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RESUMO 

 

A competição existente nos mercados globais é encarada como um fator condicionador das 

estratégias de gestão adotadas pelas organizações no sentido de criar vantagens competitivas e, 

consequentemente, garantir a sua sustentabilidade.  

Aspetos, direta ou indiretamente, relacionados com a Qualidade, Ambiente e Segurança têm 

vindo a assumir particular significado na afirmação das organizações no mercado e por isso têm 

vindo a promover a integração de sistemas, tirando partido dos benefícios daí resultantes.  

Para além deste facto, e perante uma proposta de desenvolvimento de um modelo que permita 

a avaliação da eficiência de um Sistema de Gestão Integrado (SGI), surge este projeto de 

investigação. A seleção dos indicadores chave de desempenho que permitam essa avaliação de 

eficiência torna-se um passo e contributo muito importantes. Após uma pesquisa exaustiva da 

literatura académica, um total de 29 de indicadores foram apresentados a um painel Delphi 

composto por especialistas da área. Os mesmos foram, posteriormente, organizados por ordem 

crescente de importância. 

Os principais resultados deste trabalho, apontam para a distrbuição dos indicadores em 

patamares com 11 níveis uma vez que, dos 29 indicadores apresentados, todos foram aceites 

como sendo importantes.  

Para concluir, são de destacar os indicadores, Existência de política integrada, Existência de 

indicadores integrados, Existência de objetivos integrados e Existência de procedimentos 

integrados como sendo os mais importantes e o indicador Número de diretrizes, frameworks 

ou padrões adotados para integrar os subsistemas de gestão, colocado no 11º patamar de 

importância. 

Como sugestão para trabalhos futuros está a aplicação dos indicadores propostos, ao modelo de 

maturidade de SGIs já existente, bem como uma análise mais detalhada das respostas 

consideradas como outliers neste estudo. 

 

 

 

Palavras-Chave 

Sistemas de Gestão Integrados, Painel Delphi, Eficiência, Indicadores-chave de Desempenho 
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ABSTRACT 

The competition that thrives in the global market is seen as a conditioning factor of the 

management strategies adopted by the organizations in order to create competitive advantages 

and, consequently, to ensure their sustainability.  

Issues, directly or indirectly, related to Quality, Environment and Security have come to assume 

particular significance in the affirmation of the organizations in the market and for that reason 

they have been promoting the integration of systems, taking advantage of the resulting benefits.  

Besides this fact, and with a proposal to develop a model that allows the evaluation of the 

efficiency of an Integrated Management System (IMS), this research project arises. The 

selection of key performance indicators that enable this efficiency assessment becomes a very 

important step and contribution. A total of 29 indicators were presented to a Delphi panel 

composed by experts in this domain. They were subsequently organized in ascending order of 

importance. 

The main results of this work point to the distribution of the indicators in steps of 11 levels, 

since of the 29 indicators presented all were accepted as important. 

In order to conclude, it should be highlighted that indicators such as the Existence of integrated 

policy, Existence of integrated indicators, Existence of integrated objectives and Existence of 

integrated procedures were rated as the most important. Moreover, the indicator Number of 

guidelines, frameworks or standards adopted to integrate the management subsystems was 

ranked as 11th in level of importance. 

As a suggestion for future work is the application of the proposed indicators with the maturity 

model of SGIs that already exist, as well as a more detailed analysis of the responses considered 

as outliers in this study. 

 

 

 

Keywords 

Integrated Management Systems, Delphi Panel, efficiency, Key Performance Indicators 

 

 



 

viii 

  



 

ix 

ÍNDICE 

Agradecimentos ......................................................................................................................... iii 

Resumo ....................................................................................................................................... v 

Abstract .................................................................................................................................... vii 

Índice ......................................................................................................................................... ix 

Índice de Figuras ....................................................................................................................... xi 

Índice de Tabelas ..................................................................................................................... xiii 

Lista de Abreviaturas, Siglas e Acrónimos .............................................................................. xv 

Capítulo 1 ................................................................................................................................... 1 

1. Introdução ........................................................................................................................... 2 

1.1 Enquadramento ........................................................................................................ 2 

1.2 Objetivos .................................................................................................................. 3 

1.3 Estrutura da Dissertação .......................................................................................... 3 

Capítulo 2 ................................................................................................................................... 5 

2. Revisão da literatura ....................................................................................................... 6 

2.1 Sistemas de Gestão Integrados ................................................................................. 9 

2.1.1 Definições e Conceitos ................................................................................... 10 

2.1.2 Estratégias de Integração ................................................................................ 12 

2.1.3 Níveis de Integração ....................................................................................... 16 

2.1.4 As normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 ....................................... 18 

2.1.5 Motivações, Benefícios e Obstáculos associados à implementação de .......... 21 

Sistemas de Gestão Integrados ..................................................................................... 21 

Capítulo 3 ................................................................................................................................. 25 

3. Metodologia de investigação ........................................................................................ 26 

3.1. Método Delphi ....................................................................................................... 27 

3.1.1. Descrição ........................................................................................................ 28 

3.1.2. Método Delphi - Fundamentos ....................................................................... 28 

3.1.3. Pontos Fortes e Limitações ............................................................................. 32 

3.2. Indicadores de Desempenho .................................................................................. 34 

3.3. Painel de Especialistas ........................................................................................... 40 

3.4. Desenvolvimento do Questionário ......................................................................... 41 



 

x 

3.5. Desenvolvimento do método Delphi no estudo ..................................................... 44 

3.5.1. Definição da zona de consenso do estudo ...................................................... 45 

Capítulo 4 ................................................................................................................................. 51 

4. Análise e Discussão dos Resultados Delphi ................................................................. 52 

4.1. Detalhe do feedback dado pelo painel de especialistas ......................................... 52 

4.2. Painel de especialistas - Resultados sociodemográficos ........................................ 53 

4.3. Resultados da primeira ronda ................................................................................. 56 

4.4. Resultados da segunda ronda ................................................................................. 59 

4.5. Resultados da terceira ronda .................................................................................. 62 

4.6. Comparação de Resultados entre Rondas .............................................................. 67 

4.7. Resultados comuns às rondas Delphi ..................................................................... 75 

Capítulo 5 ................................................................................................................................. 77 

5. Proposta de Indicadores ............................................................................................... 78 

5.1. Linhas de Orientação ............................................................................................. 78 

5.2. Hierarquização dos indicadores ............................................................................. 81 

Capítulo 6 ................................................................................................................................. 85 

6. Conclusões ................................................................................................................... 86 

6.1. Retrospetiva do trabalho realizado ......................................................................... 86 

6.2. Principais conclusões ............................................................................................. 87 

6.3. Limitações e perspetivas de trabalhos futuros ....................................................... 88 

Referências Bibliográficas .................................................................................................... 91 

ANEXOS 

 



 

xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Esquema representativo da estrutura de seguimento da revisão da literatura. .......... 6 

Figura 2 – Número de referências em artigos consultados, a cada autor. .................................. 7 

Figura 3 – Número de artigos consultados por revista científica. .............................................. 8 

Figura 4 – Distribuição do número de documentos consultados pelos respetivos anos de 

publicação. .................................................................................................................................. 8 

Figura 5 – Interação entre Qualidade, Ambiente e Segurança ................................................. 13 

Figura 6 – Processos comuns num Sistema de Gestão Integrado (SGI). ................................. 14 

Figura 7 - Esquema representativo das fases aplicadas na metodologia de investigação. ....... 27 

Figura 8 – Abordagem Delphi em três etapas .......................................................................... 31 

Figura 9 – Diagrama de Afinidades para a seleção dos indicadores de desempenho. ............. 36 

Figura 10 - Lista de indicadores apresentados ao painel de especialistas. ............................... 39 

Figura 11 - Formulário de abertura do questionário online. .................................................... 43 

Figura 12 - Fluxograma representativo das fases da aplicação do método Delphi no estudo. . 45 

Figura 13 - Extrato do formato do questionário após a análise de resultados apresentados ao 

painel. ....................................................................................................................................... 49 

Figura 14 - Representação gráfica de um Outlier (o) e de um Outlier severo (*) .................... 50 

Figura 15 - Distribuição geográfica da nacionalidade dos especialistas selecionados. ........... 53 

Figura 16 - Distribuição do número de elementos do painel de especialistas pelos anos de 

experiência em sistemas de gestão QAS. ................................................................................. 54 

Figura 17 – Dimensão da organização (nº de trabalhadores) na qual cada especialista exerce a 

sua atividade profissional. ........................................................................................................ 54 

Figura 18 - Setor de atividade profissional onde os especialistas exercem a profissão. .......... 55 

Figura 19 - Referenciais de sistemas de gestão nos quais os especialistas têm experiência 

profissional. .............................................................................................................................. 55 

Figura 20 – Relação entre o número de respostas em cada nível por cada indicador (1ª Ronda).

 .................................................................................................................................................. 56 

Figura 21 – Diagrama de extremos e quartis (BoxPlot) correspondente à primeira ronda do 

questionário. ............................................................................................................................. 58 

Figura 22 - Relação entre o número de respostas em cada nível por cada indicador (2ª Ronda).

 .................................................................................................................................................. 60 



 

xii 

Figura 23 - Diagrama de extremos e quartis (BoxPlot) correspondente à segunda ronda do 

questionário. ............................................................................................................................. 62 

Figura 24 - Relação entre o número de respostas em cada nível por cada indicador (3ª Ronda).

 .................................................................................................................................................. 63 

Figura 25 - Diagrama de extremos e quartis (BoxPlot) correspondente à terceira ronda do 

questionário. ............................................................................................................................. 65 

Figura 26 – Percentagem de experts que alterou a resposta a cada indicador, da 1ª para a 2ª 

ronda. ........................................................................................................................................ 67 

Figura 27 - Percentagem de experts que alterou a resposta a cada indicador, da 2ª para a 3ª 

ronda. ........................................................................................................................................ 68 

Figura 28 - Percentagem de respostas alteradas por cada expert, da 1ª para a 2ª ronda. ......... 69 

Figura 29 - Percentagem de respostas alteradas por cada expert, da 2ª para a 3ª ronda. ......... 69 

Figura 30 - Evolução do número de indicadores em que foi atingido o consenso (percentagem) 

entre rondas. ............................................................................................................................. 76 

Figura 31 – Relação do valor para a média das respostas, por cada ronda. ............................. 76 

 

  



 

xiii 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Sumário dos resultados pelo ISO Survey 2016. ...................................................... 10 

Tabela 2 - Definição para SGIs segundo diversos autores. ...................................................... 11 

Tabela 3 – Exemplos de alguns estudos desenvolvidos na área dos SGs. ............................... 15 

Tabela 4 – Níveis de Integração. .............................................................................................. 17 

Tabela 5 - Motivações para a implementação de um SGI. ....................................................... 22 

Tabela 6 - Benefícios expectáveis após a implementação de um SGI. .................................... 22 

Tabela 7 – Obstáculos que dificultam a implementação de um SGI. ...................................... 23 

Tabela 8 – Características comuns durante o desenvolvimento do método Delphi. ................ 29 

Tabela 9 – Etapas da aplicação do método Delphi. .................................................................. 30 

Tabela 10 – Publicações, em diversas áreas, com o uso do método Delphi. ........................... 32 

Tabela 11 – Vantagens e desvantagens da aplicação do método Delphi. ................................ 33 

Tabela 12 – Lista de indicadores categorizados por dimensão. ............................................... 37 

Tabela 13 – Técnicas de análise do nível de consenso através de métodos quantitativos e 

estatística descritiva. ................................................................................................................. 46 

Tabela 14 - Técnicas de análise do nível de consenso através de estatística inferencial. ........ 47 

Tabela 15 - Detalhe do feedback dado pelos especialistas durante as três rondas do Delphi. . 52 

Tabela 16 – Resumo dos resultados após a terceira ronda do método Delphi. ........................ 66 

Tabela 17 – Relação entre o número de indicadores (com consenso) e o nível de importância 

estabelecido em cada ronda. ..................................................................................................... 75 

Tabela 18 – Relação entre nível de importância, ronda de consenso e valor de IQR para os 

vários indicadores propostos. ................................................................................................... 79 

Tabela 19 – Hierarquização dos indicadores por patamares de importância. .......................... 82 

 

  



 

xiv 

  



 

xv 

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

 

APCER – Associação Portuguesa de Certificação 

ASQ – American Society for Quality 

DP – Desvio Padrão 

EI – Extremamente Importante 

EUA – Estados Unidos da América 

I - Importante 

IQR – Intervalo Interquartil 

ISO – International Organization for Standardization  

KPIs - Key Performance Indicators 

KRIs - Key Result Indicators  

MI – Muito Importante 

PI – Pouco Importante 

PIs - Performace Indicators  

PMEs – Pequenas e Médias Empresas 

QAS – Qualidade, Ambiente e Segurança 

RIs - Result Indicators  

SG – Sistemas de Gestão 

SGA – Sistema de Gestão Ambiental 

SGIs – Sistemas de Gestão Integrado 

SGMS - Sustainable Green Management System 

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade 

SGQAS – Sistema de Gestão Qualidade, Ambiente e Segurança 

SGSST - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho 

SI – Sem Importância 

SST – Segurança e Saúde no Trabalho 

  



 

xvi 

  



Sistemas de Gestão Integrados –  

Proposta de indicadores para avaliação da eficiência 

1 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo é apresentado o enquadramento do tema de investigação, bem como os objetivos 

que se pretendem atingir com este estudo e ainda a estrutura geral da dissertação.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ENQUADRAMENTO 

Com a globalização dos mercados e a economia a crescer cada vez de forma mais competitiva, 

as organizações encaram a integração de sistemas de gestão como um diferencial de 

concorrência que permite a obtenção de altos níveis de qualidade (satisfação dos requisitos de 

várias partes interessadas) nos processos e produtos (Abad et al., 2016; Almeida et al., 2012; 

Nunhes et al., 2016 e 2017; Simon et al., 2014; Zeng et al.,2007). Muitos estudos referem os 

benefícios, as motivações, mas também os obstáculos com os quais as organizações se deparam 

ao optar por criar um sistema de gestão integrado (SGI) segundo os referenciais ISO 9001, ISO 

14001 e OHSAS 18001. 

Empresas que possuam já um sistema de gestão da qualidade (SGQ) bem implementado e que 

na sua filosofia de gestão considerem este como uma mais-valia, tendem a ter menos 

dificuldades a dar continuidade a um processo de implementação de um SGI. 

A implementação e certificação de Sistemas de Gestão Qualidade, Ambiente e Segurança 

(SGQAS) tornaram-se uma prioridade e muitas organizações têm implementado estes sistemas 

e fim de criar vantagens competitivas, aumentar a eficiência e alcançar o desenvolvimento 

sustentável (Zeng et al., 2011; Nunhes et al., 2016 e 2017). Tem-se verificado uma tendência 

para que as empresas implementem um SGI com vista a superar os problemas resultantes da 

adoção de múltiplos sistemas de gestão. 

Um SGI desempenha um papel importante no bom funcionamento de uma empresa em termos 

de qualidade, ambiente e saúde e segurança ocupacional, envolvendo uma abordagem de gestão 

holística, lógica e sistemática que permite tomar decisões estratégicas e operacionais (Olaru et 

al., 2014). 

Com a evolução verificada na implementação de Sistemas Integrados (SI), surge a necessidade 

de analisar de que forma são definidos os indicadores de desempenho que permitem avaliar a 

eficiência dos SGIs. 

Após uma revisão de literatura, que aborda estes tópicos da integração de sistemas de gestão, é 

possível formular algumas questões que podem ser desenvolvidas e para as quais se procurem 

respostas. No seguimento da revisão bibliográfica foi possível perceber que, após um estudo 

feito por Domingues (2013) na sua tese de doutoramento, o autor sugere, entre muitas outras 

questões, a necessidade da extensão do tema à criação de um modelo que permita avaliar a 
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eficiência dos SGIs. Segundo o autor, a eficiência de um SGI (assumindo uma mesma 

quantidade de recursos) pode ser avaliada pelo “percurso (mais longo ou mais curto) que uma 

organização toma para chegar às variáveis centrais”. Já no caso da norma NP ISO 9000:2015, 

o conceito de eficiência é definido como a relação que existe entre os resultados obtidos e os 

recursos utilizados. 

Para ser possível responder ao objetivo principal deste trabalho é importante e necessário definir 

o conjunto de indicadores que fará parte do modelo de maturidade já existente e que permita 

avaliar se o SGI implementado numa organização, está a ser ou não, eficiente. Um SGI eficiente 

obedece aos parâmetros que mais contribuem para um elevado nível de integração. 

1.2 OBJETIVOS 

A presente dissertação requer que seja feita, numa primeira fase, uma revisão geral do tópico 

relativo a SGIs, dando enfâse à questão da eficiência e da sua implementação nas organizações. 

Apesar de existirem alguns trabalhos já desenvolvidos nesta área, e de muitos estudos falarem 

da adequação, da eficiência e da eficácia, destes sistemas, ainda não existe forma de avaliar se 

os mesmos são ou não eficientes quando aplicados. Esta dissertação visa, precisamente, dar 

uma primeira contribuição no sentido de alcançar um modelo para a avaliação da eficiência de 

SGIs.  

Domingues (2013), na sua tese de doutoramento, desenvolveu um modelo que permite a 

avaliação do nível de maturidade de um SGI. Este modelo permite a comparação de sistemas 

de gestão (SGs) no que respeita à sua evolução. No entanto, o autor sugeriu como trabalho 

futuro, a possibilidade de aperfeiçoar o modelo já existente de modo a que este responda à 

questão relativa à eficiência de um SGI e à identificação e definição de quais os parâmetros 

envolvidos. 

É nesta sugestão, apresentada por Domingues (2013), que este estudo se irá basear. O objetivo 

principal é propor uma série de indicadores que permitam avaliar a eficiência dos SGIs. 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação encontra-se dividida sob a forma de capítulos, num total de seis. 

Inicialmente, no capítulo 1 é feita uma introdução do tema em estudo, apresentando-se um 

enquadramento geral do significado de SGIs, os objetivos do trabalho e a estrutura da 

dissertação. 
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No capítulo 2 é apresentada a revisão da literatura existente sobre a temática em questão, sendo 

abordadas questões relacionadas com o tema, designadamente, o conceito de SGI, algumas 

definições, os níveis de integração existentes e encontrados durante a revisão da literatura e a 

abordagem geral às três normas que compõem este SG (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 

18001). Por último, mas não menos importante, neste capítulo abordam-se e listam-se as 

principais motivações, benefícios e obstáculos associados á implementação de Sistemas de 

Gestão Integrados. 

No capítulo seguinte – Metodologia de Investigação, é exposta a estratégia adotada durante 

todo o processo de investigação. Aqui é apresentado o método de investigação utilizado na 

recolha dos elementos necessários para o desenvolvimento do modelo pretendido, realizando-

se uma revisão geral do seu conceito, da aplicabilidade, dos pontos fortes e das limitações do 

mesmo. Ainda neste capítulo, são definidos os indicadores de desempenho a serem utilizados 

no contacto com os especialistas assim como o questionário apresentado aos mesmos. 

O capítulo 4 foi reservado para a análise e discussão dos resultados Delphi. Este capítulo está 

subdividido para tornar mais fácil a interpretação dos resultados. Neste capítulo reserva-se o 

lugar para a análise detalhada dos resultados obtidos após a implementação do total de rondas 

e o desdobramento dos mesmos em características mais específicas e detalhadas. 

O objetivo principal deste trabalho é apresentado como concluído no Capítulo 5 – Proposta dos 

Indicadores. Aqui são apresentadas as linhas de decisão utilizadas como base para a alocação 

dos indicadores por ordem crescente de importância.  

Por último, no Capítulo 6, constam a retrospetiva do trabalho realizado, as principais conclusões 

e ainda as limitações e perspetivas de trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Gestão Integrados são o tema predominante neste Capítulo. Pretende-se realizar 

uma revisão geral deste tópico, nomeadamente no que respeita às definições e conceitos, à 

metodologia e níveis de integração, assim como as vantagens, desvantagens, limitações e 

motivações deste processo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A forma como uma pesquisa académica é conduzida torna-se cada vez mais exigente no que 

diz respeito às metodologias utilizadas e à complexidade dos métodos. 

Uma revisão da literatura, efetuada previamente, é uma condição essencial de qualquer projeto 

académico. A revisão efetiva, cria uma base sólida para o avanço do conhecimento na área em 

questão e facilita o desenvolvimento da teoria (Webster e Watson, 2002). 

Este estudo requer que seja feita uma revisão do tópico “Sistemas de Gestão Integrados”, 

permitindo assim a obtenção de informação diversificada e atualizada. 

Resumidamente, a Figura 1 ilustra a forma como foi conduzida a revisão da literatura no 

presente projeto de investigação. 

 

Figura 1 – Esquema representativo da estrutura de seguimento da revisão da literatura. 

 

A revisão da literatura é baseada, fundamentalmente, na leitura de artigos publicados em 

revistas científicas internacionais. Durante o percurso deste estudo foram consultados um total 

de 125 artigos científicos, sendo que cerca de 80 destes correspondem à pesquisa de informação 

sobre SGs e 31 artigos sobre o método Delphi. Os restantes 14 contemplam informações de 
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temas como, por exemplo, indicadores de desempenho e metodologias de desenvolvimento de 

questionários. No que respeita aos autores, e em temas relacionados com SGIs, no gráfico da 

Figura 2 é possível verificar que, de uma forma geral, o autor Stanislav Karapetrovic e 

Domingues, J. P. T são duas referências nesta área surgindo diversas vezes com estudos 

publicados. Adicionalmente, o primeiro é o autor usualmente conotado com a génese do 

interesse académico neste domínio. Para além destes últimos, Paulo Sampaio, Pedro Arezes, 

Gilberto Santos e Merce Bernardo são referenciados constantemente em publicações científicas 

na área dos SGIs.  

 

Figura 2 – Número de referências em artigos consultados, a cada autor. 

