acolhimento e integração, formação e avaliação de desempenho (ver quadro 8). 

Ao nível do planeamento do trabalho, prática onde o estudo de Hassan et al (2006) também postulava 

alterações, foi enfatizada a política de substituições, agora definida e planeada, o que antes não se verificava.  

Relativamente à análise de funções, analogamente enfatizada no estudo de Hassan et al (2006), o processo 

de certificação implicou a formalização da descrição de funções, condições habilitacionais (sendo as 

habilitações mínimas resultantes da legislação) e formativas, o que implica um cuidado adicional em 

momentos de reafectação de tarefas ou, mesmo, de recrutamento e seleção. Aliás, no âmbito do 

recrutamento e seleção, onde foi afirmado que não foram verificadas alterações decorrentes da certificação 

devido à especificidade da legislação que os regulamenta na função pública, procura-se apenas que o perfil 

anunciado na abertura do procedimento concursal de contratação corresponda ao perfil constante da 

descrição da função a desempenhar. 

No que respeita à prática de acolhimento e integração, houve também a sua formalização e implementação.  

Quanto às alterações na prática de formação, já destacadas nos estudos de Quazi e Jacobs (2004) e      

Bayo-Moriones et al (2010), passou-se de um processo inexistente ou residual, para um processo planificado 

e estruturado. Começou-se a analisar necessidades de formação, a estabelecer um plano de formação e a 

avaliar a eficácia da mesma.  

Na avaliação de desempenho, prática muito condicionada na função pública devido à regulamentação 

existente, as mudanças verificadas concentram-se essencialmente na definição ou adequação dos objetivos 

definidos para os trabalhadores no SIADAP9.  

Em termos de participação dos RH destes Serviços no SGQ certificado, a análise dos dados evidencia que 

esta deixou de estar restrita à “equipa da qualidade”, como aconteceu na implementação do mesmo, para se 

estender à globalidade de trabalhadores que dão o seu contributo ao reportar sugestões de melhoria de 

processos ou procedimentos, reclamações de clientes (escritas ou orais), situações não conformes com os 

procedimentos instituídos, apoio em atividades específicas do SGQ e participação em atividades de formação.  

“Tivemos também alguns funcionários a ser integrados em algumas tarefas relacionadas com 

alguns processos, com alguns objetivos, nomeadamente ao nível da avaliação dos inquéritos de 

                                                           
9
 Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública 
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satisfação, ou seja, sempre que pudemos envolver funcionários para se conseguir resultados que 

não são diretamente relacionados com a atividade diária deles, tentou-se envolvê-los.” (E1, 

l254l257) 

Categoria Dimensões Indicadores 

Mudanças 
GRH 

Planeamento do trabalho “Essa é uma das questões que temos vindo a tentar progredir ou a organizar a nossa 
forma de funcionamento para que não haja nada que seja apenas dependente de uma 
pessoa, que haja sempre mais do que uma pessoa com competência para 
desempenhar a substituição.” (E3, l210l212) 
“O planeamento do trabalho, a questão da gestão das faltas foi outra grande 
revolução.” (E4, l345) 

Análise e descrição de 
funções 

“A função está parametrizada. Está perfeitamente definida a todos os níveis.” (E2, 
l321) 
“… garantir que o perfil definido ao nível do manual de funções, para diferentes 
funções, é atendido…” (E1, l232l233) 
“… a descrição de funções, onde cada pessoa ficou a saber, para a função que está a 
desempenhar, quais as tarefas que lhes estão associadas.” (E4, l333l334) 

Acolhimento e integração “… nós formalizamos a integração, o acolhimento, isso era outra coisa que não 
tínhamos e que passamos a ter.” (E3, l234l235) 
“Sempre que temos um novo colaborador, há um maior cuidado na receção, na 
integração, na identificação das tarefas, na formação…” (E6, l124l125) 

Formação  “… não tínhamos um processo de, digamos, formação, não era só formalizado, era 
sequer pensado.” (E3, l187l188) 
“… começamos a fazer o levantamento de necessidades de formação no final de cada 
ano para o ano seguinte, identificamos logo um conjunto de coisas, procuramos logo a 
oferta para essas necessidades, ou aqui dentro ou fora, ou organizando nós.” (E3, 
l192l194) 
“… não tínhamos um plano de formação dos Serviços.” (E1, l229) 
“… levou-nos a definir um plano, muito condicionado pelo plano de formação da 
UMinho, porque não temos verbas que nos permitam fazer muita formação sem ser no 
âmbito desse plano, mas permitiu-nos, de facto, propor pessoas para formação, definir 
objetivos de formação, e, mais do que tudo, avaliar a eficácia dessa formação.” (E1, 
l219l221) 

Avaliação de 
desempenho  

“… como o processo de certificação levou à formalização de mais coisas e mais 
métricas, de certa forma contribuiu para que nós definíssemos alguns objetivos 
individuais do SIADAP…” (E3, l238l239) 
“… a partir do momento em que ajustamos o QUAR10 dos Serviços tendo por base as 
atividades orientadas para a certificação e melhoria da qualidade, também, 
necessariamente, tivemos que ajustar os objetivos dos funcionários para se conseguir 
cumprir esse QUAR dos Serviços.” (E1, l242l245) 

Quadro 8 – Mudanças da Gestão de Recursos Humanos com a Certificação ISO 9001 (Indicadores)  

Questionados sobre alterações verificadas no desempenho dos trabalhadores com a certificação, as chefias 

foram unânimes em responder que globalmente houve melhorias no desempenho, classificando-as como um 

maior cuidado, autoconsciência e atenção na execução das tarefas e, daí, uma redução de erros e falhas, 

uma diminuição de tempos de resposta ao cliente e uma maior produtividade. Neste âmbito, E5 enfatiza que 

os trabalhadores: 

                                                           
10 Na administração pública, a avaliação do desempenho de cada serviço assenta num Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) onde se evidenciam 
objetivos, indicadores de desempenho e avaliação final do desempenho do serviço. 
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“… sim, sem sombra de dúvidas, eles acompanharam a exigência cada vez maior que lhes é 

colocada.” (E5, l219) 

Categoria Dimensões Indicadores 

Efeitos 
sobre os RH 

Maior conhecimento do 
trabalho 

“Toda a gente sabe o que é que faz, têm isso por escrito consigo, porque faz e para 
quem faz.” (E2, l352) 
“… com as instruções de trabalho, tomam mais conhecimento, tomam mais 
consciência daquilo que é, de facto, a sua tarefa, e quais são as regras associadas.” 
(E1, l335l336) 

Maior orientação para a 
qualidade 

“A orientação para a qualidade, é diferente do que existia antes da implementação do 
sistema” (E1, l335l336) 

Maior autonomia de 
execução 

“Se as coisas estão bem definidas, se não têm que estar tão dependentes na 
realização das tarefas porque têm a informação toda escrita, e são incentivados, de 
alguma forma, a terem autonomia…” (E1, l360l362) 
“A autonomia existe dentro do procedimento definido.” (E6, l213l214) 
“… antes de existir a sistematização dos procedimentos e dos documentos, 
perguntava-se ao colega e, neste momento, não há ponta por onde se pegar em 
relação a isto.” (E5, l273l275) 

Menor flexibilidade de 
execução 

“Sendo mais controlada, é mais rigorosa a execução das tarefas. Não existe tanta 
flexibilidade…” (E1, l365) 
“Está tudo definido portanto não vale a pena inventar nada.” (E4, l385l386) 

Maior controlo “… acho eles sentem que o controlo que existe é maior.” (E6, l209) 
“… já tínhamos alguns instrumentos de monitorização, hoje temos mais, hoje 
monitorizamos mais…” (E3, l356l357) 

Maior produtividade  “A produtividade é muito maior…” (E6, l217) 

Maior cooperação “Têm este espírito de colaboração, de contributo para a melhoria, para a qualidade.” 
(E5, l257) 

Maior satisfação “… tem aumentado todos os anos e eu penso que tem a ver com o envolvimento que 
eles têm no sistema e perceberem que fazem parte disto…” (E4, l492l493) 

Maior disponibilidade/ 
iniciativa 

“… acho que as pessoas têm mais iniciativas para sugerir melhorias comparando com 
o que estava antes.” (E1, l351l352) 
“Sinto que sim mas é recente. Isso é mesmo já na maturidade do sistema.” (E4, l496) 

Maiores níveis de 
motivação e 
responsabilização 

“… o nível de motivação e responsabilização que nós temos atualmente é muito mais 
elevado do que aquele que tínhamos…” (E2, l77l78) 
“Eles sabem que podemos facilmente chegar ao erro e, por isso, tentam não cometer 
não conformidades e cumprir os procedimentos das tarefas que lhes são atribuídas.” 
(E6, l236l237) 

Maior carga de trabalho “Eu acho que na parte operacional não me parece que tenha resultado no aumento do 
trabalho. Talvez ao nível da direção, do planeamento, controlo, algum backoffice que 
também é necessário, aí talvez, de facto, ao nível do controlo da documentação.” (E3, 
l346l349) 
“Houve um aumento claro. Houve um aumento de trabalho generalizado porque 
algumas ferramentas obrigam as pessoas a despender mais tempo que depois se 
ganha mais tarde.” (E1, l355l356) 
“É óbvio que há um acréscimo de trabalho mas também é compensado.” (E5, l260) 

Maior responsabilidade 
de cada um em matéria 
de qualidade 

“Se as pessoas têm mais preocupação, têm presente essa necessidade de melhoria da 
qualidade, de redução de tempos de resposta, de melhoria da satisfação, aumenta as 
responsabilidades que tem sobre as suas tarefas…” (E1, l346l348) 
“… há uma maior sensibilização. Acho que é um pouco óbvio. Havendo uma política 
implementada, sabendo o fim para que todos trabalhamos, têm essa noção.” (E5, 
l252l253) 

Quadro 9 – Efeitos da Implementação e Certificação ISO 9001 sobre os Recursos Humanos (Indicadores)  
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Por esse motivo, estas chefias reconhecem agora nos trabalhadores que dirigem uma maior orientação para 

a qualidade, resultado que corrobora os dados obtidos por Hassan et al (2006), ainda que admitam que a 

compreensão da Norma ISO 9001, em si mesma, seja limitada. 

Por fim, analisando os efeitos da implementação e certificação do SGQ sobre os RH, conforme os indicadores 

constantes do quadro 9, várias dimensões foram evocadas: maior conhecimento do trabalho, maior 

orientação para a qualidade, maior autonomia de execução, menor flexibilidade de execução, maior controlo, 

maior produtividade, maior cooperação, maior satisfação, maior disponibilidade/iniciativa, maiores níveis de 

motivação e responsabilização, maior carga de trabalho e maior responsabilidade de cada um em matéria de 

qualidade. Estes efeitos, ainda que não totalmente coincidentes, são consistentes com os resultados obtidos 

nos estudos empíricos desenvolvidos por Mcadam (1999), Douglas et al (2003), Quazi e Jacobs (2004), 

Hassan et al (2006) e Prates e Caraschi (2014). 

O quadro A1 do Anexo III representa, em maior pormenor, o resultado da análise de conteúdo das 6 

entrevistas realizadas. 

4.2. Inquérito por Questionário 

Ao procurar aferir perceções sobre as consequências da implementação e certificação ISO 9001 e o grau de 

satisfação no trabalho com essa certificação, o inquérito por questionário pretendeu dar resposta às questões 

2 a 5 de investigação, a saber: 

2. Quais as mudanças organizacionais decorrentes da implementação e certificação ISO 9001:2008? 

3. Quais as implicações da implementação e certificação ISO 9001:2008 na GRH, relativamente a 

formação, o planeamento, o recrutamento, a seleção, a satisfação, a motivação e o desempenho? 

4. Quais as implicações da implementação e certificação ISO 9001:2008 sobre o trabalho? 

5. Quais as implicações da certificação ISO 9001:2008 sobre a satisfação no trabalho? 

Tendo em consideração o elevado número de colaboradores que os SAS apresentam em comparação com os 

SA e os SD, sempre que possível apresentar-se-ão resultados estratificados por Serviço. 

Relativamente ao processo de implementação e certificação do SGQ ao abrigo da ISO 9001, o inquérito por 

questionário utilizado contemplava na secção I, tal como referido, 30 afirmações sobre consequências/ 

mudanças que se fizeram sentir com o processo e a que cada respondente devia assinalar o grau de 

concordância numa escala de Likert de 6 valores entre 1 – discordo totalmente e 6 – concordo totalmente. 

Podendo as respostas variar entre 1 – discordo totalmente e 6 – concordo totalmente, os valores mais altos 

são, por conseguinte, sinónimos de maior concordância com os itens apresentados. 
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Ora, as afirmações que obtiveram pontuações mais marcantes, medidas pela apresentação de uma média 

mais elevada, foram a melhoria da imagem dos Serviços externamente, o aumento da preocupação dos 

Serviços com a satisfação dos clientes, o aumento da satisfação dos clientes com os Serviços, um maior rigor 

no planeamento do trabalho e uma maior formalização dos procedimentos internos. As médias obtidas por 

estes itens, muito próximas do ponto 5 (‘concordo’), traduzem a concordância efetiva com os mesmos. Aliás, 

algumas dessas características do processo de implementação e certificação ISO 9001 já tinham sido 

focadas pelos estudos de Mcadam (1999), Douglas et al (2003), Furtado (2003) e Quazi e Jacobs (2004). 

No extremo oposto, as afirmações que obtiveram uma média baixa foram as atitudes de resistência 

relativamente às mudanças introduzidas, a apreensão relativa às mudanças a introduzir, a flexibilização de 

execução das tarefas, a simplificação do trabalho e o aumento da produtividade (ver quadro 10).  

Ainda assim, à exceção do item “originou algumas atitudes de resistência da minha parte relativamente às 

mudanças introduzidas” (média = 3,18), as médias obtidas pelos itens menos cotados revelam uma 

concordância significativa uma vez que se aproximam do ponto 4 (‘concordo parcialmente’). 

As médias e desvios padrão obtidos por cada uma das afirmações encontram-se no quadro A3 do Anexo IV. 

No quadro 10 apresentam-se as médias e desvios padrão das 5 afirmações mais e menos cotadas. 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Melhorou a imagem dos Serviços externamente 4,84 0,967 
Aumentou a preocupação dos Serviços com a satisfação dos clientes 4,80 1,035 
Contribuiu para aumentar a satisfação dos clientes com os Serviços 4,73 0,953 
Tornou mais rigoroso o planeamento do trabalho 4,62 1,007 
Resultou numa maior formalização dos procedimentos internos 4,62 1,097 

Contribuiu para aumentar a minha produtividade 3,91 1,301 
Simplificou a execução do meu trabalho 3,79 1,254 
Tornou mais flexível a execução das tarefas 3,79 1,183 
Originou alguma apreensão da minha parte relativamente às mudanças a introduzir 3,58 1,319 
Originou algumas atitudes de resistência da minha parte relativamente às mudanças 
introduzidas 

3,18 1,413 

Quadro 10 – Consequências do Processo de Implementação e Certificação ISO 9001 (Médias)  

Comparando as 5 melhores médias obtidas por cada Serviço, verifica-se que os itens mais marcantes não 

são totalmente coincidentes entre si nem com o global. Como é possível constatar no quadro 11, em comum 

os Serviços apresentam apenas o aumento da preocupação dos Serviços com a satisfação dos clientes. Os 

SA e os SD apresentam, porém, mais 3 itens marcantes em comum, todos relacionados com os 

procedimentos internos, sendo eles a alteração, a clarificação e a maior formalização dos procedimentos 

internos. Os SD apresentam, ainda, em comum com os SAS, a melhoria da imagem dos Serviços 
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externamente. Em contraposição, os 2 itens com médias de concordância mais baixa são comuns a todos os 

Serviços e ao resultado global. 

À semelhança do resultado global, as médias obtidas por cada um dos itens mais cotados de cada serviço 

estão muito próximas do ponto 5 (‘concordo’), o que traduz a concordância efetiva com os mesmos. Já 

relativamente aos itens menos cotados, merece relevo o facto das médias obtidas pelos SA e SD se 

aproximarem bastante do ponto 3 (‘discordo parcialmente’), situação que revela alguma discordância, ou, no 

caso do item “originou algumas atitudes de resistência da minha parte relativamente às mudanças 

introduzidas”, os SA se aproximarem do ponto 2 (‘discordo’), média = 2,43, o que indica a discordância 

efetiva para com o mesmo por parte dos trabalhadores desse Serviço. 

O quadro 11 mostra as médias e desvios padrão das 5 afirmações mais e menos cotadas de cada Serviço. 

