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RESUMO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a adoção de sistemas de gestão 

normalizados NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 e a integração de sua gestão 

nas empresas de engenharia consultiva brasileiras. A pesquisa foi realizada com as 

organizações de maior faturamento do setor com o intuito de identificar os motivos da 

implantação, as dificuldades encontradas bem como os benefícios obtidos por sua adoção. 

Para atingir esse objetivo, um levantamento exploratório foi realizado em uma amostra não 

aleatória utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário disponibilizado na 

internet; a taxa de retorno obtida foi de aproximadamente 27%. A grande maioria das 

respostas foi considerada confiável pela aplicação do teste α de Cronbach e correlacionadas 

por Pearson a 95% de nível de confiança, o que torna confiável as análises dos resultados 

obtidos. Dos resultados obtidos observou-se que não existe uma cultura de adoção de sistemas 

de gestão normalizados na maioria das empresas de engenharia consultiva brasileiras e, dentre 

as empresas que possuem mais que um sistema de gestão normalizado implantado, somente 

25% integrou sua gestão em um único sistema. Quanto à implantação de um sistema de gestão 

integrado, a análise das respostas ao questionário indicou como único motivo a decisão 

estratégica da empresa, a principal dificuldade observada foi a baixa motivação dos 

empregados e os principais benefícios obtidos foram a simplificação da documentação, a 

melhora da cultura da empresa e uma estrutura adequada para a inclusão de novos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Sistemas de gestão normalizados; Sistemas de gestão integrados; 

Engenharia consultiva; Serviços intensivos em conhecimento; NBR ISO 9001; NBR ISO 

14001; OHSAS 18001; SIC. 
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ABSTRACT 

INTEGRATION OF STANDARDIZED MANAGEMENT SYSTEMS: AN OVERALL 

VIEW IN CONSULTING ENGINEERING COMPANIES 

 

 

The aim of this study was to evaluate the adoption of standard management systems 

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 and the integration of their management into a 

single system on the Brazilian consulting engineering companies. The research was conducted 

with the highest income organizations in the sector, in order to identify the reasons for the 

implementation, the difficulties encountered and the benefits obtained by its adoption. To 

achieve this goal, an exploratory survey was conducted in a non-random sample using as a 

data collection instrument a questionnaire available on the internet, achieving approximately a 

27% rate of return. The majority of responses were considered reliable by the application of α 

Cronbach test and correlated by Pearson at 95% confidence level, which makes reliable the 

analysis of the results. The results obtained showed that there is no culture in most Brazilian 

consulting engineering firms to adopt standardized management system, and among firms that 

own more than a standard management system only 25% has integrated its management in a 

single system. For the implementation of an integrated management system the answers to the 

questionnaire indicated as the only reason for its adoption, the strategic decision of the 

company, the main difficulty has been low motivation of employees and the main benefits 

obtained were the simplification of documentation, improvement of the company culture and 

an appropriate structure for the inclusion of new systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Standardized management systems; Integrated management systems; Engineering 

consulting; Knowledge intensive business services; ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; 

KIBS.  
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1 INTRODUÇÃO 

A eficiência com que as empresas atendem à demanda por serviços da sociedade e 

como esses serviços adicionam valor à economia estão intimamente relacionados com o 

desenvolvimento socioeconômico de uma nação (SILVA, NEGRI e KUBOTA, 2005). 

A crescente participação do setor de serviços, tanto na geração de emprego quanto 

no valor que agrega à economia fez com que o estudo de suas atividades tenha cada vez maior 

relevância; Nos Estados Unidos 75% da força de trabalho atua no setor de serviços e 

aproximadamente 50% do trabalho desenvolvido na indústria de manufatura tem 

característica de serviços (DREJER, 2004; PILAT e WÖLFL, 2005). No Brasil, de acordo 

com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (2014), na última década as atividades de 

serviço aumentaram sua participação na geração de empregos formais, passaram de 57% em 

2004 para 86% em 2013. Sua participação no PIB de 2013 foi de 59% contra 21% do setor 

industrial (IBGE, 2014).  

No setor de serviços, destaca-se o Serviço Intensivo em Conhecimento (SIC) ou 

Knowledge Intensive Business Services (KIBS), apontado na literatura como forte indutor da 

inovação e fonte de criação de conhecimento e valor para outros setores da economia 

(KUBOTA, 2009). 

Segundo Milles et al. (1995) os serviços intensivos em conhecimento envolvem 

atividades econômicas destinadas a criar, disseminar e acumular conhecimentos, Hertog 

(2000), observa que as empresas prestadoras de serviços intensivos em conhecimento são 

organizações dependentes do conhecimento de seus profissionais para fornecer produtos e 

serviços intermediários baseados nesses conhecimentos.  

Para Freire (2006), em diversos países, apesar dos diferentes níveis de atividade dos 

SIC, seu impacto sobre o desempenho econômico tem sido altamente significativo, estudos 

mostram que há relevantes relações entre produtividade, valor adicionado e SIC na Grécia, 

Reino Unido, Japão, Holanda, Alemanha, Itália e França. 

Ao explorar as relações entre o setor industrial e o de serviços na produção de valor 

agregado, Tomlinson (1997) encontrou evidências de que alguns serviços intensivos em 

conhecimento são altamente significativos na produção do valor adicionado à indústria.  

No Brasil, Freire (2006) classificou os SIC em três grupos principais utilizando a 

Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) e a Pesquisa Anual de Serviços 

(PAS) do IBGE: atividades de informática, serviços técnicos a empresas (serviços prestados 

principalmente às empresas) e telecomunicações. Ao analisar a participação dos SIC na 
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geração de receita do setor de serviços, no período de 1998 a 2002, o citado autor observou 

que o grupo constituído pelos serviços técnicos às empresas, informática e telecomunicações é 

responsável por 37,9% da receita gerada pelo setor como um todo no Brasil. A taxa de 

variação da receita líquida dos SIC é quatro vezes superior a dos demais serviços (57,9% e 

13,7% respectivamente) e 22% maior que a da indústria, 36% (FREIRE, 2006). 

Quanto à geração de empregos, para um setor que não é intensivo em mão de obra, 

o resultado observado também foi bastante expressivo nesse período, 84,9%. Outro elemento 

importante, também observado por Freire (2006), foi que os SIC apresentaram as maiores 

proporções de pessoal ocupado com ensino superior que qualquer outro setor de atividade; em 

1998, de todos os trabalhadores do setor 33,4% possuía nível superior completo ou 

incompleto e em 2002, essa proporção foi de 41,7%. O autor citado também observou que 

entre os SIC, a soma dos que possuem ensino superior e médio atinge 85,7% da mão de obra, 

ou seja, apenas 14,3% não cursaram o ensino médio. 