  

No que diz respeito às revistas cientificas consultadas, feita uma análise geral, pode constatar-

se que a revista Journal of Cleaner Production, para além de se revelar ser uma fonte de 

informação atualizada e credível, aparece constantemente como resultado de pesquisa quando 

se fala em SGIs (Figura 3). Também artigos consultados nas revistas The TQM Magazine, 

Sustainability, International Journal of Quality & Reliability Management e Total Quality 

Management & Business Excellence, surgem como uma fonte de informação consultada por 

diversas vezes durante este estudo de investigação. De notar que, para além da pesquisa de 

informação na área dos SGIs, foi também realizada pesquisa de informação acerca do método 

Delphi. Dessa forma, no gráfico abaixo são feitas referências às fontes de pesquisa utilizadas 

para ambos os casos. 
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Figura 3 – Número de artigos consultados por revista científica. 

 

Os documentos consultados (tanto artigos científicos como livros) fazem parte de um 

repositório longo, de vários anos. A revisão da literatura foi efetuada com base em informações 

publicadas entre os anos 2000 e 2017 sendo que também foram consultados alguns documentos 

mais antigos com datas anteriores a 2000, mas na sua grande maioria correspondentes a páginas 

de livros. No gráfico da Figura 4 que se segue é apresentada uma distribuição do número 

documentos consultados e da data em que os mesmos foram publicados (últimos 17 anos). 

Verifica-se que a grande maioria dos estudos publicados e consultados para o desenvolvimento 

deste trabalho de investigação ocorreu nos últimos 6 anos (de 2012 a 2017 inclusive), ainda que 

o ano de 2017 se destaque dos restantes.  

 

 

Figura 4 – Distribuição do número de documentos consultados pelos respetivos anos de 

publicação. 
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2.1 SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS 

Nos últimos anos tem sido notória a crescente preocupação com a questão da certificação e a 

evolução ao nível da gestão, na grande maioria das organizações públicas e privadas. O 

conjunto de referenciais possíveis de serem implementados procuram a uniformização e a 

aplicação de boas práticas. Alguns sistemas de gestão são abrangidos por práticas padrão como 

é o caso dos referenciais ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 para gestão da qualidade, 

ambiente e segurança, que permitem atender às diversas necessidades das partes interessadas 

(Paranitharan, 2017). 

Grande parte das organizações opta por iniciar a implementação do referencial ISO 9001 com 

Sistemas de Gestão Qualidade (SGQs) uma vez que este é, historicamente, conhecido como 

aquele que traz as maiores vantagens nas relações entre as diversas partes interessadas que 

compõem um negócio (Ferguson et al., 2002; Sampaio et al., 2008; Rebelo et al., 2014; Sanz -

Calcedo et al., 2015; Wiengarten et al., 2016). Depois deste, o Sistema de Gestão Ambiental 

(SGA) implementado de acordo com as cláusulas estabelecidas pela norma ISO 14001, é visto 

também como uma mais-valia, assim como a norma OHSAS 18001, cujo foco se centra na 

saúde e segurança ocupacionais. É cada vez maior o número de organizações que procura a 

certificação pelas normas referidas ou que as utilize apenas como um guia de gestão para as 

áreas envolvidas. A ISO – International Organization for Standardization, realiza anualmente 

um levantamento do número de certificações para os diversos Sistemas de Gestão.  

Segundo os dados publicados pelo ISO Survey, foram registados em todo o mundo um total de 

1.643.523 certificados válidos, o que corresponde a um aumento de 8% se comparados com o 

ano 2015 (Tabela 1). 

Para que exista qualidade e se atinja excelência nos produtos/serviços que as organizações 

prestam é necessária uma preocupação contínua com a melhoria dos Sistemas de Gestão QAS, 

sendo que este aspeto passa pela integração dos três sistemas. 

As organizações que possuam um SGQ devidamente implementado e que pretendam agregar 

valor ao mesmo, estendendo-o a questões ambientais e de Segurança e Saúde no Trabalho 

(SST), têm na integração de sistemas de gestão uma excelente oportunidade para eliminar 

problemas como custos com o desenvolvimento e manutenção de sistemas separados que na 

maioria das vezes se sobrepõem e acarretam gastos desnecessários (Abad et al., 2014; 

Karapetrovic e Casadesús, 2009). 
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Tabela 1 - Sumário dos resultados pelo ISO Survey 2016. 

Referencial 
Número de 

Certificados em 2016 

Número de 

Certificados em 2015 
Variação Variação % 

ISO 90011 1106356 1034180 72176 +7% 

ISO 140012 346189 319496 26693 +8% 

ISO 50001 20216 11985 8231 +69% 

ISO 27001 33290 27536 5754 +21% 

ISO 22000 32139 32061 78 0 

ISO/TS 16949 67358 62944 4414 +7% 

ISO 13485 29585 26255 3330 +13% 

ISO 22301 3853 3133 720 +23% 

ISO 20000-1 4537 2778 1759 +63% 

TOTAL 1643523 1520368  +8% 

 

Um SGI permite o desenvolvimento de um sistema único e simplificado que foca, 

essencialmente, a melhoria do desempenho, a otimização de recursos, a integração de forma 

crescente da qualidade, do meio ambiente, da segurança e saúde no trabalho, assim como a 

unificação de documentos para um mesmo procedimento (Bernardo et al., 2015; Kafel, 2016; 

Wiengarten et al., 2016; Zeng et al., 2011). 

 

2.1.1 DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Um sistema de gestão pode ser definido como um conjunto de processos perfeitamente 

conectados que partilham o mesmo grupo de pessoas, informações, materiais, infraestruturas e 

recursos com o objetivo de alcançar a satisfação dos diferentes stakeholders. (Karapetrovic e 

Jonker, 2003) 

Um SGI prevê uma estratégia de crescimento assente na melhoria da qualidade, no respeito 

pelas questões ambientais e pela saúde e segurança no trabalho. Para o efeito, atua sobre fatores 

críticos de competitividade, promovendo as alterações consideradas pertinentes/importantes 

nos domínios dos processos, práticas operacionais e organizacionais, no respeito pelos 

requisitos legais, envolvendo todos os colaboradores independentemente do nível hierárquico 

e respetivos departamentos funcionais (Oliveira, 2013). O maior desafio (e o propósito) dos 

                                                 

1 ISO 9001:2008 (=1029746) + ISO 9001:2015 (=4190) 
2 ISO 14001:2004 (=318377) + ISO 14001:2015 (=947) 
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SGIs é conduzir a organização num progresso e numa performance capaz de evitar duplicações 

através da condução de uma política para a prevenção e controlo do risco (Mariyam e El Aoufir, 

2017). No final pretende-se que processo seja benéfico e crie mais-valias para todos os 

envolvidos.  

Como passos importantes, no percurso da integração dos sistemas, destacam-se, por exemplo 

 

 • A definição de uma política empresarial; 

 • O estabelecimento de um Manual do SGI; 

 • A realização de auditorias conjuntas; 

 • A revisão do sistema e respetivo relatório contemplando as três vertentes. 

 

Com a implementação de um SGI, espera-se a obtenção de melhorias, não só ao nível da gestão 

e do programa das auditorias, mas também na eficiência da atividade, com a génese de mais 

valor para as partes interessadas, na minimização dos impactos ambientais e sociais negativos 

e do relacionamento com as partes interessadas. 

Ao longo do tempo, vários autores apresentaram diversas definições para SGIs das quais se 

podem destacar as apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Definição para SGIs segundo diversos autores. 

Fonte Definição 

Karapetrovic e Willborn 

(1998) 

…sistema de sistemas. 

Wilkinson e Dale  

(1999) 

...dois sistemas interrelacionados que origina perda de independência de 

um ou ambos os sistemas. 

Karapetrovic e Jonker 

(2003) 

Conjunto de processos interrelacionados compartilhando recursos 

humanos e financeiros, informação, materiais e infraestruturas 

pretendendo atingir vários objetivos de modo a assegurar a satisfação das 

partes interessadas. 

Beckmerhagen et al. 

(2003) 

...um processo de juntar diferentes subsistemas de gestão originando um 

único e mais eficiente sistema de gestão integrada. 

Pojasek (2006) …sistema que combina sistemas de gestão usando o foco dos 

colaboradores, uma visão de processo e uma abordagem de sistemas que 

permite colocar todas as práticas padrão de gestão relevantes num único 

sistema. 
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Tabela 2 (Continuação) - Definição para SGIs segundo diversos autores. 

Bernardo et al. 

(2009) 

... processo que promove a ligação de vários subsistemas de gestão 

originando um único sistema com recursos comuns ambicionando a 

melhoria da satisfação das partes interessadas. 

Olaru et al (2014) …estrutura única, usada pelas organizações, para gerir os seus processos 

ou atividades que transformam as entradas de recursos em produtos ou 

serviços que satisfazem os objetivos da organização. 

 

2.1.2 ESTRATÉGIAS DE INTEGRAÇÃO 

Existem várias abordagens possíveis para integrar sistemas de gestão, mas o passo mais 

importante, antes de se iniciar um processo de integração, é compreender os conceitos 

associados a cada referencial normativo e identificar quem são as partes interessadas envolvidas 

(Sanorlam e Thawesaengskulthai, 2017). 

Múltiplos sistemas de gestão integráveis podem funcionar de forma individual, contudo podem 

ser contraproducentes e difíceis de gerir (Oliveira, 2013). As normas de gestão partilham muitas 

questões comuns e dessa forma surge a necessidade de criar um alinhamento e/ou integrar as 

mesmas. Esta integração é mais óbvia para os elementos chave como o caso da política, o 

planeamento, a monitorização/avaliação, a melhoria e a revisão pela gestão.  

Uma gestão ambiental eficaz e integrada com outras áreas de gestão, como é o caso da qualidade 

e saúde e segurança ocupacional, é atualmente considerada como uma forma estratégica de 

implementar e melhorar uma produção lean3 (Rebelo et al., 2016). 

A maioria dos sistemas de gestão implementados seguem as normas ISO e a norma OHSAS 

18001. Esta última foi desenvolvida de forma a ser compatível com os referenciais 9001 e 

14001 e facilitar a integração (Olaru et al., 2014; Rebelo et al., 2014; Sanz-Calcedo et al., 

2015). A Figura 5 ilustra a interação existente entre os sistemas de qualidade, ambiente e 

segurança. 

 

                                                 

3 Define-se como produção lean aquela que é desenvolvida aplicando uma abordagem sistemática para identificar 

e eliminar os desperdícios (atividades que não agregam valor) através da melhoria contínua. 
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Figura 5 – Interação entre Qualidade, Ambiente e Segurança (Sanz-Calcedo et al., 2015). 

 

Na maioria dos casos, a sequência de implementação acompanha a sequência de publicação dos 

referenciais ISO (Karapetrovic e Casadesús, 2009). Existem várias estratégias que as 

organizações podem adotar para implementar um SGI dependendo da existência ou inexistência 

de algum sistema de gestão implementado. Abad et al. (2014), suportado em informação de 

estudos anteriores ao seu, refere que a maioria das organizações integra os sistemas de forma 

sequencial, ou seja, primeiro implementam o SGQ seguindo-se os restantes sistemas. Por outro 

lado, algumas organizações optam por realizar a integração de forma simultânea (Douglas e 

Glen, 2000; Karapetrovic e Casadesús, 2009; Zeng et al., 2007). Adicionalmente, o processo 

de integração vai também depender do fator económico, da experiência e dos recursos 

disponíveis que podem condicionar o resultado final (Bernardo et al., 2012). 

A metodologia do processo de integração é uma característica de grande importância a ser 

analisada pelas organizações uma vez que não existe um referencial ISO internacional que actue 

como diretriz (Bernardo et al., 2008). 

Oliveira (2013) fala sobre a necessidade e a importância da existência de metodologias e 

diretrizes para ajudar na integração dos vários sistemas uma vez que não existe uma norma 

internacional sob a égide da ISO que apoie as organizações a lidar com todo esse processo. 

Segundo a ISO, foram apresentadas algumas iniciativas importantes sobre SGIs que fornecem 

várias metodologias, ferramentas e práticas para a integração de SGs. O Anexo SL surge como 

resposta às organizações que precisavam de uma base para o processo de integração. A este 

respeito é possível afirmar que os resultados apresentados em estudos recentes (Fonseca e 
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Domingues, 2017 e 2017a) sugerem que o anexo SL é considerado como um instrumento 

importante e que assegura uma efetiva e apropriada integração dos vários subsistemas.  

Do ponto de vista dos processos da organização, os sistemas de gestão servem para os gerir 

eficaz e eficientemente possuindo denominadores comuns, como por exemplo, os processos de 

gestão relacionados com o cliente e com os fornecedores, processos de gestão documental, 

processos de gestão de recursos humanos e ainda os processos de monitorização e medição 

(Figura 6) (Bernardo et al., 2009; Mustapha et al., 2017). Para além do referido, a questão das 

auditorias realizadas de forma integrada representa uma variável decisiva na performance 

organizacional. Nesse sentido, Rivera et al. (2017) publicaram um estudo onde propõem uma 

metodologia para harmonizar os elementos e características necessárias aos elementos do grupo 

de auditoria através de um conjunto de indicadores que têm a capacidade de avaliar a eficiência 

da equipa selecionada. 

 

 

 

 

Mustapha et al. (2017) publicaram um estudo que dá ênfase à questão da sustentabilidade 

organizacional através da criação de um Sustainable Green Management System (SGMS). Os 

autores referem que neste tipo de sistema de gestão devem ser comuns os processos 

Figura 6 – Processos comuns num Sistema de Gestão Integrado (SGI). 
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relacionados com a política, a responsabilidade e autoridade, o controlo e monitorização, as 

auditorias internas, as ações corretivas/preventivas e a ainda a revisão sistemática do sistema. 

A decisão da implementação de um SGI deve ser baseada numa análise detalhada e quantificada 

da relação custo-benefício e deve ter em conta a cultura organizacional, a dimensão da 

organização e os seus objetivos estratégicos. Atualmente, a gestão do risco surge como uma 

prioridade a ter em conta na hora da implementação de um referencial ISO.  

De acordo com a ISO, um objetivo comum dos SGs é auxiliar as organizações a gerir os riscos 

associados ao fornecimento de produtos e serviços aos clientes e a outras partes interessadas. 

Os guias e os referenciais fornecem, para além de informações sobre os processos, sugestões 

sobre como este deve ser implementado com sucesso (Ciocoiu e Dobrea, 2010). 

Adicionalmente, as organizações devem incorporar, nos sistemas de gestão que possuam, a 

avaliação do risco em todas as atividades internas e externas com o objetivo de minimizar os 

riscos e garantir a sustentabilidade do sistema, sendo este aspeto um dos requisitos relevantes 

introduzido nas últimas revisões (2015) das normas ISO 9001 e ISO 14001. 

Durante a revisão da literatura, abordando os vários SGs, é possível constatar a existência de 

uma vasta quantidade de artigos publicados na área dos SGQs e dos SGIs. A Tabela 3 apenas 

resume alguns destes casos, mas verifica-se uma tendência para a adoção de questionários como 

meio de investigação e aplicação prática em empresas. Desta forma é possível, na realidade, 

obter informação válida acerca do que acontece, em várias partes do mundo, quando se fala na 

implementação de SGs, sejam eles integrados ou não. 

 

Tabela 3 – Exemplos de alguns estudos desenvolvidos na área dos SGs. 

Autor, Ano 

 

País de estudo 

 

Estudo/Amostra Tema 

Ruzevicius et al. 

(2004) 

Lituânia 125 Empresas 

Questionário 

Estudo de caso 

Motivações e eficiência de SGQ. 

Rajsman e Pros 

(2014) 

Croácia Estudo de caso Vantagens da implementação de 

SGIs. 

Ashfaquddin e Khan 

(2016) 

Índia Revisão 

Questionário 

15 Empresas 

Benefícios da implementação da 

ISO 9001. 

Ifadiana e Soemirat 

(2016) 

Indonésia Questionários 

Estudo de caso 

Implementação de SGI. 
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Tabela 3 (Continuação) - Exemplos de alguns estudos desenvolvidos na área dos SGs. 

Kafel e Casadesús 

(2016) 

Polónia Estudo de caso Nível de implementação de SGs. 

Luczak e Wolniak 

(2016) 

Polónia Caso prático Implementação de um SGI. 

Nagel-Picioruș et al. 

(2016) 

Romania Revisão 

Estudo de caso 

Implementação de SGI. 

Rebelo et al. (2016) 

Portugal Questionário Integração de sistemas de gestão. 

Sucesso e desenvolvimento 

organizacional. 

Zayas et al. (2016) 
Espanha Questionário 

70 Empresas 

Processo de implementação da 

ISO 9001 e ISO 14001. 

Zimon et al. (2016) 
Vários Questionário 

17 Empresas 

Melhorias organizacionais com a 

implementação da ISO 9001. 

Barata et al. (2017) 
Portugal Revisão Sinergia entre sistemas de 

informação e SGQ. 

Bernardo et al. 

(2017) 

Grécia e 

Espanha 

Estudo comparativo Integração de sistemas de gestão. 

Gianni et al. (2017) 
Grécia Revisão Sistemas de Gestão Integrados – 

Perspetivas e performance. 

Gianni et al. (2017a) 
Grécia Estudo de caso Sistema de Gestão Integrado na 

indústria alimentar. 

Nunhes et al. (2017) 
Brasil 14 Empresas 

Estudo de caso 

Elementos e funções integráveis 

em SGIs. 

Sanorlam e 

Thawesaengskulthai 

(2017) 

Tailândia Estudo de caso Implementação de SGI. 

 

 

2.1.3 NÍVEIS DE INTEGRAÇÃO 

São diversas as opiniões acerca dos níveis de integração. Os autores divergem nas definições 

apresentadas acerca deste tópico e, de uma forma generalizada, a integração pode ser parcial ou 

completa ainda que entre estas opções possam existir outros níveis intermédios. 

O nível de integração pode ser determinado de forma estratégica, tática e operacional (Asif et 

al., 2010) ou através da dimensão temporal, substancial e organizacional (Von Ahsen 2014). O 

nível de integração também é dimensionado de acordo com a integração de objetivos, processos 

e recursos (Karapetrovic e Willborn, 1998; Sampaio et al., 2012). 

Segundo Okrepilov (2010), o nível de integração é definido como o grau de unificação dos 

elementos dos subsistemas na implementação de dois ou mais referenciais de gestão. Já 
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Bernardo et al. (2008) refere que a decisão quanto ao nível de integração a atingir por uma 

empresa depende exclusivamente da gestão de topo.  

Os procedimentos da qualidade, como por exemplo o controlo documental, podem ser 

utilizados comummente e os mais específicos mantêm-se inalterados sendo necessário apenas 

criar alguns mais específicos para a gestão ambiental (Jørgensen, 2008). No caso de sistemas 

completamente integrados, o sistema contém apenas um único manual e os procedimentos são 

revistos ou definidos de raiz para integrar os requisitos de qualidade e ambiente. Em 2002, 

Karapetrovic defende que as organizações podem alcançar vários níveis de integração e a 

mesma organização pode ir evoluindo em termos de integração, estando o 1º nível relacionado 

com a integração da documentação, o 2º nível com a integração de processos-chave, objetivos 

e recursos e o último nível relacionado com a criação de um sistema “tudo em um”. Quanto aos 

níveis intermédios, os sistemas podem ser independentes e específicos para as funções, contudo 

continuam a ser alinhados, harmonizados e completamente compatíveis. No entanto, em 2003, 

Karapetrovic considerou os dois primeiros níveis como possuindo uma integração parcial e o 

terceiro como uma organização que atingiu um nível de integração total, sendo que neste último 

os subsistemas constituintes perderam as suas identidades, resultando no final uma completa 

integração dando origem a um SGI holístico.  

Durante alguns anos foram vários os níveis de integração considerados por diversos autores. 

Na tabela 4 é possível resumir a classificação apresentada por alguns especialistas da área.  

 

Tabela 4 – Níveis de Integração. 

Autor Níveis de Integração 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

Block e Marash 

(2000) 

Integração Parcial Integração Total 

Ferguson et al. 

(2002) 

Alinhamento Combinação Integração Total 

Karapetrovic 

(2002) 

Integração de 

Documentação 

Integração de Processos-

Chave, Objetivos e 

Recursos 

Sistema “All in one” 

Karapetrovic 

(2003) 

Integração Parcial Integração Total 

Beckmerhagen 

et al. (2003) 

Harmonização Cooperação Fusão 

Pojasek (2006) Combinado Integrando Integrado 
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Tabela 4 (Continuação) - Níveis de Integração. 

Jørgensen 

(2008) 

Correspondence Genérico Integração 

Bernardo et al. 

(2009) 

Sem integração Integração Parcial Integração Total 

 

Num estudo realizado por Bernardo et al. (2012) foi reportado que o nível de integração 

alcançado em empresas com três subsistemas de gestão implementados é afetado pelas 

dificuldades enfrentadas durante a implementação do SGI, ainda que esta relação não tenha 

sido constatada em empresas com dois subsistemas implementados. 

 

2.1.4 AS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001 

Com o objetivo de reduzir custos, aumentar a produtividade e aceder a novos mercados, a ISO 

apoia o negócio de qualquer setor de atividade. No caso das pequenas e médias empresas 

(PMEs), os referenciais de gestão podem ser uma mais-valia para construir uma relação sólida 

de confiança entre a organização e os vários stakeholders envolvidos, reduzir custos em várias 

áreas do negócio e ainda obter acesso a mercados de qualquer parte do mundo (Fonte: ISO). 

Atualmente são grandes as exigências de certificação dos variados sistemas de gestão segundo 

variadas normas. A melhor forma de responder às exigências dos vários clientes é procurar 

pontos comuns nas diversas normas e fazer com que o maior número possível de procedimentos 

seja comum a outro sistema de gestão, ou dito de outra maneira, procurar adaptar e depois 

integrar o máximo de procedimentos dentro dos diversos sistemas. 