SA SAS SD 

Aumentou a preocupação dos Serviços 
com a satisfação dos clientes (4,94)* 

Contribuiu para a clarificação de 
procedimentos internos (4,90) 

Resultou numa maior formalização dos 
procedimentos internos (4,74)* 

Alterou procedimentos internos (4,71)  

Melhorou a organização do trabalho 
(4,52) 

Melhorou a imagem dos Serviços 
externamente (4,92)* 

Contribuiu para aumentar a satisfação 
dos clientes com os Serviços (4,77)* 

Aumentou a preocupação dos Serviços 
com a satisfação dos clientes (4,73)* 

Tornou mais rigoroso o planeamento do 
trabalho (4,70)* 

Acrescentou burocracia ao meu trabalho 
(4,66) 

Aumentou a preocupação dos Serviços 
com a satisfação dos clientes (5,06)* 

Alterou procedimentos internos (5,03) 

Resultou numa maior formalização dos 
procedimentos internos (5,00)* 

Contribuiu para a clarificação de 
procedimentos internos (4,91) 

Melhorou a imagem dos Serviços 
externamente (4,85)* 

Contribuiu para melhorar o meu 
desempenho (3,26) 

Contribuiu para aumentar o meu 
empenho na execução do trabalho (3,26) 

Alterou alguns critérios definidos para a 
avaliação do meu desempenho (SIADAP) 
(3,23) 

Originou alguma apreensão da minha 
parte relativamente às mudanças a 
introduzir (2,67)* 

Originou algumas atitudes de resistência 
da minha parte relativamente às 
mudanças introduzidas (2,43)* 

Aumentou a minha autonomia na 
execução do trabalho (4,10) 

Tornou mais flexível a execução das 
tarefas (3,90)* 

Simplificou a execução do meu trabalho 
(3,86)* 

Originou alguma apreensão da minha 
parte relativamente às mudanças a 
introduzir (3,81)* 

Originou algumas atitudes de resistência 
da minha parte relativamente às 
mudanças introduzidas (3,43)* 

Contribuiu para melhorar o meu 
desempenho (3,48) 

Contribuiu para aumentar o meu 
empenho na execução do trabalho (3,47) 

Contribuiu para aumentar a minha 
produtividade (3,32)* 

Originou alguma apreensão da minha 
parte relativamente às mudanças a 
introduzir (3,24)* 

Originou algumas atitudes de resistência 
da minha parte relativamente às 
mudanças introduzidas (2,59)* 

* Itens comuns às médias globais mais elevadas ou mais baixas (quadro 10) 
Quadro 11 – Consequências do Processo de Implementação e Certificação ISO 9001 (Médias por Serviço) 

Na secção II, o inquérito por questionário apresentou 17 afirmações relativas à satisfação no trabalho com a 

certificação ISO 9001, às quais cada respondente devia assinalar o grau de satisfação numa escala de Likert 

de 6 valores entre 1 – muito insatisfeito e 6 – totalmente satisfeito. 

Tal como na seção anterior, podendo as respostas variar entre 1 – muito insatisfeito e 6 – totalmente 

satisfeito, os valores mais altos traduzem uma maior satisfação relativamente aos itens apresentados. 
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Neste caso, as afirmações que obtiveram pontuações mais marcantes, medidas, igualmente, pela 

apresentação de uma média mais elevada, foram a qualidade do serviço prestado ao cliente, a orientação dos 

Serviços para o cliente, o Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços, o facto de trabalhar nos Serviços e a 

cooperação dentro da equipa a que pertencem; as afirmações que, por outro lado, obtiveram médias mais 

baixas foram as condições físicas do local de trabalho, o reconhecimento do trabalho realizado pela chefia, o 

processo de formação desenvolvido pelo Serviços, a carga e natureza do trabalho realizado e a partilha de 

objetivos, metas e resultados, conforme se pode verificar no quadro 12.  

Todavia, as médias apresentadas por cada um dos itens referidos é bastante positiva do ponto de vista da 

satisfação dos trabalhadores uma vez que na generalidade rondam o ponto 4 (‘satisfeito’) ou mesmo, no caso 

do item “qualidade do serviço prestado ao cliente” (média =4,68), o ponto 5 (‘muito satisfeito’). 

As médias e desvios padrão obtidos por cada uma das afirmações encontram-se no quadro A4 do Anexo IV. 

No quadro 12 encontram-se as médias e desvios padrão das 5 afirmações mais e menos cotadas. 

Itens Média 
Desvio 
Padrão 

Qualidade do serviço prestado ao cliente 4,68 0,932 
Orientação dos Serviços para o cliente 4,49 0,851 
Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços 4,46 0,928 
Trabalhar nos Serviços 4,43 1,134 
Cooperação dentro da equipa a que pertence 4,36 1,153 

Partilha de objetivos, metas e resultados dos Serviços 4,10 1,047 
Carga (quantidade) e natureza (qualidade) do trabalho realizado 4,04 1,028 
Processo de formação desenvolvido pelo Serviços 3,98 1,046 
Reconhecimento do trabalho realizado pela chefia 3,84 1,308 
Condições físicas do local de trabalho (ventilação, mobiliário, espaço, temperatura, …) 3,57 1,366 

Quadro 12 – Satisfação no Trabalho e Certificação ISO 9001 (Médias)  

Comparando, uma vez mais, as 5 melhores médias obtidas por cada Serviço (quadro 13), verifica-se, desta 

vez, que 4 dos itens mais marcantes são coincidentes entre si e com a média global, sendo eles a satisfação 

com a qualidade do serviço prestado ao cliente, a orientação dos Serviços para o cliente, o Sistema de Gestão 

da Qualidade dos Serviços e o facto de trabalhar nos Serviços. Também em consonância com a média global, 

os trabalhadores dos SAS e dos SD revelam elevada satisfação com a “qualidade do serviço prestado ao 

cliente”, apresentando médias muito próximas do ponto 5 (‘muito satisfeito’). De salientar que os 

trabalhadores dos SA revelam, ainda, satisfação com as ações tomadas no âmbito do processo de 

certificação para melhorar a qualidade dos Serviços prestados (média = 4,10) e os trabalhadores dos SD 

enfatizam a satisfação com o acesso à informação necessária para a execução do trabalho (média = 4,32).  

De igual modo, os 2 itens com médias de satisfação mais baixa coincidem entre os Serviços e com o 

resultado global. Contudo, ao contrário do que acontece em termos globais, os itens com mais baixa cotação 
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atribuída pelos trabalhadores dos SA e dos SD aproximam-se do ponto 3 (‘nem satisfeito nem insatisfeito’), 

situação que aparenta uma certa indiferença face ao “reconhecimento do trabalho realizado pela chefia” e às 

“condições físicas do local de trabalho (ventilação, mobiliário, espaço, temperatura, …)”. 

O quadro 13 indica as médias e desvios padrão das 5 afirmações mais e menos cotadas em cada Serviço. 

SA SAS SD 

Qualidade do serviço prestado ao cliente 
(4,39)* 

Trabalhar nos Serviços (4,39)* 

Orientação dos Serviços para o cliente 
(4,26)* 

Sistema de Gestão da Qualidade dos 
Serviços (4,23)* 

Ações tomadas para melhorar a qualidade 
do serviço (4,10) 

Qualidade do serviço prestado ao cliente 
(4,72)* 

Orientação dos Serviços para o cliente 
(4,53)* 

Sistema de Gestão da Qualidade dos 
Serviços (4,52)* 

Cooperação dentro da equipa a que 
pertence (4,42)* 

Trabalhar nos Serviços (4,41)* 

Qualidade do serviço prestado ao cliente 
(4,74)* 

Trabalhar nos Serviços (4,53)* 

Orientação dos Serviços para o cliente 
(4,50)* 

Sistema de Gestão da Qualidade dos 
Serviços (4,35)* 

Acesso à informação necessária para a 
execução do trabalho (comunicação 
interna) (4,32) 

Cooperação entre os setores dos Serviços 
(3,87) 

Acesso à informação necessária para a 
execução do trabalho (comunicação 
interna) (3,65) 

Processo de formação desenvolvido pelo 
Serviços (3,61)* 

Reconhecimento do trabalho realizado pela 
chefia (3,39)* 

Condições físicas do local de trabalho 
(ventilação, mobiliário, espaço, 
temperatura, …) (2,68)* 

Partilha de objetivos, metas e resultados 
dos Serviços (4,12)* 

Processo de formação desenvolvido pelo 
Serviços (4,09)* 

Carga (quantidade) e natureza (qualidade) 
do trabalho realizado (4,02)* 

Reconhecimento do trabalho realizado pela 
chefia (3,94)* 

Condições físicas do local de trabalho 
(ventilação, mobiliário, espaço, 
temperatura, …) (3,79)* 

Ações tomadas para melhorar a qualidade 
do serviço (4,03) 

Cooperação entre os setores dos Serviços 
(3,91) 

Processo de formação desenvolvido pelo 
Serviços (3,74)* 

Reconhecimento do trabalho realizado pela 
chefia (3,67)* 

Condições físicas do local de trabalho 
(ventilação, mobiliário, espaço, 
temperatura, …) (3,26)* 

* Itens comuns às médias globais mais elevadas ou mais baixas (Quadro 12) 
Quadro 13 – Satisfação no Trabalho e Certificação ISO 9001 (Médias por Serviço) 

Para a análise e exploração dos resultados obtidos com a administração do inquérito por questionário 

recorreu-se, também, à técnica de análise de componentes principais (ACP), de modo a simplificar os dados 

através da redução do número de variáveis, utilizando-se como suporte o programa IBM SPSS Statistics 22.0 

para Windows. 

Segundo Pestana e Gageiro (2005), esta técnica apenas é passível de aplicação caso se verifique a existência 

de correlação entre as variáveis, a qual pode ser testada através da utilização do procedimento estatístico 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). 

O KMO é uma estatística cujo resultado varia entre 0 e 1, representado valores próximos de 1 coeficientes de 

correlação parciais pequenos, ao passo que valores próximos de zero traduzem correlações fracas entre as 

variáveis, sendo desaconselhável, nesse caso, a utilização da análise fatorial (Pestana e Gageiro, 2005). 
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Para as variáveis em estudo foi obtido o KMO de 0,888 na seção I do questionário e de 0,941 na seção II, 

resultados que, de acordo com Pestana e Gageiro (2005), mostram que há uma correlação Boa e Muito Boa, 

respetivamente, situação que permitiu o prosseguimento da análise fatorial em ambos os casos. 

Posto isto, numa primeira fase do tratamento estatístico recorreu-se ao método de rotação Varimax com o 

objetivo de minimizar o número de variáveis com loadings elevados num fator, sendo que cada componente 

principal se aproxima de ±1, no caso de associação entre ambas, ou de zero, no caso de ausência de 

associação, tomando como loadings significativos aqueles que sejam ≥0,5 (Pestana e Gageiro, 2005). 

De modo a testar a consistência interna das variáveis geradas utilizou-se o Alfa de Cronbach, adotando-se o 

valor 0,60 para aceitação das variáveis (Pestana e Gageiro, 2005).  

Para a determinação do número de fatores a extrair na ACP utilizou-se o critério de Keiser que, conforme 

referido por Pestana e Gageiro (2005), consiste na obtenção de um número de fatores igual ao número de 

valores próprios (eigenvalues) maiores do que 1. 

O quadro 14 explana a ACP relativa à secção I – perceção dos trabalhadores dos Serviços estudados sobre as 

consequências do processo de implementação e certificação do SGQ ao abrigo da ISO 9001. Os resultados 

revelaram 6 fatores que, no seu conjunto, explicam 68,6% da variância dos resultados (ver quadro A6 do 

Anexo IV). A denominação atribuída a cada um dos 6 fatores extraídos foi a seguinte: 

- Consequências sobre a execução do trabalho (C1), com Alpha de 0,939, traduzindo 

alterações sentidas pelo indivíduo nas condições e no modo de execução do trabalho; 

- Consequências sobre a preocupação individual com a qualidade do serviço prestado 

(C2), com Alpha de 0,876, retratando alterações sentidas pelo indivíduo ao nível da orientação para 

a qualidade no desempenho da função; 

- Consequências sobre procedimentos internos/organização do trabalho (C3), com Alpha 

de 0,823, refletindo alterações sentidas pelo indivíduo na forma de execução do trabalho;  

- Consequências sobre a preocupação organizacional com a qualidade do serviço 

prestado (C4), com Alpha de 0,723, expressando alterações sentidas pelo indivíduo quanto à 

centralidade da qualidade do serviço prestado ao cliente para a organização onde se encontra 

inserido;  

- Consequências relativas à imagem externa dos Serviços (C5), com Alpha de 0,798, 

revelando alterações sentidas pelo indivíduo relativas à reputação dos Serviços que integra perante os 

seus clientes; 
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- Consequências burocráticas na realização do trabalho (C6), constituído por um único item 

(“Acrescentou burocracia ao meu trabalho”), com um loading de 0,829, representando alterações 

procedimentais na execução do trabalho entendidas como desnecessárias pelo indivíduo. 

Itens 
Loadings 

1 2 3 4 5 6 

C1 Consequências sobre a execução do trabalho       
19 Contribuiu para melhorar o meu desempenho ,872      
18 Contribuiu para aumentar o meu empenho na execução do trabalho ,848      
21 Aumentou a minha autonomia na execução do trabalho ,831      
14 Contribuiu para aumentar a minha produtividade ,805      
23 Tornou mais flexível a execução das tarefas ,734      
20 Aumentou o meu conhecimento do trabalho ,723      
13 Simplificou a execução do meu trabalho ,683      
22 Contribuiu para aumentar a cooperação interna nos Serviços ,658      
17 Alterou alguns critérios definidos para a avaliação do meu desempenho 

(SIADAP) 
,622      

15 Contribuiu para ter acesso a mais oportunidades de formação ,579      
11 Aumentou o controlo do meu trabalho pela chefia ,567      
06 Melhorou a comunicação entre os diferentes setores dos Serviços ,545      
C2 Consequências sobre a preocupação individual com a 

qualidade do serviço prestado 
      

25 Aumentou a minha orientação para a qualidade  ,905     
24 Aumentou a minha preocupação com a qualidade do trabalho que 

executo 
 ,866     

26 Contribuiu para perceber a importância do meu trabalho para os 
objetivos a atingir pelos Serviços 

 ,822     

30 Aumentou o orgulho que sinto por trabalhar nestes Serviços  ,800     
29 Aumentou a minha participação em atividades de melhoria dos Serviços 

(ex. registo de sugestões, reclamações, não conformidades, etc.) 
 ,680     

27 Originou alguma apreensão da minha parte relativamente às mudanças 
a introduzir 

 ,527     

C3 Consequências sobre procedimentos internos/organização do 
trabalho 

      

03 Resultou numa maior formalização dos procedimentos internos   ,787    
02 Contribuiu para a clarificação de procedimentos internos   ,764    
01 Alterou procedimentos internos   ,739    
04 Melhorou a organização do trabalho   ,706    
C4 Consequências sobre a preocupação organizacional com a 

qualidade do serviço prestado 
      

16 Aumentou a preocupação dos Serviços com as questões da formação    ,743   
07 Aumentou a preocupação dos Serviços com a satisfação dos clientes    ,517   
05 Tornou mais rigoroso o planeamento do trabalho    ,499   
C5 Consequências relativas à imagem externa dos Serviços       
09 Melhorou a imagem dos Serviços externamente     ,722  
08 Contribuiu para aumentar a satisfação dos clientes com os Serviços     ,576  
10 Melhorou o funcionamento dos Serviços     ,506  
C6 Consequências burocráticas na realização do trabalho       
12 Acrescentou burocracia ao meu trabalho      ,829 

Eigenvalues 10,627 3,843 2,397 1,473 1,196 1,043 
Proporção de variância explicada (%) 35,4 12,8 8,0 4,9 4,0 3,5 
Alpha de Cronbach ,939 ,876 ,823 ,723 ,798  

KMO ,888 
Quadro 14 – Análise Fatorial das Consequências do Processo de Implementação e Certificação ISO 9001 
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Saliente-se que o item 28 (“Originou algumas atitudes de resistência da minha parte relativamente às 

mudanças introduzidas”) foi retirado do fator C5 em resultado do aumento do Alpha com a sua eliminação. 

Seguindo a mesma lógica de redução de variáveis, realizou-se uma ACP relativamente à satisfação no 

trabalho (secção II) decorrente do processo de certificação, a qual consta do quadro 15. Extraíram-se, então, 

2 fatores que, no seu conjunto, explicam 62,3% da variância (ver quadro A10 do Anexo IV). A denominação 

atribuída a cada um dos fatores extraídos foi a seguinte: 

- Satisfação com a gestão e o funcionamento dos Serviços (S1), com Alpha de 0,939, 

traduzindo a satisfação do indivíduo com as mudanças decorrentes do processo de certificação, com 

a atual organização e funcionamento dos Serviços e com a gestão em matéria de qualidade;  

- Satisfação com as condições de execução do trabalho (S2), com Alpha de 0,864, refletindo 

a satisfação do indivíduo com o contexto em que o trabalho é executado. 