Na classificação dos SIC elaborada por Freire (2006) os serviços de engenharia 

consultiva (de projeto) enquadram-se na segunda classe, serviços profissionais prestados a 

empresas.  

O serviço de engenharia e arquitetura e de assessoramento técnico especializado 

abrange as empresas dedicadas ao desenvolvimento de projetos, consultoria e de 

gerenciamento de empreendimentos e obras, essas empresas planejam, determinam a 

viabilidade, projetam, gerenciam e acompanham a posta em marcha de empreendimentos nas 

mais diversas áreas (SINAENCO, 2013). 

Para Pinto, Slevin e English (2009), perante seus clientes, o fator que diferencia 

uma empresa que presta serviços de engenharia está diretamente associado a seu histórico de 

competência, medido pela confiabilidade, eficiência e qualidade das soluções técnicas 

propostas por seu corpo técnico. Alzahrani e Emsley (2013) observaram que uma empresa 

bem-sucedida é aquela que tem um portfólio comprovado de projetos realizados dentro do 

prazo compactuado, com o custo previsto e o nível de qualidade desejada, ou seja, é a que 

atende às expectativas do cliente e às demandas de grupos com interesses legítimos no 

sucesso dos projetos (stakeholders). 

Para melhor atender às necessidades de seus clientes, as empresas de engenharia 

consultiva passaram a utilizar ferramentas de gestão normalizadas, como os sistemas de 

gestão da qualidade, do meio ambiente, da segurança e saúde no trabalho e da 

responsabilidade social (PINTO, SLEVIN e ENGLISH, 2009). 
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Em um artigo que trata da integração de sistemas normalizados, Karapetrovic 

(2003) observa que essa variedade de sistemas pode ser atribuída de uma forma simples a 

modificação da noção de qualidade; seu significado inicial, a capacidade de satisfazer as 

necessidades e expectativas do cliente evoluiu para a capacidade de satisfazer as necessidades 

e expectativas das partes interessadas, ou seja, o foco na satisfação do cliente, que foi a 

principal noção da garantia de qualidade tradicional, deixou de ser suficiente. De acordo com 

o citado autor, além do cliente, as empresas passaram a atender as necessidades de sua 

comunidade (eliminar a poluição da água), de seus empregados (reduzir os riscos 

ocupacionais), dos investidores (não se envolver em práticas contábeis questionáveis) e da 

sociedade (não utilizar mão de obra infantil ou trabalho forçado). O autor citado também 

ressalta que a necessidade de atender a essa diversidade de partes interessadas resultou na 

criação de sistemas de gestão normalizados específicos e que, quando confrontadas com a 

necessidade de adotar vários sistemas de gestão, as empresas têm basicamente duas opções: 

gerir cada um deles em separado ou integrá-los em único sistema de gestão. 

Wilkinson e Dale (1999), considerando que os sistemas normalizados têm estrutura 

compatível e que os futuros sistemas devem segui-la, observaram que implantar um sistema 

de gestão integrado é mais lógico, os efeitos de sinergia resultantes, um sistema mais enxuto e 

sem redundâncias são apenas alguns dos benefícios adicionais dessa integração. Devido à 

ampla aceitação internacional e a pequena pressão quanto a questões como risco e gestão 

financeira, um sistema de gestão integrado comumente abrange as áreas da qualidade, da 

gestão ambiental e da saúde e segurança no trabalho (KARAPETROVIC, 2003). 

No levantamento bibliográfico realizado identificou-se um número considerável de 

pesquisas que abordaram o tema: 

Os trabalhos teóricos estudaram a elaboração de modelos para integração das 

normas, as etapas para a implantação de um SGI e seus níveis de integração. O trabalho 

desenvolvido por Jonker e Karapetrovic (2004), apresentou um modelo que utilizou a 

abordagem de sistemas oferecendo um modelo para a integração de diferentes sistemas de 

gestão. Já o artigo de Karapetrovic (2003), propõe um modelo genérico que aborda os passos 

necessários para a integração dos sistemas e a melhoria contínua do SGI.  

Os estudos empíricos sobre sistemas de gestão integrados analisaram os motivos, 

dificuldades e benefícios gerados pela integração. Zutshi e Sohal (2005), em um estudo de 

caso com três indústrias de manufatura australianas, verificaram os benefícios obtidos e as 

dificuldades observadas com a integração dos sistemas de gestão. Zeng, Shi e Lou (2007), em 
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uma pesquisa com 104 indústrias chinesas, identificaram os fatores que afetam a integração 

dos sistemas de gestão e os principais problemas observados no gerenciamento de sistemas de 

gestão em paralelo. Em uma pesquisa sobre o potencial de integração de sistemas 

normalizados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000 em 319 empresas italianas 

Salomone (2008) analisou os aspectos comuns das motivações, dificuldades e pressões 

externas para cada sistema implantado. 

Apesar da quantidade de artigos consultados que abordaram o tema, a grande 

maioria analisou apenas empresas de manufatura; dentre os artigos consultados somente o de 

Pheng e Pong (2003), em um estudo com 96 empresas construtoras de Singapura, pesquisou a 

integração de sistemas de gestão normalizados em empresas prestadoras de serviços. Nenhum 

autor abordou a implantação de sistemas normalizados ou sua integração em empresas de 

engenharia consultiva. 

Pelo acima exposto, julgou-se necessário verificar quais os principais motivos que 

levaram as empresas de engenharia consultiva brasileiras a implantar sistemas de gestão 

normalizados e a integrar sua gestão, as dificuldades encontradas durante a implantação 

desses sistemas e os benefícios obtidos pela adoção dos mesmos, bem como correlacionar o 

porte, o setor e a principal atividade a com a implantação destas normas.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Este trabalho teve por objetivo estudar a integração da gestão dos sistemas de 

gerenciamento normalizado ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 implantados nas empresas 

brasileiras de engenharia consultiva. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Obter um instrumento de coleta de dados por uma pesquisa bibliográfica;  

 Correlacionar as informações obtidas das empresas brasileiras de engenharia 

consultiva (porte, atividade principal e setor) com a implantação dos referidos 

sistemas; 

 Identificar os motivos, as dificuldades encontradas e os benefícios obtidos com 

a implantação dos sistemas de gestão; 
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 Verificar os motivos que levaram as empresas a integrar a gestão de seus 

sistemas normalizados, seus benefícios e as dificuldades observados durante o 

processo;  

 Comparar os resultados com os obtidos por outros autores encontrados na 

literatura. 
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1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

A escolha do setor de engenharia consultiva deve-se a sua relevância na economia 

do País. Segundo dados do IBGE (2013) as empresas que compõem o grupo de serviços de 

engenharia e arquitetura obtiveram uma receita operacional líquida de R$ 25,9 bilhões, valor 

que representa aproximadamente 0,71% do PIB e geraram 345.000 postos de trabalho 

ocupados, 35% deles com pessoal de nível superior. 