Recentemente, as duas normas de sistemas de gestão mais utilizadas mundialmente, ISO 9001 

e ISO 14001 (fonte: APCER) foram revistas e possuem melhorias significativas para os 

sistemas de gestão correspondentes tendo em conta a realidade atual. Com estas novas versões, 

publicadas em 2015, pretende-se que exista um reforço e aumento de confiança nas 

organizações ao aplicar estas normas. Os dois referenciais encontram-se, atualmente, alinhados 

e harmonizados o que se revela uma grande vantagem para as organizações que pretendam 

implementar um SGI (Barafot et al., 2017). 

A integração de sistemas de gestão é, atualmente, o caminho escolhido pela maioria das 

empresas com o objetivo de dar resposta a todas as partes interessadas aos vários subsistemas. 

São diversos os artigos que enumeram os obstáculos, os fatores críticos de sucesso e as variadas 
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condicionantes inerentes ao facto de estarem envolvidas muitas partes interessadas (Almeida et 

al., 2012; Domingues et al., 2012, 2013a; Zeng et al., 2011). 

 

▪ A Norma ISO 9001 

Numa organização, a qualidade está relacionada diretamente com a identificação das 

necessidades e expectativas dos clientes e de todos os stakeholders relevantes envolvidos. A 

gestão da qualidade combina técnicas de gestão e modelos que procuram a excelência de 

processos, produtos e serviços através da melhoria contínua (Mackau, 2003; Sun, 2000). 

A norma ISO 9001 é um referencial certificável que é aceite em todo o mundo e que engloba 

requisitos cujo objetivo último é o de garantir qualidade de produtos e serviços de forma cada 

vez mais eficaz. São valorizadas ações como o relacionamento com fornecedores e os clientes 

(Karapetrovic, 2003). 

São muitos os autores que se referem às motivações, aos benefícios (internos e externos) e 

também às dificuldades da implementação desta norma, e na sua grande maioria partilham as 

mesmas opiniões (Fonseca et al., 2017). A satisfação do cliente, foco principal desta norma, é 

vista na generalidade dos investigadores da área como um benefício após a implementação, 

assim como a relação benéfica entre os vários stakeholders envolvidos no processo (Casadesús 

e Karapetrovic, 2005; Sampaio et al., 2009; Fonseca e Domingues, 2016). 

De acordo com Williams (2004) e Heras-Saizarbitoria et al. (2011), a redução de custos e o 

aumento das exportações são apontados como benefícios ainda que este último autor defenda 

também que existe uma melhoria significativa no desempenho dos colaboradores, facto também 

defendido por Casadesús e Karapetrovic (2005) e Sampaio et al. (2009). O aumento do lucro 

da organização e a redução do número de reclamações é um dos benefícios defendido por 

Williams (2004) e Casadesús e Karapetrovic (2005). 

As motivações que as organizações encontram para iniciarem a implementação segundo o 

referencial ISO 9001 também são diversas. No entanto, o aumento de clientes, a melhoria da 

qualidade de produtos, processos e serviços, o aumento de competitividade e consequente 

distinção da concorrência, são alguns dos exemplos (Williams, 2004; Heras-Saizarbitoria et al., 

2011). Em 2011, Heras-Saizarbitoria et al. afirmam, no entanto, que existem obstáculos ao 

processo de implementação, dos quais se destacam a resistência à mudança, a excessiva 

burocracia, a falta de motivação e a falta de recursos financeiros. São diversos os estudos 

publicados nesta área que referem a relação que existe entre estes e outros fatores (Domingues 
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et al., 2017). Muitos autores referem que as motivações influenciam os benefícios. Llopis et al 

(2003) e Williams (2004) referem que as organizações que optam pela certificação baseada em 

motivações externas vão obter essencialmente melhorias no desempenho externo da 

organização. Desta forma, aspetos relacionados com a qualidade de produtos e serviços, aspetos 

relacionados com a satisfação dos colaboradores e a evolução do nível organizacional da 

organização não considerados como prioritários. O referencial ISO 9001 foi revisto e publicado 

em Setembro de 2015 e esta nova versão encontra-se alinhada com as mudanças constantes que 

as organizações têm de enfrentar para além do facto de se focarem mais no seu desempenho. O 

referencial aborda, atualmente, a abordagem por processos com o pensamento baseado no risco 

em todos os níveis organizacionais (Barafort et al., 2017; Croft et al., 2017). Desta forma, a 

nova versão foi projetada para facilitar a integração de vários sistemas de gestão. 

 

 

▪ A Norma ISO 14001 

Um SGA permite apoiar as organizações em questões relacionadas com a redução dos impactos 

ambientais inerentes às atividades desenvolvidas diariamente. Este sistema é composto por 

políticas, processos e protocolos de auditorias que têm como objetivo a redução de resíduos e 

emissão de poluentes (Oliveira, 2003). O objetivo da norma ISO 14001 é o de impulsionar as 

organizações a reduzir o impacto ambiental através de mecanismos que revertam os custos em 

benefícios (Mattews, 2003; Darnall et al, 2008). 

É possível relacionar os benefícios da implementação deste referencial com as motivações 

encontradas pelas organizações. Pode destacar-se o aumento da satisfação dos consumidores, a 

conformidade com os requisitos legais estabelecidos em grande parte dos países, a criação de 

procedimentos standard e a melhoria na imagem da organização (Zeng et al., 2005). 

 

 

▪ OHSAS 18001 

Os acidentes de trabalho podem ter um grande impacto na produtividade e na competitividade 

de uma organização (Silva et al., 2017). O referencial OHSAS 18001 é usado como base para 

a certificação de sistemas de segurança e saúde no trabalho e tem como objetivo principal 

reduzir a taxa de acidentes, melhorar as práticas de segurança e aumentar a produtividade e 

lucros organizacionais (Holubová, 2016; Oke et al., 2017). 
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A ISO votou duas vezes para que este referencial passasse a ser usado como um ISO standard, 

no entanto ambas as propostas foram recusadas (JØrgensen et al, 2006). Nos últimos anos, 

vários esforços têm sido desenvolvidos no sentido de que a ISO 45001 se torne uma realidade. 

A OHSAS 18001 foi desenvolvida para ser compatível com as normas ISO 9001 e 14001, por 

forma a facilitar a integração de sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança e saúde 

no trabalho em organizações que o pretendam fazer (Zeng et al, 2007).  

 

2.1.5 MOTIVAÇÕES, BENEFÍCIOS E OBSTÁCULOS ASSOCIADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE 

SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS 

São diversas as publicações disponíveis na área dos SGIs que demonstram que a integração é 

vista pelas organizações como sendo o caminho mais lógico a seguir (Zeng et al., 2011; Rebelo 

et al., 2014; Kafel, 2016; Paraschivescu e Bacovia, 2016). As opiniões dos autores divergem 

em alguns aspetos, mas na sua grande maioria, são concordantes no que respeita aos efeitos 

resultantes da implementação de um SGI. Neste subcapítulo apresentam-se, resumidamente, os 

resultados obtidos durante a revisão da literatura, da opinião de autores influentes na área dos 

SGIs quanto aos benefícios e às dificuldades que os mesmos envolvem. A pesquisa baseou-se, 

essencialmente, em publicações suportadas em dados recolhidos após o desenvolvimento de 

estudos de caso cujo foco pretendeu determinar a abordagem de implementação deste tipo de 

sistemas nas organizações. 

Sampaio et al. (2009) referem que existe uma relação entre as motivações e os benefícios ao 

implementar a norma ISO 9001. Esta conclusão é partilhada também por outros especialistas 

da área estendendo-se não só á implementação do referencial ISO 9001 mas também à questão 

da integração de vários sistemas de gestão, apresentando os benefícios e a grande contribuição 

para o desenvolvimento sustentável baseada numa perspetiva interna e externa (Rebelo et al., 

2017; Dahlin e Isaksson (2017); Domingues et al., 2017).  

A relação entre as motivações e os benefícios foi, durante este estudo, novamente afirmada. É 

possível verificar nas Tabelas 5 e 6 que a opinião de vários autores se vai mantendo unânime 

ao longo dos anos e que as motivações se desdobram em benefícios para as organizações após 

a implementação do SGI. 

  



Sistemas de Gestão Integrados –  

Proposta de indicadores para avaliação da eficiência 

22 

 

Tabela 5 - Motivações para a implementação de um SGI. 

Autores  Motivações Internas Motivações Externas 

Douglas e Glen (2000); Karapetrovic 

et al. (2006); 

Zeng et al. (2011); Asif et al. (2010); 

Beckmerhagen et al. (2003); Bernardo 

et al. (2012) 

Simplificação de Processos; 

Redução de custos; 

Auditorias partilhadas; 

Diminuição de documentação; 

 

Melhoria da imagem da 

organização; 

Salomone (2008); Karapetrovic et al. 

(2006); Tarí e Molina (2010) 

Aumento de produtividade; 

 

 

Pressão dos mercados; 

Pressão dos clientes; 

Aquisição de novos mercados; 

Karapetrovic et al. (2006);  Aumento de clientes. 

 

Tabela 6 - Benefícios expectáveis após a implementação de um SGI. 

Autores Benefícios internos Benefícios externos 

Zeng et al. (2007) (2011); Kafel (2016); 

Olaru et al. (2014); Santos et al. (2011); 

Moumen e Aoufir (2017); Bernardo et 

al. (2015); 

Sanz-Calcedo et al. (2015); 

Asif et al. (2010); Gianni e Gotzamani 

(2015) 

Simplificação de Processos; 

Diminuição dos custos de 

gestão; 

Diminuição de 

documentação/Burocracia; 

Facilitar a melhoria contínua; 

Melhoria na relação com os 

vários stakeholders; 

Kafel (2016); Olaru et al. (2014); Santos 

et al. (2011); Moumen e Aoufir (2017); 

Sanz-Calcedo et al. (2015); Abad et al. 

(2014) 

Redução do número e custos 

com auditorias internas e 

externas; 

Harmonização de metodologias; 

 

 

Aumento da competitividade 

da organização; 

Acesso a novos mercados; 

 

Olaru et al. (2014); Bernardo et al. 

(2015); Moumen e Aoufir (2017); Sanz-

Calcedo et al. (2015); Abad et al. (2014) 

Melhoria da eficácia e eficiência 

dos processos; 

Poupança de tempo; 

Responsabilidades atribuídas 

com clareza; 

Motivação de colaboradores; 

 

Santos et al. (2011); Bernardo et al. 

(2015); Moumen e Aoufir (2017); Abad 

et al. (2014); Gianni e Gotzamani 

(2015) 

Aumento de produtividade; Melhoria da imagem; 

Aumento de clientes; 
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As organizações que procuram uma melhoria da sua performance organizacional e optam pela 

integração e certificação dos seus sistemas de gestão, são motivadas e guiadas por razões 

maioritariamente internas (Karapetrovic et al., 2009; Domingues et al., 2015). 

Pode concluir-se que, de uma forma geral, a simplificação e eficácia dos processos, a 

diminuição de custos e de documentação são benefícios reportados por vários autores no âmbito 

do funcionamento interno das organizações. No caso dos benefícios externos, o aumento de 

competitividade, a relação com os stakeholders e a melhoria da imagem organizacional estão 

entre aqueles que geram maior consenso. 

No entanto, a integração acarreta também algumas preocupações. Existem dúvidas, 

principalmente por parte da gestão, quanto ao resultado final e alguma incerteza se a 

implementação será mais-valia acrescida após integração (Beckmerhagen et al., 2003). 

Um processo de integração de SGQAS implica algumas dificuldades, sendo que, dos fatores 

considerados como mais críticos destacam-se a dificuldade de gestão simultânea de vários 

subsistemas, a resistência à mudança e a falta de envolvimento por parte da gestão e dos 

colaboradores (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Obstáculos que dificultam a implementação de um SGI. 

Autores Obstáculos internos Obstáculos externos 

Zeng et al. (2007); Asif et al. (2010); 

Sampaio et al. (2012);  

Karapetrovic (2002); Domingues et al. 

(2015); Beckmerhagen et al. (2003); 

Gianni e Gotzamani (2015). 

Dificuldade na gestão de vários 

sistemas; 

Dificuldades no alinhamento 

das estratégias da organização; 

Incompatibilidades culturais; 

Excessiva burocracia. 

Falta de pressão dos clientes. 

 

Abad et al. (2016); Nunhes et al. 

(2016); Gianni e Gotzamani (2015). 

Resistência dos colaboradores; 

Pouco envolvimento por parte 

da gestão. 

Excessiva necessidade de 

recursos humanos e financeiros; 

Tempo necessário para a 

implementação. 

 

Diferenças entre os vários 

referenciais de gestão. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA DE 

INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo aborda-se o método que vai suportar desenvolvimento deste projeto – O Método 

Delphi. Aqui será feita uma revisão bibliográfica acerca deste método de pesquisa no que 

respeita às suas bases teóricas, ao funcionamento e às vantagens e desvantagens da sua 

aplicação. Ainda neste capítulo surgem apresentados os indicadores selecionados e 

apresentados aos especialistas Delphi, assim como as características e formato do questionário 

desenvolvido. 
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3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

A forma como uma metodologia de investigação é definida e estabelecida, vai devolver 

resultados mais ou menos consistentes de acordo com os métodos aplicados e a forma como 

estes são geridos. Neste estudo é adotada uma abordagem de investigação qualitativa. Segundo 

Bogdan e Biklen (2013) este tipo de abordagem permite descrever um fenómeno através da 

apreensão de significados numa tentativa de capturar e compreender, em pormenor, as 

perspetivas e pontos de vista dos indivíduos sobre um determinado assunto. 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação tem como objetivo propor uma série de indicadores 

que permitam avaliar a eficiência dos SGIs nas organizações, considerados válidos e relevantes 

para especialistas da área. Pretende-se, que no final, os mesmos sejam hierarquizados por ordem 

de importância a fim de poderem ser adotados futuramente no desenvolvimento de um modelo 

que permite avaliar a eficiência de SGIs. 

A metodologia adotada neste trabalho de investigação é do tipo descritivo/exploratório e 

contemplará várias fases das quais se destacam a realização de inquéritos através do envio de 

questionários online e a aplicação do método Delphi, com o objetivo de validar os indicadores 

por meio da interação com os especialistas. A aplicação desta metodologia permite a 

assimilação das experiências entre os profissionais na área dos SGIs, a interação, a reflexão e a 

partilha do conhecimento entre os participantes no estudo. 

De uma forma geral, as etapas da realização do estudo desenvolvido neste trabalho encontram-

se resumidas e estruturadas na Figura 7. 

Nas próximas secções deste capítulo são apresentadas, de forma detalhada, todas as 

informações necessárias e relativas à aplicação do método Delphi (Descrição, Aplicabilidade, 

Pontos fortes e limitações), seleção dos indicadores de desempenho, seleção do painel de 

especialistas (incluindo qualificações, experiência e nacionalidade dos mesmos) e ainda de que 

forma o questionário foi desenvolvido para permitir a recolha de dados.  
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3.1. MÉTODO DELPHI 

O nome Delphi tem origem nas inspirações divinas de Apolo, um Deus Grego. No final da 

década de 1950, numa pesquisa realizada pela RAND Corporation, o método Delphi foi 

apresentado por Dalkey e Helmer para a realização de um estudo científico com base nas 

opiniões de especialistas sobre projetos de defesa militar nos Estados Unidos da América 

(EUA) (Buckley, 1994; Grisham, 2008; Habibi et al., 2014). O termo Delphi diz respeito ao 

local sagrado do oráculo mais venerado na Grécia antiga onde eram procuradas previsões e 

conselhos dos deuses através de intermediários. 

O método Delphi é uma técnica exploratória que permite reunir opiniões de participantes, 

tipicamente um painel de especialistas no domínio do estudo pretendido, designando-se como 

grupo de painel Delphi. É uma técnica de pesquisa utilizada para obter consenso através de uma 

série de rondas com questionários. Usualmente são aplicadas duas ou três rondas para obter o 

consenso ente os especialistas (Landeta, 2006; Hanafin, 2004). 

Este método requer que sejam previamente selecionados especialistas da área em estudo para 

darem o seu contributo ao processo de investigação. Tipicamente, as respostas fornecidas são 

analisadas e tratadas e os resultados devolvidos aos entrevistados juntamente com um o 

Figura 7 - Esquema representativo das fases aplicadas na metodologia de investigação. 
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questionário da ronda seguinte (Avella, 2016). Este processo é contínuo até que se obtenha um 

consenso nas respostas fornecidas (Keeney et al., 2001; Grisham, 2008). 

 

3.1.1. DESCRIÇÃO 

O método Delphi é caracterizado como sendo um processo eficaz de comunicação em grupo 

(Okoli e Pawlowski, 2004). Uma das principais características da aplicação deste método de 

investigação é a superação das desvantagens dos métodos tradicionais de dinâmicas de grupo 

uma vez que permite a conjunto de especialistas transmitir a sua opinião pessoal sem que 

existam interferências dos restantes membros do painel e sem a predominância de líderes de 

opinião (Landeta, 2006; Skulmoski et al., 2007; Geist, 2010; Landeta et al., 2011). Durante o 

estudo é garantido o anonimato das respostas fornecidas e todas as opiniões têm igual peso. Os 

membros do painel podem participar no estudo mesmo que se encontrem geograficamente 

dispersos, uma vez que as respostas são recolhidas por meio de questionário (Keeney et al, 

2001; Von der Gracht, 2012; Geist, 2010). Isto pode ser visto como uma vantagem porque a 

aplicação do método envolve custos reduzidos e permite adquirir os dados de pesquisa, de 

forma relativamente rápida e eficaz. 

A técnica Delphi é estruturada através de um conjunto sequencial de rondas (da qual advém a 

sua iteratividade) nas quais se administra um questionário ao conjunto de especialistas. As 

respostas obtidas em cada ronda são analisadas e servem de base ao questionário da ronda 

seguinte (Keeney et al, 2001; Grisham, 2008). O processo é repetido esperando-se que, a cada 

ronda aplicada, o nível de consenso existente entre os elementos do painel de especialistas seja 

cada vez maior. O final deste processo iterativo ocorre na ronda em que o consenso nas 

respostas atinja um nível previamente estabelecido (Grisham, 2008; Avella, 2016).  

 

3.1.2. MÉTODO DELPHI - FUNDAMENTOS 

O método Delphi é utilizado para validar tópicos de investigação relevantes e é importante 

considerar o contexto em que será aplicado (Delbecq et al., 1975). Esta técnica tem sido 

particularmente útil em situações onde não é possível a aplicação de técnicas analíticas, quando 

os especialistas da área em estudo se encontram em diferentes países, são em quantidade que 

não permite uma interação eficaz na troca de opiniões e ainda no caso do assunto a estudar ser 
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mais propício a gerar discórdia entre os participantes (Linstone e Turoff, 2002; Buckley, 1994; 

Hanafin, 2004). 

São vários os autores a defender que o método Delphi assenta em quatro características 

principais: anonimato, iteração, feedback controlado e o tratamento estatístico das respostas 

obtidas (Tabela 8). Durante vários anos têm sido publicados artigos em diversas áreas de estudo 

realizados com base no método Delphi nos quais os autores referem estas características como 

fundamentais ao processo. 

 

Tabela 8 – Características comuns durante o desenvolvimento do método Delphi. 

Fator Definição Autor 

Confidencialidade 

/Anonimato 

Mantém o anonimato dos 

participantes e/ou das suas 

respostas. 

Linstone et al., (2002); Rowe et al., 

(1991); Woudenberg (1991); Rowe 

and Wright (2001); Landeta (2006); 

Skulmoski et al., (2007); Landeta et 

al. (2011); Avella (2016). 

Iteratividade 

Permite que os participantes refinem 

as suas opiniões, ronda após ronda, 

tendo em conta as respostas dadas 

pelos restantes elementos do painel. 

Rowe et al., (1991); Woudenberg 

(1991; Rowe and Wright (2001); 

Skulmoski et al., (2007); Landeta et 

al. (2011). 

 

Retorno 

Controlado 

 

A troca de informação entre os 

especialistas é gerida e controlada 

pelo coordenador do estudo. 

Rowe et al., (1991); Landeta (2006); 

Skulmoski et al., (2007); Landeta et 

al. (2011). 

 

Estatísticas de 

grupo 

 

Todas a opiniões formam a resposta 

final e podem ser tratadas 

qualitativamente e estatisticamente. 

Rowe et al., (1991); Rowe and 

Wright (2001); Skulmoski et al., 

(2007); Landeta et al. (2011). 
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De acordo com Fowles (1978), no livro “HandBook of Futures Research”, de uma forma geral, 

as etapas do processo de aplicação do método Delphi são as seguintes (Tabela 9): 

 

Tabela 9 – Etapas da aplicação do método Delphi. 

Etapa Descrição 

1 Recolha de informação por meio da revisão da literatura. 

2 Seleção do painel de especialistas. 

3 Design, desenvolvimento e validação do questionário Delphi.  

4 Envio do questionário online via e-mail – 1ª Ronda. 

5 Sistematização e tratamento de resultados e informações obtidas. 

6 Desenvolvimento de uma segunda versão do questionário para envio aos especialistas. 

7 Envio do feedback da 1ª Ronda e da segunda versão do questionário online via e-mail – 2ª 

Ronda. 

8 Repetição dos passos 5 a 7 até à obtenção do consenso. 

9 Conclusões gerais e relatório final. 

 

Das etapas referidas é importante salientar que as primeiras são consideradas como cruciais 

neste processo, uma vez que é nelas que se encontra a base para que no final os resultados 

coletados sejam válidos e confiáveis. São de destacar as etapas: 

 

Etapa 1 – A realização da revisão da literatura é uma questão relevante e essencial a qualquer 

estudo que se pretenda desenvolver. Uma revisão sistemática e constante de informação permite 

criar uma base sólida e um avanço de conhecimento no tópico que se pretende trabalhar 

(Webster e Watson, 2002). 