Itens 
Loadings 
1 2 

S1 Satisfação com a gestão e o funcionamento dos Serviços   
15 Ações tomadas para melhorar a qualidade do serviço ,840  
14 Mudanças introduzidas com a implementação do Sistema de Gestão da 

Qualidade dos Serviços 
,815  

11 Organização e funcionamento dos Serviços ,799  
10 Partilha de objetivos, metas e resultados dos Serviços ,799  
09 Processo de formação desenvolvido pelo Serviços ,726  
13 Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços ,658  
08 Reconhecimento do trabalho realizado pela chefia ,657  
12 Orientação dos Serviços para o cliente ,630  
17 Trabalhar nos Serviços ,606  
01 Autonomia e responsabilidade no desenvolvimento e execução do 

trabalho 
,549  

S2 Satisfação com as condições de execução do trabalho   
05 Cooperação dentro da equipa a que pertence  ,838 
06 Cooperação entre os setores dos Serviços  ,782 
07 Orientação e acompanhamento do trabalho pela chefia  ,703 
04 Acesso à informação necessária para a execução do trabalho 

(comunicação interna) 
 ,666 

16 Qualidade do serviço prestado ao cliente  ,579 
02 Carga (quantidade) e natureza (qualidade) do trabalho realizado  ,564 

Eigenvalues 9,406 1,187 
Proporção de variância explicada (%) 55,3 7,0 
Alpha de Cronbach ,939 ,864 

KMO ,941 
Quadro 15 – Análise Fatorial da Satisfação no Trabalho e Certificação ISO 9001 

Como é possível perceber através da análise do quadro 15, o item 03 (“Condições físicas do local de trabalho 

(ventilação, mobiliário, espaço, temperatura, …)”) não foi considerado pelo facto de não apresentar um 

loading significativo relativamente a nenhum dos fatores extraídos (loadings 0,349 para o S1 e 0,402 para o 

S2).   
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No sentido de ir um pouco mais longe nesta investigação, procurou-se verificar as relações entre algumas das 

variáveis. 

Assim, através de medidas de associação (correlação de Pearson) procedeu-se à correlação dos 6 fatores 

relativos às consequências do processo (C1 a C6) com as variáveis demográficas e profissionais de 

escolaridade e antiguidade no serviço. Os respetivos resultados podem ser observados no quadro 16. 

Variáveis Demográficas 
e Profissionais 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Escolaridade -,138* -,196** ,202** ,013 -,033 -,072 
Antiguidade no Serviço -,032 -,035 ,019 ,021 -,035 ,059 
** A correlação é significativa no nível 0,01. 
* A correlação é significativa no nível 0,05. 

Quadro 16 – Correlações dos Fatores C1 a C6 com Variáveis Demográficas e Profissionais 

A análise do quadro 16 permite verificar que apenas a escolaridade se associa a algumas das dimensões de 

consequências do processo de implementação e certificação ISO 9001 e apresenta correlações negativas 

com os fatores C1 e C2 e correlações positivas com o fator C3. Assim, à medida que aumentam (diminuem) 

as habilitações literárias dos trabalhadores, diminui (aumenta) a perceção das consequências do processo de 

implementação e certificação ISO 9001 sobre a execução do trabalho e sobre a preocupação individual com a 

qualidade do serviço prestado. Por outro lado, à medida que aumentam (diminuem) as habilitações literárias 

dos trabalhadores, aumenta (diminui) a perceção das consequências do processo de implementação e 

certificação ISO 9001 sobre os procedimentos internos/organização do trabalho. 

Tal como para as dimensões de consequências, procedeu-se à correlação dos 2 fatores extraídos relativos à 

satisfação no trabalho com as variáveis relativas à escolaridade e antiguidade no serviço. Como se pode 

verificar no quadro 17, não há associação entre as variáveis.  

Variáveis Demográficas e 
Profissionais 

S1 S2 

Escolaridade ,005 -,078 
Antiguidade no Serviço ,041 ,060 
** A correlação é significativa no nível 0,01. 

* A correlação é significativa no nível 0,05. 

Quadro 17 – Correlações dos Fatores S1 e S2 com Variáveis Demográficas e Profissionais 

Igualmente se associaram as dimensões relativas às consequências do processo de implementação e 

certificação ISO 9001 (C1 a C6) com a satisfação no trabalho decorrente dessa certificação (S1 e S2). 

Fatores C1 C2 C3 C4 C5 C6 

S1 ,180** ,584** ,170** ,177** ,258** -,034 
S2 ,182** ,483** ,069 ,175** ,226** ,018 
** A correlação é significativa no nível 0,01.  
* A correlação é significativa no nível 0,05. 

Quadro 18 – Correlações dos Fatores C1 a C6 com os Fatores S1 e S2 
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Como é possível verificar através da análise do quadro 18, existem várias correlações (todas positivas) entre 

os fatores em estudo. O fator S1 apresenta correlações positivas com todos os fatores, exceto com o C6, o 

que significa que à medida que aumenta (diminui) a perceção relativa às consequências do processo de 

implementação e certificação ISO 9001 sobre a execução do trabalho, a preocupação individual e 

organizacional com a qualidade do serviço prestado, os procedimentos internos/organização do trabalho e a 

imagem externa dos Serviços, aumenta (diminui) a satisfação com a gestão e o funcionamento dos Serviços. 

O fator S2, por seu lado, apresenta correlações positivas com os fatores C1, C2, C4 e C5, ou seja, à medida 

que aumenta (diminui) a perceção relativa às consequências do processo de implementação e certificação 

ISO 9001 sobre a execução do trabalho, a preocupação individual e organizacional com a qualidade do 

serviço prestado e a imagem externa dos Serviços, aumenta (diminui) a satisfação com as condições de 

execução do trabalho. 

Na tentativa de aferir a eventual existência de diferenças entre cada um dos Serviços estudados nos fatores 

das consequências em causa e da satisfação no trabalho, importa comparar a média global obtida por cada 

um desses fatores com a média obtida por cada Serviço isoladamente. O quadro 19 mostra que os SA 

apresentam índices médios de concordância mais baixos em 4 dos 6 fatores, a saber C1, C2, C4 e C6, os 

SAS detêm os índices médios mais altos em 5 dos 6 fatores, são eles C1, C2, C4, C5 e C6, ao passo que os 

SD têm o índice médio de concordância mais alto, concretamente para o fator C3. De qualquer forma, os 

índices de concordância com as consequências do processo de implementação e certificação ISO 9001 

rondam, na generalidade, o ponto 4 (‘concordo parcialmente’), resultado que retrata significativa 

concordância com esses fatores. 

Serviços C1 C2 C3 C4 C5 C6 

SA 3,5396 3,6075 4,7177 4,5484 4,4086 4,10 
SAS 4,1909 4,2920 4,4481 4,5838 4,7195 4,66 
SD 3,7367 3,9892 4,8971 4,5392 4,7059 4,50 
Global 4,0472 4,1613 4,5433 4,5733 4,6788 4,57 

Quadro 19 – Médias dos Fatores C1 a C6 por Serviço 

Igualmente no que se refere aos fatores relativos à satisfação no trabalho, o quadro 20 destaca os SA com 

índices médios de satisfação abaixo dos outros Serviços estudados para ambos os fatores, assim como os 

SAS no extremo oposto, ou seja, com os índices mais altos. A diferença não é, no entanto, expressiva uma 

vez que em todos os casos o valor médio obtido ronda o ponto 4 (‘satisfeito’). 

Serviços S1 S2 

SA 4,0065 3,9946 
SAS 4,2674 4,3537 
SD 4,1533 4,2676 
Global 4,2189 4,2968 

Quadro 20 – Médias dos Fatores S1 e S2 por Serviço 
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Aprofundando estas comparações, procedeu-se a uma análise de variância univariada (One-Way Anova). 

Segundo Pestana e Gageiro (2005), o One-Way Anova analisa o efeito de uma variável independente na 

variável dependente, testando se as médias da variável dependente em cada categoria da variável 

independente são ou não iguais entre si. 

Para testar a igualdade de duas ou mais médias cuja variável independente é de natureza nominal recorre-se 

aos testes Post-hoc, que comparam as respostas entre todos os pares de grupos existentes, para saber quais 

as médias que se diferenciam entre si (Pestana e Gageiro, 2005).  

Ora, para analisar o efeito da variável profissional serviço sobre a pontuação obtida pelos fatores relativos às 

consequências (C1 a C6) e à satisfação no trabalho (S1 e S2) com o processo de certificação ISO 9001 

foram, então, utilizados os testes Post-hoc, concretamente o teste de Bonferroni dado o pequeno número de 

comparações a realizar e as diferenças de frequência verificada. 

Aproveitou-se, também, para analisar o efeito da variável carreira profissional – dirigente (DIR), técnico 

superior (TS), assistente técnico (AT), assistente operacional (AO) ou, noutras situações, não aplicável (NA) –, 

ainda não testada. 

Variáveis Demográficas Rótulo de valor N 

Serviço SA 29 
 SAS 161 

 SD 31 

Carreira profissional DIR 7 
 TS 24 
 AT 56 
 AO 127 
 NA 7 

Quadro 21 – Frequência das Variáveis Profissionais Serviço e Carreira Profissional 

Este procedimento estatístico permitiu apurar, no que respeita às consequências do processo de certificação 

e conforme traduzido no quadro 22, que para os fatores C1, C2 e C6 existem diferenças médias significativas 

entre os SA e os SAS, sendo que os trabalhadores dos SAS revelam maior concordância com os mesmos, isto 

é, maior concordância de que o processo de certificação tem consequências sobre a execução do trabalho, a 

preocupação individual com a qualidade do serviço prestado e a burocracia na realização do trabalho. 

Adicionalmente, para o fator C3 existem diferenças médias significativas entre os SAS e os SD, registando os 

SD uma maior concordância com esse fator, ou seja, uma maior concordância de que o processo de 

certificação acarreta consequências sobre procedimentos internos/organização do trabalho. Para os fatores 

C4 e C5 não existem diferenças médias significativas. 
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Serviço C1 C2 C3 C4 C5 C6 

(I) (J) 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 

SA SAS -,6299* ,002 -,7471* ,001 ,3614 ,083 -,0152 1,000 -,2202 ,451 -,62* ,022 
 SD -,2322 ,979 -,3962 ,387 -,2150 ,912 -,0159 1,000 -,3029 ,368 -,41 ,469 
SAS SA ,6299* ,002 ,7471* ,001 -,3614 ,083 ,0152 1,000 ,2202 ,451 ,62* ,022 
 SD ,3977 ,083 ,3509 ,232 -,5764* ,001 -,0007 1,000 -,0827 1,000 ,20 1,000 
SD SA ,2322 ,979 ,3962 ,387 ,2150 ,912 ,0159 1,000 ,3029 ,368 ,41 ,469 
 SAS -,3977 ,083 -,3509 ,232 ,5764* ,001 ,0007 1,000 ,0827 1,000 -,20 1,000 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 

Quadro 22 – Comparações Múltiplas dos Fatores C1 a C6 entre Serviços 

Relativamente à satisfação no trabalho decorrente do processo de certificação ISO 9001, não existem 

diferenças médias significativas entre os fatores S1 e S2 (ver quadro 23). No entanto, testando a criação de 

um fator relativo à satisfação global (SGlobal), construído a partir de todos os itens do questionários relativos 

à satisfação no trabalho (secção II), verifica-se a existência de diferenças médias significativas ente os SA e os 

SAS, sendo que os SAS revelam maior índice de satisfação global com o trabalho decorrente da certificação 

ISO 9001. 

Serviço S1 S2 SGlobal 

(I) (J) 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 

SA SAS -,2925 ,202 -,3680 ,053 -,3696* ,034 

 SD -,1425 1,000 -,2713 ,508 -,2123 ,759 

SAS SA ,2925 ,202 ,3680 ,053 ,3696* ,034 

 SD ,1500 1,000 ,0967 1,000 ,1573 ,794 

SD SA ,1425 1,000 ,2713 ,508 ,2123 ,759 
 SAS -,1500 1,000 -,0967 1,000 -,1573 ,794 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 

Quadro 23 – Comparações Múltiplas dos Fatores S1, S2 e SGlobal entre Serviços 

O mesmo procedimento estatístico permitiu, ainda, apurar, quanto à carreira profissional, que apenas para os 

fatores C1 e C3 existem diferenças médias significativas entre as cotações atribuídas às consequências do 

processo de certificação, sendo que para o fator C1, relativo às consequências do processo de certificação 

sobre a execução do trabalho, a diferença se situa entre os trabalhadores integrados na carreira técnico 

superior e os trabalhadores da carreira assistente operacional, apresentando estes últimos uma maior 

concordância com essas consequências. Para o fator C3, respeitante às consequências do processo de 

certificação sobre procedimentos internos/organização do trabalho, a diferença está entre os trabalhadores 

da carreira assistente técnico e os trabalhadores da carreira assistente operacional, onde os primeiros 

apresentam uma maior concordância com esse fator.  
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Os scores obtidos nestas comparações múltiplas podem ser consultados no quadro 24. 

Quadro 24 – Comparações Múltiplas dos Fatores C1 a C6 entre Carreiras Profissionais 

Já no que respeita à satisfação, apuraram-se diferenças médias significativas nos fatores S1 e SGlobal para 

as mesmas carreiras e no mesmo sentido, ou seja, quer a satisfação no trabalho com a gestão e o 

funcionamento dos Serviços, quer para a satisfação global, decorrentes da certificação ISO 9001, os 

trabalhadores da carreira dirigente apresentam maiores índices de satisfação do que os trabalhadores das 

carreiras técnico superior, assistente técnico e assistente operacional, conforme consta no quadro 25. 

 

 

 

 

 

Carreira Profissional C1 C2 C3 C4 C5 C6 

(I) (J) 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 

DIR TS ,9638 ,149 ,6548 1,000 ,4643 ,149 ,9663 ,082 ,7242 ,269 ,71 1,000 

AT ,5589 1,000 ,5036 1,000 ,3571 1,000 ,4940 1,000 ,4881 1,000 ,54 1,000 

AO ,1886 1,000 ,2773 1,000 ,8422 1,000 ,7358 ,255 ,5898 ,459 ,23 1,000 

NA ,8701 ,764 ,7000 1,000 ,9286 ,764 1,0476 ,210 ,7143 ,787 1,43 ,182 

TS DIR -,9638 ,149 -,6548 1,000 -,4643 ,149 -,9663 ,082 -,7242 ,269 -,71 1,000 

AT -,4049 ,709 -,1512 1,000 -,1071 ,709 -,4722 ,226 -,2361 1,000 -,17 1,000 

AO -,7752* ,002 -,3774 ,940 ,3780 ,002 -,2304 1,000 -,1344 1,000 -,48 ,572 

NA -,0937 1,000 ,0452 1,000 ,4643 1,000 ,0813 1,000 -,0099 1,000 ,72 1,000 

AT DIR -,5589 1,000 -,5036 1,000 -,3571 1,000 -,4940 1,000 -,4881 1,000 -,54 1,000 

TS ,4049 ,709 ,1512 1,000 ,1071 ,709 ,4722 ,226 ,2361 1,000 ,17 1,000 

AO -,3704 ,123 -,2262 1,000 ,4851* ,123 ,2418 ,750 ,1017 1,000 -,31 ,916 

NA ,3112 1,000 ,1964 1,000 ,5714 1,000 ,5536 1,000 ,2262 1,000 ,89 ,486 

AO DIR -,1886 1,000 -,2773 1,000 -,8422 1,000 -,7358 ,255 -,5898 ,459 -,23 1,000 

TS ,7752* ,002 ,3774 ,940 -,3780 ,002 ,2304 1,000 ,1344 1,000 ,48 ,572 

AT ,3704 ,123 ,2262 1,000 -,4851* ,123 -,2418 ,750 -,1017 1,000 ,31 ,916 

NA ,6816 ,561 ,4227 1,000 ,0863 ,561 ,3118 1,000 ,1245 1,000 1,20 ,065 

NA DIR -,8701 ,764 -,7000 1,000 -,9286 ,764 -1,0476 ,210 -,7143 ,787 -1,43 ,182 

TS ,0937 1,000 -,0452 1,000 -,4643 1,000 -,0813 1,000 ,0099 1,000 -,72 1,000 

AT -,3112 1,000 -,1964 1,000 -,5714 1,000 -,5536 1,000 -,2262 1,000 -,89 ,486 

AO -,6816 ,561 -,4227 1,000 -,0863 ,561 -,3118 1,000 -,1245 1,000 -1,20 ,065 

* A diferença média é significativa no nível ,05. 
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Carreira Profissional S1 S2 SGlobal 

(I) (J) 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 
Diferença 

média   
(I-J) 

Sig. 

DIR TS 1,1722* ,007 ,7008 ,334 ,9545* ,022 

AT 1,2391* ,001 ,7821 ,112 1,0802* ,002 

AO 1,3025* ,000 ,7803 ,090 1,1060* ,001 

NA 1,1413 ,073 ,6810 ,960 ,9608 ,130 

TS DIR -1,1722* ,007 -,7008 ,334 -,9545* ,022 

AT ,0669 1,000 ,0813 1,000 ,1258 1,000 

AO ,1303 1,000 ,0795 1,000 ,1515 1,000 

NA -,0310 1,000 -,0198 1,000 ,0063 1,000 

AT DIR -1,2391* ,001 -,7821 ,112 -1,0802* ,002 

TS -,0669 1,000 -,0813 1,000 -,1258 1,000 

AO ,0634 1,000 -,0019 1,000 ,0257 1,000 

NA -,0978 1,000 -,1012 1,000 -,1195 1,000 

AO DIR -1,3025* ,000 -,7803 ,090 -1,1060* ,001 

TS -,1303 1,000 -,0795 1,000 -,1515 1,000 

AT -,0634 1,000 ,0019 1,000 -,0257 1,000 

NA -,1613 1,000 -,0993 1,000 -,1452 1,000 

NA DIR -1,1413 ,073 -,6810 ,960 -,9608 ,130 

TS ,0310 1,000 ,0198 1,000 -,0063 1,000 

AT ,0978 1,000 ,1012 1,000 ,1195 1,000 

AO ,1613 1,000 ,0993 1,000 ,1452 1,000 

* A diferença média é significativa no nível ,05. 
Quadro 25 – Comparações Múltiplas dos Fatores S1, S2 e SGlobal entre Carreiras Profissionais 
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A presente investigação pretendeu aferir as motivações que estiveram na origem da decisão de avançar para 

um processo de certificação ao abrigo da Norma ISO 9001:2008, as mudanças organizacionais daí 

decorrentes e as implicações sobre a GRH, bem como as consequências sobre a satisfação no trabalho. 