Segundo o FINEP (2012), a importância da engenharia de projeto é maior que sua 

participação relativa no PIB do País. É um setor importante para economia pelo seu papel 

como repositório do conhecimento e da competência técnica, por seu impacto no 

desenvolvimento do País e por representar uma fonte de externalidades positivas para os 

demais setores da economia (FINEP, 2012). 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta dissertação foi organizada em cinco capítulos: 

O presente Capítulo contém uma introdução que contextualiza brevemente o 

trabalho, identifica as questões de pesquisa, define seus objetivos e delimita a pesquisa. 

O Capítulo 2 apresenta a base conceitual para a avaliação do processo de integração 

de sistemas de gestão normalizados em empresas de engenharia consultiva, aborda os temas: 

setor de serviços, serviços intensivos em conhecimento, projeto de engenharia, empresas de 

engenharia consultiva, sistemas de gestão, sistemas de gestão normalizados e sistema de 

gestão integrado. 

O Capítulo 3 descreve a estrutura metodológica da dissertação, caracteriza a 

pesquisa, os procedimentos e o instrumento de coleta de dados utilizado, os critérios para a 

seleção da amostra e o método de análise dos resultados. 

O Capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa obtidos pela aplicação do 

questionário. Apresenta: o perfil das empresas estudadas, os sistemas de gestão normalizados 

adotados, os motivos, benefícios e dificuldades encontradas na implantação dos sistemas, sua 

integração e os motivos, benefícios e dificuldades devidas à integração. Os dados obtidos são 

analisados e comparados com a revisão bibliográfica.  

O Capítulo 5 apresenta as conclusões e sugestões para realização de trabalhos 

futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta a base conceitual para a avaliação do processo de integração 

de sistemas de gestão normalizados em empresas de engenharia de projeto (engenharia 

consultiva). Aborda os temas: setor de serviços; serviços intensivos em conhecimento; projeto 

de engenharia; empresas de engenharia consultiva; sistemas de gestão; sistemas de gestão 

normalizados; normas de gestão da qualidade; normas de gestão ambiental; normas de gestão 

da saúde e segurança no trabalho e sistema de gestão integrado. 

 

2.1 SETOR DE SERVIÇOS 

O desenvolvimento socioeconômico dos países depende em grande parte da 

eficiência com que as empresas atendem às demandas por serviço de sua população e de como 

esses serviços impulsionam as inovações na economia (SILVA, NEGRI e KUBOTA, 2005). 

O setor econômico de serviços tem-se mostrado cada vez mais intensivo em conhecimento, 

tornando-se dessa forma um importante vetor da inovação na produção ao fornecer insumos 

para a indústria, o comércio e outros serviços, tem uma função relevante tanto no crescimento 

da economia como na geração de emprego (KUBOTA, 2009). 

Serviço pode ser definido como um produto intangível que não se experimenta 

antes da compra, mas que permite satisfazer as necessidades do comprador (RATHMELL, 

1974). Bloom, Kotler e Hayes (2002) consideram serviço como qualquer atividade ou 

benefício que uma parte possa oferecer a outra, essencialmente intangível, que não resulta na 

propriedade de um bem material. Os mesmos autores ressaltam que o critério de satisfação do 

cliente ao adquirir uma mercadoria ou um serviço não é o mesmo; mercadorias são 

produzidas e consumidas posteriormente, os serviços são produzidos e consumidos 

simultaneamente, o comprador não tem como testá-los previamente. 

Apesar das inúmeras características que diferenciam a prestação de serviços dos 

produtos tangíveis, Padilha (2012) considera como principais: 

 A intangibilidade: os serviços não podem ser observados ou provados antes de 

serem adquiridos; 

 A inseparabilidade: serviços não podem ser separados de quem os presta e de 

como é percebido pelo cliente o profissionalismo e a conduta do prestador; 

 A variabilidade: uma vez que os serviços são inseparáveis das pessoas que os 

prestam, sua qualidade pode variar e; 
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 A perecibilidade: serviços não podem ser estocados para venda ou utilização 

posterior. 

Ainda segundo Padilha (2012), as citadas características do setor de serviços são 

elementos essenciais no estudo das empresas de engenharia consultiva, pois de forma direta 

ou indireta determinam as abordagens e estratégias de gestão que podem ou não ser aplicadas. 

 

2.1.1 Perfil do setor de serviços 

O crescimento significativo da participação do setor de serviços no emprego e no 

valor agregado a economia fez com que o estudo de suas características e atividades tenha 

cada vez maior importância. Em 2002, nos Estados Unidos, 75% da força de trabalho atuava 

no setor de serviços (DREJER, 2002); segundo a Organization for Economic Co-Operation 

and Development (OECD), o setor de serviços dos países que a compõe respondia por cerca 

70% do valor adicionado à sua economia e cerca de 50% do pessoal ocupado na indústria de 

manufatura tinha ocupações com características de serviços (DREJER, 2004; PILAT E 

WÖLFL, 2005 e SILVA, NEGRI e KUBOTA, 2006). 

No Brasil, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (2014), na última 

década as atividades de serviço aumentaram sua participação na geração de empregos formais 

passando de 57% em 2004 para 86% em 2013, podendo-se observar uma migração de 

empregos da indústria para o setor de serviços como retratado pela Figura 1. 

 

 
Figura 1: Participação na evolução do saldo de emprego segundo atividade econômica 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (2014) 
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Na formação do Produto Interno Bruto brasileiro, conforme dados do IBGE (2014), 

a contribuição das atividades do setor de serviços teve uma variação positiva, passou de 54% 

em 2004 para 59% em 2013. Nesse mesmo período o setor industrial teve um decréscimo de 

5%, e os setores de agropecuária e a arrecadação de impostos sobre produtos mantiveram sua 

participação praticamente constante, em torno de 5% e 14% como indicado na Figura 2 

(IBGE, 2014). 

 

 
Figura 2: Evolução do produto interno bruto (PIB) por ramo de atividade 

Fonte: IBGE (2014) 
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serviços no mercado brasileiro, tanto na geração de empregos quanto na formação do Produto 

Interno Bruto. 

No próximo item será caracterizada a prestação de serviços intensivos em 

conhecimento e a percepção de seu valor pelos clientes. 

 

2.2 SERVIÇO INTENSIVO EM CONHECIMENTO 

Como já caracterizado no item 2.1, no mundo todo, a participação do setor de 

serviços tanto na geração de empregos como no PIB cresce anualmente. Para a OECD (2005), 

o aumento da produtividade e do emprego está diretamente relacionado ao sucesso das 

empresas de serviços, que são consideradas vetores importantes do crescimento econômico 

recente de vários países que integram a organização. No Brasil, segundo dados do IBGE 
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(2014), em 2013 esse setor da economia participou com aproximadamente 59% do PIB contra 

21% do setor industrial. 