 

Etapa 2 – Quando um questionário funciona como ferramenta principal de um determinado 

estudo é importante ter em consideração que a amostra final terá de ser suficientemente grande 

de modo a permitir conclusões o mais fiáveis possível. No caso da aplicação do método Delphi 

é recomendado que o painel de especialistas tenha um tamanho compatível com o tópico de 

pesquisa (Powel, 2003). No entanto, admite-se que cerca de 10 a 15 especialistas pode ser 

considerado suficiente (Skulmoski et al., 2007). Os especialistas selecionados devem estar 

sujeitos a determinados critérios como por exemplo, o setor de atividade a que estão ligados, a 

experiência e conhecimentos na área em estudo, a nacionalidade, etc. (Powell, 2003). 
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Etapa 3 - O desenvolvimento de um questionário é influenciado por diversos fatores 

relacionados com o propósito da investigação e seus objetivos. A seleção das perguntas (ou dos 

itens a avaliar pelos respondentes) é uma etapa muito importante e condiciona as fases seguintes 

do método. As boas práticas ditam que antes de assumir o questionário como definitivo se faça 

um pré-teste do mesmo com um número restrito de peritos da especialidade. 

 

Em 2001, Donohoe publicou um artigo de um estudo realizado na área do ecoturismo que teve 

como base o método Delphi. O autor apresenta como quadro metodológico, ao seu estudo, o 

esquema da figura abaixo (Figura 8) e refere que o estudo compreendeu três etapas (Preparação, 

Convergência e Consenso) compostas, no seu total por três rondas de pesquisa. 

 

Figura 8 – Abordagem Delphi em três etapas (Donohoe, 2011). 
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3.1.3. PONTOS FORTES E LIMITAÇÕES 

O método Delphi, tal como muitos outros métodos de investigação, tem vantagens e 

desvantagens na sua aplicação. Alguns autores referem que o método Delphi não produz 

respostas mais precisas comparativamente a outros métodos, mas, no entanto, também foi 

possível concluir que não existe uma razão lógica definitiva clara para adotar qualquer outra 

técnica em detrimento do método Delphi (Rowe e Wright, 1999; Woudenberg, 1991; Powell, 

2003). 

Um dos objetivos da aplicação deste método é a obtenção de consenso, de uma forma rápida e 

eficaz, garantindo sempre o anonimato das respostas fornecidas. A questão do anonimato é 

vista, pela maioria dos autores, como a grande vantagem do método Delphi (Goodman, 1987; 

Linstone e Turoff, 2002; Woudenberg, 1991; Hanafin, 2004; Donohoe, 2011) 

Algumas desvantagens da aplicação da técnica Delphi também foram identificadas na literatura. 

Alguns autores questionaram a confiabilidade, validade e credibilidade deste método de 

investigação. No entanto, todas as abordagens cujo propósito último seja a obtenção de 

consenso são alvo do mesmo criticismo.  

São diversos os contextos onde o método Delphi tem sido aplicado e selecionado como forma 

de pesquisa, ao longo dos últimos anos. Com particular destaque em estudos realizados na área 

da medicina e do turismo, existem inúmeras publicações cientificas cuja recolha de dados se 

baseou na utilização deste método. Alguns destes exemplos são apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Publicações, em diversas áreas, com o uso do método Delphi. 

Autor / Ano Área de aplicação 

Landeta (2006) Ciências Sociais 

Hallowell (2010) Engenharia 

Donohoe (2011) Turismo 

Szpilko (2014) Turismo 

Musa et al. (2015) Ambiente Sustentável 

Stebler et al. (2015) Medicina Veterinária 

Yeh e Cheng (2015) Turismo 

Effah et al. (2016) Engenharia 

Haines et al. (2016) Medicina 

Morell et al. (2016) Medicina 

Yan et al. (2016) Engenharia 
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De uma forma geral, na Tabela 11, estão reunidas algumas das vantagens e desvantagens do 

método Delphi segundo a opinião de alguns autores. 

 

Tabela 11 – Vantagens e desvantagens da aplicação do método Delphi. 

Vantagens Desvantagens 

- O painel de especialistas é composto 

por elementos experientes e influentes na área 

em estudo (Linstone e Turoff, 2002; Keeney et 

al., 2001) 

- O método pode ser aplicado a qualquer 

pesquisa qualitativa (Keeney et al., 2001; 

Avella, 2016); 

- Permite a interação entre elementos sem 

que seja necessário o encontro presencial (cara 

a cara) (Donohoe, 2011; Avella, 2016); 

- A iteração existente permite que seja 

sempre dado o feedback das respostas anteriores 

(Avella, 2016); 

- Com o anonimato, os especialistas 

podem expressar as suas opiniões livremente e 

assim fornecer respostas com menor 

probabilidade de enviesamento devido 

influência de personalidades dominantes. Os 

assuntos que possam ser mais polémicos são 

discutidos de forma mais apropriada (Linstone 

e Turoff, 2002). 

 

- O responsável pela investigação poderá ter 

influência nos resultados mesmo que de forma não 

intencional. A forma como o questionário é 

desenvolvido e a experiência do investigador 

podem condicionar o sucesso ou insucesso do 

estudo (Keeney et al., 2001; Avella, 2016); 

- O método não contempla a obrigatoriedade 

da implementação do teste piloto ao questionário 

(Keeney et al., 2001); 

- A opinião do grupo pode ser influenciada 

pela pressão exercida de alguns membros mais 

dominantes. O consenso final pode ser “artificial” 

(Woudenberg, 1991; Hanafin, 2004; Avella, 

2016); 

- As questões metodológicas como a 

experiência do painel, o número de rondas, o 

desenvolvimento dos questionários e a forma como 

é realizada a análise de resultados, pode 

condicionar a credibilidade do estudo 

(Woudenberg, 1991; Hanafin, 2004); 
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3.2. INDICADORES DE DESEMPENHO 

Uma das fases fundamentais deste estudo é a identificação de indicadores que revelem ter 

impacto nas organizações quando se fala em avaliar a eficiência de SGIs. Pretende-se que, no 

final deste estudo, o modelo de maturidade já existente e desenvolvido por Domingues et al. 

(2016) contemple uma lista de indicadores chave que permita torná-lo capaz de responder à 

questão da eficiência de um SGI, assim como a definição de quais os parâmetros envolvidos. 

Os modelos de maturidade são utilizados em várias indústrias na tentativa de cultivar e avaliar 

a capacidade de executar tarefas (Buckle, 2017; Carballo-Mendivil et al., 2017). A criação de 

modelos de maturidade como ferramenta tem sido reportada na literatura científica nas mais 

diversas áreas de estudo, como por exemplo na área industrial, da energia e da qualidade. Ao 

nível de sistemas de gestão têm surgido abordagens inovadoras para lidar com a sua 

complexidade como são os casos das publicações realizadas por Dragomir et al. (2017) e Lollai 

(2017). A primeira propõe uma ferramenta para avaliar a maturidade de SGIs, ainda que apenas 

se reporte aos sistemas de QAS e tenha a limitação de apenas se basear em dados de auditorias. 

Neely et al., (2002) definem a medição de desempenho como sendo o processo de quantificação 

da eficiência e eficácia das ações passadas. No entanto, segundo esta definição, fica por 

esclarecer o que estamos a quantificar ou o porquê de o fazermos. O processo de monitorização 

de desempenho permite que as organizações alcancem melhores resultados e o 

desenvolvimento de uma visão em grupo sobre o que deve ser alcançado (Striteska, 2012). A 

gestão do desempenho pode ser caracterizada como um processo através do qual as 

organizações integram estratégias e objetivos gerando uma abordagem estratégica para gerir os 

diferentes stakeholders envolvidos, monitorizando contínua e periodicamente o desempenho 

da organização (Bitici et al., 1997; Striteska, 2012; Poveda e Lipsett, 2013). Peter Drucker 

afirmou que “It is not possible to manage what you cannot control, and you cannot control 

what you cannot measure” (Poveda e Lipsett, 2013). As organizações utilizam os indicadores 

chave não só para medir o desempenho organizacional, mas também para identificar possíveis 

lacunas entre os objetivos atuais e os pré-estabelecidos. Desta forma, é possível o 

acompanhamento do progresso e a identificação das áreas onde é necessário aplicar ações para 

melhorar o desempenho (Poveda e Lipsett, 2013). 

No sentido de obter uma visão mais detalhada e mais focada de alguns processos, os gestores 

começaram por identificar quais eram os processos mais importantes para o bom desempenho 

das organizações e através da sintetização de informação sob a forma de indicadores 
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desenvolveram-se os, atualmente designados, indicadores-chave de desempenho ou em inglês 

Key Performance Indicators (KPIs) (Parmanter, 2007; Lindberg, 2015). 

Os indicadores de desempenho permitem avaliar, por monitorização contínua, a posição e 

evolução de uma determinada atividade/processo que decorre numa empresa. O seu principal 

objetivo vai para além do acompanhamento dos processos na medida em que através deles se 

procura avaliar, analisar, sugerir, decidir ou até alterar o rumo do processo analisado (Meier et 

al., 2013; Ezzat et al., 2017) 

Muitas organizações por vezes adotam os indicadores de desempenho menos apropriados e são 

poucas as que conseguem definir e monitorizar adequadamente os seus KPIs. Cada indicador 

deve ser simples e deve contemplar uma meta a atingir no sentido de motivar os colaboradores 

que para ela contribuem a alcançar o seu melhor desempenho, desenvolvendo esforços em 

conjunto para que o valor real do indicador tenda sempre no sentido de alcançar a meta proposta 

(Mohammed et al., 2016). Caso os resultados da monitorização não tendam para a meta 

estabelecida torna-se necessário proceder a uma análise às causas, e, consequentemente, 

elaborar um plano de ações corretivas. Esta análise de causas passará também necessariamente 

pela análise da meta proposta que, eventualmente, poderá ser irrealista. 

Parmenter (2007) afirma que existem quatro formas de medir o desempenho através dos KPIs, 

uma vez que estes nunca são iguais embora mantenham características comuns. Os Key Result 

Indicators (KRIs) mostram o que foi alcançado numa perspetiva crítica, os Result Indicators 

(RIs), mostram o que foi feito, os Performace Indicators (PIs), indicam o que deve ser feito e 

por último, mas não menos importantes, os conhecidos KPIs que mostram como aumentar o 

desempenho organizacional. 

É importante notar que em qualquer avaliação de desempenho, quanto mais informação 

possuirmos ao nosso dispor melhor, pois ao traduzi-la nos indicadores adequados estaremos a 

fornecer à empresa ferramentas estratégicas para decidir de modo mais consistente e informado. 

A utilização de KPIs permite, desta forma, abrir um espaço à melhoria contínua dos processos 

dado que os torna mensuráveis, permitindo melhorar e traduzir eficácia e, na prática, as 

consequências dessa nova mudança no processo. 

Após ter sido efetuada uma revisão de literatura com base em artigos publicados acerca dos 

indicadores de desempenho utilizados nas organizações, relativamente a SGIs, foi possível 

selecionar aqueles mais citados na literatura e relativos à implementação dos referenciais 

normativos em questão. Para realizar esta seleção recorreu-se à utilização de uma ferramenta 

da qualidade que permite a organização de ideias através do brainstorming. São diversos os 
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métodos de pensamento criativo existentes na literatura. Um processo de pensamento humano 

para a resolução de problemas criativos, geralmente, engloba quatro subprocessos. São estes, o 

pensamento divergente, pensamento convergente, a cristalização de ideias e a verificação de 

ideias (Harboe et al., 2012). 

O diagrama de afinidades foi criado na década de 60 pelo antropólogo japonês Jiro Kawakita 

(Fonte: ASQ) e representa uma das atuais ferramentas da qualidade que tem como objetivo 

agrupar um número de ideias, opiniões e informações sobre um determinado tema conforme a 

afinidade existente entre si. A construção de um diagrama de afinidades é realizada através da 

organização dos conceitos em grupos, baseados numa relação natural, facilitando o 

aparecimento de novas ideias (Algozzine e Haselden, 2003; Awasthi e Chauhan, 2012). 

O diagrama apresentado na Figura 9 exemplifica de que forma os indicadores foram 

selecionados e organizados pelos membros da equipa de investigação. O objetivo é que, no 

final, a listagem contemple medidas de desempenho comuns aos vários SGs e não 

individualmente uma vez que se fala de integração. Os indicadores selecionados foram, 

posteriormente, categorizados tendo em consideração que um sistema é eficiente quando 

alcança os objetivos empregando menos recursos, sejam eles, tempo, dinheiro, mão-de-obra, 

etc. 

 

 

Figura 9 – Diagrama de Afinidades para a seleção dos indicadores de desempenho. 
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A listagem apresentada na Tabela 12 contempla o total dos 29 indicadores selecionados para 

este estudo aos quais foi atribuído um ID segundo a ordem apresentada no questionário online, 

aos experts. De entre as categorias definidas e de modo a avaliar todas as informações de forma 

estratégica, foram selecionados uma série de indicadores de carácter qualitativo (políticas, 

procedimentos, qualidade, relação dos vários stakeholders, etc.) e de carácter quantitativo 

(custos, reclamações, metas, etc.) (Finnerty et al., 2017). 

 

 

Tabela 12 – Lista de indicadores categorizados por dimensão.  

 
Categoria do 

Indicador 
ID 

 
Indicador 

C
u

st
o

s 

 

20 

21 

 
• Custos totais com a implementação do SGI; 

• Redução de custos totais com a implementação do SGI; 

A
u

d
it

o
ri

a
s 

24 

 

3 

23 

 

 • % de não-conformidades detetadas atribuídas, 

simultaneamente, aos vários SGs; 

• % de auditorias realizadas de forma integrada; 

• Tempo médio para concluir ações corretivas derivadas de 

auditorias externas e internas; 

S
ta

k
e
h

o
ld

er
s/

 

F
o
rn

ec
ed

o
re

s 

 

1 

2 

 
 

18 

19 

 

 

 
• Número de reclamações das partes interessadas; 

• Número de fornecedores certificados por mais do que uma 

norma; 

• % de requisitos integrados exigidos aos fornecedores; 

• Número de fornecedores que são avaliados no âmbito da 

qualidade, ambiente e HST; 

C
o

la
b

o
ra

d
o
re

s 

10 

 

14 

 

16 

17 

 

22 

12 

 • Número de propostas de melhoria do SGI feitas pelos 

colaboradores; 

• Número de reuniões conduzidas para fornecer aos 

colaboradores informações relacionadas com o SGI; 

• % de trabalhadores informados sobre a importância do SGI; 

• % de trabalhadores que realizaram cursos de formação 

sobre o SGI; 

• Número de horas de formação relativas à integração do SG; 

• % de cursos de formação em SGs; 
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Tabela 12 (Continuação) - Lista de indicadores categorizados por dimensão. 

E
st

ru
tu

ra
 O

rg
a

n
iz

a
ci

o
n

a
l 

N
o

rm
a
li

za
d

a
 

13 

 

8 

4 

5 

 

9 

 

11 

 

 • % de procedimentos do SGI melhorados devido a ações 

corretivas; 

• Existência de procedimentos Integrados 

• Existência de politica integrada; 

• Número de referências, na política, a todas as partes 

interessadas; 

• Número de reuniões, abordando os SGI, em que a gestão de 

topo participa; 

• Existência de funções (postos de trabalho) com 

responsabilidades e deveres no SGI; 

M
o

n
it

o
ri

za
çã

o
 

15 

6 

7 

25 

26 

27 

 • Número de metas estabelecidas de forma integrada; 

• Existência de indicadores integrados; 

• Existência de objetivos integrados; 

• Taxa de eficácia de ações preventivas; 

• Taxa de eficácia de ações corretivas; 

• Taxa de eficácia das ações de formação. 

P
ro

ce
ss

o
 d

e 

In
te

g
ra

çã
o
 28 

 

29 

 • Número de diretrizes, frameworks ou padrões adotados 

para integrar os subsistemas de gestão; 

• Número de conceitos integradores adotados durante o 

processo de integração. 

 

A listagem de indicadores enviados aos especialistas não contemplou a seriação referida acima 

uma vez que se optou por evitar o acréscimo de informação na mesma questão. Assim, os 

respondentes interpretam e/ou assimilam a informação fornecida de forma mais rápida e 

objetiva. A forma como os indicadores foram apresentados ao painel Delphi encontra-se 

ilustrada na Figura 10. 
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Figura 10 - Lista de indicadores apresentados ao painel de especialistas. 
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3.3. PAINEL DE ESPECIALISTAS 

A seleção do painel de especialistas é uma das componentes mais importantes na aplicação do 

método Delphi (Chan et al., 2001; Avella, 2016). Donohoe (2011) afirmou que as decisões 

relativas ao tamanho, características e composição do painel devem garantir que a experiência 

representada no painel é congruente com os problemas da pesquisa em questão. Quatro 

requisitos de "expertise" devem ser levados em consideração, tais como o conhecimento e 

experiência do campo de estudo, a capacidade e vontade de participar e ainda o tempo 

disponível para participar (Rowe e Wright, 1999; Donohoe, 2011; Hallowell e Calhoun, 2011). 

Na fase de seleção dos especialistas é também recomendado que se envolvam profissionais de 

diferentes backgrounds e localizações geográficas de modo a capturar questões específicas de 

contexto que podem ser ignoradas pelos participantes e, assim, garantir uma base mais holística, 

objetiva e positiva da estrutura resultante (Musa et al., 2015). A seleção foi efetuada por 

conveniência, garantindo que o painel era composto por indivíduos com experiência e 

conhecimento científico relevantes na área de estudo.  

No que diz respeito ao tamanho do grupo de especialistas selecionado, a literatura existente não 

é conclusiva. Alguns autores afirmam que quanto maior for o tamanho do painel, mais 

confiáveis poderão ser os resultados finais (Murphy et al., 1998). No entanto, outros afirmam 

que não existe uma ligação entre o tamanho do painel selecionado e a eficácia do método. Ainda 

assim a definição do tamanho do grupo de especialistas pode e deve ter em conta alguns fatores 

como o alcance ou a natureza do problema de investigação, número de especialistas disponíveis 

para participar, recursos disponíveis (tempo, dinheiro, etc.) (Hallowell e Calhoun, 2011; Chan 

et al., 2001; Hasson et al., 2000). 

Para este estudo foi definido um painel constituído por 32 elementos distribuídos por diferentes 

países da Europa, América do Sul e Ásia. Os especialistas selecionados devem ter, na sua 

grande maioria, experiência profissional superior a 5 anos em SGQAS e devem ser profissionais 

que se encontrem atualmente a trabalhar em projetos relacionados com este tema e com 

conhecimentos atuais, a par das evoluções constantes do mercado.  
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3.4. DESENVOLVIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

Uma das primeiras prioridades ao realizar um estudo de investigação suportado em dados 

recolhidos através de questionários é a decisão sobre qual a estrutura que o mesmo deve ter. O 

seu desenvolvimento deve obedecer a certos princípios, de forma a garantir a integridade da 

investigação. O número de requisitos exigidos que se devem observar, aumenta quando se 

considera o desenvolvimento de questionários online. 

O termo “inquérito”, geralmente refere-se à seleção de uma amostra de pessoas de uma 

população pré-selecionada (população de interesse) pelo investigador (Kelley et al., 2003). 

Para garantir o sucesso da investigação é necessário que o objetivo da mesma seja claro e 

explícito para que no final os resultados sejam satisfatórios, traduzam de forma fidedigna o real 

“sentimento” do grupo e reflitam o mais possível a realidade do fenómeno em estudo. Segundo 

Robson (1993), no livro “Real World Research”, existem uma série de aspetos que devem ser 

considerados ao desenvolver um tópico de pesquisa, tais como a aquisição prévia de informação 

acerca do tema em questão e o relacionamento com outros profissionais da área por forma a 

discutir ideias e aumentar a criatividade.  

Seja por meio de um questionário ou de entrevista, as perguntas desenvolvidas devem ser 

cuidadosamente planeadas e testadas. O design, a escrita, a forma e a ordem das perguntas 

podem afetar o tipo de respostas obtidas. Ao elaborar um questionário deve ter-se em conta o 

layout apresentado aos respondentes, a tipologia de perguntas (ou itens para avaliação), a 

realização de um pré-teste e ainda uma carta de apresentação onde se explique, 

simplificadamente, o objetivo e contexto do estudo (Kelley et al., 2003). Edward Hodnett, poeta 

Americano, refere “If you don't ask the right questions, you don't get the right answers. Asking 

questions is the ABC of diagnosis. Only the inquiring mind solves problems” (QA Corner, 

2016). 

No caso da aplicação do método Delphi, a escala de Likert parece ser a opção mais viável uma 

vez que possibilita ao investigador identificar o grau de concordância por parte do respondente 

relativamente a determinado ponto do estudo (Giannarou e Zervas, 2014). Linstone e Turoff 

(2002) referem que existe pouca discussão na literatura sobre quais os métodos de escala mais 

indicados para aplicar nos questionários do Delphi. No entanto, os autores referem que o 

ranking simples e a escala de classificação de Likert são os métodos mais utilizados. 

Adicionalmente, é de salientar que vários autores consideram que este tipo de escala evita que 

os respondentes forneçam informação que possa dificultar a interpretação dos resultados.  
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Para esta investigação, foram selecionados 32 especialistas com experiência profissional no 

âmbito dos referenciais ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, aos quais foi enviado um 

convite de participação (Anexo I). Todos os 32 profissionais aceitaram o desafio de fazer parte 

do painel Delphi, embora posteriormente, durante as sucessivas rondas, uma pequena 

percentagem deixou de participar atempadamente (esta limitação do método está de acordo com 

experiências reportadas na bibliografia consultada). 

Da lista dos 32 Experts, foram selecionados três aos quais foi pedida a resposta ao questionário 

num formato de pré teste. O teste piloto permitiu recolher uma opinião sobre o formato do 

questionário, tanto a nível de conteúdo como a nível visual, antes de o mesmo ser dado como 

definitivo (Avella, 2016). Esta estratégia é sugerida por diversos autores por forma a aprimorar 

a usabilidade do questionário. 