Nesse sentido, a recolha de dados realizada procurou responder a 5 questões: 

1. Quais as motivações organizacionais para a implementação da Norma ISO 9001:2008 e respetiva 

certificação? 

2. Quais as mudanças organizacionais decorrentes da implementação e certificação ISO 9001:2008? 

3. Quais as implicações da implementação e certificação ISO 9001:2008 sobre a GRH? 

4. Quais as implicações da implementação e certificação ISO 9001:2008 sobre o trabalho? 

5. Quais as implicações da certificação ISO 9001:2008 sobre a satisfação no trabalho? 

A revisão de literatura realizada evidenciou consideráveis conclusões sobre o processo de implementação da 

Norma ISO 9001 e posterior certificação, relativas aos antecedentes (motivações) e aos consequentes 

(mudanças organizacionais) desse processo. Todavia, evidenciou, também, que existe, ainda, uma lacuna 

referente ao estudo da relação entre o processo de implementação e certificação ISO 9001 e a GRH, isto é, 

sobre as implicações que esse processo tem sobre práticas de GRH, sobre o trabalho dos RH e sobre a 

satisfação no trabalho. Por esse motivo, esta investigação pretendeu constituir-se como um contributo para 

colmatar um pouco essa lacuna. 

Posto isto, neste 5.º e último capítulo, procurar-se-á responder a cada uma das questões de investigação 

formuladas, bem como expor as limitações e as contribuições do estudo e as recomendações para 

investigações futuras. 

5.1. Análise dos Resultados e Conclusões 

Os resultados obtidos permitiram perceber que as motivações organizacionais para a implementação da 

Norma ISO 9001:2008 e respetiva certificação nas Unidades de Serviços certificadas da UM são consistentes 

com as motivações recolhidas nos estudos empíricos de Mcadam (1999), Domingues (2003), Douglas et al 

(2003) e Furtado (2003), podendo ser agrupadas, tal como sugerido por Sampaio (2008), em motivações 

internas, relacionadas com a gestão e funcionamento dos Serviços e a qualidade dos serviços prestados, e 

motivações externas, respeitantes à promoção da imagem dos Serviços. 

Adicionalmente, constatou-se que as mudanças organizacionais decorrentes da implementação e certificação 

ISO 9001:2008 para os Serviços em estudo, quer em termos de alterações, quer de vantagens ou 
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desvantagens, podem igualmente ser agrupadas em mudanças internas, relacionadas com a gestão e 

funcionamento dos Serviços e a qualidade dos serviços prestados, e externas, associadas à promoção da 

imagem dos Serviços e à satisfação dos clientes, corroborando os resultados obtidos por Mcadam (1999), 

Douglas et al (2003), Furtado (2003), Quazi e Jacobs (2004), Hassan et al (2006), Rodríguez-Antón e  

Alonso-Almeida (2011) e Prates e Caraschi (2014).  

No que concerne às implicações da implementação e certificação ISO 9001:2008 sobre a GRH, nas 

Unidades de Serviço certificadas da UM verificou-se que foram notadas alterações nas práticas de 

planeamento do trabalho, análise e descrição de funções, acolhimento e integração, formação e avaliação de 

desempenho. As alterações ao nível do planeamento do trabalho e da análise e descrição de funções, bem 

como ao nível da formação, haviam já sido postuladas por Hassan et al (2006) e por Quazi e Jacobs (2004) e 

Bayo-Moriones et al (2010), respetivamente. 

Já concretamente quanto às implicações da implementação e certificação ISO 9001:2008 sobre o trabalho 

dos trabalhadores dos Serviços em apreço, ou sobre os RH, os resultados encontrados alinham-se com os 

estudos de Mcadam (1999), Douglas et al (2003), Quazi e Jacobs (2004), Hassan et al (2006) e Prates e 

Caraschi (2014), passando, genericamente, pela maior eficiência e eficácia individual no desempenho das 

funções, maior orientação para a qualidade, maior controlo, maiores níveis de motivação e responsabilização 

e maior carga de trabalho.  

Tomando globalmente como consequências do processo de implementação e certificação ISO 9001 as 

mudanças organizacionais, as implicações sobre a GRH e sobre o trabalho dos RH, a análise dos dados 

recolhidos evidencia que, na generalidade, para cada um dos itens estudados, os trabalhadores dos SA, SAS 

e SD concordavam com a existência de consequências sobre a execução do trabalho, a preocupação 

individual com a qualidade do serviço prestado, os procedimentos internos/organização do trabalho, a 

preocupação organizacional com a qualidade do serviço prestado, a imagem externa dos Serviços e a 

burocracia na realização do trabalho, decorrentes desse processo, face ao índice médio global de 

concordância próximo do ponto 4 (‘concordo parcialmente’). A análise dos dados revelou, ainda, a existência 

de associações negativas entre a variável demográfica de “escolaridade” e as consequências sentidas pelos 

trabalhadores dos SA, SAS e SD sobre a execução do trabalho, a preocupação individual com a qualidade do 

serviço prestado e os procedimentos internos/organização do trabalho. Além disso, verificou-se a existência 

de diferenças médias significativas no grau de concordância com as consequências sobre a execução do 

trabalho, a preocupação individual com a qualidade do serviço prestado e a burocracia na realização do 

trabalho entre os SA e os SAS, apresentado os últimos uma maior concordância, assim como no grau de 
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concordância com as consequências sobre procedimentos internos/organização do trabalho entre os SAS e 

os SD, apresentando os SD maior concordância. Apesar dos dados recolhidos não permitirem justificar, de 

forma fundamentada e consistente, as diferenças encontradas, pensa-se que tais diferenças estarão 

relacionadas com a distinta (matur)idade dos SGQ destes Serviços. Quanto à variável profissional de “carreira 

profissional”, mostrou-se que existem diferenças médias significativas entre os trabalhadores assistentes 

operacionais e os técnicos superiores para as consequências sobre a execução do trabalho, tendo os 

primeiros maior concordância, e entre os trabalhadores assistentes técnicos e assistentes operacionais para 

as consequências sobre procedimentos internos/organização do trabalho, tendo os assistentes técnicos uma 

maior concordância. Neste caso, sugere-se que as diferenças encontradas decorram das especificidades 

próprias de cada carreira. De facto, em termos legais, as carreiras profissionais do setor público     

distinguem-se por diferentes graus de complexidade e conteúdo funcionais, os quais aumentam da carreira 

de assistente operacional para a de assistente técnico e desta para a de técnico superior. 

Por fim, as implicações da certificação ISO 9001:2008 sobre a satisfação no trabalho dos trabalhadores dos 

SA, SAS e SD da UM, sobre as quais a revisão da literatura realizada não permitiu recolher conclusões, foram 

globalmente positivas dado que os índices médios de satisfação obtidos por cada um dos itens em estudo ou 

por cada um dos fatores resultantes da ACP, em termos globais ou por cada Serviço em separado, rondavam, 

quase na totalidade, o ponto 4 (‘satisfeito’) ou 5 (‘muito satisfeito’). Ademais, constatou-se que não existe 

associação entre as variáveis demográficas e profissionais de “escolaridade” e “antiguidade no serviço” e que 

existem diferenças médias significativas na satisfação global no trabalho entre os SA e os SAS, apresentando 

estes últimos uma maior satisfação, bem como na satisfação com a gestão e o funcionamento dos Serviços e 

com a satisfação global no trabalho entre carreiras profissionais, apresentando os dirigentes maior satisfação 

comparativamente aos trabalhadores técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais. 

Uma vez mais, apesar dos dados recolhidos não permitirem justificar as diferenças encontradas, pensa-se 

que tais diferenças de satisfação entre Serviços estarão relacionadas com a distinta (matur)idade dos 

respetivos SGQ. De igual forma, as diferenças de satisfação entre as carreiras em causa se acredita estarem 

relacionadas com os diferentes graus de complexidade e conteúdo funcionais que comportam. 

5.2. Limitações do Estudo 

Constituíram dificuldades na consecução desta investigação a existência de poucos estudos sobre a 

associação entre a GQ e as várias dimensões da GRH, bem como sobre a satisfação no trabalho decorrente 

dos processos de GQ. Nesse contexto, o modelo de investigação teve que ir sendo construído, passo a passo, 

dada a inexistência de uma prévia linha orientadora de investigação, bem como os métodos de recolha de 
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dados, onde não houve a possibilidade de recorrer a instrumentos anteriormente utilizados, antes pelo 

contrário, obrigando à composição integral de cada um deles (guião da entrevista e inquérito por 

questionário). 

Adicionalmente, a utilização de dois grandes métodos de recolha de dados (entrevista e inquérito por 

questionário) nesta investigação implicou o tratamento e análise de uma grande quantidade e diversidade de 

informação, tornando mais moroso esse processo (sendo certo que também o tornou mais rico e 

consistente), representando, por isso, uma enorme dificuldade face ao timing demarcado para conclusão do 

estudo. 

A conciliação entre a investigação e a vida profissional e familiar foi, igualmente, difícil de gerir, exigindo uma 

grande capacidade de organização e espírito de sacrifício para, finalmente, concretizar este projeto.  

5.3. Contribuições do Estudo 

Ao mesmo tempo que corrobora as conclusões de trabalhos empíricos anteriores sobre o impacto da 

implementação e certificação ISO 9001, a presente investigação recolhe novos dados que poderão facilitar a 

compreensão do fenómeno ISO 9001 nas organizações, atenuar as dificuldades de implementação e 

potenciar os benefícios decorrentes desse processo. 

Os novos dados recolhidos, principalmente no que respeita à satisfação no trabalho decorrente da certificação 

ISO 9001, poderão facilitar também a compreensão da atuação dos RH e o desenho de intervenções da GRH 

que melhorem o seu desempenho e a sua satisfação no trabalho. 

5.4. Recomendações para Investigações Futuras 

Investigações futuras poderão adotar o modelo de estudo construído para o aplicar em contexto 

organizacional privado de forma a aferir e explorar eventuais diferenças face ao setor público. 

Poderão, igualmente, no âmbito das mesmas Unidades de Serviços, explorar claramente os motivos 

subjacentes às diferenças entre as médias apresentadas e acompanhar os índices de satisfação no trabalho 

resultantes da certificação ISO 9001. 

Por fim, considera-se pertinente acompanhar os novos processos formativos dos Serviços em causa, nascidos 

no seio das exigências da Norma ISO 9001, avaliando, concretamente, a sua implementação, 

desenvolvimento e eficácia.  
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ANEXO I 

Guião das Entrevistas 

 
Guião da Entrevista à Gestão de Topo 

 
Protocolo 
- Objetivos do estudo 
- Autorização para gravar a entrevista 
 
I. Processo de certificação 

1. Quanto tempo demorou a implementação do SGQ baseado na ISO 9001 até à obtenção da 
certificação? 

2. Que idade tem o SGQ? 
3. Que razões estiveram na base da implementação e certificação desse SGQ? 
4. Quais as principais alterações que o processo de certificação implicou para os Serviços? 
5. Quais os principais obstáculos da certificação? 
6. Quais as principais vantagens da certificação? 
7. Quando foram percetíveis as vantagens indicadas? 
8. Quais as desvantagens na certificação? 
9. Está satisfeito com o resultado da certificação ISO 9001? 

9.1. Porquê? 
 
II. Processo de Certificação vs. Trabalhadores 

1. Como foi dado conhecimento do processo de certificação aos colaboradores? 
2. Qual a reação dos colaboradores ao processo de certificação? 
3. Considera que essa reação foi uma mais-valia ou um obstáculo para o processo? 

3.1. Porquê? 
4. Qual foi a participação/envolvimento dos colaboradores no processo de certificação? 
5. Quais os obstáculos colocados pelos colaboradores ao processo de certificação? 

 
III. Certificação ISO vs. GRH 

1. Ocorreram mudanças ao nível da gestão dos recursos humanos dos Serviços? 
1.1. Quais foram? Descreva-as. 

2. Como tem sido a participação dos colaboradores dos Serviços no âmbito do SGQ? 
3. Existem práticas de avaliação da satisfação dos colaboradores? Se sim, em que consistem? 
4. Denota alterações ao nível do desempenho dos colaboradores decorrentes da certificação ISO? 

4.1. Se sim, em quê? Concretize. 
5. Reconhece orientação para a qualidade no exercício das respetivas funções por parte dos 

colaboradores? 
5.1 De que forma? 

6. Denota alterações ao nível do empenho dos colaboradores decorrentes da certificação ISO? 
6.1. Pode dar alguns exemplos? 

7. Foram promovidos momentos de formação especificamente voltados para a ISO 9001? 
8. Como caracteriza a compreensão da ISO por parte dos colaboradores? 
9. Quais os efeitos da implementação e certificação do SGQ sobre os colaboradores? 
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Guião da Entrevista à Gestão de Intermédia 
 
Protocolo 
- Objetivos do estudo 
- Autorização para gravar a entrevista 
 
I. Processo de certificação 

1. Quais as principais alterações que o processo de certificação implicou para os Serviços? 
2. Quais os principais obstáculos/dificuldades da certificação? 
3. Quais as principais vantagens da certificação? 
4. Quando foram percetíveis as vantagens indicadas? 
5. Quais as desvantagens na certificação? 
6. Está satisfeito com o resultado da certificação ISO 9001? 

6.1. Porquê? 
 
II. Processo de Certificação vs. Trabalhadores 

1. Qual a reação dos colaboradores ao processo de certificação? 
2. Quais os obstáculos colocados pelos colaboradores ao processo de certificação? 

 
III. Certificação ISO vs. GRH 

1. Ocorreram mudanças ao nível da gestão operacional dos recursos humanos dos Serviços? 
1.1. Quais foram? Descreva-as. 

2. Como tem sido a participação dos colaboradores dos Serviços no âmbito do SGQ? 
3. Denota alterações ao nível do desempenho dos colaboradores decorrentes da certificação ISO? 

3.1. Se sim, de que forma? 
4. Reconhece orientação para a qualidade no exercício das respetivas funções por parte dos 

colaboradores? 
4.1. De que forma? 

5. Denota alterações ao nível do empenho dos colaboradores decorrentes da certificação ISO? 
5.1. Pode dar algum exemplo? 