No setor de serviços destaca-se o Serviço Intensivo em Conhecimento (SIC) ou 

Knowledge Intensive Business Services (KIBS), que tem como diferencial a utilização de mão 

de obra altamente qualificada e o uso intensivo do conhecimento (SILVA, NEGRI e KUBTA, 

2006).  

Segundo Miles et al. (1995) SIC são serviços que envolvem atividades econômicas 

destinadas a criar, disseminar ou acumular conhecimentos. Para Hertog (2000), são empresas 

privadas ou organizações que dependem fortemente do conhecimento de seus profissionais, 

isto é, do conhecimento ou experiência relacionada a uma disciplina específica, para fornecer 

produtos e serviços intermediários baseados nesses conhecimentos. Já Bettencourt et al. 

(2002) definem SIC como empresas cujas atividades consistem na criação, acumulação e  

divulgação de conhecimentos, com a finalidade principal de desenvolver serviços que 

ofereçam uma solução ou produto personalizado que satisfaça as necessidades do cliente. 

Para Antonelli (2000) e Boden e Miles (2000), os serviços intensivos em 

conhecimento podem ser caracterizados por sua atuação como fontes primárias de informação 

e de conhecimento, pela alta interação com o cliente, pela utilização de recursos humanos de 

qualificação mais alta quando comparados a outros setores da economia e por sua participação 

expressiva no valor adicionado. 

Segundo Freire (2006), na literatura, os SIC são abordados em dois grupos 

distintos: T-KIBS, ou technological KIBS: são serviços fortemente voltados para tecnologia 

(serviços de telecomunicações e de informática); P-KIBS, ou professional KIBS, são os 

serviços voltados ao conhecimento administrativo, de regulação, de assuntos sociais e 

técnicos tais como: serviços de publicidade, de treinamento, de projeto, de arquitetura e 

construção, de contabilidade, de advocacia, de engenharia, de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) em ciências naturais e engenharia, de P&D em ciências sociais e humanas, de 

consultoria em gestão, de pesquisa de mercado e de opinião, entre outros. Ainda de acordo 

com o autor citado, os serviços intensivos em conhecimento têm como características comuns: 

 Participar expressivamente no valor adicionado; 

 Utilizar recursos humanos da mais alta qualificação quando comparados com 

outros setores da economia (maior número de técnicos, engenheiros, cientistas, 

administradores, economistas etc.); 
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 Atuar como fontes primárias de informação e de conhecimento, fornecer 

tecnologias de informação e auxiliar em processos de inovação (são empresas 

que tendem a contribuir para os sistemas de inovações nacionais remodelando 

processos de produção e de gestão, tanto em serviços como em outros setores); 

 Proporcionar alta interação entre o prestador de serviço e o cliente, isto é, 

possibilitam o desenvolvimento de estratégias de aprendizado via relação com 

outras empresas e setores. 

Miller e Doloreaux (2009) ressaltam que os serviços intensivos em conhecimento 

são prestados para empresas ou organizações governamentais, não são produzidos para 

consumo privado; que o conhecimento intensivo pode ser interpretado tanto em termos de 

qualificação de mão de obra quanto em termos de condições para que as transações entre a 

empresa prestadora do serviço e o cliente ocorram e que “empresa com conhecimento 

intensivo” designa organizações que realizam operações complexas de natureza intelectual 

onde o capital humano é fator predominante. 

Camacho e Rodríguez (2005) observaram que, como ocorre na indústria de 

manufatura, existem diferenças entre os diversos ramos de atividades dos SIC, assim, cada 

conjunto de atividade apresenta características distintas e a intensidade do conhecimento 

contido varia de acordo com o serviço prestado e o contexto onde foi desenvolvido. A Tabela 

1 apresenta as características de alguns serviços intensivos em conhecimento. 

 

Tabela 1: Características de alguns SIC 

Característica geral Serviços intensivos em conhecimento 

Contribuem para a inovação, disseminação e 

acumulação do conhecimento na economia. 
Informática, pesquisa e desenvolvimento e projetos. 

São vetores de conhecimento, não só tecnológico. Consultorias, treinamento e análises de tendências. 

Fornecem novos produtos que permitem novas 

atividades aos clientes. 
Telecomunicações e software. 

Constroem novos conhecimentos em seus produtos a 

partir dos quais os clientes podem aprender. 

Atividades de informática como desenvolvimento de 

software, implantação e administração de redes, e 

processamento de dados. 

Facilitam o intercâmbio de conhecimentos técnicos. Consultorias técnicas. 

Fonte: Santos e Varvakis (2012) 

 

Kubota (2009) observou que existem diversas formas de se classificar os SIC e que 

o uso de classificações industriais apresenta a vantagem de possibilitar comparações ao longo 

do tempo. No Brasil, Freire (2006), em um estudo realizado para Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), classificou como SIC três grupos de atividades utilizando a 
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Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 1.0) e a Pesquisa Anual de 

Serviços (PAS) do IBGE: 

 Atividade de informática: compreende consultoria em sistemas de informática, 

desenvolvimento de programas de informática, processamento de dados, 

atividades de bancos de dados, manutenção e reparação de máquinas de 

escritório e de informática; 

 Serviços técnicos a empresas (serviços prestados principalmente às empresas): 

abrangem atividades jurídicas, contabilidade e auditoria, pesquisa de mercado e 

de opinião pública, gestão de participação acionária, assessoria em gestão 

empresarial, serviços de arquitetura e engenharia e de assessoramento técnico 

especializado, ensaios de materiais e de produtos e publicidade e; 

 Telecomunicações. 

Ao analisar a participação dos SIC na geração de receita do setor de serviços 

brasileiro, no período de 1998 a 2002, Freire (2006) observou que o grupo constituído por 

serviços técnicos às empresas, informática e telecomunicações é responsável por 37,9% da 

receita gerada pelo setor como um todo no Brasil. A taxa de variação da receita líquida dos 

SIC é quatro vezes superior a dos demais serviços (57,9% e 13,7% respectivamente) e 22% 

maior que a da indústria, 36% (FREIRE, 2006). Quanto à geração de empregos, para um setor 

que não é intensivo em mão de obra, o resultado observado também foi bastante expressivo 

no período, 84,9%, outro elemento importante também observado por Freire (2006) foi que os 

SIC apresentaram as maiores proporções de pessoal ocupado com ensino superior que 

qualquer outro setor de atividade; em 1998, de todos os trabalhadores do setor 33,4% possuía 

nível superior completo ou incompleto e em 2002 essa proporção foi de 41,7%. O mesmo 

autor também observou que entre os SIC a soma dos que possuem ensino superior e médio 

atinge 85,7% da mão de obra, ou seja, apenas 14,3% não cursaram o ensino médio. 