Para efeitos de inquirição foi utilizada a plataforma disponibilizada pela Universidade do 

Minho – Lime Survey, que permitiu desenvolver o questionário online.  

A solicitação do preenchimento do questionário foi realizada através do envio de um e-mail por 

parte da equipa de investigação (Anexo II). De acordo com a aplicação do método Delphi, o 

procedimento do estudo foi sumariamente descrito aos peritos que constituíram este painel 

(Anexo III), assim como uma breve explicação do método e o objetivo da administração do 

questionário nesse contexto.  

Na figura que se segue é apresentado o formulário de abertura do questionário elaborado para 

a primeira ronda do método Delphi, desenvolvido na plataforma Lime Survey (Figura 11). Nele 

constam informações gerais tais como o tempo total previsto de resposta, uma explicação 

sucinta do objetivo do questionário e a identificação da instituição que dirige o estudo. O 

anonimato entre os elementos do painel foi garantido bem como a confidencialidade das 

respostas. 

Nas rondas subsequentes o formato manteve-se inalterado, sendo apenas realizadas ligeiras 

modificações ao seu conteúdo. 

O questionário desenvolvido para este estudo foi constituído por um total de 29 indicadores nos 

quais os participantes tiveram a oportunidade de avaliar o grau importância numa escala de 5 

níveis: 
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1 – Sem Importância (SI) 

2 – Pouca Importância (PI) 

3 – Importante (I) 

4 – Muito Importante (MI) 

5 – Extremamente Importante (EI) 

 

De modo a garantir um tempo de resposta reduzido e aumentar a probabilidade de um número 

elevado de respostas válidas, o questionário contou com dois grupos, um de carácter 

sociodemográfico e outro contemplando os indicadores, ambos com uma apresentação simples 

e de resposta rápida (aberta e escolha múltipla respetivamente) permitindo, dessa forma, a 

redução da possibilidade de incompreensão (Anexo IV).  

 

 

Figura 11 - Formulário de abertura do questionário online. 
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3.5. DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO DELPHI NO ESTUDO 

A estruturação de um processo de comunicação em grupo pode ser considerada o principal 

objetivo de um estudo com base no método Delphi (Von der Gracht, 2012). A aplicação do 

método, neste estudo, permitiu que a seleção dos indicadores fosse sustentada por opiniões de 

profissionais com o objetivo de se atingir um consenso na classificação da importância dos 

mesmos. A colaboração técnica e científica do painel de especialistas consistiu na resposta ao 

questionário a qual exigia, no máximo, uns 10 minutos. Esta colaboração foi desenvolvida no 

decorrer da aplicação do método Delphi, tendo sido necessárias três rondas de consulta. O link 

de acesso ao questionário foi enviado por correio eletrónico para 32 especialistas da área que, 

previamente, confirmaram a participação no estudo. Para Skulmoski et al. (2007) o processo é 

considerado como concluído quando as respostas se aproximam do consenso indicado por 

medidas estatísticas descritivas. 

Nas três rondas que compõem este método, as questões foram apresentadas ao painel, tendo 

sido proposto que cada um deles classificasse o grau de importância, numa escala definida de 

1 a 5 (1 “sem importância” e 5 “extremamente importante”), o total dos 29 indicadores, 

selecionados previamente por meio de revisão da literatura. Para além disto, o questionário 

contou com um espaço reservado para a partilha de sugestões/opiniões e o envio de um 

“Reminder” sempre que o prazo limite para a submissão da resposta se aproximava. 

No final de cada uma das rondas (iterações) desenvolvidas procedeu-se a uma comparação das 

classificações atribuídas pelos especialistas, com o intuito de perceber se existia consenso nas 

respostas fornecidas.  

De forma geral, o esquema apresentado na Figura 12 ilustra a sequência de fases no decorrer 

da aplicação do método Delphi a este estudo. 
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Figura 12 - Fluxograma representativo das fases da aplicação do método Delphi no estudo. 

 

3.5.1. DEFINIÇÃO DA ZONA DE CONSENSO DO ESTUDO 

No que respeita ao consenso obtido pelo painel Delphi, são expressas na bibliografia diversas 

opiniões acerca da definição da zona de consenso (Grisham, 2008; Bernadette et al., 2014). 

Segundo Armstrong (2001), no livro “Principles of Forecasting”, o consenso é um acordo de 

opiniões e traduz uma perspetiva coletiva e unânime de um grupo de pessoas. A medida do 

consenso deve ser considerada um elemento valioso de análise e interpretação de dados na 
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pesquisa Delphi. A definição do nível de consenso é uma das fases mais controversas da 

aplicação deste método e pode ser medido de várias formas (Habibi et al., 2014).  

Von der Gracht (2012), num trabalho de investigação, publicou um resumo dos vários métodos 

utilizados ao longo dos anos sugeridos por diversos autores sobre a medição do nível de 

consenso quer por análise qualitativa e estatística descritiva (Tabela 13), quer por estatística 

inferencial (Tabela 14). 

 

Tabela 13 – Técnicas de análise do nível de consenso através de métodos quantitativos e 

estatística descritiva. 

Consenso Critério 

Nível de 

concordância 

51% de acordo entre os entrevistados; 

Pelo menos 60% dos respondentes estão em acordo (Escala de Likert – 5 

pontos); 

Mais de 67% de concordância numa escala nominal de Sim /Não; 

Mais de 95% de concordância na primeira ronda do Delphi. 

 

Média percentual 

das opiniões 

(APMO4 Cut-Off 

Rate) 

O consenso que pode ser de acordo ou desacordo perante um problema, é 

definido com uma percentagem superior à percentagem média de opinião 

maioritária. 

Moda, Média, 

Mediana e Desvio 

Padrão (DP) 

Média de respostas num intervalo (± 0.5) e coeficiente de variação (50%) 

aceitáveis, demonstram consenso; 

O consenso é atingido se as classificações (Escala Likert) estiverem no 

intervalo da média ± 1.64 DP. 

Intervalo 

Interquartil (IQR) 

O consenso é atingido quando: 

• IQR < 2 numa escala de 10 pontos; 

• IQR ≤ 1 numa escala Likert de 7 pontos; 

• IQR ≤ 1 para escalas de 4-5 pontos; 

Questões que apresentem um IQR > 1 demonstram que não existe consenso 

e são retidas para a ronda seguinte, em escalas de 4 a 7 pontos. 

 

                                                 

4 APMO = 
𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠+𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑑
 × 100  
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Tabela 13 (Continuação) - Técnicas de análise do nível de consenso através de métodos 

quantitativos e estatística descritiva. 

Coeficiente de 

Variação 

A diminuição do coeficiente de variação da primeira para a segunda ronda 

indica um aumento do consenso o grupo. 

Regra de decisão: 

• 0 < V ≤ 0.5 Consenso atingido.  

Não serão necessárias rondas adicionais; 

• 0.5 < V ≤ 0.8 Consenso intermédio.  

São necessárias rondas adicionais; 

• V > 0.8 Sem consenso. 

 

Tabela 14 - Técnicas de análise do nível de consenso através de estatística inferencial. 

Consenso Critério 

Coeficiente de 

correlação intra-

class, Estatísticas 

kappa; 

O acordo entre os especialistas, numa escala de importância de 5 pontos, é 

medido usando o coeficiente intra-class e o consenso é definido através do 

kappa Cohen´s. 

O kappa é usado para medir o nível de consenso entre os experts, numa escala 

de 3 pontos. Para valores de kappa iguais ou inferiores a 0.74 as questões 

devem ser aplicadas na ronda seguinte. 

Coeficiente de 

correlação 

Spearman’s  

A classificação segundo o coeficiente Spearman´s é definida para refletir o 

nível de consenso entre a 2ª e 3ª Rondas. Uma correlação alta reflete um alto 

nível de consenso. 

Coeficiente de 

concordância 

Kendall´s W 

Um valor alto e significativo de W mostra que os especialistas aplicam o 

mesmo padrão de importância nas respostas.  

Condições de consenso: 

• W = 1 Baixo nível de consenso; 

• W = 7 Alto nível de consenso; 

t-statistics, 

F-tests 

Os testes com o t-statistics são usados para testar diferenças significativas 

entre os valores das médias em rondas sucessivas. 

F-tests são usados para testar se a variância (ou a falta de consenso) dentro 

de um subgrupo é significativamente diferente da variância dentro de um 

outro subgrupo. 

Teste do Chi Square 

(x2) 

Este teste foi proposto para verificar a estabilidade das respostas dadas entre 

as várias rondas. 
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Entre os vários métodos apresentados, a técnica do Intervalo Interquartil (IQR) é 

frequentemente usada como uma medida de consenso Delphi uma vez que possui características 

robustas para uma medida estatística (Murphy et al., 1998; Bernadette e Von der Gracht, 2014). 

O IQR é definido como o intervalo no qual se encontram 50% das observações fornecidas nas 

respostas, sendo também designado por amplitude inter-quartilíca). Um IQR inferior a 1 

fornece a informação de que mais de 50% de todas as opiniões recaem num determinado ponto 

da escala (Von der Gracht e Darkow, 2010; Von der Gracht, 2012). 

Ramos (2013) definiu um conjunto de dimensões para a análise de custo-benefício em 

segurança e saúde no trabalho. Para isso, recorreu ao uso do método Delphi e hierarquizou as 

dimensões por ordem de importância. O tratamento de resultados do presente estudo terá como 

base o critério utilizado por Ramos (2013) quanto à definição da zona de consenso. Dessa forma 

estabeleceu-se como critério de consenso a verificação da condição: IQR menor ou igual a 1. 

Os resultados obtidos (Anexos VII a IX) foram tratados através de estatística descritiva 

calculando-se o valor da média, mediana, desvio padrão e IQR. O valor da mediana indica-nos 

o grau de suporte do grupo para cada fator e quanto mais elevado for o seu valor, maior é o 

suporte do grupo. Os quartis são utilizados para permitir a medição da variabilidade dos dados 

observados e são os valores que dividem um conjunto de elementos ordenados em quatro partes 

iguais (25% para cada parte). Existem, portanto, três quartis: Q1, Q2 e Q3.  

O primeiro quartil é um valor variável e deixa 25% dos elementos, posicionados à sua esquerda 

e 75% dos elementos à direita. Ou seja, o primeiro quartil (Q1) refere-se a 25% de concordância 

entre os especialistas e o terceiro quartil (Q3) refere-se a 75% de concordância (Santos, 2010 

citado por Ramos, 2013). O segundo quartil (Q2) coincide com a posição da mediana, ou seja, 

50% dos elementos estão à direita e os outros 50% situados à esquerda. 

O intervalo interquartil é a diferença entre o 3º e o 1º quartil, onde se situam, 50% dos valores 

centrais. Quanto menor o valor de IQR, menor será a amplitude de variação das respostas dos 

membros do painel e consequentemente um maior consenso. Caso a amplitude interquartil seja 

igual a zero, significa que existe um consenso perfeito ente os especialistas que compõem o 

painel Delphi. 

Após cada ronda estar finalizada e depois de analisados os devidos resultados foi comunicado 

a cada especialista o resultado obtido para a mediana do grupo (circulo verde), a resposta 

original de cada elemento e a limitação da zona de consenso (retângulo vermelho), tal como 

mostra a Figura 13. 
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Para a segunda e terceira rondas foi enviado o mesmo questionário da primeira ronda, mas 

apresentando apenas os indicadores para os quais não se obteve consenso (indicadores com 

IQR superior a 1). 

 

 

Figura 13 - Extrato do formato do questionário após a análise de resultados apresentados ao 

painel. 

 

Perante o feedback transmitido as especialistas foi-lhes solicitado que indicassem a sua 

concordância ou discordância com respeito à zona de consenso e adicionalmente foi-lhes 

solicitado que optassem por duas possíveis ações: manter a resposta dada anteriormente ou 

reavalia-la e alterá-la.  

Foi disponibilizada uma caixa de texto no final de cada questionário para que cada respondente 

pudesse indicar sumariamente os motivos das respostas, os motivos de manter ou alterar a 

resposta anterior, assim como possíveis criticas e sugestões. 

Uma outra questão associada ao tratamento dos dados obtidos após a receção das respostas ao 

questionário é a localização dos chamados outliers. Estes representam as observações que 

possuem um grande afastamento ou são inconsistentes com as restantes e por esse facto têm um 

valor que se encontra excessivamente alto ou excessivamente baixo. A identificação de um 

outlier é feita, geralmente, por análise gráfica (BoxPlot- diagrama de extremos e quartis) e após 

esta situação ser detetada é necessário decidir o que fazer com as observações discordantes.  
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Para determinar a posição de um outlier, calcula-se o valor da mediana, o quartil inferior (Q1) 

e o quartil superior (Q3). Posteriormente subtrai-se o quartil superior ao quartil inferior 

obtendo-se o valor de (L). Os valores que estiverem nos intervalos [Q3+1,5L; Q3-3L] e 

[Q1+1,5L; Q1-3L] são considerados como outliers (o) e os valores encontrados acima de Q3-

3L e abaixo de Q1-3L são considerados como outliers severos (*) (Figura 14).  

 

 

 

Figura 14 - Representação gráfica de um Outlier (o) e de um Outlier severo (*) (Adaptado de 

Santos, 2007). 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS DELPHI 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dos resultados obtidos após a implementação do método Delphi é apresentada neste 

capítulo. Aqui serão analisados os dados recolhidos após a receção das respostas aos 

questionários formulados. Ao longo do capítulo são descritos, graficamente, os diversos 

resultados recolhidos ronda após ronda. Em cada subcapítulo é realizada uma análise tanto 

quantitativa como qualitativa que permite obtenção das conclusões finais. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DELPHI 

4.1. DETALHE DO FEEDBACK DADO PELO PAINEL DE ESPECIALISTAS  

A administração dos questionários (1ª, 2ª e 3as Rondas) decorreu no período entre 7 de Abril e 

4 de Julho de 2017 e contou com uma taxa de resposta de 87.5%. Ou seja, no final da terceira 

ronda, 28 dos 32 experts selecionados mantinham-se como elementos do painel. 

Resumidamente, na tabela abaixo (Tabela 15), constam os resultados do feedback dado pelo 

painel durante as 3 iterações prevista neste caso particular de aplicação do método Delphi. 

 

 

Tabela 15 - Detalhe do feedback dado pelos especialistas durante as três rondas do Delphi. 
 

 

    
1ª Ronda (32 Experts) 2ª Ronda (30 Experts) 3ª Ronda (29 Experts) 

   

Nº 

Respostas 

recebidas 

 % 

Respostas 

recebidas 

Nº 

Respostas 

recebidas 

 % 

Respostas 

recebidas 

Nº 

Respostas 

recebidas 

 % 

Respostas 

recebidas 
    

Respostas Recebidas       

1 - 3 dias após o envio do e-mail 13 43,33 10 33,33 18 62,07 

4 - 7 dias após o envio do e-mail 7 23,33 8 26,67 2 6,9 

Após uma semana 8 26,67 2 6,67 0 0 

Após duas semanas 2 6,67 0 0 0 0 

Após envio de Reminder 0 0 9 30 8 27,59 

          

 Total de respostas  30 93,75 29 96,67 28 96,55 

 

 

 

É possível verificar que na terceira ronda não existiram respostas dadas decorrida uma semana. 

Isto deve-se ao facto do envio do Reminder se ter efetuado logo após o término da primeira 

semana, de modo a que as respostas fossem registadas o mais rapidamente possível e dar assim 

continuidade ao estudo. 
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4.2. PAINEL DE ESPECIALISTAS - RESULTADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

Na primeira ronda, o questionário enviado aos especialistas foi composto por duas secções 

distintas (Grupo I e Grupo II), sendo que a primeira continha questões de carácter 

sociodemográfico (Anexo IV). O link para resposta foi enviado a 32 especialistas, selecionados 

por conveniência, referenciados como elementos com experiência na área em estudo. 

Foram obtidas 30 respostas válidas na primeira ronda do questionário. Nas figuras apresentadas 

abaixo, é apresentada uma análise descritiva de algumas características dos especialistas 

selecionados que compõem o painel Delphi para este estudo. 

Na Figura 15 é possível observar as diferentes localizações geográficas dos elementos que 

compõem o painel, sendo que se verificou que a maioria dos especialistas se encontra 

distribuído por Espanha (7), Portugal (6), e Brasil (5). 

 

 

 
Figura 15 - Distribuição geográfica da nacionalidade dos especialistas selecionados. 

 

 

Embora durante a seleção do painel se tenha definido que os elementos deveriam ter experiência 

na área de estudo, considerou-se importante questionar os mesmos acerca do número de anos 

de experiência profissional no âmbito dos SGIs. Segundo diversos autores é adequado que o 

painel seja composto por elementos que possuam, no mínimo, 5 anos de experiência seja qual 

for a área a estudar.  
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É possível verificar, pela análise da Figura 16, que a maioria dos especialistas selecionados para 

este estudo possui experiência superior a 5 anos em SGIs.  

Adicionalmente, questionou-se o painel acerca da dimensão da organização (nº de 

trabalhadores) com a qual está habitualmente em contacto quando trabalha com SGIs. Na 

Figura 17 verifica-se que a grande maioria dos especialistas (total de 21) tem contacto com 

organizações compostas por um número elevado de trabalhadores (Large e Very large). 

 

 

 

 
Figura 16 - Distribuição do número de elementos do painel de especialistas pelos anos de 

experiência em sistemas de gestão QAS. 

 

 

 
Figura 17 – Dimensão da organização (nº de trabalhadores) na qual cada especialista exerce a 

sua atividade profissional. 

 

Considerou-se também importante questionar os especialistas quanto ao setor de atividade onde 

exercem, maioritariamente, as suas funções. Grande parte do grupo selecionou a opção “Outra” 

(Figura 18), indicando “Educação” como resposta. Desta forma, é possível verificar, pela 
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distribuição apresentada abaixo, que a maioria dos elementos possui experiência no meio 

académico (ensino) e na Administração pública.  

 

 

Figura 18 - Setor de atividade profissional onde os especialistas exercem a profissão. 
 

 

O painel Delphi selecionado é composto por profissionais com conhecimentos nos referenciais 

ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. No entanto, alguns deles indicam ter experiência apenas 

em um ou dois dos referenciais apresentados sendo que muitos possuem conhecimentos 

também em outras áreas de certificação. Na Figura 19 é possível observar que, dos 30 elementos 

que responderam à primeira ronda do questionário, a grande maioria possui experiência 

profissional com os três referenciais pretendidos para este estudo. 

 

 

 
Figura 19 - Referenciais de sistemas de gestão nos quais os especialistas têm experiência 

profissional. 
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4.3. RESULTADOS DA PRIMEIRA RONDA  

Como referido anteriormente, dos 32 especialistas aos quais foi enviado o link para resposta ao 

questionário e que já tinham aceite participar neste estudo, todos enviaram a sua resposta na 

primeira ronda do Delphi, com os respetivos questionários validados. Os especialistas que não 

deram o seu contributo, mesmo após o envio do Reminder, foram excluídos do estudo. 

No Anexo VII são apresentados os resultados completos correspondentes à primeira ronda. 

Após realizado o tratamento global das 30 respostas obtidas verificou-se que: 

 

 - Número total de indicadores com Consenso (IQR ≤ 1): 12 

 - Número total de indicadores sem Consenso (IQR > 1): 17 

 

Assim, a percentagem de indicadores com e sem consenso foi de 41,38% e 58,62%, 

respetivamente. Para cada indicador apresentado aos especialistas foi determinado o número de 

respostas em cada nível (1 a 5). No gráfico abaixo (Figura 20), é possível verificar que, de uma 

forma geral, os indicadores números 1, 2, 4, 6, 7, 18, 25 e 29 se destacam por terem um dos 

cinco níveis destacado em relação aos restantes. No entanto, apenas cinco desses obtiveram 

consenso na 1ª ronda. 

 

Figura 20 – Relação entre o número de respostas em cada nível por cada indicador (1ª 

Ronda). 
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Para a primeira ronda, e segundo a escala de importância definida entre 1 (Sem importância) e 

5 (Extremamente importante), as respostas obtidas estão representadas num diagrama de 

Extremos e Quartis (BoxPlot) como mostra a Figura 21.  

Neste diagrama estão apresentadas as posições correspondentes aos valores da mediana de cada 

uma das questões (traço preto no interior da barra) assim como as posições dos outliers (o) e 

outliers severos (*). Os gráficos que surgem no decorrer deste trabalho e nos quais é possível 

observar os outliers (Figura 14) foram obtidos através do programa de estatística IBM SPSS V. 

24.0.  

Como resultados, nesta primeira ronda, destacam-se as seguintes situações em termos de 

consenso entre os peritos: 

- Nos indicadores números 1, 11, 26 e 28 as respostas obtidas encontram-se distribuídas 

pelos 5 níveis. Ou seja, a avaliação das respostas vai desde o nível mínimo de importância (1) 

até ao nível máximo (5). Em todos estes quatro casos, a distância inter-quartilíca (IQR) foi 

superior a 1, tendo um valor de IQR = 2. 

- Para além dos indicadores acima referidos, mais alguns obtiveram um valor de IQR > 

1 com diferentes valores. Com IQR = 1,25 estão os indicadores números 10, 12, 13, 26, 21, 22, 

e 27. Com IQR = 1,3 estão os indicadores 2, 3 e 5. E, finalmente, com o valor máximo obtido 

para o IQR (IQR = 2) estão os indicadores 9, 15 e 25. Desta forma, verifica-se que para a 1ª 

ronda de respostas, o consenso ainda está longe de ser atingido uma vez que mais de 50% dos 

29 indicadores tem um valor de IQR > 1 (17 indicadores). 