6. Como caracteriza a compreensão da ISO por parte dos colaboradores? 
7. Quais os efeitos da implementação e certificação do SGQ sobre os colaboradores? 
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ANEXO II 

Inquérito por Questionário 
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ANEXO III 

Análise de Conteúdo das Entrevistas 

 

Quadro A1 – Grelha de Análise de Conteúdo das Entrevistas 
Temas Categorias Dimensões Indicadores 

Processo de 
Certificação 

Razões - Melhorar o funcionamento 
- Garantir/melhorar a qualidade 

dos serviços prestados  
- Aumentar a satisfação dos 

clientes  

“… oportunidade de nós melhorarmos o nosso funcionamento e a nossa gestão e, 
portanto, com isso também melhorarmos o serviço que prestamos aos nossos 
utentes.” (E3, l25l26) 
“… melhorar aquilo que era para melhorar e alterar alguns processos no sentido 
de se garantir, sobretudo, uma maior satisfação dos clientes.” (E1, l20l21) 
“… necessidade de se fazer uma análise do funcionamento e dos procedimentos 
em vigor nos Serviços e da adequabilidade dos mesmos, no sentido de se garantir 
a qualidade do serviço prestado.” (E1, l17l18) 

 - Referencial de excelência  “Era nós termos um referencial que de excelência na nossa organização.” (E2, 
l44l45) 

 - Projeção da imagem “… ferramenta de afirmação da imagem dos Serviços para a comunidade que 
serve.” (E3, l27l28) 
 “… melhoria interna e projeção da imagem externamente.” (E3, l36l37) 

Principais 
alterações 

- Gestão e controlo documental “Uma grande alteração foi ao nível da gestão documental. Sentimos necessidade 
de criar logo, de imediato, um processo de gestão documental, de tramitação dos 
documentos, de registo e, no fundo, de algum controlo sobre a tramitação desses 
documentos.” (E1, l24l26) 

 - Alteração de procedimentos 
- Definição de instruções de 

trabalho 

“Fizemos também alterações ao nível dos procedimentos.” (E1, l26)  
“… houve a necessidade de definir instruções de trabalho muito específicas para 
cada uma das tarefas, e, portanto, isso obrigou-nos a refletir sobre as tarefas e 
fazer também algumas alterações nos procedimentos de tratamento dessas 
tarefas…” (E1, l27l29) 
“efetivamente, tudo passou a ter um controlo diferente e nós implementamos 
várias instruções de trabalho”… (E4, l65l67) 

 - Análise sistemática de 
reclamações, não conformidades 
e sugestões de melhoria  

“… possibilidade de implementar um sistema de gestão de reclamações, de 
sugestões de melhoria e, também, de não conformidades que, de alguma forma, 
íamos gerindo à medida que surgiam mas não de uma forma tão sistemática.” 
(E1, l29l32) 

 - Maior orientação para a qualidade  “Permitiu-nos orientar mais os recursos humanos para a questão da qualidade e 
para o empenho que devem ter na prestação de um serviço de qualidade…” (E1, 
l32l33) 

 - Maior preocupação com a 
formação  

“… permitiu-nos explorar de uma forma mais forte a parte da formação dos 
recursos.” (E1, l33l34) 
 

 - Maior rigor e formalização no 
planeamento  

“Naquilo que era o planeamento, a gestão do planeamento estratégico, do 
planeamento corrente durante o ano, introduziu-nos algumas metodologias de 
rigor que se calhar nós não tínhamos anteriormente.” (E2, l60l62) 
“… formalizarmos e documentarmos uma série de práticas que nós já tínhamos.” 
(E3, l41l42)  
“… as mudanças que introduziu na organização são claramente mudanças do 
planeamento não ser feito “em cima do joelho”, ou seja, ter um planeamento 
adequado, ter um pensamento adequado, usar os resultados do ano anterior 
como inputs do ano seguinte.” (E2, l67l68)  
“… já fazíamos planeamento antes da certificação mas também aqui tivemos que 
formalizar mais e melhor…” (E3, l55l56) 

 - Maior motivação e 
responsabilização 

“… o nível de motivação e responsabilização que nós temos atualmente é muito 
mais elevado do que aquele que tínhamos…” (E2, l75l76) 

 - Mudança da cultura  “a cultura da organização mudou por completo, demorou anos a mudar, isto não 
foi feito de um dia para o outro, mas a cultura organizacional não tenho dúvidas 
que é completamente diferente” (E2, l85l87) 

 - Melhoria da comunicação interna  “… fazemos um processo de comunicação interna, processo que também faz 
parte da própria ISO, e é algo que nós levamos ao extremo. Todas as pessoas 
participam neste processo.” (E2, l78l80) 

 - Consolidação da recolha e “… começamos a recolher mais métricas do que recolhíamos e começamos a 
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utilização de métricas e suportes 
digitais 

utilizar mais suportes digitais do que já usávamos.” (E3, l47l48) 
 

 - Reorganização total “… a alteração foi total e nem tenho termo de comparação.” (E4, l11) 
“Agora tem a ver com a reorganização total que ocorreu nos próprios Serviços…” 
(E2, l169) 
“Mudou tudo porque nós fizemos uma reorganização total.” (E4, l42l43) 

 - Sistematização da informação " A grande alteração que eu diria que teve, de facto, o processo de certificação foi 
a sistematização da informação.” (E5, l13l14) 
 

 - Maior controlo e monitorização “Em termos de planeamento, é claro que, quando se implementa um sistema de 
gestão da qualidade há um maior controlo, há uma maior monitorização.” (E5, 
l15l16) 

Principais 
obstáculos 

- Alguma resistência à mudança/ 
não envolvimento 

“… a questão da certificação ser um processo de mudança e é preciso saber gerir 
a mudança porque a mudança cria medo, ou cria insegurança, em muita gente, 
ou em quase toda a gente…” (E3, l64l66) 
“Houve alguma resistência à mudança.” (E6, l23) 
“Os colaboradores não foram tão recetivos quanto isso numa fase inicial.” (E6, 
l26) 
“… a resistência, sim, há pessoas que resistiram e ainda resistem até hoje, mas 
claro está que estão acompanhadas.” (E4, l146l147) 

 - Burocracia normativa  “… houve necessidades que sentimos em alguns aspetos, às vezes, de formalizar 
coisas por requisito da Norma, sem percebermos a mais-valia, fizemos porque 
tem que ser mas, de facto, ali, não percebemos a mais-valia.” (E3, l73l75) 
 “… há alguma burocracia associada a este processo de certificação, ou a esse 
processo de implementação da Norma, que nos consumiu muito, muito tempo, e 
que fomos tentando ultrapassar da melhor forma…” (E1, l47l48) 
“… burocracia inicial foi um obstáculo que tivemos que ir ultrapassando ao longo 
do tempo…” (E1, l51) 

Principais 
vantagens 

Eficiência organizacional 
- Maior organização 
- Melhoria do funcionamento 
- Planeamento mais rigoroso e 

monitorizado 
- Gestão e controlo documental 
- Melhoria dos tempos de resposta 
- Maior controlo da atividade 
- Melhoria contínua 

“O processo permitiu-nos melhorar o nosso funcionamento. Hoje os Serviços 
funcionam melhor do que funcionavam antes do processo e, portanto, esse 
objetivo de melhoria foi claramente atingido.” (E3, l90l92) 
“… o serviço ficou mais organizado, acho que tivemos uma melhoria ao nível dos 
tempos de resposta.” (E1, l54l55) 
“O processo de certificação obriga-nos a um planeamento muito rigoroso de tudo 
o que vai ser feito.” (E1, l76l77) 
“O acompanhamento desse planeamento é uma mais-valia muito grande…” (E1, 
l80l81) 
“Tendo o processo e todo o registo de encaminhamento do processo, nós 
podemos verificar toda a informação, a compilação da informação de todo o 
processo, desde que entra até que sai, e isso permite-nos atuar sobre ele com 
maior rapidez.” (E6, l64l66)  
“… uma gestão mais eficiente e controlada…” (E5, l38)  
“… o desafio para a melhoria, para a eficiência, para a eficácia contínuas, que 
tem que ser aquilo que pauta a nossa atividade” (E5, l48l49) 
 

 Cultura organizacional  
- Centrada no utilizador e na 

qualidade 

“… a entronização por parte da equipa de uma cultura organizacional mais 
centrada no utilizador e na qualidade.” (E5, l38l39) 

 Recursos Humanos 
- Aumento das competências 
- Maior produtividade 
- Maior responsabilidade 
- Maior orientação para a 

qualidade 

 “Sentimos que os funcionários foram, gradualmente, aumentando as suas 
competências, em diversas áreas, e aumentando também a sua preocupação 
pela prestação de um serviço mais rápido e com maior qualidade.” (E1, l58l60) 
“… a nossa atividade, com os mesmos recursos, está a produzir o dobro.” (E2, 
l154l155) 
“… redução do número de erros, das falhas e a tentar evitar desperdícios, a 
aproveitar melhor o tempo, ou seja, houve ganhos também a esse nível, dos 
tempos de execução das tarefas, da qualidade de execução das tarefas e, 
consequentemente, da produtividade de cada um.” (E1, l64l67) 

 Clientes 
- Maior qualidade dos serviços 

prestados 
- Maior satisfação dos clientes 
- Maior exigência por parte do 

cliente 
- Ênfase na análise de causas de 

situações geradoras de 
insatisfação dos clientes 

“… no passado as caixas de sugestões enchiam-se de pedidos básicos, agora é 
muito raro aparecer uma situação relacionada com o atendimento e prendem-se, 
essencialmente, com sugestões de melhoria.  Portanto, quando os 
clientes/público-alvo estão ao nível de dar sugestões de melhoria é porque as 
suas necessidades mais básicas da pirâmide estão satisfeitas.” (E4, l276l278) 
“Uma grande vantagem foi a relação com o cliente…” (E4, l203)  
“A sensação que eu tenho, nomeadamente no que diz respeito ao feedback dos 
utilizadores, através de sugestões e reclamações, diria que a exigência, de facto, é 
muito maior.” (E5, l73l75)  
“… tenho um utilizador cada vez mais exigente.” (E5, l87)  
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“… identificação das principais causas das reclamações…” (E1, l99l100) 
“… preocupação de assegurar que são tomadas e implementadas ações de 
melhoria e ações corretivas…” (E1, l101l102) 

 Imagem externa 
- Melhoria da imagem  
- Maior visibilidade e 

reconhecimento 

“… a projeção da imagem, provavelmente foi atingido do ponto de vista 
institucional, as Unidades Orgânicas, a Reitoria, sabem que os Serviços são 
certificados e penso que isso é valorizado positivamente. Ao nível dos utilizadores, 
sobretudo da parte dos alunos, não sei se é muito reconhecido ou visível, até 
porque aqueles que viveram o processo dos serviços serem certificados já cá não 
estão provavelmente.” (E3, l102l106) 
“Eu não tenho dúvidas de que se o serviço funciona melhor, a imagem do serviço 
melhora necessariamente.” (E1, l106l107) 
“… contribuiu para uma maior visibilidade e reconhecimento, acho eu, mas 
também acarreta responsabilidade e exigência…” (E5, l72l73) 

Perceção das 
vantagens 

- Desde o início do processo  “Desde o início senão não tinha avançado.” (E2, l189)  
“Em todas as fases.” (E5, l107) 
“Um bocadinho em todas.” (E4, l290) 

 - Com a obtenção da certificação “Só terminado o primeiro ano, e com a obtenção da certificação, é que se começa 
a perceber o que se conseguiu ao nível de resultados” (E1, l131l132) 

 - Com mais evidência com o 
amadurecimento 

 “Eu acho que logo no processo de implementação nos apercebemos das 
vantagens. Provavelmente as vantagens completas só no segundo ou terceiro 
ciclo, ou seja, segundo ou terceiro ano é que se notam completamente, com o 
sistema mais maduro e com o nosso maior conhecimento do sistema…” (E3, 
l121l123) 
 “… isto é um processo contínuo de melhoria, que com a maturidade do sistema 
nos permite uma melhor organização, uma melhor sensibilização das pessoas e 
uns melhores resultados.” (E1, l136l138) 
“Sem dúvida que o amadurecimento do sistema nos dá uma visão muito mais 
fidedigna dos resultados que efetivamente resultaram daí.” (E6, l70l71) 
 “O amadurecimento do sistema permite isso, ter uma visão mais de helicóptero, 
ter uma gestão, uma coordenação mais sucinta, mais eficaz.” (E5, l116l118) 
 “Neste momento, claramente, na consolidação dos sistemas, conseguimos ter a 
perspetiva mais abrangente das vantagens pelo facto de vermos a máquina a 
funcionar bem, com as peças todas engrenadas, e perceber os resultados e reagir 
de imediato quando o resultado não correu bem e conseguimos ter uma        
ação-reação rápida.” (E4, l303l305) 

Desvantagens - Alguma burocracia normativa  “… casos em que, de facto, a relação custo/benefício realmente ainda não é 
positiva, aqueles casos em que nós não conseguimos ainda perceber qual é a 
mais-valia das coisas.” (E3, l134l135) 
“Apenas o facto de ainda nos obrigar a alguns procedimentos que, de alguma 
forma, têm associada alguma carga mais burocrática.” (E1, 141l142) 

 - Trabalho adicional “A desvantagem é, pontualmente, em alguns aspetos, algum trabalho adicional.” 
(E3, l129) 
“A desvantagem maior que isto tem, se é que é uma desvantagem, é que, de 
facto, é muito absorvente, porque nós queremos criar sistemas que sejam vivos e 
um sistema vivo está-nos sempre a debitar informação.” (E4, l312l313) 
“Eu acho que, se calhar, os nossos trabalhadores apontariam como desvantagem 
terem mais trabalho. Para mim também mas é a questão de querermos manter 
os sistemas vivos, ativos.” (E4, l323l325) 

Processo de 
Certificação e 
Trabalhadores 

Reação - Identificação com o processo 
- Reconhecimento de mais-valias 

“…a maior parte das pessoas acolheu até de forma bastante positiva e aberta esta 
experiência e também percebeu as vantagens e assumiu, individualmente, as 
vantagens do processo e até um certo orgulho (entre aspas) em trabalhar numa 
organização que procura a qualidade e que quer certificar-se.” (E3, l158l160) 
“As pessoas identificaram-se com o processo e reconheceram mais-valias.” (E1, 
l171) 

 - Apreensão/resistência inicial  “…há sempre essas questões da mudança e muita gente com receio de depois 
não fazer as coisas direito ou de agora estar tudo muito formal.” (E3, l161l162) 
 “Recordo: “é muito difícil”, “isto nunca vai resultar”, “isto é impossível”, “isto dá 
imenso trabalho”, “isto é complicado”, “temos que fazer muitas coisas ao mesmo 
tempo”, “não consigo controlar isto tudo ao mesmo tempo”, …” (E6, l87l89) 
“…quando as pessoas não sabem o que é isso, o receio é “e meu Deus, vamos 
ter mais trabalho!”.” (E5, l133l134) 

 - Orgulho pelo Serviço 
- Desafio 

“Por parte da equipa, a minha noção é que eles terão encarado isto como um 
desafio, como uma meta a atingir.” (E5, l135l136) 

Participação/
envolvimento 
dos RH 

- “Equipa da qualidade” 
essencialmente 

“A ideia foi constituir logo um grupo de trabalho – grupo de qualidade – em que 
estivessem os coordenadores de diferentes áreas porque envolvendo-se neste 
trabalho, de forma permanente, as pessoas que estão a coordenar, entendíamos 
que traria grandes vantagens, também para depois se conseguir o envolvimento 
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do resto dos funcionários.” (E1, l182l185) 
“nós criamos aquilo que chamamos a “equipa da qualidade”, quando estávamos 
ainda na fase de desenho dos processos e identificação e elaboração dos 
manuais de procedimentos, foi constituída uma pequena equipa com gente de 
vários setores de atividade” (E3, l147l149) 
“… o envolvimento direto dos funcionários neste processo não foi muito 
permanente” (E1, l182l185) 

Obstáculos 
colocados 

- Apreensão/resistência inicial “Há sempre resistência à mudança quando a pessoa não percebe o resultado.” 
(E2, l252) 
“Tudo o que é novidade é visto com grande apreensão. Notamos isso mais numa 
fase inicial.” (E1, l171) 

Certificação 
ISO e GRH 

Mudanças 
GRH 

- Planeamento do trabalho “Essa é uma das questões que temos vindo a tentar progredir ou a organizar a 
nossa forma de funcionamento para que não haja nada que seja apenas 
dependente de uma pessoa, que haja sempre mais do que uma pessoa com 
competência para desempenhar a substituição.” (E3, l210l212) 
“Têm uma organização e gestão do trabalho individual de forma diferente.” (E6, 
l119) 
“Também foi essa sistematização, sim” (E5, l178) 
“O planeamento do trabalho, a questão da gestão das faltas foi outra grande 
revolução.” (E4, l345) 

- Análise de funções “A função está parametrizada. Está perfeitamente definida a todos os níveis.” (E2, 
l321)  
“… garantir que o perfil definido ao nível do manual de funções, para diferentes 
funções, é atendido…” (E1, l232l233) 
“Estão sistematizadas, como disse. Existe um manual de funções, cada um sabe 
o que tem que fazer.” (E5, l171) 
“… a descrição de funções, onde cada pessoa ficou a saber, para a função que 
está a desempenhar, quais as tarefas que lhes estão associadas.” (E4, l333l334) 

- Acolhimento e integração “… nós formalizamos a integração, o acolhimento, isso era outra coisa que não 
tínhamos e que passamos a ter.” (E3, l234l235) 
“Sempre que temos um novo colaborador, há um maior cuidado na receção, na 
integração, na identificação das tarefas, na formação…” (E6, l124l125) 

- Formação “… a formação tem que ser o fator-chave do desempenho de excelência, ou seja, 
envolver as pessoas, dar-lhes o conhecimento necessário à realização daquilo que 
são os processos da própria organização” (E2, l290l292) 
“… não tínhamos um processo de, digamos, formação, não era só formalizado, 
era sequer pensado.” (E3, l187l188) 
“… começamos a fazer o levantamento de necessidades de formação no final de 
cada ano para o ano seguinte, identificamos logo um conjunto de coisas, 
procuramos logo a oferta para essas necessidades, ou aqui dentro ou fora, ou 
organizando nós.” (E3, l192l194) 
“… não tínhamos um plano de formação dos Serviços.” (E1, l229) 
“… levou-nos a definir um plano, muito condicionado pelo plano de formação da 
UMinho, porque não temos verbas que nos permitam fazer muita formação sem 
ser no âmbito desse plano, mas permitiu-nos, de facto, propor pessoas para 
formação, definir objetivos de formação, e, mais do que tudo, avaliar a eficácia 
dessa formação.” (E1, l219l221) 
“Talvez haja uma outra preocupação porque temos que elaborar um plano de 
formação que antes não elaborávamos.” (E5, l165l166) 
 “… sempre houve formação mas claro que agora procuramos que seja com uma 
dimensão bastante maior.” (E5, l167l168) 