Para Freire (2006), em diversos países, apesar dos diferentes níveis de atividade dos 

SIC, seu impacto sobre o desempenho econômico tem sido altamente significativo, estudos 

mostram que há relevantes relações entre produtividade, valor adicionado e SIC na Grécia, 

Reino Unido, Japão, Holanda, Alemanha, Itália e França. Ao explorar as relações entre o setor 

industrial e o de serviços na produção de valor agregado Tomlinson (1997) encontrou 

evidências de que alguns serviços intensivos em conhecimento são altamente significativos na 

produção de valor adicionado para a indústria. 



13 

 

 

 

 

As empresas do setor de engenharia consultiva, que são o objeto do presente 

trabalho, estão inscritas no Cadastro Geral de Empresas (CEMPRE) pelo código 71 da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), “serviços de arquitetura e 

engenharia; testes e análises técnicas” (SINAENCO, 2013). 

Ao contratar um serviço o cliente não adquire simplesmente os serviços de uma 

empresa, mas principalmente, os conhecimentos que ela possui. Para Grönroos (2011), a 

escolha final do cliente por um determinado produto está relacionada ao valor que pode ter 

esse produto. Assim, a escolha do cliente por um determinado serviço baseia-se no valor 

percebido. Em serviços, o termo “valor” está diretamente relacionado às suas características e 

é percebido por meio da comparação dos benefícios observados pelo cliente com os custos 

estimados para obtenção desses benefícios (SANTOS e VARVAKIS, 2012). 

 

2.2.1 Valor dos serviços intensivos em conhecimento 

Segundo Zack (1999), a empresa que consegue identificar e aplicar o conhecimento 

aos seus serviços transfere maior valor aos seus clientes, tendo uma vantagem competitiva 

sustentável, a dificuldade está em tornar perceptível ao cliente como o conhecimento pode 

significar um diferencial competitivo para sua organização. De acordo com Grönroos (2006) 

os consumidores comparam o serviço que esperam receber com a percepção do serviço que 

lhes foi prestado, portanto, a comparação do serviço esperado com o serviço percebido define 

sua qualidade. Aarikka-Stenroos e Jaakkola (2012) afirmam que é requerida uma participação 

ativa do cliente para que os serviços prestados pela empresa contratada produzam os efeitos 

esperados, assim deve existir uma forte relação entre o prestador e o cliente. 

Parasuraman et al. (2006) desenvolveram um modelo de qualidade na prestação de 

serviços onde identificaram uma série desencontros entre as expectativas do cliente quanto a 

qualidade do serviço executado e sua percepção pela empresa prestadora do serviço. Santos e 

Varvakis (2012) observaram que a expectativa pela qualidade do serviço esperado é obtida da 

comunicação boca a boca, o que o cliente ouviu falar sobre o serviço, sua experiência anterior 

e suas necessidades pessoais; por outro lado, o serviço percebido ou experimentado é o 

resultado do conjunto das decisões e atividades da empresa prestadora. 

O modelo criado por Parasuraman et al. (2006) identifica as seguintes divergências 

no  entendimento: 
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 Necessidades do cliente e sua percepção pela empresa prestadora dos serviços: 

a empresa de serviços não entende claramente quais as reais expectativas e 

necessidades do cliente quanto ao serviço prestado; 

 Entendimento das especificações de serviços pela empresa prestadora: quando 

a organização, mesmo percebendo as necessidades do cliente não consegue 

traduzir suas necessidades em especificações de serviço; 

 Divergência entre o serviço especificado e o prestado: quando o serviço é bem 

especificado pelo cliente, mas não engloba todas as necessidades. 

 Falhas de comunicação entre a prestadora de serviços e o cliente: as 

especificações do serviço não são corretamente comunicadas ao cliente. 

Observa-se assim o quanto é relevante para as empresas prestadoras de serviços 

terem ciência dos fatores que influenciam o cliente na analise do valor dos serviços prestados. 

 

2.2.2 Valor nos serviços de desenvolvimento de projetos 

Os serviços de projetos de engenharia e arquitetura foram classificados como SIC 

por Freire (2006), e como tal, constituem um serviço com significativo grau de conhecimento 

embutido além de contribuírem para a inovação, o acúmulo e a difusão do conhecimento na 

economia. 

Segundo Antonelli (2000) e Milles (2005) os SIC provêm acesso à informação 

tecnológica e científica dispersa no sistema, são os vetores do conhecimento nas interações 

entre clientes e a comunidade científica e operam como interface entre o conhecimento 

implícito e o tácito localizado nas práticas cotidianas das organizações e o conhecimento 

genérico que está no mercado como um todo. Para Aarikka-Stenroos e Jaakkola (2012), os 

SIC, ao atuarem como intermediários entre as crescentes interações entre o conhecimento 

tácito e o explícito, tornaram-se essenciais para a criação de vantagens competitivas para as 

organizações. 

De acordo com Cova, Ghauri e Salle (2002) projeto é uma transação complexa que 

agrega um pacote de produtos e serviços, especialmente elaborados com o fim de criar valor 

ou benefícios a um cliente. Ao ressaltarem que o propósito do projeto, do ponto de vista da 

empresa que o executa, é criar benefícios para uma organização compradora os autores 

citados reconhecem que seu sucesso pode ser medido não só pela eficiência na criação de seus 

resultados, mas também pela quantificação dos benefícios gerados em comparação aos 

benefícios esperados. Muller e Zenker (2001) e Freire (2006) consideram que a finalidade de 
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um serviço intensivo em conhecimento é a convergência do conhecimento profissional para o 

conhecimento da organização, isto é, a incorporação do conhecimento gerado no processo de 

desenvolvimento do projeto nas práticas organizacionais, trazendo benefícios para as 

organizações envolvidas em sua execução. 

No entanto, apesar das organizações envolvidas cliente e prestadora do serviço, 

buscarem benefícios mútuos o valor do serviço pode não ser claramente compreendido, ou 

pode ser compreendido de formas diferentes, dependendo da visão do cliente e da empresa 

que presta o serviço (SANTOS e VARVAKIS, 2012). 

Santos e Varvakis (2012) adaptaram um modelo de análise das diferenças de 

entendimento entre o cliente e a prestadora de serviços, proposto por Parasuraman et al. 

(2006), que é ilustrado na Figura 3.  