- Para identificar os indicadores com consenso, utilizou-se como medida de análise o 

IQR ≤ 1 (Ramos et al., 2012). Segundo esta condição foram encontrados os indicadores: 4, 6, 

7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24 e 29, todos eles com valor de IQR = 1. Destes, apenas três 

(indicadores 18, 23 e 24) não obtiveram valores “anormais” (o) (outliers). Os restantes, embora 

com consenso, apresentam outliers destacando-se o caso do expert 20 que na grande maioria 

das respostas dadas, discorda com a opinião geral do painel de especialistas (Figura 21). 
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Figura 21 – Diagrama de extremos e quartis (BoxPlot) correspondente à primeira ronda do 

questionário. 

 

Como referido anteriormente neste trabalho, associado ao tratamento dos resultados Delphi 

existe a questão dos outliers. É importante fazer uma análise destes pontos, discutir sobre a sua 

possível origem e decidir o que fazer com as observações discordantes. As observações 

consideradas como outliers devem ser tratadas cuidadosamente pois contêm informação 

relevante sobre características subjacentes aos dados e poderão ser decisivas no conhecimento 

da população à qual pertence a amostra em estudo.  
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4.4. RESULTADOS DA SEGUNDA RONDA  

A segunda ronda Delphi decorreu no período entre o dia 5 e dia 30 de Maio de 2017. O objetivo 

desta, e de futuras rondas, é que exista um aumento do número de indicadores para os quais se 

atinja o consenso.  

Dos 30 especialistas que responderam ao questionário da primeira ronda, 29 participaram na 

segunda ronda enviando as respostas validadas e revistas. No Anexo VIII são apresentadas as 

respostas completas a esta ronda.  

Nesta segunda ronda, o questionário apresentado ao painel foi composto apenas por um único 

grupo de resposta (Group I – Indicators Importance) onde contemplaram os indicadores para 

os quais o consenso não foi obtido na primeira ronda. Em relação à sua estrutura, esta manteve-

se inalterável e nas possibilidades de resposta foi adicionada a opção: “Pretendo manter a 

resposta da 1ª ronda” (Anexo V). 

Após realizado o tratamento global das 29 respostas obtidas verificou-se que: 

 

 - Número total de indicadores com Consenso (IQR ≤ 1): 13 

 - Número total de indicadores sem Consenso (IQR > 1): 4 

 

Assim, a percentagem de indicadores com e sem consenso foi de 76,47% e 23,53%, 

respetivamente. Considerou-se importante quantificar o número de respostas alteradas, nesta 

segunda ronda, em relação às da primeira ronda e segundo o intervalo de consenso apresentado 

ao painel, como consta em figura no Capitulo 3 – Metodologia de Investigação, deste trabalho.  

A modificação das opiniões iniciais da 1ª para a 2ª ronda, em média por cada indicador, foi de 

38,13%. Quanto à percentagem de alterações efetuadas por cada expert, no total dos 29 

indicadores, foi de 36,86% (da 1ª para a 2ª ronda).  

Através da Figura 22 é possível verificar a relação que se obteve entre o número de respostas 

correspondentes a cada nível e a cada indicador. É possível afirmar que, ao contrário da primeira 

ronda, desta vez o afastamento entre o nível de respostas/indicador não é tão notório, ainda que 

se verifique uma tendência de resposta nível 4 para grande parte dos indicadores (coluna de cor 

violeta no gráfico da Figura 22). Nos indicadores correspondentes aos números 5 e 16, esta 

situação revela-se mais destacada. 
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Figura 22 - Relação entre o número de respostas em cada nível por cada indicador (2ª Ronda). 

 

Tal como na primeira ronda, também nesta se desenvolveu um diagrama de Extremos e Quartis 

(BoxPlot) (Figura 22) com base nos resultados obtidos. A análise do mesmo, em termos de 

consenso entre os peritos, é a seguinte: 

  - O número de indicadores, com consenso, passou de 12 (1ª ronda) para um total de 25 

na segunda ronda. 

 - Nenhum dos indicadores apresentados se encontra classificado entre o nível mínimo 

(1) e o nível máximo (5). Esta situação era expectável uma vez que as zonas de consenso 

estabelecidas na ronda anterior (1ª ronda) continham intervalos mais apertados (entre 2 e 3 

níveis de resposta). Aparentemente, os especialistas concentraram a atenção na resposta 

segundo as zonas de consenso que lhes foram transmitidas aquando do envio do link para 

resposta à segunda ronda do questionário. 

- Nesta ronda, dos 13 indicadores com consenso (IQR ≤ 1), o indicador número 16 

obteve um IQR = 0,5 destacando-se dos restantes (IQR = 1). Ainda assim, 4 dos indicadores 

apresentados, não gerou consenso entre os especialistas estando entre estes, os números 1, 9, 

13 e 28 com o mesmo valor de IQR = 1,5. 

- De salientar ainda que nesta segunda ronda, e apesar de um elevado consenso atingido, 

obtiveram-se valores considerados como outliers severos (*) em indicadores com consenso. 

Esta situação não é claramente compreensível uma vez que estes surgem em grande número e 

concentrados especialmente nos indicadores números 11 e 16 (com consenso). Através da 
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análise dos resultados completos (Anexo VIII) é possível verificar que mais de metade dos 

especialistas avaliou os indicadores 11 – “Existence of functions (jobs) with responsibilities and 

duties in the IMS” e 16 – “Percentage of employees informed about the relevance of the IMS” 

com nível 4 de importância (Muito Importante). O centro da distribuição, em ambos os casos 

está no valor da mediana = 4. Através da análise do gráfico BoxPlot para esta ronda (Figura 23) 

é possível verificar que o percentil 25, 50 e 75 está representado apenas por um traço preto o 

que indica o mesmo valor atribuído em todos os percentis. Desta forma, todas as respostas que 

tenham sido dadas diferentes desse valor são consideradas como outliers. Na realidade é 

possível observar que existe uma forte acumulação de respostas (%) num único nível o que 

parece determinar que qualquer resposta que não coincida com esse nível tenha forte 

probabilidade de ser considerada um outlier. 

Para além do já referido, verifica-se que grande parte dos outliers detetados correspondem aos 

experts com ID 2 e 20. Através do Anexo VIII é possível visualizar que ambos não forneceram 

as suas respostas da forma que seria expectável. O expert 2 analisou, nesta segunda ronda, todos 

os indicadores como sendo nível 2 e o expert 20 alterou as suas respostas de forma significativa 

não respeitando a zona de consenso previamente definida. Estas e outras situações de resposta 

consideradas como “improváveis” serão analisadas posteriormente nesta dissertação 

(subcapítulo 4.6). 

É importante referir também que em cada questionário (1ª 2ª e 3ª rondas) foi incluída uma 

secção onde seria dada a possibilidade de cada expert partilhar a sua opinião crítica acerca dos 

indicadores apresentados e também propor novos indicadores que considerasse relevantes para 

o estudo. Uma vez que se optou por fazer o tratamento dos comentários recebidos (Anexos XI 

a XIII), após finalizada a terceira ronda (mantendo assim a estrutura inicial do questionário), 

este facto poderá ter tido alguma influência na resposta dada nas rondas seguintes. Ou seja, por 

outras palavras, se um determinado expert não concordou com algum dos indicadores ou até 

mesmo não o tenha compreendido, é possível que continue a manter a resposta original dada a 

esse indicador ainda que esta se situe fora da zona de consenso e longe da generalidade das 

respostas dadas. 
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Figura 23 - Diagrama de extremos e quartis (BoxPlot) correspondente à segunda ronda do 

questionário. 

 

4.5. RESULTADOS DA TERCEIRA RONDA  

Mais uma vez foi solicitado aos 29 especialistas que responderam à segunda ronda do Delphi 

(menos um que na segunda) para reavaliarem as suas respostas, tendo novamente em 

consideração os resultados da ronda anterior. A implementação da terceira ronda decorreu no 

período compreendido ente os dias 8 de Junho e 4 de Julho de 2017. Dos 29 especialistas, 28 

enviaram o questionário com as respostas completas e validadas. O resumo dos resultados a 

esta ronda encontra-se disponível no Anexo IX. 

Como resultado desta ronda, destaca-se: 

 

 - Número total de indicadores com Consenso (IQR ≤ 1): 4 

 - Número total de indicadores sem Consenso (IQR > 1): 0 
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Verifica-se, desta forma, que o consenso (relativamente à importância relativa de cada 

indicador) foi atingido na totalidade dos indicadores propostos desde a implementação da 

primeira ronda do questionário.  

Tal como na ronda anterior foi feita uma análise da percentagem de modificação de respostas 

anteriores. As opiniões quanto ao nível de importância alteraram, em média, por cada indicador, 

7,14%. Quanto à percentagem de alterações efetuadas por cada expert, no total dos 29 

indicadores, foi de 6,67% (da 2ª para a 3ª ronda). Verifica-se uma diminuição da percentagem 

de modificações em relação à ronda anterior. 

Na Figura 24, está representada a relação entre os níveis atribuídos a cada indicador, 

verificando-se claramente que as respostas obtidas vão de encontro ao solicitado aos 

especialistas. Ou seja, nos quatro indicadores apresentados, um dos 5 níveis possíveis para 

resposta é o mesmo escolhido pela grande maioria dos experts. De destacar os indicadores 9 e 

13 onde se obteve o nível 4 distanciado dos restantes níveis selecionados pelo painel de 

especialistas. 

 

 

Figura 24 - Relação entre o número de respostas em cada nível por cada indicador (3ª Ronda). 

 

O diagrama de extremos e quartis (Figura 25), obtido nesta ronda fornece as seguintes 

informações quanto ao consenso entre os especialistas: 

 

 - Embora com consenso (IQR = 1), o indicador número 28 surge com um intervalo de 

respostas situado entre o nível 2 e o nível 5, o que não seria de esperar uma vez que o intervalo 

estabelecido para o consenso na ronda anterior foi entre 2-3-4. No entanto, a resposta ao nível 
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5 foi dada apenas por três dos 28 especialistas e após a análise dos resultados disponíveis no 

Anexo X, foi possível verificar que os experts em questão alteraram a resposta anterior sendo 

que a mesma estava já situada na zona de consenso e desta forma passou a estar fora da zona 

de consenso (nível 5). 

 - Sendo que nesta ronda existiu consenso em todos os indicadores (IQR ≤ 1), destaca-

se, contudo, o IQR obtido para o indicador 9 uma vez que foi igual a zero. Ou seja, o indicador 

“Number of meetings, addressing IMS issues, with the participation of the Top Management” 

obteve um elevado consenso (consenso ideal) ainda que pela análise do BoxPlot representado 

na Figura 25 seja também aquele que reúne o maior número de outliers sendo todos esses 

considerados como severos (*). Dos 28 especialistas, 5 consideraram o indicador 9 como nível 

2 e 3 (2 respostas nível 2 e 3 respostas nível 3). 

 - Os restantes dois indicadores apresentaram um consenso com valores de IQR = 1 no 

caso do indicador número 1 e IQR = 0,75 para o indicador número 13. As respostas ficaram 

situadas entre os níveis de importância 3 e 5 e os níveis 4 e 5, respetivamente para os indicadores 

1 e 13. 

 - Os indicadores número 9 e 13 têm um valor de mediana igual a 4, o indicador 1 

mediana igual a 5 e por último o indicador 28 com mediana igual a 3 (traços pretos no interior 

das barras). 

Tal como aconteceu na ronda anterior (2ª ronda), também nesta se verifica a existência de 

outliers severos (*) num indicador onde a mesma resposta foi dada para os vários percentis 

(traço preto – Ind 9). Consequentemente, nesta situação, respostas que tenham sido diferentes 

desse valor são todas consideradas como outliers. Para além disto, pela análise do Anexo X, é 

possível afirmar que os restantes outliers correspondem a experts que, na sua grande maioria, 

mantiveram a resposta dada na 2ª ronda e que por isso tenham mantido a sua opinião 

independentemente se esta se encontra dentro ou fora da zona de consenso definida. 
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Figura 25 - Diagrama de extremos e quartis (BoxPlot) correspondente à terceira ronda do 

questionário. 

 

Uma vez que esta é a última ronda da aplicação do questionário e consequentemente a última 

ronda do método Delphi, apresentam-se na Tabela 16 os resultados finais para todos os 

indicadores com os valores correspondentes para: 

✓ Mediana (W) – Parâmetro estatístico que corresponde ao valor central que divide a 

distribuição de forma que pelo menos metade (50%) das observações sejam menores ou 

iguais a ela. 

✓ Média (m) – Parâmetro estatístico que corresponde à divisão da soma dos dados 

observados pelo número de dados. 

✓ Desvio padrão (s) – Parâmetro de dispersão estatística que corresponde à raiz quadrada 

da média dos quadrados dos desvios em relação à mediana. 

✓ IQR – Intervalo interquartil ou também conhecido como amplitude ou distância inter-

quartilíca. Parâmetro de dispersão que representa a diferença entre o terceiro e o 

primeiro quartil. 
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Tabela 16 – Resumo dos resultados após a terceira ronda do método Delphi. 

 Indicador W m s IQR 

 
     

1 Número de reclamações das partes interessadas 5 4,50 0,73 1 

2 
Número de fornecedores certificados por mais do que uma 

norma 
3 2,90 0,90 1 

3 % de auditorias realizadas de forma integrada 4 4,10 0,80 1 

4 Existência de política integrada 5 4,50 0,90 1 

5 
Número de referências, na política, a todas as partes 

interessadas 
4 3,80 0,80 1 

6 Existência de indicadores integrados 5 4,50 1,00 1 

7 Existência de objetivos integrados 5 4,60 0,70 1 

8 Existência de procedimentos integrados 5 4,40 0,90 1 

9 
Número de reuniões, abordando o SGI, em que a gestão de 

topo participa 
4 3,93 0,75 0 

10 
Número de propostas de melhoria do SGI feitas pelos 

colaboradores 
4 3,72 0,91 1 

11 
Existência de funções (postos de trabalho) com 

responsabilidades e deveres no SGI 
4 3,93 0,83 1 

12 % de cursos de formação em SGs 4 3,83 0,83 1 

13 
% de procedimentos do SGI melhorados devido a ações 

corretivas 
4 4,04 0,78 0,75 

14 
Número de reuniões conduzidas para fornecer aos 

colaboradores informações sobre o SGI 
4 3,43 0,96 1 

15 Número de metas estabelecidas de forna integrada 4 4,10 1,06 1 

16 % de trabalhadores informados sobre a importância do SGI 4 3,90 0,80 0,5 

17 
% de trabalhadores que realizaram cursos de formação sobre o 

SGI 
4 3,67 0,98 1 

18 % de requisitos integrados exigidos aos fornecedores 4 3,57 0,84 1 

19 
Número de fornecedores que são avaliados no âmbito da 

qualidade, ambiente e HST 
3 3,37 0,87 1 

20 Custos totais com a implementação do SGI 4 3,67 0,94 1 

21 Redução de custos totais com a implementação do SGI 4 4,14 1,04 1 

22 Número de horas de formação relativas à integração do SG 3 3,28 0,94 1 

23 
Tempo médio para concluir ações corretivas derivadas de 

auditorias externas e internas 
4 3,53 0,88 1 

24 
% de não-conformidades detetadas atribuídas, 

simultaneamente, aos vários SGs 
4 3,60 0,84 1 

25 Taxa de eficácia de ações preventivas 5 4,14 1,14 1 

26 Taxa de eficácia de ações corretivas 4 4,14 0,94 1 

27 Taxa de eficácia das ações de formação 4 3,66 1,03 1 

28 
Número de diretrizes, frameworks ou padrões adotados para 

integrar os subsistemas de gestão 
3 3,21 0,90 1 

29 
Número de conceitos integradores adotados durante o processo 

de integração 
4 3,63 1,02 1 
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4.6. COMPARAÇÃO DE RESULTADOS ENTRE RONDAS 

Ao longo deste estudo foram verificadas algumas situações consideradas “menos normais” no 

que respeita às respostas fornecidas por alguns elementos do painel Delphi. Considerou-se, por 

isso, importante realizar uma comparação de resultados entre as três rondas que compuseram 

este estudo (Anexo X). Alguns dos outliers encontrados, e já referenciados no capítulo 

imediatamente anterior, podem ser desta forma melhor entendidos, não pelo facto de se 

conseguir chegar à origem e causa dos mesmos, mas sim pelo facto de existirem respostas que 

não seriam de esperar e para as quais não existe, para já, fundamento. 

Através dos gráficos representados seguidamente (Figura 26 e 27) é possível verificar as 

variações nas respostas ocorridas por cada expert e por cada indicador.  

Na Figura 26 é relacionada a percentagem de experts que efetuou alteração do nível de 

importância da 1ª para a 2ª ronda por cada indicador (total de 17 indicadores) e na Figura 27, a 

mesma relação, mas desta vez da 2ª para a 3ª ronda (total de 4 indicadores). Assim, verifica-se 

que nos indicadores números 10 e 26 as alterações de nível feitas pelos experts atingem quase 

os 50%. Ou seja, para ambos os indicadores, 14 elementos do painel alteraram a sua resposta 

em relação à opinião dada na 1ª ronda. No geral, verifica-se uma grande tendência para a 

alteração do nível escolhido na ronda imediatamente anterior. 

 

 

Figura 26 – Percentagem de experts que alterou a resposta a cada indicador, da 1ª para a 2ª 

ronda. 
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Quanto às alterações na escolha do nível de importância, da 2ª para a 3ª ronda, verifica-se que 

a mudança de opinião em relação à resposta dada na 2ª ronda foi em menor escala do que na 

situação anterior. O indicador número 28 destaca-se, no entanto, por ter sofrido alteração de 

resposta por cerca de 45% do total de experts (cerca de 10% superior à verificada para o mesmo 

indicador na 2ª ronda). 

 

 

Figura 27 - Percentagem de experts que alterou a resposta a cada indicador, da 2ª para a 3ª 

ronda. 

 

Não menos importante é a análise das alterações efetuadas às respostas de nível, de cada expert 

na 2ª e na 3ª ronda (indicadores sem consenso). Ou seja, nos gráficos seguintes (Figuras 28 e 

29) apresenta-se a relação entre a percentagem de alterações feitas por cada expert 

individualmente. Verifica-se que no caso dos experts 3 e 12 as respostas dadas na 1ª ronda 

foram mantidas na 2ª ronda. 

Destacam-se, por alteração de opinião de forma significativa, os experts 1, 2, 9 e 20. Já no caso 

da passagem da 2ª para a 3ª ronda são em maior quantidade os experts que não alteraram a 

opinião da 2ª ronda: 2, 8, 10, 11, 16, 17, 23, 24 e 30. Daqueles que alteraram as repostas verifica-

se uma percentagem inferior à apresentada na 2ª ronda (cerca de 18% das respostas alteradas). 

De uma forma geral, e segundo o que seria expectável, as variações ocorridas na passagem da 

2ª para a 3ª ronda são menores. Os experts tiveram a oportunidade de reavaliar as suas respostas, 

analisando as opiniões do restante painel.  

O expert identificado pelo ID número 27 não consta da análise efetuada nos gráficos abaixo 

uma vez que só forneceu resposta ao questionário da 1ª ronda. O mesmo aconteceu com o expert 

número 21 que, durante a 3ª ronda, não enviou o seu feedback. 
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Figura 28 - Percentagem de respostas alteradas por cada expert, da 1ª para a 2ª ronda. 

 

 

Figura 29 - Percentagem de respostas alteradas por cada expert, da 2ª para a 3ª ronda. 

 

Foi ainda realizada uma análise detalhada das respostas expert a expert, dando ênfase às 

respostas fornecidas fora da zona de consenso e com variações bruscas de nível escolhido ronda 

após ronda. De seguida encontram-se apresentadas as principais conclusões da análise feita à 

comparação entre rondas (apenas dos indicadores sem consenso) e que podem ser verificadas 

através do tratamento de dados completo constante no Anexo X. 
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Expert 1 

Existem um total de 10 respostas dadas fora da zona de consenso (9 na 2ª ronda e 1 na 3ªronda). 

De uma forma geral o Expert alterou as respostas iniciais para níveis de importância inferiores 

e longe da zona de consenso. 

 

Expert 2 

17 respostas de um total de 21 (2ª e 3ª rondas) foram dadas fora da zona de consenso. Para além 

disso, o Expert diminuiu em todos os indicadores o grau de importância para o nível 2 sendo 

que no Ind.10 passa a resposta de um nível 4 para um nível 2 da 1ª para a 2ª ronda. 

 

Expert 3 

Todas as respostas iniciais foram mantidas. As mesmas encontram-se todas dentro da zona de 

consenso e talvez por esse facto o Expert não tenha alterado a opinião inicial uma vez que a sua 

já se encontrava em concordância com o painel de Experts. 

 

Expert 4 

O Expert manteve as respostas originais (da 1ª ronda) inalteráveis na sua grande maioria e 

verifica-se o cuidado de aproximar a resposta ao valor da mediana para cada Indicador. Não 

existiram respostas fora da zona de consenso. 

 

Expert 5 

Existem 4 respostas fora da zona de consenso na 2ª ronda. Contudo, na 3ª ronda o Expert 

colocou as todas as respostas dentro da zona de consenso. 

 

Expert 6 

O Expert manteve as respostas originais (da 1ª ronda) inalteráveis na sua grande maioria e 

verifica-se o cuidado de aproximar a resposta ao valor da mediana para cada Indicador. Não 

existiram respostas fora da zona de consenso. 

 

Expert 7 

De uma forma geral o Expert manteve ou subiu o nível da sua resposta. No entanto, no caso do 

Ind. 28 que, na primeira resposta já estaria dentro da zona de consenso, com a resposta alterada 

ficou fora da zona de consenso (uma resposta fora da zona de consenso após a 3ª ronda). 