- Avaliação de desempenho   “Eu usei e uso o SIADAP como uma ferramenta da ISO.” (E2, l309) 
“… como o processo de certificação levou à formalização de mais coisas e mais 
métricas, de certa forma contribuiu para que nós definíssemos alguns objetivos 
individuais do SIADAP…” (E3, l238l239) 
“… a partir do momento em que ajustamos o QUAR dos Serviços tendo por base 
as atividades orientadas para a certificação e melhoria da qualidade, também, 
necessariamente, tivemos que ajustar os objetivos dos funcionários para se 
conseguir cumprir esse QUAR dos Serviços.” (E1, l242l245) 
“Alguns objetivos foram definidos em função da certificação da qualidade e dos 
trabalhos e procedimentos que eram considerados para cada um dos 
funcionários, mesmo ao nível da formação.” (E6, l128l130) 

Participação 
dos RH no 
SGQ 
certificado 

- Reporte de sugestões de 
melhoria e registo de 
reclamações e de não 
conformidades 

“… nós temos uma área para sugestões de melhoria que tem sido menos 
utilizado que aquilo que desejaríamos mas tem sido utilizada…” (E3, l264l265) 
 “… incentivo para que participassem no sistema com sugestões de melhoria para 
o funcionamento dos Serviços.” (E1, l250l251) 
“… tentou-se ao máximo que todos se envolvessem no registo de reclamações, de 
não conformidades e sugestões de melhoria…” (E1, l187l189) 
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“… identificam as situações que estão menos bem que acontecem, dão sugestões 
de melhoria…” (E6, l147l148) 
“O registo de não conformidades é uma prática obrigatória, implementada e 
interiorizada por todos até porque se não se deteta hoje, deteta-se amanhã.” (E5, 
l211l212) 

 - Apoio em atividades específicas “Tivemos também alguns funcionários a ser integrados em algumas tarefas 
relacionadas com alguns processos, com alguns objetivos, nomeadamente ao 
nível da avaliação dos inquéritos de satisfação, ou seja, sempre que pudemos 
envolver funcionários para se conseguir resultados que não são diretamente 
relacionados com a atividade diária deles, tentou-se envolve-los.” (E1, l254l257) 

 - Participação nas atividades de 
formação 

“… acabaram por perceber melhor as vantagens da formação e por se sentir mais 
envolvidos em participar nessa formação.” (E1, l261l262)  
“… mas na maior parte dos casos sim e depois frequentam.” (E3, l285l286)  
“Em termos de formação eles estão sempre disponíveis para isso e mostram 
interesse em ir às formações.” (E6, l151l152) 

 - “Equipa da Qualidade” “envolvendo-se neste trabalho, de forma permanente, as pessoas que estão a 
coordenar” (E1, l183) 

Alterações no 
desempenho 

- Maior cuidado 
- Redução de falhas/erros 
- Diminuição de tempos de 

resposta  
- Maior produtividade 
- Maior autoconsciência e atenção 

 

“…sim. Se envolver as pessoas, se lhe deres formação, o resultado líquido da 
organização traduz exatamente isso.” (E2, l332l333) 
“Eu acho que aumentou a autoconsciência das pessoas e, portanto, 
provavelmente, isso também se traduziu numa melhoria do desempenho porque 
provavelmente há mais atenção e mais compreensão das tarefas, da importância 
de cada um para o resultado final.” (E3, l300l302) 
“No geral acho que as pessoas estão mais preocupadas em não falhar e em não 
demorar muito tempo a tratar processos e, só por aí, acho que melhora logo o 
desempenho…” (E1, l296l298) 
“… sim, sem sombra de dúvidas, eles acompanharam a exigência cada vez maior 
que lhes é colocada.” (E5, l219) 

Orientação 
para a 
qualidade 

- Sim “… o empenho para a qualidade é variável mas sim, na generalidade eu acho.” 
(E3, l307) 
“… há essa preocupação da qualidade e preocupação em corrigir e evitar a 
propensão de erros.” (E6, l219) 
“Há porque sabem que existe uma política de gestão da qualidade. Sim, claro que 
sim. Há uma maior orientação porque tem que haver.” (E5, l222l223) 

- Na totalidade dos RH não “Se estão 100% orientados para a questão, sinceramente acho que ainda não. Por 
isso é que acho que temos que começar a descer e a envolve-los ainda mais 
porque só assim é que se consegue essa orientação para a qualidade.” (E1, 
l303l305) 

Alterações no 
empenho 

- Maior empenho 
- Difícil de concluir 

“… eu acho que o empenho das pessoas, sobretudo no início do processo, com 
esta consciência acrescida, provavelmente, aumentou, mas ele já era elevado. Eu 
acho que a questão do empenho ou da motivação está mais dependente de 
outros fatores do que do SGQ, mais dependente de fatores externos, do ambiente 
geral, da evolução dos salários, dos cortes, das 40h de trabalho.” (E3, l315l318) 
“Se houve mais preocupação em fazer melhor, se calhar há um maior empenho. 
Agora, isto não é fácil de avaliar porque o empenho das pessoas não se avalia só 
pela questão da qualidade.” (E1, l312l313) 
“A conjuntura atual não é a melhor, as pessoas desmotivam naturalmente.” (E1, 
l316l317) 
“… a questão do empenho tem mais a ver com questões de gestão, de 
motivação, de ferramentas de envolvimento. O desempenho sim, muito orientado 
pelo sistema de gestão.” (E4, l423l424) 
“O empenho é de todos, mas de facto, o empenho é maior, a consciência é 
maior, diria que sim.” (E5, l230) 

Efeitos sobre 
os RH 

- Maior conhecimento do trabalho “Toda a gente sabe o que é que faz, têm isso por escrito consigo, porque faz e 
para quem faz.” (E2, l352) 
“… sem dúvida, por tudo estar procedimentado. E também a questão do 
acolhimento.” (E3, l331) 
“… com as instruções de trabalho, tomam mais conhecimento, tomam mais 
consciência daquilo que é, de facto, a sua tarefa, e quais são as regras 
associadas.” (E1, l335l336) 

 - Maior orientação para a 
qualidade 

“A orientação para a qualidade, é diferente do que existia antes da 
implementação do sistema” (E1, l335l336) 

 - Maior autonomia de execução “Se as coisas estão bem definidas, se não têm que estar tão dependentes na 
realização das tarefas porque têm a informação toda escrita, e são incentivados, 
de alguma forma, a terem autonomia…” (E1, l360l362) 
“A autonomia existe dentro do procedimento definido.” (E6, l213l214) 
“… antes de existir a sistematização dos procedimentos e dos documentos, 
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perguntava-se ao colega e, neste momento, não há ponta por onde se pegar em 
relação a isto.” (E5, l273l275) 

 - Menor flexibilidade de execução “Sendo mais controlada, é mais rigorosa a execução das tarefas. Não existe tanta 
flexibilidade…” (E1, l365) 
“Está tudo definido portanto não vale a pena inventar nada.” (E4, l385l386) 

 - Maior controlo “… acho eles sentem que o controlo que existe é maior.” (E6, l209) 
“… já tínhamos alguns instrumentos de monitorização, hoje temos mais, hoje 
monitorizamos mais…” (E3, l356l357) 

 - Maior produtividade  “A produtividade é muito maior…” (E6, l217) 

 - Maior cooperação “Têm este espírito de colaboração, de contributo para a melhoria, para a 
qualidade.” (E5, l257) 

 - Maior satisfação “… tem aumentado todos os anos e eu penso que tem a ver com o envolvimento 
que eles têm no sistema e perceberem que fazem parte disto…” (E4, l492l493) 

 - Maior disponibilidade/iniciativa “… acho que as pessoas têm mais iniciativas para sugerir melhorias comparando 
com o que estava antes.” (E1, l351l352) 
“Sinto que sim mas é recente. Isso é mesmo já na maturidade do sistema.” (E4, 
l496) 

 - Maiores níveis de motivação e 
responsabilização 

“… o nível de motivação e responsabilização que nós temos atualmente é muito 
mais elevado do que aquele que tínhamos…” (E2, l77l78) 
“Eles sabem que podemos facilmente chegar ao erro e, por isso, tentam não 
cometer não conformidades e cumprir os procedimentos das tarefas que lhes são 
atribuídas.” (E6, l236l237) 

 - Maior carga de trabalho “Eu acho que na parte operacional não me parece que tenha resultado no 
aumento do trabalho. Talvez ao nível da direção, do planeamento, controlo, algum 
backoffice que também é necessário, aí talvez, de facto, ao nível do controlo da 
documentação.” (E3, l346l349) 
“Houve um aumento claro. Houve um aumento de trabalho generalizado porque 
algumas ferramentas obrigam as pessoas a despender mais tempo que depois se 
ganha mais tarde.” (E1, l355l356) 
“É óbvio que há um acréscimo de trabalho mas também é compensado.” (E5, 
l260) 

 - Maior responsabilidade de cada 
um em matéria de qualidade 

“Se as pessoas têm mais preocupação, têm presente essa necessidade de 
melhoria da qualidade, de redução de tempos de resposta, de melhoria da 
satisfação, aumenta as responsabilidades que tem sobre as suas tarefas…” (E1, 
l346l348) 
“… há uma maior sensibilização. Acho que é um pouco óbvio. Havendo uma 
política implementada, sabendo o fim para que todos trabalhamos, têm essa 
noção.” (E5, l252l253) 
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ANEXO IV 

Quadros Complementares 

 
Quadro A2 - Caracterização da Amostra 

Variáveis Demográficas 
Serviço 

Total 
SA SAS SD 

Sexo Feminino 88,9% 61,1% 74,2% 66,4% 
Masculino 11,1% 38,9% 25,8% 33,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Antiguidade no 
Serviço 

menos de 2 anos 3,2% 3,0%  2,6% 
2 a 4 anos 9,7% 6,6% 6,3% 7,0% 
5 a 7 anos 6,5% 9,6% 3,1% 8,3% 
mais de 7 anos 80,6% 80,7% 90,6% 82,1% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Escolaridade até 9º ano 3,4% 59,3% 3,1% 44,3% 
10º a 12º ano 31,0% 26,9% 65,6% 32,9% 
Bacharelato 6,9% 3,0% 12,5% 4,8% 
Licenciatura 55,2% 9,0% 18,8% 16,2% 
Mestrado 3,4% 1,8%  1,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Carreira 
profissional 

Dirigente 6,9% 2,4% 3,1% 3,1% 
Técnico Superior 24,1% 7,3% 18,8% 11,1% 
Assistente Técnico 58,6% 9,8% 78,1% 25,8% 

Assistente Operacional  78,0%  56,9% 

Não aplicável 10,3% 2,4%  3,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Quadro A3 – Média e Desvio Padrão das Consequências do Processo de Implementação e 
Certificação ISO 9001, por Serviço e Global 

Itens 

Serviço 

SA SAS SD Global 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Alterou procedimentos internos 4,71 1,160 4,43 1,082 5,03 1,015 4,55 1,099 
Contribuiu para a clarificação de procedimentos 
internos 

4,90 1,012 4,41 1,038 4,91 1,055 4,54 1,056 

Resultou numa maior formalização dos 
procedimentos internos 

4,74 ,999 4,52 ,971 5,00 1,128 4,62 1,007 

Melhorou a organização do trabalho 4,52 1,061 4,43 1,141 4,65 1,098 4,47 1,123 
Tornou mais rigoroso o planeamento do trabalho 4,35 1,226 4,70 1,044 4,45 1,227 4,62 1,097 
Melhorou a comunicação entre os diferentes 
setores dos Serviços 

3,90 1,044 4,36 ,995 4,12 1,038 4,27 1,016 

Aumentou a preocupação dos Serviços com a 
satisfação dos clientes 

4,94 ,998 4,73 1,083 5,06 ,736 4,80 1,035 

Contribuiu para aumentar a satisfação dos 
clientes com os Serviços 

4,48 1,061 4,77 ,963 4,79 ,770 4,73 ,953 

Melhorou a imagem dos Serviços externamente 4,35 1,018 4,92 ,969 4,85 ,784 4,84 ,967 
Melhorou o funcionamento dos Serviços 4,39 ,955 4,47 ,942 4,47 ,662 4,46 ,908 
Aumentou o controlo do meu trabalho pela chefia 4,00 1,265 4,53 1,151 4,39 1,298 4,45 1,194 
Acrescentou burocracia ao meu trabalho 4,10 1,274 4,66 1,084 4,50 1,285 4,57 1,149 
Simplificou a execução do meu trabalho 3,52 1,363 3,86 1,228 3,71 1,292 3,79 1,254 
Contribuiu para aumentar a minha produtividade 3,42 1,285 4,10 1,274 3,32 1,199 3,91 1,301 
Contribuiu para ter acesso a mais oportunidades 
de formação 

3,90 1,446 4,20 1,203 3,76 1,415 4,11 1,271 

Aumentou a preocupação dos Serviços com as 
questões da formação 

4,35 1,199 4,38 1,035 4,09 1,264 4,34 1,090 

Alterou alguns critérios definidos para a avaliação 
do meu desempenho (SIADAP) 

3,23 1,175 4,18 1,074 3,59 1,266 3,98 1,162 

Contribuiu para aumentar o meu empenho na 
execução do trabalho 

3,26 1,460 4,13 1,358 3,47 1,261 3,93 1,395 

Contribuiu para melhorar o meu desempenho 3,26 1,483 4,28 1,316 3,48 1,278 4,05 1,387 
Aumentou o meu conhecimento do trabalho 3,35 1,380 4,16 1,353 3,68 1,364 4,00 1,384 
Aumentou a minha autonomia na execução do 
trabalho 

3,39 1,520 4,10 1,262 3,59 1,214 3,94 1,314 

Contribuiu para aumentar a cooperação interna 
nos Serviços 

3,71 1,131 4,24 1,163 3,97 1,167 4,14 1,170 

Tornou mais flexível a execução das tarefas 3,45 1,091 3,90 1,178 3,56 1,236 3,79 1,183 
Aumentou a minha preocupação com a qualidade 
do trabalho que executo 

3,58 1,587 4,47 1,191 3,85 1,642 4,27 1,354 

Aumentou a minha orientação para a qualidade 3,87 1,384 4,58 1,159 4,29 1,360 4,45 1,238 
Contribuiu para perceber a importância do meu 
trabalho para os objetivos a atingir pelos Serviços 

3,87 1,284 4,40 1,229 4,53 1,051 4,35 1,223 

Originou alguma apreensão da minha parte 
relativamente às mudanças a introduzir 

2,67 1,295 3,81 1,263 3,24 1,232 3,58 1,319 

Originou algumas atitudes de resistência da 
minha parte relativamente às mudanças 
introduzidas 

2,43 1,165 3,43 1,423 2,59 1,158 3,18 1,413 

Aumentou a minha participação em atividades de 
melhoria dos Serviços (ex. registo de sugestões, 
reclamações, não conformidades, etc.) 