 

 

Figura 3: Fatores determinantes do valor percebido no serviço de projeto 

Fonte: Santos e Varvakis (2012) 

Os autores citados observaram que dos dez fatores determinantes identificados, os 

fatores credibilidade e tangíveis podem ser conhecidos antes mesmo da prestação do serviço, 

no entanto, os demais, só serão conhecidos durante o desenvolvimento do projeto, com 

exceção da competência e da segurança são de difícil avaliação mesmo após a conclusão dos 

serviços. 

Com base em algumas características gerais apresentadas por Parasuraman et al. 

(2006), Santos e Varvakis (2012) relacionaram alguns fatores que podem determinar o valor 

do serviço de desenvolvimento de projetos: 

 Acesso: envolve a facilidade de abordagem e contato, compreende aspectos 

relacionados ao tempo, período para reuniões e disponibilidade de contato; 
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 Comunicação: manter os clientes informados constantemente sobre o 

andamento do projeto. Envolve informações sobre o serviço em si, a relação 

entre o serviço e o custo e resolução de problemas; 

 Competência: dispor das habilidades e dos conhecimentos necessários para a 

prestação do serviço. No desenvolvimento de projetos envolve a capacidade de 

buscar informações e gerar conhecimentos. Inclui a quantidade e a experiência 

dos profissionais envolvidos na execução projeto. 

 Cortesia: respeito, consideração e comportamento amigável do pessoal de 

contato. 

 Credibilidade: ser digno da confiança do cliente, sempre considerar os 

interesses do cliente. A reputação do prestador do SIC é um fator determinante 

de seu sucesso. 

 Confiabilidade: envolve a consistência da prestação do serviço, engloba o 

cumprimento de acordos pré-estabelecidos mesmo que informalmente. 

 Sensibilidade: refere-se à prontidão da equipe do projeto para atender às 

necessidades do cliente. Está relacionada ao tempo utilizado para dar respostas 

ou apresentar soluções. 

 Segurança: envolve segurança física, financeira e sigilo. Na prestação de 

serviços de desenvolvimento de projetos o sigilo das informações e a segurança 

financeira são fatores determinantes da boa relação entre o cliente e o 

prestador. 

 Instalações: são as evidências físicas da capacidade que tem o prestador para 

executar o serviço, compreende as instalações físicas necessárias bem como 

equipamentos, técnicas e ferramentas que permitem a materialização do serviço 

prestado. 

 Conhecimento do cliente: são aos esforços para compreender as reais 

necessidades e as características peculiares de cada cliente. 

Observa-se que para reduzir o grau de incerteza na escolha de um fornecedor, os 

clientes procuram “sinais de sua qualidade”, tirando conclusões a partir de circunstâncias 

concretas, ou seja, do “valor” que o fornecedor em potencial tem no mercado. Segundo Pinto, 

Slevin e English (2009), para reduzir a incerteza dos clientes na escolha de um fornecedor, as 

empresas passaram a utilizar ferramentas de gestão normalizadas, como os sistemas de gestão 



17 

 

 

 

 

da qualidade, do meio ambiente, da segurança e saúde no trabalho e da responsabilidade 

social. 

No próximo subitem serão são discutidos os aspectos relacionados à prestação de 

serviços de engenharia consultiva.  

 

2.2.3 Serviços de engenharia consultiva 

Antes de caracterizar os serviços de engenharia é importante delimitar claramente 

este tema. 

Para Plonski (1987), a quase totalidade das pesquisas realizadas no Brasil que 

abordam o exercício profissional da engenharia e da arquitetura está ligada muito mais às 

questões relativas à construção civil do que à engenharia e arquitetura propriamente ditas. 

Segundo o citado autor muitos trabalhos reconhecidos e referenciados como sendo relativos 

às praticas gerenciais de engenharia e arquitetura, tratam de práticas gerenciais de empresas 

dedicadas à construção civil ou montagens industriais. 

Padilha (2012) ressaltou que os serviços profissionais de engenharia consultiva são 

frequentemente confundidos na literatura com os serviços prestados por empresas cujos 

produtos são “engenheirados”. O mesmo autor afirma ser comum a referência a empresas de 

construção civil ou a empreiteiras de obras públicas como empresas de engenharia, o que não 

é correto, a engenharia entra como um insumo em seus produtos finais (casas, edifícios, 

pontes, estradas, etc.). 

Sabbatini (2011) definiu serviços de engenharia consultiva como os serviços 

prestados por organizações que tem na comercialização da prestação de serviços de 

engenharia de projeto sua principal fonte de renda e a principal forma de criação de valor para 

seus clientes. 

Para o SINAENCO (2014), o setor de prestação de serviços de engenharia 

consultiva é constituído por empresas dedicadas ao desenvolvimento de projetos, de 

consultorias e ao gerenciamento de obras. Essas empresas planejam, determinam a 

viabilidade, projetam, gerenciam e acompanham o início de operação de: 

 Rodovias, ferrovias, portos, pontes, túneis e viadutos; 

 Oleodutos e gasodutos; 

 Obras de saneamento, metrôs, aeroportos e barragens; 

 Usinas hidrelétricas, usinas nucleares, usinas termoelétricas e linhas de 

transmissão; 
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 Instalações petrolíferas e plataformas de produção e exploração de petróleo; 

 Indústrias siderúrgicas, de papel e celulose, refinarias de petróleo, redes e 

sistemas de telecomunicações e as mais diversificadas instalações industriais. 

Com base nos trabalhos de Plonski (1987), Sabbatini (2011) e Padilha (2012), neste 

trabalho, considerou-se que os serviços de engenharia de projeto (engenharia consultiva) são 

os prestados por organizações prestadoras de serviços intensivos em conhecimento, dedicadas 

ao desenvolvimento de projetos de engenharia, de arquitetura e de consultoria tendo nessas 

atividades sua principal fonte de renda e a principal forma de criação de valor aos seus 

clientes. 

 

2.3 PROJETO DE ENGENHARIA 

É essencial definir e compreender o que é um projeto no sentido de 

empreendimento e projeto como uma concepção de engenharia. 

Nicholas (1990), Vargas (2000), Lewis (2000), Kerzner (2002), Dinsmore e 

Silveira Neto (2004) definem projeto em termos de propósito, estrutura organizacional, 

complexidade, interesse e ciclo de vida, ou seja, projeto é um esforço temporário realizado 

para criar um produto ou serviço único, diferente de alguma maneira de todos os outros 

produtos e serviços oferecidos pela organização, tem início e fim definidos, utiliza recursos, é 

dirigido por pessoas e obedece a parâmetros de custo, tempo e qualidade. 

Já para o PMI (2013) projeto é um esforço temporário voltado à realização de um 

único produto, serviço ou resultado; sua natureza temporária indica que têm um começo e um 

fim, diferenciando-se de uma operação contínua em que um processo é repetido várias vezes 

obtendo-se sempre o mesmo resultado. Embora atividades repetitivas possam estar presentes 

em projetos essa repetição não altera suas características originais (PMI, 2013). 