Sistemas de Gestão Integrados –  

Proposta de indicadores para avaliação da eficiência 

71 

 

Expert 8 

De uma forma global, o Expert tentou aproximar a segunda resposta ao valor da mediana 

calculada para cada indicador assim como fornecer respostas dentro da zona de consenso com 

a exceção do Ind. 9 que obteve um valor bastante distante da mediana e fora da zona de 

consenso tanto na 2ª como na 3ª ronda. De notar apenas que no caso do Ind. 1 a resposta subiu 

3 níveis e nos Ind. 16 e 26, a resposta inicial era já o valor da mediana e o Expert alterou a 

resposta embora esta ainda se mantivesse dentro da zona de consenso. 

 

Expert 9 

Existem 2 respostas fora da zona de consenso. Uma delas (Ind. 22) foi concordante com a 

primeira resposta fornecida, mas no caso do Ind. 1 a resposta dada na 2ª ronda para além de 

estar fora da zona de consenso ainda desceu 2 níveis. 

 

Expert 10 

O Expert manteve as respostas originais na sua grande maioria e verifica-se o cuidado de 

aproximar a resposta ao valor da mediana para cada Indicador. Não existiram respostas fora da 

zona de consenso. 

 

Expert 11 

O Expert manteve as respostas originais na sua grande maioria e verifica-se o cuidado de 

aproximar a resposta ao valor da mediana para cada Indicador. Não existiram respostas fora da 

zona de consenso. 

 

Expert 12 

Existem no total 8 respostas fora da zona de consenso. De uma forma geral o Expert foi fiel à 

sua própria opinião e manteve sempre as respostas originais ronda após ronda. De notar apenas 

o caso do Ind. 9 que passou de nível 3 para nível 4 na 3ª ronda aproximando assim o seu valor 

à mediana de respostas. 

 

Expert 13 

Apenas as respostas aos Ind. 22 e 28 se encontram fora da zona de consenso. Em ambos os 

indicadores tinha sido dado, na 1ª ronda, um nível que se encontrava dentro da zona de 

consenso, no entanto na 2ª ronda o Expert alterou a resposta para dois níveis acima ficando fora 
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da zona de consenso. De notar ainda que no Ind. 3 a resposta desceu dois níveis embora que 

ainda se mantenha dentro da zona de consenso. 

 

Expert 14 

O Expert manteve as respostas iniciais em quase todos os indicadores e naqueles em que foram 

alteradas tentou a aproximação à mediana das respostas. 

 

Expert 15 

De uma forma geral verifica-se que o Expert tentou aproximar a resposta para perto da zona de 

consenso e da mediana. Todas as respostas diferentes do original foram colocadas um nível 

acima, com a exceção do Ind. 3. 

 

Expert 16 

Verifica-se, nas respostas da 2ª ronda, que o Expert teve o cuidado de se aproximar do valor da 

mediana das respostas. 

 

Expert 17 

Existem respostas muito diferentes entre rondas. De notar os casos dos Ind. 1 e 12 (passam de 

nível 1 para nível 5) e dos Ind. 5 e 9 (passam de nível 2 para nível 5), por exemplo. No entanto, 

todas as respostas estão dentro da zona de consenso. O Expert parece dar a sensação de ter 

reavaliado todas as respostas e tentar, a partir da 2ª ronda, ser coerente com os restantes 

elementos do grupo. 

 

Expert 18 

O Expert manteve as respostas iniciais com a exceção dos indicadores 2 e 15. Os indicadores 

números 2 e 28 estão fora da zona de consenso. 

 

Expert 19 

Todas as respostas iniciais foram mantidas. As mesmas encontram-se todas na zona de 

consenso durante a resposta à 2ª ronda e talvez por esse facto o Expert não tenha alterado a 

opinião inicial uma vez que a já se encontrava em concordância com os restantes elementos do 

painel. Na 3ª Ronda o Expert alterou a sua resposta de 4 para 5, ficando esta última fora da zona 

de consenso e ainda mais afastada do valor da mediana.  
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Expert 20 

As respostas à 2ª Ronda encontram-se, quase todas, fora da zona de consenso. Existem diversos 

casos em que o Expert considera o grau de importância dos indicadores no nível mínimo (1). 

Há uma enorme diferença na maioria das respostas dadas como por exemplo passar de um nível 

5 para um nível 1. 

 

Expert 21 

De uma forma global, o Expert tentou aproximar a segunda resposta ao valor da mediana de 

cada indicador assim como fornecer respostas dentro da zona de consenso com a exceção do 

Ind. 1. O expert não forneceu resposta à última ronda do questionário. 

 

Expert 22 

Todas as respostas estão dentro da zona de consenso. Nos Indicadores 2, 9,10 e 15 a primeira 

resposta estava de acordo com o valor da mediana, contudo na 2ª Ronda o Expert optou por 

alterar a resposta. 

 

Expert 23 

O Expert manteve as respostas iniciais em quase todos os indicadores e naqueles que foram 

alterados tentou aproximar à mediana das respostas. 

 

Expert 24 

Todas as respostas iniciais foram mantidas. As mesmas encontram-se todas na zona de 

consenso e talvez por esse facto o Expert não tenha alterado a opinião inicial uma vez que esta 

já se encontrava em concordância com o painel. 

 

Expert 25 

O Expert manteve as respostas iniciais em quase todos os indicadores e naqueles que foram 

alterados tentou aproximar à mediana das respostas. 

 

Expert 26 

Todas as respostas “caem” dentro da zona de consenso. Da 1ª para a 2ª ronda as respostas foram 

mantidas inalteráveis, mas da 2ª para a 3ª ronda o Expert alterou o valor de resposta no indicador 

13, aproximando, dessa forma, a resposta ao valor da mediana. 
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Expert 27 

O expert apenas deu resposta à 1ª ronda do questionário 

 

Expert 28 

Todas as respostas estão dentro da zona de consenso. As respostas que o Expert decidiu alterar 

estão próximas do valor da mediana das respostas. 

 

Expert 29 

O Expert manteve as respostas originais na sua grande maioria e verifica-se o cuidado de 

aproximar a resposta ao valor da mediana para cada indicador. Existiu apenas uma resposta fora 

da zona de consenso, mas corrigida logo na ronda seguinte (3ª ronda). 

 

Expert 30 

O expert manteve as respostas originais na sua grande maioria e verifica-se o cuidado de 

aproximar a resposta ao valor da mediana para cada Indicador. Não existiram respostas fora da 

zona de consenso. 

 

Após esta análise, e de uma forma geral, verifica-se a existência de elementos que se destacaram 

por responder de acordo com o que o método Delphi pressupõe. Ou seja, era expectável que 

existisse um consenso, mas para além disso que os especialistas selecionados para o painel deste 

estudo avaliassem as suas respostas ronda após ronda segundo a opinião dos restantes 

elementos. Segundo esta condição destacam-se os elementos correspondentes aos experts com 

os números 3, 4, 6, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 perfazendo um total de 12. Ou seja, 40% 

dos experts que aceitaram participar no estudo forneceram respostas coerentes entre rondas e 

entre o painel. Por outro lado, destacam-se por respostas consideradas “anormais”, os Experts 

com os números 1, 2, 13, 17 e 20.  

Anteriormente, nos subcapítulos 4.3 a 4.5, foram feitas referências aos outliers identificados 

nos gráficos BoxPlot elaborados e agora é possível comparar se os mesmos correspondem ou 

não às respostas obtidas fora do normal e com incoerências ronda após ronda. Assim, verifica-

se que todos os experts acima mencionados como tento fornecido respostas “menos 

expectáveis” estão também considerados como outliers nas três rondas de resposta ao 

questionário. 
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Para além disso, pela análise do Anexo X, verifica-se que o número de respostas dadas fora do 

consenso, da 1ª para a 2ª ronda, é mais elevado para os experts 1, 2, 12 e 20. Da 2ª para a 3ª 

ronda, os experts que forneceram respostas situadas fora da zona de consenso de forma mais 

constante são os identificados pelos números 2 e 12. Pode-se concluir que tanto o expert 2 como 

o expert 12 se destacam por fornecer respostas fora da zona de consenso e consequentemente 

diferentes das opiniões do restante grupo que compõe o painel. 

Anteriormente, verificou-se que os experts números 2 e 20 efetuaram alteração de resposta de 

forma significativa da 2ª para a 3ª ronda. Agora, estes mesmos experts aparecem destacados 

como fazendo parte daqueles que forneceram respostas fora da zona de consenso e para além 

disso aparecem constantemente como outliers. 

 

4.7. RESULTADOS COMUNS ÀS RONDAS DELPHI   

Como complemento à análise dos dados do estudo Delphi, foram reunidos alguns dados comuns 

aos resultados das três rondas. 

Verifica-se, através da análise da Tabela 17, que dos indicadores com consenso, o nível 4 de 

importância foi selecionado mais vezes durante a 2ª ronda sendo que este nível foi sempre 

considerado em maior número do que os restantes. 

 

Tabela 17 – Relação entre o número de indicadores (com consenso) e o nível de importância 

estabelecido em cada ronda. 

   Nível 

   1 2 3 4 5 

        
Ronda 1 (nº de indicadores) 0 0 1 7 4 

 
  

     
Ronda 2 (nº de indicadores) 0 0 2 10 1 

 
  

     
Ronda 3 (nº de indicadores) 0 0 1 2 1 

 
  

     

        

 Totais  0 0 4 19 6 
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A evolução do número de indicadores em que foi atingido o consenso (percentagem) ronda 

após ronda é apresentada no gráfico da Figura 30. Foi possível, após a implementação da 3ª e 

última ronda do Delphi, atingir um consenso de 100% (em todos os indicadores foi atingido o 

consenso) na opinião do painel ainda que, de um total de 30 experts, dois (Expert 21 e 27) 

tenham sido excluídos pois não responderam atempadamente até ao final da 3ª ronda. 

 

 

Figura 30 - Evolução do número de indicadores em que foi atingido o consenso 

(percentagem) entre rondas. 

 

Em relação, aos valores obtidos para as médias dos indicadores em cada uma das três rondas, 

verifica-se uma tendência para resultados de média igual a 4 e nesta situação a ronda onde este 

valor se revela consideravelmente mais abundante foi a 2ª ronda com uma diferença mínima 

para a 1ª ronda (Figura 31). 

 

 

Figura 31 – Relação do valor para a média das respostas, por cada ronda. 
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CAPÍTULO 5 

PROPOSTA  

DE INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este é o capítulo em que é materializado o objetivo principal deste trabalho. A proposta de 

indicadores é aqui definida e hierarquizada por ordem crescente de importância. A cada 

indicador apresentado aos especialistas, é atribuído um patamar de prioridade.  
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5. PROPOSTA DE INDICADORES 

5.1. LINHAS DE ORIENTAÇÃO 

Depois de analisados e tratados todos os resultados obtidos durante as três rondas do método 

Delphi que compõem este estudo, chega a altura de estabelecer a ordem de prioridade dos 

indicadores propostos. É expectável que no final deste estudo se estabeleça uma lista de 

indicadores, por ordem crescente de importância. Ou seja, pretende-se que, no futuro, os 

indicadores propostos sejam aplicados à medição da eficiência dos SGIs, num processo por 

etapas e níveis de eficiência. 

Segundo os resultados obtidos sugerem-se algumas linhas de orientação que definem a base da 

decisão da alocação de cada um dos indicadores. 

Como primeira consideração, tem-se o facto de que para descrever um conjunto de dados que 

inclui outliers é vantajoso usar uma medida que não seja afetada pelos valores extremos. Essa 

medida é a mediana e a sua vantagem, relativamente à média, reside no facto de ser calculada 

com base na posição central na sucessão ordenada das observações. Assim foi definido que o 

valor da mediana dos resultados fornece o valor correspondente ao nível de importância de cada 

indicador. A título de exemplo, temos o indicador “Existence of an integrated policy”, que para 

além de ter gerado consenso logo após a implementação da primeira ronda do Delphi, obteve 

um valor de mediana igual a 5 e por isso será considerado como um indicador com grau de 

importância máximo (EI) de entre as opções Importante (I), Muito Importante (MI) e 

Extremamente Importante (EI). 

Conforme o descrito anteriormente, foi definido que as ordens de decisão para o 

estabelecimento das prioridades (por ordem crescente) dos indicadores são: 

 

1. Nível de Importância (Segundo o valor da mediana); 

2. Ronda na qual foi atingido o consenso e/ou valor de IQR – quanto menor o valor de 

IQR melhor a definição do nível de consenso (IQR = 0 consenso ideal); 

3. Histórico da evolução do valor da mediana dos indicadores (sem consenso); 

4. Análise da evolução (ronda após ronda) das opiniões dos experts. 

 

Resumidamente, na Tabela 18 são apresentados os números correspondentes a cada um dos 

indicadores organizados por nível de importância, ronda de consenso e valor de IQR. 
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Tabela 18 – Relação entre nível de importância, ronda de consenso e valor de IQR para os 

vários indicadores propostos. 

  Indicadores 

  1ª Ronda 2ª Ronda 3ª Ronda 

Nível 5 (EI) IQR = 1 4, 6, 7, 8 25 1 

Nível 4 (MI) 

IQR = 1 14, 17, 18, 20, 23, 

24, 29 

3, 5, 10, 11, 12, 15, 21, 

26, 27 
 

IQR =0,75   13 

IQR = 0,5  16  

IRQ = 0   9 

Nível 3 (I) IQR = 1 19 22, 2 28 

 

 

Segundo a relação estabelecida é possível definir a posição mais adequada para cada um os 29 

indicadores propostos. Dessa forma, e respeitando as linhas de orientação anteriormente 

definidas foi estabelecido que existiriam, no total, 11 patamares de prioridade para a 

distribuição dos indicadores, sendo que na maioria das vezes, em cada patamar, a lista de 

indicadores é superior a um. Ou seja, existem posições onde os indicadores têm exatamente o 

mesmo nível de importância associado.  

Para cada posição encontra-se associada a respetiva explicação da razão pela qual cada um dos 

indicadores (numerados de 1 a 29) foi colocado em determinado patamar (1 a 11). Listam-se 

abaixo, os diferentes patamares estabelecidos. 

 

• Patamar 1 

1º, 2º, 3º e 4º lugares: Indicadores 4, 6, 7 e 8  

São Indicadores de nível 5 (EI) com consenso na 1ª ronda. Todos eles obtiveram um valor de 

IQR = 1 e por isso encontram-se todos no mesmo patamar de importância. 

 

• Patamar 2 

5º Lugar: Indicador 25 

Indicador de nível 5 (EI) mas com consenso estabelecido apenas na 2ª ronda de respostas. 
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• Patamar 3 

6º Lugar: Indicador 1 

Indicador de nível 5 (EI) mas com consenso estabelecido apenas na 3ª ronda.  

 

• Patamar 4 

7º Lugar: Indicador 9 

Indicador de nível 4 (MI). Embora com consenso apenas na 3ª ronda, mas com valor de IQR = 

0, o valor da mediana deste indicador manteve-se inalterável em todas as rondas do questionário 

(facto favorável). 

 

• Patamar 5 

8º Lugar: Indicador 16 

Indicador de nível 4 (MI). Embora com consenso apenas na 2ª ronda, mas com valor de IQR = 

0,5, o valor da mediana deste indicador manteve-se inalterável em todas as rondas do 

questionário (facto favorável). 

 

• Patamar 6 

9º Lugar: Indicador 13 

Indicador de nível 4 (MI). Embora com consenso apenas na 3ª ronda, mas com valor de IQR = 

0,75, o valor da mediana deste indicador manteve-se inalterável em todas as rondas do 

questionário (facto favorável). 

 

• Patamar 7 

10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º Lugares: Indicadores 14, 17, 18, 20, 23, 24 e 29 

Indicadores de nível 4 (MI) com consenso na 1ª Ronda. Todos têm um valor de IQR = 1 e por 

isso encontram-se todos distribuídos pelo mesmo patamar de importância. 

  



Sistemas de Gestão Integrados –  

Proposta de indicadores para avaliação da eficiência 

81 

 

• Patamar 8 

17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º e 25º Lugares: Indicadores 3, 5, 10, 11, 12, 15, 21, 26 e 

27. 

Indicadores de nível 4 (MI) mas com consenso na 2ª Ronda. Todos têm um valor de IQR = 1 e 

por isso encontram-se todos distribuídos pelo mesmo patamar de importância. 

 

• Patamar 9 

26º Lugar: Indicador 19 

Indicador de nível 3 (I) com consenso na 1ª ronda de respostas.  

 

• Patamar 10 

27º e 28º Lugares: Indicadores 2 e 22 

Indicadores de nível 3 (I) com consenso na 2ª ronda de respostas. Ambos têm um valor de IQR 

= 1 e por isso encontram-se todos no mesmo patamar de importância. 

 

• Patamar 11 

29º Lugar: Indicador 28 

Indicador de nível 3 (I) com consenso apenas na 3ª ronda de respostas. 

 

5.2. HIERARQUIZAÇÃO DOS INDICADORES 

Segundo as considerações apresentadas no subcapítulo 5.1 é possível resumir a forma como são 

apresentados os 29 indicadores selecionados escolhidos para este estudo. Após ter sido efetuada 

a análise detalhada de cada um deles e das suas características durante as três rondas que 

compuseram o método Delphi, é possível resumir as posições estabelecidas para cada indicador. 

Dessa forma, na tabela abaixo (Tabela 19) encontram-se reunidos os 29 indicadores por ordem 

de prioridade crescente (do mais importante para o menos importante). Segundo a ordem 

definida é possível verificar qual/quais são considerados mais ou menos relevantes para a 

aplicação na avaliação da eficiência de um SGI. 
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Tabela 19 – Hierarquização dos indicadores por patamares de importância. 

Patamar 
Indicador 

Número Descrição 

1 

4 Existência de política integrada 

6 Existência de indicadores integrados 

7 Existência de objetivos integrados 

8 Existência de procedimentos integrados 

2 25 Taxa de eficácia de ações preventivas 

3 1 Número de reclamações das partes interessadas 

4 9 Número de reuniões, abordando os SGI, em que a gestão de topo participa 

5 16 % de trabalhadores informados sobre a importância do SGI 

6 13 % de procedimentos do SGI melhorados devido a ações corretivas 

7 

14 Número de reuniões conduzidas para fornecer aos colaboradores informações 

sobre o SGI 

17 % de trabalhadores que realizaram cursos de formação sobre o SGI 

18 % de requisitos integrados exigidos aos fornecedores 

20 Custos totais com a implementação do SGI 

23 Tempo médio para concluir ações corretivas derivadas de auditorias externas 

e internas 

24 % de não-conformidades detetadas atribuídas, simultaneamente, aos vários 

SGs 

29 Número de conceitos integradores adotados durante o processo de integração 

8 

3 % de auditorias realizadas de forma integrada 

5 Número de referências, na política, a todas as partes interessadas 

10 Número de propostas de melhoria do SGI feitas pelos colaboradores 

11 Existência de funções (postos de trabalho) com responsabilidades e deveres 

no SGI 

12 % de cursos de formação em SGIs 

15 Número de metas estabelecidas de forna integrada 

21 Redução de custos totais com a implementação do SGI 

26 Taxa de eficácia de ações corretivas 

27 Taxa de eficácia das ações de formação 
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Tabela 19 (Continuação) - Hierarquização dos indicadores, por patamares de importância. 

9 
19 Número de fornecedores que são avaliados no âmbito da qualidade, 

ambiente e HST 

10 
2 Número de fornecedores certificados por mais do que uma norma 

22 Número de horas de formação relativas sobre o tópico “Integração de SG” 

11 28 Número de diretrizes, frameworks ou padrões adotados para integrar os 

subsistemas de gestão 

 

 

Segundo os resultados apresentados na Tabela 19, é possível verificar que os especialistas do 

painel selecionaram um conjunto de indicadores com nível 5 de importância (EI) que recaem 

nas categorias definidas como “Estrutura Organizacional Normalizada” e “Monitorização”, no 

capitulo 3 deste trabalho. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este último capítulo apresenta as principais conclusões do estudo. Para além disso são descritas 

as limitações encontradas durante o processo de investigação, bem como apresentadas 

propostas para desenvolvimento de trabalhos futuros.  
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6. CONCLUSÕES 

Neste capítulo será feita uma análise sumária do trabalho de investigação desenvolvido. Por 

forma a tornar o capítulo o mais completo possível e que sejam contempladas as considerações 

mais importantes, este foi dividido em três secções distintas: Retrospetiva do trabalho realizado, 

principais conclusões e por último as limitações e perspetivas de trabalhos futuros. 

 

6.1. RETROSPETIVA DO TRABALHO REALIZADO 

Os referenciais de sistemas de gestão ISO 9001, ISO 14001 E OHSAS 18001 possuem 

semelhanças estruturais capazes de os tornar mais facilmente integráveis. É prática, cada vez 

mais comum pelas organizações, a adoção de SGIs segundo estes referenciais normativos.  

A implementação de SGIs tem-se tornado uma prioridade aceite por uma grande parte das 

organizações a fim de criar vantagens competitivas e alcançar o desenvolvimento sustentável. 

Estes sistemas de gestão têm sido reconhecidos como um símbolo de sucesso e, atualmente, 

são um pré-requisito para a sobrevivência das organizações. Embora com limitações associadas 

ao processo de integração, as vantagens continuam a ser muitas uma vez que operar com 

múltiplos sistemas de gestão e garantir o seu alinhamento com as estratégias organizacionais, 

não é tarefa fácil. Nesse sentido, tem-se verificado uma tendência para que as empresas 

implementem um SGI, superando assim problemas associados aos sistemas de gestão 

individuais.  

Assim, iniciou-se este estudo com uma revisão da literatura usando palavras-chave tais como 

“Sistemas de Gestão Integrados”, “Eficiência” e “Indicadores-chave de Desempenho”. Através 

desta pesquisa foi possível constatar a existência de diversos estudos publicados na área dos 

SGIs que demonstram, na sua grande maioria, as vantagens associadas a este processo e os 

resultados obtidos após a implementação.  

O objetivo principal do desenvolvimento deste estudo foi contribuir para o desenvolvimento de 

um modelo que, de alguma forma, avalie eficiência de um SGI através da seleção de uma lista 

de indicadores chave. Tanto a escolha dos indicadores como a seriação dos mesmos segundo a 

sua importância para a avaliação da eficiência foram tarefas que se revelaram ser um desafio.  