3,97 1,377 4,24 1,284 3,88 1,453 4,15 1,322 

Aumentou o orgulho que sinto por trabalhar 
nestes Serviços 

3,58 1,544 4,23 1,416 4,09 1,464 4,13 1,450 
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Quadro A4 – Média e Desvio Padrão da Satisfação no Trabalho e Certificação ISO 9001, por 
Serviço e Global 

Itens 

Serviço 

SA SAS SD Global 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Autonomia e responsabilidade no desenvolvimento 
e execução do trabalho 

4,13 ,991 4,18 1,111 4,25 ,950 4,18 1,074 

Carga (quantidade) e natureza (qualidade) do 
trabalho realizado 

4,00 1,065 4,02 1,049 4,21 ,880 4,04 1,028 

Condições físicas do local de trabalho (ventilação, 
mobiliário, espaço, temperatura, …) 

2,68 1,301 3,79 1,349 3,26 1,136 3,57 1,366 

Acesso à informação necessária para a execução 
do trabalho (comunicação interna) 

3,65 1,112 4,36 1,027 4,32 ,912 4,27 1,046 

Cooperação dentro da equipa a que pertence 4,06 1,340 4,42 1,133 4,29 1,060 4,36 1,153 
Cooperação entre os setores dos Serviços 3,87 1,176 4,29 ,947 3,91 ,965 4,19 ,993 
Orientação e acompanhamento do trabalho pela 
chefia 

4,00 1,125 4,30 1,185 4,12 ,927 4,24 1,148 

Reconhecimento do trabalho realizado pela chefia 3,39 1,453 3,94 1,311 3,67 1,051 3,84 1,308 
Processo de formação desenvolvido pelo Serviços 3,61 1,116 4,09 1,042 3,74 ,898 3,98 1,046 
Partilha de objetivos, metas e resultados dos 
Serviços 

3,97 1,303 4,12 1,061 4,15 ,657 4,10 1,047 

Organização e funcionamento dos Serviços 3,94 ,892 4,31 1,014 4,15 ,784 4,24 ,976 
Orientação dos Serviços para o cliente 4,26 ,855 4,53 ,873 4,50 ,707 4,49 ,851 
Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços 4,23 1,023 4,52 ,934 4,35 ,774 4,46 ,928 
Mudanças introduzidas com a implementação do 
Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços 

4,06 ,892 4,33 1,022 4,15 ,892 4,27 ,991 

Ações tomadas para melhorar a qualidade do 
serviço 

4,10 1,076 4,24 1,060 4,03 1,058 4,19 1,061 

Qualidade do serviço prestado ao cliente 4,39 ,882 4,72 ,942 4,74 ,898 4,68 ,932 
Trabalhar nos Serviços 4,39 1,174 4,41 1,175 4,53 ,861 4,43 1,134 
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Quadro A5 – Análise de Componentes Principais das Consequências do Processo de 
Implementação e Certificação ISO 9001 (Comunalidades) 

Itens Inicial Extração 

Alterou procedimentos internos 1,000 ,569 
Contribuiu para a clarificação de procedimentos internos 1,000 ,676 
Resultou numa maior formalização dos procedimentos internos 1,000 ,680 
Melhorou a organização do trabalho 1,000 ,716 
Tornou mais rigoroso o planeamento do trabalho 1,000 ,587 
Melhorou a comunicação entre os diferentes setores dos Serviços 1,000 ,646 
Aumentou a preocupação dos Serviços com a satisfação dos clientes 1,000 ,627 
Contribuiu para aumentar a satisfação dos clientes com os Serviços 1,000 ,739 
Melhorou a imagem dos Serviços externamente 1,000 ,647 
Melhorou o funcionamento dos Serviços 1,000 ,718 
Aumentou o controlo do meu trabalho pela chefia 1,000 ,593 
Acrescentou burocracia ao meu trabalho 1,000 ,718 
Simplificou a execução do meu trabalho 1,000 ,620 
Contribuiu para aumentar a minha produtividade 1,000 ,758 
Contribuiu para ter acesso a mais oportunidades de formação 1,000 ,688 
Aumentou a preocupação dos Serviços com as questões da formação 1,000 ,741 
Alterou alguns critérios definidos para a avaliação do meu desempenho (SIADAP) 1,000 ,560 
Contribuiu para aumentar o meu empenho na execução do trabalho 1,000 ,769 
Contribuiu para melhorar o meu desempenho 1,000 ,815 
Aumentou o meu conhecimento do trabalho 1,000 ,753 
Aumentou a minha autonomia na execução do trabalho 1,000 ,770 
Contribuiu para aumentar a cooperação interna nos Serviços 1,000 ,617 
Tornou mais flexível a execução das tarefas 1,000 ,622 
Aumentou a minha preocupação com a qualidade do trabalho que executo 1,000 ,782 
Aumentou a minha orientação para a qualidade 1,000 ,846 
Contribuiu para perceber a importância do meu trabalho para os objetivos a atingir pelos 
Serviços 

1,000 ,710 

Originou alguma apreensão da minha parte relativamente às mudanças a introduzir 1,000 ,653 
Originou algumas atitudes de resistência da minha parte relativamente às mudanças 
introduzidas 

1,000 ,718 

Aumentou a minha participação em atividades de melhoria dos Serviços (ex. registo de 
sugestões, reclamações, não conformidades, etc.) 

1,000 ,515 

Aumentou o orgulho que sinto por trabalhar nestes Serviços 1,000 ,725 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certificação ISO 9001 e Gestão de Recursos Humanos: Precedentes e Consequentes 

Estudo de Caso das Unidades de Serviços Certificadas da Universidade do Minho                88 

 Dissertação                                                    Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 

Quadro A6 – Análise de Componentes Principais das Consequências do Processo de 
Implementação e Certificação ISO 9001 (Variância Total Explicada) 

Componente 
Valores próprios iniciais 

Somas de extração de 
carregamentos ao quadrado 

Somas rotativas de 
carregamentos ao quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
Total 

% de 
variância 

% 
cumulativa 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 

1 10,627 35,423 35,423 10,627 35,423 35,423 7,063 23,543 23,543 
2 3,843 12,808 48,232 3,843 12,808 48,232 3,955 13,182 36,725 
3 2,397 7,989 56,220 2,397 7,989 56,220 3,467 11,556 48,280 
4 1,473 4,909 61,130 1,473 4,909 61,130 2,607 8,691 56,971 
5 1,196 3,987 65,117 1,196 3,987 65,117 2,105 7,018 63,989 
6 1,043 3,478 68,594 1,043 3,478 68,594 1,382 4,606 68,594 
7 ,917 3,058 71,653       
8 ,765 2,552 74,204       
9 ,686 2,285 76,490       
10 ,662 2,205 78,695       
11 ,581 1,937 80,632       
12 ,557 1,858 82,490       
13 ,535 1,782 84,272       
14 ,526 1,755 86,027       
15 ,471 1,571 87,598       
16 ,419 1,397 88,995       
17 ,405 1,351 90,346       
18 ,348 1,159 91,505       
19 ,323 1,077 92,582       
20 ,314 1,047 93,629       
21 ,286 ,953 94,582       
22 ,269 ,897 95,479       
23 ,242 ,806 96,285       
24 ,228 ,761 97,046       
25 ,213 ,708 97,754       
26 ,176 ,586 98,341       
27 ,161 ,535 98,876       
28 ,131 ,438 99,314       
29 ,114 ,379 99,693       
30 ,092 ,307 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Certificação ISO 9001 e Gestão de Recursos Humanos: Precedentes e Consequentes 

Estudo de Caso das Unidades de Serviços Certificadas da Universidade do Minho                89 

 Dissertação                                                    Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 

Quadro A7 – Análise de Componentes Principais das Consequências do Processo de 
Implementação e Certificação ISO 9001 (Matriz de Componentea) 

Itens 
Componente 

1 2 3 4 5 6 

Aumentou o meu conhecimento do trabalho ,788 -,042 ,015 ,123 -,015 -,339 
Contribuiu para melhorar o meu desempenho ,784 ,097 -,388 ,119 -,072 -,143 
Aumentou a minha autonomia na execução do 
trabalho 

,776 ,083 -,329 -,097 -,067 -,196 

Contribuiu para aumentar a minha produtividade ,773 ,048 -,322 -,143 -,139 -,120 
Contribuiu para aumentar a cooperação interna 
nos Serviços 

,764 -,064 -,160 ,032 -,008 ,050 

Melhorou a comunicação entre os diferentes 
setores dos Serviços 

,760 -,155 -,046 -,035 -,041 ,200 

Contribuiu para ter acesso a mais oportunidades 
de formação 

,759 -,084 -,129 ,007 -,126 ,269 

Melhorou o funcionamento dos Serviços ,745 -,098 ,161 -,328 ,119 ,079 
Contribuiu para aumentar o meu empenho na 
execução do trabalho 

,743 ,071 -,363 ,204 -,100 -,171 

Tornou mais flexível a execução das tarefas ,719 -,032 -,301 -,051 -,093 -,052 
Tornou mais rigoroso o planeamento do trabalho ,687 -,223 ,096 ,049 ,000 ,230 
Simplificou a execução do meu trabalho ,680 -,080 -,095 -,098 ,010 -,364 
Contribuiu para aumentar a satisfação dos 
clientes com os Serviços 

,666 -,067 ,250 -,408 ,165 ,186 

Alterou alguns critérios definidos para a avaliação 
do meu desempenho (SIADAP) 

,660 -,025 -,218 ,255 ,105 ,029 

Aumentou o controlo do meu trabalho pela chefia ,653 -,176 -,140 ,320 ,064 ,099 
Aumentou a preocupação dos Serviços com as 
questões da formação 

,632 -,108 -,061 -,009 -,327 ,468 

Melhorou a organização do trabalho ,629 -,320 ,422 -,034 ,055 -,190 
Aumentou a preocupação dos Serviços com a 
satisfação dos clientes 

,627 -,190 ,257 -,295 ,025 ,211 

Melhorou a imagem dos Serviços externamente ,511 -,047 ,174 -,335 ,478 -,111 
Aumentou a minha preocupação com a qualidade 
do trabalho que executo 

,321 ,771 ,215 ,140 -,130 ,046 

Aumentou a minha orientação para a qualidade ,364 ,745 ,320 ,140 -,179 ,058 
Aumentou o orgulho que sinto por trabalhar 
nestes Serviços 

,255 ,661 ,393 -,081 -,133 -,211 

Contribuiu para perceber a importância do meu 
trabalho para os objetivos a atingir pelos Serviços 

,351 ,625 ,376 ,120 -,202 -,017 

Originou alguma apreensão da minha parte 
relativamente às mudanças a introduzir 

,285 ,622 -,061 ,059 ,415 ,076 

Aumentou a minha participação em atividades de 
melhoria dos Serviços (ex. registo de sugestões, 
reclamações, não conformidades, etc.) 

,318 ,588 ,237 ,022 ,031 ,101 

Originou algumas atitudes de resistência da 
minha parte relativamente às mudanças 
introduzidas 

,234 ,576 -,243 -,113 ,504 ,072 

Contribuiu para a clarificação de procedimentos 
internos 

,437 -,367 ,535 ,245 -,066 ,027 

Resultou numa maior formalização dos 
procedimentos internos 

,420 -,473 ,488 ,164 ,068 -,104 

Alterou procedimentos internos ,325 -,350 ,476 ,257 ,082 -,205 
Acrescentou burocracia ao meu trabalho ,085 -,071 -,047 ,696 ,429 ,188 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
a. 6 componentes extraídos. 
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Quadro A8 – Análise de Componentes Principais das Consequências do Processo de 
Implementação e Certificação ISO 9001 (Matriz de Transformação de Componente) 

Componente 1 2 3 4 5 6 

1 ,767 ,257 ,329 ,389 ,289 ,050 
2 -,016 ,854 -,485 -,172 ,061 ,035 
3 -,524 ,409 ,719 ,073 ,134 -,135 
4 ,098 ,127 ,262 -,169 -,570 ,744 
5 -,131 -,145 -,021 -,262 ,755 ,568 
6 -,332 ,001 -,266 ,846 -,012 ,320 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.   
Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

 

Quadro A9 – Análise de Componentes Principais da Relação entre a Satisfação no Trabalho e a 
Certificação ISO 9001 (Comunalidades) 

Itens Inicial Extração 

Autonomia e responsabilidade no desenvolvimento e execução do trabalho 1,000 ,502 
Carga (quantidade) e natureza (qualidade) do trabalho realizado 1,000 ,507 
Condições físicas do local de trabalho (ventilação, mobiliário, espaço, temperatura, …) 1,000 ,277 
Acesso à informação necessária para a execução do trabalho (comunicação interna) 1,000 ,523 
Cooperação dentro da equipa a que pertence 1,000 ,725 
Cooperação entre os setores dos Serviços 1,000 ,679 
Orientação e acompanhamento do trabalho pela chefia 1,000 ,653 
Reconhecimento do trabalho realizado pela chefia 1,000 ,665 
Processo de formação desenvolvido pelo Serviços 1,000 ,641 
Partilha de objetivos, metas e resultados dos Serviços 1,000 ,727 
Organização e funcionamento dos Serviços 1,000 ,742 
Orientação dos Serviços para o cliente 1,000 ,651 
Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços 1,000 ,660 
Mudanças introduzidas com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade dos 
Serviços 

1,000 ,726 

Ações tomadas para melhorar a qualidade do serviço 1,000 ,748 
Qualidade do serviço prestado ao cliente 1,000 ,525 
Trabalhar nos Serviços 1,000 ,643 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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Quadro A10 – Análise de Componentes Principais da Relação entre a Satisfação no Trabalho e 
a Certificação ISO 9001 (Variância Total Explicada) 

Componente 
Valores próprios iniciais 

Somas de extração de 
carregamentos ao quadrado 

Somas rotativas de 
carregamentos ao quadrado 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 
Total 

% de 
variância 

% 
cumulativa 

Total 
% de 

variância 
% 

cumulativa 

1 9,406 55,326 55,326 9,406 55,326 55,326 5,926 34,856 34,856 
2 1,187 6,985 62,311 1,187 6,985 62,311 4,667 27,455 62,311 
3 ,925 5,438 67,749       
4 ,868 5,109 72,858       
5 ,649 3,816 76,674       
6 ,625 3,676 80,350       
7 ,535 3,148 83,498       
8 ,448 2,636 86,134       
9 ,377 2,217 88,351       
10 ,331 1,947 90,297       
11 ,303 1,784 92,081       
12 ,268 1,574 93,656       
13 ,251 1,478 95,134       
14 ,241 1,417 96,551       
15 ,226 1,327 97,877       
16 ,185 1,090 98,967       
17 ,176 1,033 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Quadro A11 – Análise de Componentes Principais da Relação entre a Satisfação no Trabalho e 
a Certificação ISO 9001 (Matriz de Componentea) 

Itens 
Componente 

1 2 

Organização e funcionamento dos Serviços ,816 -,276 
Reconhecimento do trabalho realizado pela chefia ,813 -,061 
Sistema de Gestão da Qualidade dos Serviços ,810 -,066 
Orientação dos Serviços para o cliente ,806 -,028 
Trabalhar nos Serviços ,802 ,005 
Partilha de objetivos, metas e resultados dos Serviços ,800 -,293 
Mudanças introduzidas com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade dos 
Serviços 

,781 -,340 

Ações tomadas para melhorar a qualidade do serviço ,773 -,389 
Processo de formação desenvolvido pelo Serviços ,771 -,217 
Orientação e acompanhamento do trabalho pela chefia ,760 ,274 
Autonomia e responsabilidade no desenvolvimento e execução do trabalho ,708 -,018 
Qualidade do serviço prestado ao cliente ,707 ,156 
Cooperação entre os setores dos Serviços ,705 ,427 
Carga (quantidade) e natureza (qualidade) do trabalho realizado ,697 ,146 
Cooperação dentro da equipa a que pertence ,661 ,537 
Acesso à informação necessária para a execução do trabalho (comunicação interna) ,647 ,322 
Condições físicas do local de trabalho (ventilação, mobiliário, espaço, temperatura, …) ,520 ,084 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
a. 2 componentes extraídos. 

 

 

 

 



Certificação ISO 9001 e Gestão de Recursos Humanos: Precedentes e Consequentes 

Estudo de Caso das Unidades de Serviços Certificadas da Universidade do Minho                92 

 Dissertação                                                    Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 

Quadro A12 – Análise de Componentes Principais da Relação entre a Satisfação no Trabalho e 
a Certificação ISO 9001 (Matriz de Transformação de Componente) 

Componente 1 2 

1 ,759 ,651 
2 -,651 ,759 

Método de Extração: Análise de 
Componente Principal.   
Método de Rotação: Varimax com 
Normalização de Kaiser. 

 
Quadro A13 – Comparações Múltiplas do Fator C1 entre Serviços 

(I) 
Serviço 

(J) 
Serviço 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

SA SAS -,6299* ,18435 ,002 -1,0750 -,1849 
SD -,2322 ,23608 ,979 -,8022 ,3377 

SAS SA ,6299* ,18435 ,002 ,1849 1,0750 
SD ,3977 ,17924 ,083 -,0350 ,8304 

SD SA ,2322 ,23608 ,979 -,3377 ,8022 
SAS -,3977 ,17924 ,083 -,8304 ,0350 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = 1,085. 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 

 

Quadro A14 – Comparações Múltiplas do Fator C2 entre Serviços (Teste de Bonferroni) 

Serviço 
(I) 

Serviço 
(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

SA SAS -,7471* ,20322 ,001 -1,2377 -,2564 
SD -,3962 ,25987 ,387 -1,0237 ,2312 

SAS SA ,7471* ,20322 ,001 ,2564 1,2377 
SD ,3509 ,19760 ,232 -,1262 ,8279 

SD SA ,3962 ,25987 ,387 -,2312 1,0237 
SAS -,3509 ,19760 ,232 -,8279 ,1262 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,814. 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 

 

Quadro A15 – Comparações Múltiplas do Fator C3 entre Serviços (Teste de Bonferroni) 

Serviço 
(I) 

Serviço 
(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

SA SAS ,3614 ,16285 ,083 -,0317 ,7546 
SD -,2150 ,20856 ,912 -,7184 ,2885 

SAS SA -,3614 ,16285 ,083 -,7546 ,0317 
SD -,5764* ,15834 ,001 -,9586 -,1941 

SD SA ,2150 ,20856 ,912 -,2885 ,7184 
SAS ,5764* ,15834 ,001 ,1941 ,9586 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,620 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 
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Quadro A16 – Comparações Múltiplas do Fator C4 entre Serviços (Teste de Bonferroni) 

Serviço 
(I) 

Serviço 
(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

SA SAS -,0152 ,16990 1,000 -,4254 ,3949 
SD -,0159 ,21759 1,000 -,5412 ,5093 

SAS SA ,0152 ,16990 1,000 -,3949 ,4254 
SD -,0007 ,16519 1,000 -,3995 ,3981 

SD SA ,0159 ,21759 1,000 -,5093 ,5412 
SAS ,0007 ,16519 1,000 -,3981 ,3995 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,721 

 

Quadro A17 – Comparações Múltiplas do Fator C5 entre Serviços (Teste de Bonferroni) 

Serviço 
(I) 

Serviço 
(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

SA SAS -,2202 ,15256 ,451 -,5885 ,1480 
SD -,3029 ,19537 ,368 -,7746 ,1687 

SAS SA ,2202 ,15256 ,451 -,1480 ,5885 
SD -,0827 ,14833 1,000 -,4408 ,2754 

SD SA ,3029 ,19537 ,368 -,1687 ,7746 
SAS ,0827 ,14833 1,000 -,2754 ,4408 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,469 