Pelo acima exposto verifica-se que um projeto difere dos serviços repetitivos e das 

operações contínuas de produção por seu caráter único e temporário, não repetitivo e 

descontínuo. A Tabela 2 ilustra essas diferenças. 

Tabela 2: Diferenças entre projetos e operações 

Projeto Operação 

Temporário: tem um início e um fim definidos Repetitiva: um mesmo processo é repetido diversas vezes 

Produz um produto ou resultado único 
O mesmo resultado é obtido sempre que o processo é 

executado 

Plano de trabalho incerto e atualizado 

frequentemente 
Plano de trabalho bem definido  
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Outra característica das publicações supracitadas é seu foco operacional, não 

contemplam o estudo dos aspectos dos projetos quando os mesmos são a principal atividade 

das empresas. 

De acordo com Cova, Ghauri e Salle (2002) projeto é uma transação complexa que 

agrega um pacote de produtos e serviços especialmente elaborados, com o fim de criar 

soluções que produzam benefícios a um comprador durante um determinado período de 

tempo, ou seja, admitem que um projeto possa ser executado para criar valor ou benefícios a 

um comprador tornando necessária a figura do vendedor, a empresa que executa o projeto. Ao 

ressaltarem que o propósito do projeto do ponto de vista da empresa que o executa é criar 

benefícios para uma organização compradora, os autores citados reconhecem que seu sucesso 

pode a ser medido não só pela eficiência na criação de seus resultados, mas também pela 

quantificação dos benefícios gerados em comparação com os benefícios esperados. 

Sabbatini (2011) definiu projeto de engenharia como um serviço multidisciplinar 

especializado, de natureza intelectual, que visa proporcionar as melhores soluções técnicas e 

econômicas a um empreendimento, o ciclo de vida de um projeto de engenharia tem início na 

fase do estudo de viabilidade do empreendimento e termina com seu condicionamento e 

operação assistida. De forma resumida, compreende as fases de estudo de viabilidade do 

empreendimento, projeto conceitual, projeto básico, projeto detalhado, assistência à 

montagem, comissionamento das instalações e operação assistida (SOUZA, 2005). 

 

2.4 EMPRESAS DE ENGENHARIA CONSULTIVA 

A prestação de serviços de engenharia por empresas nacionais, que já foi restrita a 

projetos de arquitetura e de edificações, a partir da década de 1950, com a instalação da 

indústria de petróleo no país, passou a prestar serviços marginais atendendo às necessidades 

de empresas estrangeiras (FINEP, 2012). Ao final da década de 1960 acompanhando o 

modelo de desenvolvimento acelerado da economia e de substituição das importações, as 

empresas nacionais de engenharia de projeto passaram a ter participação determinante nos 

empreendimentos da indústria de petróleo, siderúrgica, hidroelétrica, de papel e celulose e 

outras, seu auge ocorreu na década de 1970 quando as empresas nacionais de engenharia 

consultiva atingiram grande porte e a demanda gerada pelo modelo de desenvolvimento 

manteve o segmento consistente (FINEP, 2012). 

Até meados de 1980, as empresas de engenharia consultiva obtinham a maior parte 

de seu faturamento executando projetos de engenharia e de arquitetura. No decorrer dessa 
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década, devido à desaceleração da economia e ao alto grau de endividamento de algumas 

estatais, foram interrompidos grandes projetos de infraestrutura e de instalações industriais o 

que forçou muitas empresas desse segmento a atuar também na área de gerenciamento e 

mesmo em construção e operação dos mesmos (SOUZA, 2005). 

Vê-se assim que existem basicamente dois tipos de serviços prestados pelas 

empresas de engenharia consultiva: projetos de engenharia e gestão e supervisão de obras. 

Para Sabbatini (2011), o projeto de engenharia em si, que abrange as fases de estudo de 

viabilidade, projeto conceitual, projeto básico e projeto detalhado demanda um trabalho 

intelectual mais intenso onde a experiência, a qualificação e a criatividade dos engenheiros e 

projetistas são os principais ativos competitivos da empresa; essa atividade envolve riscos já 

que a responsabilidade pelas especificações, eficiência e segurança do empreendimento é da 

empresa que executa o projeto. Segundo o autor citado as atividades de gerenciamento 

compreendem a gestão e supervisão da obra, fiscalização, testes, comissionamento de projetos 

de outras empresas de engenharia e de obras executadas por empreiteiras contratadas pelo 

cliente. 

Sabbatini (2011) observa também que atualmente as atividades de gerenciamento 

proporcionam margens de lucro maior, risco menor, (os riscos envolvidos na execução são 

consideravelmente menores que os assumidos quando da execução do projeto conceitual e 

básico) e requerem mão de obra de menor qualificação (não há necessidade de engenheiros e 

projetistas com alta qualificação, experiência e capacidade criativa como na fase de projeto). 

Segundo Katz (2005), a participação de empresas de engenharia locais no 

detalhamento de projetos industriais foi um fator crucial na aceleração do processo de 

desenvolvimento tecnológico local e no aperfeiçoamento e adaptação de tecnologias 

existentes. O autor acrescenta ainda que em muitos países de industrialização recente, as 

empresas de engenharia foram peças importantes da política industrial, permitindo que o 

aprendizado adquirido com os equipamentos importados servisse de base para o 

desenvolvimento de substitutos produzidos localmente. As empresas de engenharia consultiva 

também representam um importante elo entre as empresas e a universidade, sendo comum a 

presença de profissionais provenientes dos centros de pesquisa acadêmica em seus quadros 

técnicos, elas são um elo fundamental na geração e disseminação de soluções tecnológicas 

(SOUZA, 2005). 

Alzahrani e Emsley (2013) e Pinto, Slevin e English (2009) afirmaram que, perante 

seus clientes, o fator que diferencia uma empresa que presta serviços de engenharia, está 
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diretamente associado a seu histórico de competência, medido pela confiabilidade, eficiência 

e qualidade das soluções técnicas propostas anteriormente por seu corpo técnico. Alzahrani e 

Emsley (2013) afirmaram que uma empresa bem-sucedida, é aquela que tem um portfólio 

comprovado de projetos realizados dentro do prazo compactuado, com o custo previsto e o 

nível de qualidade desejada, ou seja, é a que atendeu às expectativas do cliente e às demandas 

de grupos com interesses legítimos no sucesso dos projetos (stakeholders). De acordo com 

Pinto, Slevin e English (2009), para atingir esses objetivos, as empresas de engenharia de 

projeto passaram a utilizar ferramentas de gestão como os sistemas de gestão da qualidade, do 

meio ambiente, da segurança e saúde no trabalho e da responsabilidade social. 