Tendo estes factos em consideração, o método Delphi surge como uma alternativa credível para 

definir a hierarquização dos indicadores. Desta forma, definiu-se como painel Delphi, um 

conjunto de especialistas da área a desenvolver a sua atividade profissional em diferentes zonas 
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geográficas e com experiência profissional mínima de 5 anos em sistemas de gestão segundo 

os referenciais normativos de QAS.  

Foi desenvolvido um questionário composto por um total de 29 indicadores com opção de 

resposta numa escala de Likert de 5-pontos: entre os níveis 1: Sem Importância e 5: 

Extremamente Importante. Solicitou-se, aos elementos do painel, a resposta ao questionário 

onde indicassem a sua opinião acerca do grau de importância que atribuiriam a cada um dos 

indicadores. O método contou com a aplicação de três rondas onde em cada uma delas foram 

apresentados os indicadores para os quais o consenso ainda não tinha sido atingido. Apesar de 

alguns contratempos associados à investigação, os resultados finais obtidos foram satisfatórios 

embora com um número reduzido de respostas consideradas “pouco expectáveis”.  

 

6.2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES  

Conscientes das limitações da aplicação do método Delphi, mas também das muitas vantagens 

associadas, o trabalho desenvolvido acabou por se revelar satisfatório. Da revisão bibliográfica 

efetuada foi possível concluir que o tópico relativo à avaliação da eficiência associada à 

implementação de sistemas de gestão integrados é ainda um tema com pouco desenvolvimento 

e manifestamente pouco abordado pelos investigadores da área.  

Tendo em consideração a seleção dos indicadores a serem apresentados aos especialistas, o 

objetivo principal era o de identificar quais os indicadores considerados como mais ou menos 

importantes na avaliação da eficiência de um SGI.  

Relativamente ao objetivo principal deste estudo, o mesmo foi concretizado, tendo sido possível 

criar uma lista de indicadores hierarquizados por ordem de importância. Embora alguns dos 

resultados tenham sido acompanhados por algumas respostas consideradas fora do expectável, 

no geral os resultados obtidos foram satisfatórios tendo-se atingido um consenso crescente 

ronda após ronda, atingindo os 100% após a aplicação da última. 

O feedback de respostas contou com uma taxa de resposta de 87,5%. Ou seja, no final da terceira 

ronda, 28 dos 32 experts selecionados responderam a todas as rondas do questionário. 

Da listagem dos 29 indicadores apresentados destacam-se seis destes considerados como 

“Extremamente Importante”, 19 como “Muito Importante” e por último quatro como 

“Importante”. É possível concluir que nenhum dos 29 indicadores propostos foi considerado 

nível 1 (Sem Importância) e nível 2 (Pouco Importante) não existindo, desta forma, lugar a 
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exclusões. Ou seja, entre os especialistas existiu um consenso no qual todos consideraram os 

indicadores apresentados como importantes para a avaliação da eficiência de um SGI. 

Segundo os especialistas são de destacar os indicadores que ocupam o primeiro e último lugar 

de importância: 

- Existência de política integrada; 

- Existência de indicadores integrados; 

- Existência de objetivos integrados; 

- Existência de procedimentos integrados. 

Estes são considerados como “Extremamente Importantes” e ocupam o mesmo patamar de 

importância, ou seja, de entre estes quatro nenhum é mais importante que outro. Por outro lado, 

o indicador considerado como “Importante”, situado no fim da lista e por isso ocupando o 

último lugar de importância, foi o indicador: 

- Número de diretrizes, frameworks ou padrões adotados para integrar os subsistemas 

de gestão 

 

Para além do referido verifica-se que, após finalizadas as três rondas, 3 dos 29 indicadores 

propostos obtiveram um valor de IQR < 1 aos quais foi atribuído um nível de importância 4 

(MI). São os indicadores: 

- Número de reuniões, abordando os SGI, em que a gestão de topo participa 

- % de procedimentos do SGI melhorados devido a ações corretivas 

- % de trabalhadores informados sobre a importância do SGI 

 

6.3. LIMITAÇÕES E PERSPETIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho de investigação centrou-se na análise do nível de importância associado a uma 

lista de indicadores selecionada. Esta análise foi determinada a partir da aplicação do método 

Delphi, cuja base de desenvolvimento é um conjunto de especialistas da área. A seleção do 

painel não foi tarefa difícil, uma vez que a área dos SG é atualmente o foco da maioria das 

organizações e consequentemente possui um vasto leque de investigadores que se preocupam 

com as questões associadas aos SGQAS. As características, previamente definidas para a 

seleção dos elementos que constituem o painel, foram facilmente encontradas em cada expert. 
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No entanto, o elevado tempo de resposta dos especialistas, ao longo das diversas fases do 

método Delphi atrasou o processo levando à desistência de alguns deles. Embora tenham sido 

perdidos alguns elementos (4 em 32) a precisão dos resultados não terá sido afetada uma vez 

que a taxa de resposta continua com nível elevado. Ainda em relação ao feedback das respostas, 

alguns dos indicadores propostos deveriam ser revistos e alguns até mesmo alterados segundo 

a opinião dos experts. Todos os questionários enviados foram acompanhados de um espaço 

para a inclusão de comentários e proposta de novos indicadores. As opiniões fornecidas tornam-

se importantes de serem revistas e analisadas. 

Também considerada como limitação do método aplicado, estão as situações que foram 

detetadas como “pouco expectáveis”. Aparentemente não existe justificação para respostas 

dadas com valores muito díspares de rondas anteriores e para o mesmo indicador (por vezes 

com alteração de 3 níveis). Em alguns casos (consultar Anexos), surge mesmo a ideia de que 

as respostas foram dadas de forma pouco consistente com o propósito do método. 

Em termos de sugestões para trabalhos futuros destacam-se: 

- Aplicação dos indicadores definidos e hierarquizados ao modelo de maturidade 

sugerido por Domingues (2013). Definir, estruturalmente, a localização dos indicadores 

neste modelo. 

- Análise aprofundada dos outliers obtidos. Sugere-se por exemplo, um novo contacto 

(novo formulário) com os experts que forneceram estas respostas explicando o 

panorama geral dos resultados e pedindo uma possível justificação para as respostas 

dadas. 

- Foi possível definir um total de 11 patamares para os indicadores selecionados. Como 

em alguns dos patamares o conjunto de indicadores é em grande escala, talvez fosse 

importante repensar uma forma de, entre estes, criar uma distribuição mais uniforme ou 

por outro lado redistribui-los por patamares já existentes. 
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ANEXO I 

 

TRANCRIÇÃO DO E-MAIL DE APRESENTAÇÃO E CONVITE PARA A 

PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 

 

 

“Dear Professor, 

  

My name is Pedro Domingues and I am currently working in the Department of Production 

and Systems Engineering at UMinho University 

(https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Domingues).  

  

I am contacting you in the scope of a Master project that is being developed by Catarina Santos 

(Cc). 

  

We are currently developing a project aiming at the assessment of the efficiency of integrated 

management systems (IMSs). We selected a number of experts (academic and consultants) to 

comprise the panel. We would like to kindly invite you to participate in this Delphi panel to 

evaluate (online questionnaire), according a 5 point importance scale, some indicators suitable 

for the assessment of IMSs throughout 3 rounds. We anticipate the month of April to carry on 

the Delphi method. 

  

We are looking forward for a positive answer. 

  

Kind regards, 

Pedro Domingues” 

  

https://www.researchgate.net/profile/Pedro_Domingues


 

 

 

  



 

 

 

ANEXO II 

 

TRANCRIÇÃO DO E-MAIL DE AGRADECIMENTO E PEDIDO DE RESPOSTA À 

PRIMEIRA RONDA DO QUESTIONÁRIO ONLINE 

 

 

“Dear Expert, 

  

Thank you for agreeing to participate in this study. Your insights will be valuable to us. 

At this stage (Delphi method- Round 1), we ask you to complete the questionnaire available in 

the following link (Please click or copy and paste it in your browser). We estimate 5 minutes to 

complete the questionnaire. 

  

http://apolo.dps.uminho.pt/questionario/index.php?sid=32525&lang=en 

  

Although the questionnaire requires the identification of each expert, the answers will be kept 

anonymous and the research team commits not to disclose them but to use them only for the 

research purposes. 

  

We encourage you to provide feedback (last two questions) so that we can provide more 

information to the panel in the next rounds. 

  

We greatly appreciate if you submit the complete form till the 14 April. 

  

Kind regards, 

Pedro Domingues 

Catarina Saraiva” 

 

 

  

http://apolo.dps.uminho.pt/questionario/index.php?sid=32525&lang=en


 

 

 

  



 

 

 

ANEXO III 

 

DELPHI PROCEDURE 

 

Step 1- Identification of the problem/Aim of the research (Research Team) 

Assess multiple indicators according to a 5 points Likert importance scale in order to develop 

an efficiency model to evaluate integrated management systems (IMSs). 

 

 

Step 2- Development of the questionnaire (Research Team) 

 

 

Step 3- Selection of the potential experts to encompass the Delphi Panel. (Research Team) 

 

 

Step 4- Definition of the Delphi panel. (Research Team) 

A total of 30 experts and relevant opinion makers (academics, consultants, industry 

specialists, national and international leaders on Management Systems topic), agreed to 

encompass the Delphi panel. According to the country where the experts develop its 

activities: 

- Australia: 1      - Brazil: 5 - Denmark: 1      - Finland: 1         - Greece: 2         - Italy: 2 

- Netherlands: 1 - Poland: 1          - Portugal: 4       - Romania: 1      - Saudi Arabia: 1 

- Spain: 7 - Sweden: 1        - Trinidad and Tobago: 1 - UK: 1 

 

 

Step 5- Pre-testing the questionnaire. (Research Team) 

 

 

 Step 6- 1st round of the questionnaire among the panel. 

- Evaluate, according to a 5 point Likert scale, the importance of the proposed 

indicators. (Delphi Panel) 

 

 

Step 7- Analysis of the results from the 1st round. (Research Team) 

- Statistical identification of the consensus zone. (Research Team) 

- Development of a file to be sent to each expert where She/He is informed of the 

previous answers and the consensus zone. (Research Team) 

Step 8- 2nd round of the questionnaire among the panel. 



 

 

 

- Members of the panel will be informed of the consensus zone for each indicator. 

- Evaluate, according to a 5-point Likert scale, the importance of the proposed 

indicators. (Delphi Panel) 

- Each member of the panel may keep the previous evaluation or change the previous 

assessment. 

 

 

Step 9- Analysis of the results from the 2nd round. (Research Team) 

- Statistical identification of the consensus zone. (Research Team) 

- Development of a file to be sent to each expert where She/He is informed of the 

previous answers and the consensus zone. (Research Team) 

 

 

Step 10- 3rd round of the questionnaire among the panel. 

- The members of the panel will be informed of the consensus zone for each indicator 

by the Research Team. 

- Evaluate, according to a 5-point Likert scale, the importance of the proposed 

indicators. (Delphi Panel) 

- Each member of the panel may keep the previous evaluation or change the previous 

assessment. (Delphi Panel) 

 

 

Step 11- Final Results (Research Team) 
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ANEXO VI 

 





 

 
 



 

 

 
 



 

 

  





 

 

ANEXO VII 

Resultados da 1ª Ronda 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO VIII 

Resultados da 2ª Ronda 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO XI 

Resultados da 3ª Ronda 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO X 
 

Comparação de resultados entre Rondas (indicadores sem consenso) 

 

 
 





 

 

Comparação de resultados entre Rondas (Continuação) 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Comparação de resultados entre Rondas (Continuação) 

 

 

 

 



 

 

Comparação de resultados entre Rondas (Continuação) 

 

 

 

 



 

 

 

Comparação de resultados entre Rondas (Continuação) 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

Comparação de resultados entre Rondas (Continuação) 

 

 
 

 



 

 

ANEXO XI 

 

SÍNTESE DOS COMENTÁRIOS E SUGESTÕES DE INDICADORES DADOS PELO 

PAINEL DE ESPECIALISTAS 

 (1ª RONDA) 

 

 

Expert 1 

“Very generic, but as a strength” 

“Lost customers, lost objectives, integratedness to IT systems (or relevant systems support), 

role of auditors” 

 

Expert 9 

“I was wondering if there is a need to mention and discuss cross-cutting indicators” 

“The above list of indicators appears to be comprehensive” 

 

Expert 10 

“Total costs with the IMS: Not clear meaning, not sure about the objective/expected outcome 

total costs of IMS implementation compared to…? Efficacy rate of training courses: not clear 

meaning of the term, how will the efficacy (or effectiveness?) of the training courses be 

evaluated?” 

“Employee satisfaction rate increase/decrease assigned to IMS implementation” 

 

 

Expert 11 

“I believe that counting numbers and percentages of occurrences, and even mean time to close-

out of nonconformance notes are as important (1) to evaluate whether the most suitable 

corrective actions are chosen to address nonconformities and (2) to measure how effective 

corrective actions are after implementation is complete.” 

“(1) Frequency of use of measurement and monitoring tools such as inspection checklists. (2) 

The ratio of leading indicators as compared to lagging indicators tracked in order to evaluate 

the IMS. (3) Percent of occasions when the company used detailed actions plans to structure 

and manage continual improvement of the system.” 

 



 

 

 

Expert 12 

“Mentality about IMS as well as from managers as from employees is a very strong indicator 

if the system really is accepted in the organization” 

 

 

Expert 14 

“Very interesting” 

“Experience of the management system” 

 

Expert 15 

“Some of the indicators are goods for a big organizations, but not for a small one (e.g. 

trainings). I´m not sure who will use this indicators. If it is for a company with IMS, than 

indicator such as: “Existence of an integrated policy” is not very important, but if it is to asses 

organizations it is important.” 

 

Expert 16 

“I believe the indicators have been very well selected by you” 

 

 

Expert 17 

“Please note that I would have given different answers if the question (in statement 7) was 

about the effectiveness of the IMS! However, your question was about the efficiency of the 

system and I tried to answer the question having that in mind!!” 

 

 

Expert 18 

“I think some questions are not easy to answer when we consider the efficiency of the IMS. I´m 

talking about specially the questions asking for the number of something (training hours, 

objectives, suppliers, etc.). Dealing with absolutes values cannot give a good idea about the 

efficiency in these cases.” 

“I think that one subject not really analyzed in previous research’s is financial results after the 

integration, but considering objective indicators” 

 

 

 



 

 

 

Expert 20 

“The most important indicators have not to with measurable results that is an effects of the 

system and its improvement.” 

“More focus on effects on business results, customer satisfaction and important KPI.” 

 

Expert 21 

“Integration level of Management System Internal Audits – Percentage of opportunities for 

improvement effectively addressed” 

 

Expert 22 

“I think all the indicators proposed are important but maybe they could be, at least some of 

them, more specific to make it easier for companies to collect data.” 

 

Expert 23 

“Some questions address the number (absolute value) while others address the % (relative 

value). Number of complainants versus value of the complaints; number of suppliers, versus % 

of suppliers, I suggest rethinking those issues.” 

“It would be useful to evaluate if the integrated policy, indicators and objectives are aligned 

and support the organization strategy, and to what extent integrated indicators are improving 

and achieving the objectives.” 

 

Expert 26 

“I believe that the indicators presented contemplate the main items assess the efficiency of the 

integrated management systems. Congratulations!” 

“I don´t have suggestions.” 

 

Expert 27 

“Weakness: risk management” 

“(1) Business performance improvement. (2) Customer satisfaction improvement.” 

 

 

 

 



 

 

 

 

Expert 28 

“The activities in each process must be seen as the center to develop an integrated system. This 

simplified the comprehension, the integrated indicators/goals and follows the system.” 

“The indicators must have the costs in mind and they must have the capacity to follows the 

companies competiveness.” 

 

Expert 29 

“There several levels of integration. This is easier in administrative and management and more 

difficult in technical/specific issues. Maybe the indicators could be split down into these 3 

dimensions or other.” 

“Number if process managed in an integrated manner (ex: one unique, or common manager). 

Partnerships with stakeholders improvement actions involving the IMS.” 

 

Expert 30 

“a) Percentage of non-conformities detected ascribed, simultaneously, to the various MSs – o 

número de não conformidades não é indicador de eficiência do SGI, pois muitas vezes está 

diretamente relacionado com a visão do auditor. O tipo de não conformidades é que poderá 

trazer valor às organizações. b) Costs reduction with the implementation of IMS – quando 

conseguimos na prática evidenciar redução de custos, conseguimos mais facilmente o apoio e 

o envolvimento da gestão de topo e, consequentemente, a manutenção das boas práticas.”   



 

 

ANEXO XII 

 

SÍNTESE DOS COMENTÁRIOS DO PAINEL DE ESPECIALISTAS 

 (2ª RONDA) 

 

Expert 1 

“Consider if IMS is more than non-IMS, especially empirical research. Complexity of IMS is 

generally regarded as very high. Dependent of industry.” 

 

Expert 8 

“For the questions I have rated as "2", I don't consider the number of suppliers to be relevant. 

A big company will have a LOT of suppliers (and therefore several with IMS); a small company 

will probably only have a few suppliers. Also, I don't consider the number of meetings (on ANY 

topic) to be a good indicator - my personal view is "the fewer meeting, the better". A better 

question might be "PERCENTAGE of IMS-related meetings that involve Top Management 

involvement."  

 

Expert 11 

“I would like to retain most of my original scores, as they reflected my view of the importance 

of the elements considered. With regard to the item about "number of policy references, my 

score was an outlier that I have adjusted up slightly, based on the group opinion.” 

 

Expert 12  

“I have not changed my opinion.” 

 

 

Expert 14 

“Only remark the importance of the preventive actions.” 

 

Expert 17 

“I now answered this questionnaire having in mind the “overall” “effectiveness and 

performance” of an IMS and not only the “efficiency” of an IMS, as stated in the initial 

question! I believe this is what all respondents did, judging from their answers. However, I 

believe that you should be careful when interpreting the results of this survey, not to use the 



 

 

 

word efficiency (which is related only to the amount of resources used by the IMS), but replace 

it with effectiveness and performance (which is also related to the results achieved by the IMS) 

In the last sentence, I disagree with the word “number”. I am afraid that all respondents will 

not exactly understand the meaning of “efficacy”, and you many have conflicting answers.” 

 

 

Expert 30 

“Mantenho a avaliação praticamente em todos os indicadores, devido à visão enquanto 

consultora nas realidades empresariais que consulto semanalmente. O indicador que alterei a 

avaliação "Number of suppliers with more than one certified MSs", numa primeira análise não 

considerei importante, e, mesmo agora não tem muito peso na minha opinião, a não ser em 

grandes empresas onde as compras poderão sofrer menos controlo por parte da Gestão de 

Topo. Nas micro e médias empresas, existe uma relação de confiança estabelecida entre 

fornecedor-empresa que vai além da importância de possuir um SG. Um SG seja integrado ou 

não, infelizmente não é sinónimo de organização e controlo.” 

  



 

 

 

ANEXO XIII 

 

SÍNTESE DOS COMENTÁRIOS DO PAINEL DE ESPECIALISTAS 

 (3ª RONDA) 

 

 

Expert 1 

“There are two sides to IMS. Efficiency of integration and "single platform". And complexity of 

integration. IMS does probably not contribute to significant increase in quality and customer 

satisfaction, but should be more efficient.” 

 

Expert 8 

“I continue to believe that the question regarding the number of meetings is badly phrased, and 

for that reason I must maintain my answer. "Large number of meetings" is NOT "good" and a 

"small number of meetings" is not "bad"! If this were phrased differently (for example "% of 

meetings addressing IMS issues with participation of top management" then I would give this 

a higher rating.” 

 

Expert 10 

“Regarding the stakeholders' complaints I find the stakeholder contribution / interaction very 

important for the IMS efficiency and effectiveness. Regarding the IMS meetings, top 

management participation indicates its commitment to the IMS improvement and efficiency. 

Regarding the corrective actions I am not totally convinced about the relevance of the 

corrective actions with the IMS efficiency. Therefore, a better explanation or rephrasing of the 

question would be most helpful. Regarding the number of guidelines, frameworks or standards, 

in my humble opinion this indicator is less important since it is not about the quantity but about 

the quality of the standard(s) or guideline(s) or framework(s) used and how they may address 

the particularities of an IMS. What is important is the type and the adequacy of the guideline 

and not the number of guidelines used that may affect the implementation level and the IMS 

efficiency and effectiveness, in turn.” 

 

 



 

 

 

Expert 11 

“I am a strong believer in minimising the number of meetings by having team members stay on 

top of their own deliverables and having coordinators check-up/ intervene one on one with 

those responsible for taking actions, rather than having a meeting where many persons may 

feel disengaged and even apathetic when discussions are outside of their areas of responsibility. 

Definitely, having a FEW meetings to get the whole team updated about the progress, 

challenges, and to agree on the way forward would be critical, though. In the remaining three 

areas, I think they are critical (rated 5), since structuring the IMS and having written documents 

like procedures and forms would lay the system out for all staff to be aware, to be able to review 

and help everyone be consistent in the approach to the work, and to help managers, auditors 

and inspectors to check against standards and push the system forward incrementally with each 

review. Also, with my experience in quality, I am a firm believer that gathering complaints data 

is critical (1) to try to reduce complaint numbers, but more importantly (2) to get an indication 

of where improvements are needed and then follow up to make those improvements.” 

 

Expert 14 

“The first indicator should be related with the action and the stakeholder opinion about this 

answer.” 

 

 

Expert 17 

“Top management commitment, Customer and Stakeholders satisfaction and continuous 

improvement are all very essential!! Hence the high score in these three. However, the 

percentage of improved processes depends also on the companies' previous effectiveness of 

these processes, hence score 4 instead of 5 in the related question. The number of standards 

etc. used is rather irrelevant, hence the low score.” 

 

 