 

Quadro A18 – Comparações Múltiplas do Fator C6 entre Serviços (Teste de Bonferroni) 

Serviço 
(I) 

Serviço 
(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

SA SAS -,62* ,227 ,022 -1,16 -,07 
SD -,41 ,290 ,469 -1,11 ,29 

SAS SA ,62* ,227 ,022 ,07 1,16 
SD ,20 ,220 1,000 -,33 ,73 

SD SA ,41 ,290 ,469 -,29 1,11 
SAS -,20 ,220 1,000 -,73 ,33 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = 1,083 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 
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Quadro A19 – Comparações Múltiplas do Fator S1 entre Serviços (Teste de Bonferroni) 

Serviço 
(I) 

Serviço 
(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

SA SAS -,2925 ,15902 ,202 -,6764 ,0914 
SD -,1425 ,20365 1,000 -,6341 ,3491 

SAS SA ,2925 ,15902 ,202 -,0914 ,6764 
SD ,1500 ,15461 1,000 -,2233 ,5232 

SD SA ,1425 ,20365 1,000 -,3491 ,6341 
SAS -,1500 ,15461 1,000 -,5232 ,2233 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,567 

 

Quadro A20 – Comparações Múltiplas do Fator S2 entre Serviços (Teste de Bonferroni) 

Serviço 
(I) 

Serviço 
(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

SA SAS -,3680 ,15365 ,053 -,7389 ,0029 
SD -,2713 ,19677 ,508 -,7463 ,2037 

SAS SA ,3680 ,15365 ,053 -,0029 ,7389 
SD ,0967 ,14939 1,000 -,2639 ,4573 

SD SA ,2713 ,19677 ,508 -,2037 ,7463 
SAS -,0967 ,14939 1,000 -,4573 ,2639 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,499 

 

Quadro A21 – Comparações Múltiplas do Fator SGlobal entre Serviços (Teste de Bonferroni) 

Serviço 
(I) 

Serviço 
(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

SA SAS -,3696* ,14463 ,034 -,7187 -,0205 
SD -,2123 ,18521 ,759 -,6595 ,2348 

SAS SA ,3696* ,14463 ,034 ,0205 ,7187 
SD ,1573 ,14062 ,794 -,1822 ,4967 

SD SA ,2123 ,18521 ,759 -,2348 ,6595 
SAS -,1573 ,14062 ,794 -,4967 ,1822 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,424 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 
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Quadro A22 – Comparações Múltiplas do Fator C1 entre Carreiras Profissionais (Teste de 
Bonferroni) 

Carreira 
profissional 

(I) 

Carreira  
profissional                       

(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

DIR TS ,9638 ,39255 ,149 -,1503 2,0779 
AT ,5589 ,36635 1,000 -,4809 1,5987 
AO ,1886 ,35479 1,000 -,8184 1,1955 
NA ,8701 ,48847 ,764 -,5162 2,2565 

TS DIR -,9638 ,39255 ,149 -2,0779 ,1503 
AT -,4049 ,22295 ,709 -1,0377 ,2279 
AO -,7752* ,20340 ,002 -1,3525 -,1979 
NA -,0937 ,39255 1,000 -1,2078 1,0205 

AT DIR -,5589 ,36635 1,000 -1,5987 ,4809 
TS ,4049 ,22295 ,709 -,2279 1,0377 
AO -,3704 ,14659 ,123 -,7864 ,0457 
NA ,3112 ,36635 1,000 -,7286 1,3510 

AO DIR -,1886 ,35479 1,000 -1,1955 ,8184 
TS ,7752* ,20340 ,002 ,1979 1,3525 
AT ,3704 ,14659 ,123 -,0457 ,7864 
NA ,6816 ,35479 ,561 -,3254 1,6885 

NA DIR -,8701 ,48847 ,764 -2,2565 ,5162 
TS ,0937 ,39255 1,000 -1,0205 1,2078 
AT -,3112 ,36635 1,000 -1,3510 ,7286 
AO -,6816 ,35479 ,561 -1,6885 ,3254 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = 1,085 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 

 

Quadro A23 – Comparações Múltiplas do Fator C2 entre Carreiras Profissionais (Teste de 
Bonferroni) 

Carreira 
profissional 

(I) 

Carreira  
profissional                 

(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

DIR TS ,6548 ,43211 1,000 -,5719 1,8814 
AT ,5036 ,40327 1,000 -,6412 1,6483 
AO ,2773 ,39079 1,000 -,8320 1,3867 
NA ,7000 ,53769 1,000 -,8263 2,2263 

TS DIR -,6548 ,43211 1,000 -1,8814 ,5719 
AT -,1512 ,24542 1,000 -,8479 ,5455 
AO -,3774 ,22433 ,940 -1,0142 ,2594 
NA ,0452 ,43211 1,000 -1,1814 1,2719 

AT DIR -,5036 ,40327 1,000 -1,6483 ,6412 
TS ,1512 ,24542 1,000 -,5455 ,8479 
AO -,2262 ,16196 1,000 -,6860 ,2335 
NA ,1964 ,40327 1,000 -,9483 1,3412 

AO DIR -,2773 ,39079 1,000 -1,3867 ,8320 
TS ,3774 ,22433 ,940 -,2594 1,0142 
AT ,2262 ,16196 1,000 -,2335 ,6860 
NA ,4227 ,39079 1,000 -,6867 1,5320 

NA DIR -,7000 ,53769 1,000 -2,2263 ,8263 
TS -,0452 ,43211 1,000 -1,2719 1,1814 
AT -,1964 ,40327 1,000 -1,3412 ,9483 
AO -,4227 ,39079 1,000 -1,5320 ,6867 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,814 
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Quadro A24 – Comparações Múltiplas do Fator C3 entre Carreiras Profissionais (Teste de 
Bonferroni) 

Carreira 
profissional 

(I) 

Carreira  
profissional              

(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

DIR TS ,4643 ,34678 1,000 -,5200 1,4485 
AT ,3571 ,32364 1,000 -,5614 1,2757 
AO ,8422 ,31343 ,078 -,0473 1,7318 
NA ,9286 ,43152 ,326 -,2962 2,1533 

TS DIR -,4643 ,34678 1,000 -1,4485 ,5200 
AT -,1071 ,19696 1,000 -,6662 ,4519 
AO ,3780 ,17969 ,367 -,1320 ,8879 
NA ,4643 ,34678 1,000 -,5200 1,4485 

AT DIR -,3571 ,32364 1,000 -1,2757 ,5614 
TS ,1071 ,19696 1,000 -,4519 ,6662 
AO ,4851* ,12950 ,002 ,1176 ,8526 
NA ,5714 ,32364 ,790 -,3471 1,4900 

AO DIR -,8422 ,31343 ,078 -1,7318 ,0473 
TS -,3780 ,17969 ,367 -,8879 ,1320 
AT -,4851* ,12950 ,002 -,8526 -,1176 
NA ,0863 ,31343 1,000 -,8032 ,9759 

NA DIR -,9286 ,43152 ,326 -2,1533 ,2962 
TS -,4643 ,34678 1,000 -1,4485 ,5200 
AT -,5714 ,32364 ,790 -1,4900 ,3471 
AO -,0863 ,31343 1,000 -,9759 ,8032 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,620 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 

 
Quadro A25 – Comparações Múltiplas do Fator C4 entre Carreiras Profissionais (Teste de 
Bonferroni) 

Carreira 
profissional 

(I) 

Carreira                
profissional                      

(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

DIR TS ,9663 ,36179 ,082 -,0606 1,9931 
AT ,4940 ,33765 1,000 -,4643 1,4524 
AO ,7358 ,32699 ,255 -,1922 1,6639 
NA 1,0476 ,45020 ,210 -,2301 2,3254 

TS DIR -,9663 ,36179 ,082 -1,9931 ,0606 
AT -,4722 ,20549 ,226 -1,0554 ,1110 
AO -,2304 ,18746 1,000 -,7625 ,3016 
NA ,0813 ,36179 1,000 -,9455 1,1082 

AT DIR -,4940 ,33765 1,000 -1,4524 ,4643 
TS ,4722 ,20549 ,226 -,1110 1,0554 
AO ,2418 ,13510 ,750 -,1417 ,6252 
NA ,5536 ,33765 1,000 -,4047 1,5119 

AO DIR -,7358 ,32699 ,255 -1,6639 ,1922 
TS ,2304 ,18746 1,000 -,3016 ,7625 
AT -,2418 ,13510 ,750 -,6252 ,1417 
NA ,3118 ,32699 1,000 -,6163 1,2398 

NA DIR -1,0476 ,45020 ,210 -2,3254 ,2301 
TS -,0813 ,36179 1,000 -1,1082 ,9455 
AT -,5536 ,33765 1,000 -1,5119 ,4047 
AO -,3118 ,32699 1,000 -1,2398 ,6163 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,721 
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Quadro A26 – Comparações Múltiplas do Fator C5 entre Carreiras Profissionais (Teste de 
Bonferroni) 

Carreira 
profissional 

(I) 

Carreira  
profissional               

(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

DIR TS ,7242 ,32486 ,269 -,1978 1,6462 
AT ,4881 ,30318 1,000 -,3724 1,3486 
AO ,5898 ,29361 ,459 -,2435 1,4231 
NA ,7143 ,40423 ,787 -,4330 1,8616 

TS DIR -,7242 ,32486 ,269 -1,6462 ,1978 
AT -,2361 ,18451 1,000 -,7598 ,2876 
AO -,1344 ,16832 1,000 -,6121 ,3433 
NA -,0099 ,32486 1,000 -,9319 ,9121 

AT DIR -,4881 ,30318 1,000 -1,3486 ,3724 
TS ,2361 ,18451 1,000 -,2876 ,7598 
AO ,1017 ,12131 1,000 -,2426 ,4460 
NA ,2262 ,30318 1,000 -,6343 1,0867 

AO DIR -,5898 ,29361 ,459 -1,4231 ,2435 
TS ,1344 ,16832 1,000 -,3433 ,6121 
AT -,1017 ,12131 1,000 -,4460 ,2426 
NA ,1245 ,29361 1,000 -,7088 ,9578 

NA DIR -,7143 ,40423 ,787 -1,8616 ,4330 
TS ,0099 ,32486 1,000 -,9121 ,9319 
AT -,2262 ,30318 1,000 -1,0867 ,6343 
AO -,1245 ,29361 1,000 -,9578 ,7088 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,469 

 
Quadro A27 – Comparações Múltiplas do Fator C6 entre Carreiras Profissionais (Teste de 
Bonferroni) 

Carreira 
profissional 

(I) 

Carreira   
profissional                    

(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

DIR TS ,71 ,482 1,000 -,66 2,08 
AT ,54 ,450 1,000 -,74 1,81 
AO ,23 ,436 1,000 -1,01 1,47 
NA 1,43 ,600 ,182 -,27 3,13 

TS DIR -,71 ,482 1,000 -2,08 ,66 
AT -,17 ,274 1,000 -,95 ,60 
AO -,48 ,250 ,572 -1,19 ,23 
NA ,72 ,482 1,000 -,65 2,09 

AT DIR -,54 ,450 1,000 -1,81 ,74 
TS ,17 ,274 1,000 -,60 ,95 
AO -,31 ,180 ,916 -,82 ,21 
NA ,89 ,450 ,486 -,38 2,17 

AO DIR -,23 ,436 1,000 -1,47 1,01 
TS ,48 ,250 ,572 -,23 1,19 
AT ,31 ,180 ,916 -,21 ,82 
NA 1,20 ,436 ,065 -,04 2,44 

NA DIR -1,43 ,600 ,182 -3,13 ,27 
TS -,72 ,482 1,000 -2,09 ,65 
AT -,89 ,450 ,486 -2,17 ,38 
AO -1,20 ,436 ,065 -2,44 ,04 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = 1,083 



Certificação ISO 9001 e Gestão de Recursos Humanos: Precedentes e Consequentes 

Estudo de Caso das Unidades de Serviços Certificadas da Universidade do Minho                98 

 Dissertação                                                    Mestrado em Gestão de Recursos Humanos 

Quadro A28 – Comparações Múltiplas do Fator S1 entre Carreiras Profissionais (Teste de 
Bonferroni) 

Carreira 
profissional 

(I) 

Carreira  
profissional                      

(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

DIR TS 1,1722* ,33862 ,007 ,2112 2,1333 
AT 1,2391* ,31602 ,001 ,3422 2,1360 
AO 1,3025* ,30605 ,000 ,4339 2,1712 
NA 1,1413 ,42136 ,073 -,0546 2,3372 

TS DIR -1,1722* ,33862 ,007 -2,1333 -,2112 
AT ,0669 ,19232 1,000 -,4790 ,6127 
AO ,1303 ,17546 1,000 -,3677 ,6283 
NA -,0310 ,33862 1,000 -,9920 ,9301 

AT DIR -1,2391* ,31602 ,001 -2,1360 -,3422 
TS -,0669 ,19232 1,000 -,6127 ,4790 
AO ,0634 ,12645 1,000 -,2954 ,4223 
NA -,0978 ,31602 1,000 -,9947 ,7991 

AO DIR -1,3025* ,30605 ,000 -2,1712 -,4339 
TS -,1303 ,17546 1,000 -,6283 ,3677 
AT -,0634 ,12645 1,000 -,4223 ,2954 
NA -,1613 ,30605 1,000 -1,0299 ,7074 

NA DIR -1,1413 ,42136 ,073 -2,3372 ,0546 
TS ,0310 ,33862 1,000 -,9301 ,9920 
AT ,0978 ,31602 1,000 -,7991 ,9947 
AO ,1613 ,30605 1,000 -,7074 1,0299 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,567 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 

 
Quadro A29 – Comparações Múltiplas do Fator S2 entre Carreiras Profissionais (Teste de 
Bonferroni) 

Carreira 
profissional 

(I) 

Carreira  
profissional            

(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

DIR TS ,7008 ,32718 ,334 -,2278 1,6294 
AT ,7821 ,30535 ,112 -,0845 1,6488 
AO ,7803 ,29571 ,090 -,0590 1,6196 
NA ,6810 ,40713 ,960 -,4746 1,8365 

TS DIR -,7008 ,32718 ,334 -1,6294 ,2278 
AT ,0813 ,18583 1,000 -,4461 ,6088 
AO ,0795 ,16953 1,000 -,4017 ,5606 
NA -,0198 ,32718 1,000 -,9485 ,9088 

AT DIR -,7821 ,30535 ,112 -1,6488 ,0845 
TS -,0813 ,18583 1,000 -,6088 ,4461 
AO -,0019 ,12218 1,000 -,3486 ,3449 
NA -,1012 ,30535 1,000 -,9678 ,7654 

AO DIR -,7803 ,29571 ,090 -1,6196 ,0590 
TS -,0795 ,16953 1,000 -,5606 ,4017 
AT ,0019 ,12218 1,000 -,3449 ,3486 
NA -,0993 ,29571 1,000 -,9386 ,7400 

NA DIR -,6810 ,40713 ,960 -1,8365 ,4746 
TS ,0198 ,32718 1,000 -,9088 ,9485 
AT ,1012 ,30535 1,000 -,7654 ,9678 
AO ,0993 ,29571 1,000 -,7400 ,9386 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,499 
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Quadro A30 – Comparações Múltiplas do Fator SGlobal entre Carreiras Profissionais (Teste de 
Bonferroni) 

Carreira 
profissional 

(I) 

Carreira  
profissional             

(J) 

Diferença 
média   
(I-J) 

Erro 
Padrão 

Sig. 

Intervalo de 
Confiança 95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

DIR TS ,9545* ,30797 ,022 ,0804 1,8286 
AT 1,0802* ,28741 ,002 ,2645 1,8960 
AO 1,1060* ,27834 ,001 ,3160 1,8960 
NA ,9608 ,38322 ,130 -,1269 2,0484 

TS DIR -,9545* ,30797 ,022 -1,8286 -,0804 
AT ,1258 ,17491 1,000 -,3707 ,6222 
AO ,1515 ,15957 1,000 -,3014 ,6044 
NA ,0063 ,30797 1,000 -,8678 ,8804 

AT DIR -1,0802* ,28741 ,002 -1,8960 -,2645 
TS -,1258 ,17491 1,000 -,6222 ,3707 
AO ,0257 ,11500 1,000 -,3007 ,3521 
NA -,1195 ,28741 1,000 -,9352 ,6963 

AO DIR -1,1060* ,27834 ,001 -1,8960 -,3160 
TS -,1515 ,15957 1,000 -,6044 ,3014 
AT -,0257 ,11500 1,000 -,3521 ,3007 
NA -,1452 ,27834 1,000 -,9352 ,6448 

NA DIR -,9608 ,38322 ,130 -2,0484 ,1269 
TS -,0063 ,30797 1,000 -,8804 ,8678 
AT ,1195 ,28741 1,000 -,6963 ,9352 
AO ,1452 ,27834 1,000 -,6448 ,9352 

Com base em médias observadas.  
O termo de erro é Quadrado Médio (Erro) = ,424 
* A diferença média é significativa no nível ,05. 
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