 

2.4.1 Perfil do setor de engenharia consultiva 

O IBGE divulga anualmente, com uma defasagem de dois anos, os dados sobre a 

estrutura dos serviços empresariais não financeiros, com base em um questionário preenchido 

pelas próprias empresas. Os últimos dados obtidos refletem a posição declarada pelas 

empresas em 31/12/2011 (IBGE, 2013). 

A Tabela 3 relaciona a quantidade de empresas, entre 2007 e 2011, classificadas na 

divisão 71 do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas (serviços de arquitetura e 

engenharia; testes e análises técnicas) e no seu desdobramento nos grupos 71.1 (serviços de 

arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas) e 71.2 (testes e análises técnicas). 

Os dados consolidados são publicados somente para as empresas com 20 ou mais pessoas 

ocupadas (IBGE, 2007; 2011). 

Tabela 3: Número de empresas de engenharia e arquitetura por setor de atividade 

Ano Atividade 71 Atividade 71.1 Atividade 71.2 

2007 39.597 38.153 1.444 

2008 43.712 42.026 1.686 

2009 47.152 45.248 1.904 

2010 50.898 48.858 2.040 

2011 52.657 50.551 2.106 

Fonte: IBGE (2013) 

Vê-se que o setor de arquitetura e engenharia apresentava, no exercício de 2011, 

52.657 empresas ativas, o que reflete crescimento de 3,46% em relação ao total das empresas 

registradas no exercício anterior. Essa variação de crescimento anual foi a menor alcançada 

desde 2007. 

Do total de empresas existentes, 44.713 (84,91%) são microempresas e têm entre 0 

a 4 funcionários, a maioria de sócios. Em geral, são empresas uniprofissionais que trabalham 
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para clientes privados ou como subcontratadas de empresas maiores em contratos com o setor 

público (SINAENCO, 2013). 

Pelos dados apresentados pela Tabela 4 observa-se que em relação ao tamanho o 

setor apresentava uma grande disparidade estrutural entre as empresas, a grande maioria 

50.478 (95,86%) tem menos de 20 colaboradores enquanto as empresas que possuem mais de 

20 profissionais ocupados representam 4,14% do total (1.730 empresas) (IBGE, 2013). 

Tabela 4: Número de empresas de engenharia e arquitetura por número de colaboradores 

Nº de colaboradores Nº de empresas Participação (%) 

0 a 4 44.713 84,91 

5 a 9 3.754 7,13 

10 a 19 2.011 3,82 

20 a 29 721 1,37 

30 a 49 590 1,12 

50 a 99 445 0,85 

100 a 249 267 0,51 

250 a 499 86 0,16 

maior ou igual a 500 70 0,13 

Total 52.657 100,00 

Fonte: IBGE (2013) 

Vê-se pela Figura 4 que em 2011 as empresas que compõem o grupo de serviços de 

arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas com mais de 20 pessoas ocupadas, 

registrou uma receita operacional líquida de R$ 25,9 bilhões, aproximadamente 0,71% do PIB 

de 2011. Comparado com o do período anterior, R$ 21,6 bilhões, esse resultado representa um 

crescimento 19,90% (IBGE, 2013). 

 

 
Figura 4: Receita operacional líquida das empresas com 20 ou mais colaboradores 

Fonte: IBGE (2013) 
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A Tabela 5 representa a evolução anual da receita operacional líquida das 

atividades em que o setor é desmembrado. Observa-se que as atividades de serviços de 

arquitetura e engenharia foram responsáveis pelo maior volume de faturamento, R$ 

20.217.367.000 (77,94%), seguidos pelas atividades técnicas relacionadas à arquitetura e 

engenharia, com R$ 3.047.454.000 (11,74%) e, finalmente, testes e análises técnicas, com R$ 

2.673.753.000 (10,30%) de participação (IBGE, 2013). 

Tabela 5: Receita operacional líquida da divisão 71 por setor de atividade (R$ 10³) 

Atividades 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviços de arquitetura e de 

engenharia 
8.198.920 11.104.377 13.738.386 16.734.338 20.217.367 

Atividades técnicas relacionadas à 
arquitetura e engenharia 

1.911.001 1.678.937 2.043.833 2.612.458 3.047.454 

Testes e análises técnicas 1.144.483 1.456.933 1.899.827 2.290.113 2.673.753 

Total 11.254.404 14.240.247 17.682.046 21.636.909 25.938.574 

Fonte: IBGE (2013) 

Conforme dados do IBGE (2013), o número de postos de trabalho ocupados no 

setor totalizou 344.559 profissionais empregados, 35% com pessoal de nível superior. Desse 

total, 259.037 pertencem ao grupo de assalariados e 85.522 ao de não assalariados (IBGE, 

2013). 

Com base nos dados apresentados foi possível verificar o constante crescimento do 

setor no período e sua participação tanto na geração de empregos formais quanto na formação 

do produto interno bruto. 

 

2.5 SISTEMAS DE GESTÃO 

A palavra “sistema” é utilizada em várias disciplinas (biologia, medicina, 

informática, administração, engenharia) significando um conjunto de elementos 

interconectados de modo a formar um todo organizado. 

Chiavenato (2003) entende sistema como um complexo de elementos em interação. 

O autor citado também considera que um sistema permite conceituar os fenômenos 

observados com uma abordagem global, inter-relacionar e integrar assuntos que são, na 

maioria das vezes, de natureza diversa. 

Churchman (1972) define sistema como um conjunto ou combinação de coisas 

ligadas ou interdependentes que interagem de modo a formar uma unidade complexa, um todo 

composto de partes organizadas segundo um esquema ou plano. 

Apesar das diferenças de entendimento, pode-se dizer que todos, de uma forma 

geral, consideram sistema como um conjunto de partes coordenadas que interagem para 
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atingir determinado(s) objetivo(s) (RIBEIRO NETO, TAVARES e HOFFMANN, 2012). Os 

autores citados também ressaltam que para entender um sistema é necessário compreender 

seus objetivos e identificar seus componentes, tarefa que não é simples em um sistema de 

gestão, já que seus componentes são de natureza intangível, envolvem o estabelecimento de 

objetivos, definição de responsabilidades, elaboração e execução de procedimentos e alocação 

de recursos. 

Kausek (2007) considera que qualquer sistema de gestão é composto por três tipos 

de processos: os processos principais, os processos chave de apoio e os processos de apoio ao 

sistema de gestão. Segundo o autor citado, o foco nos processos principais é o propósito 

primário do sistema, seus objetivos; os processos chave de apoio são os que provêm entradas 

diretas para os processos principais ou medem os resultados das saídas e os processos de 

apoio ao sistema de gestão são aqueles que auxiliam no controle de todos os elementos 

necessários para o bom andamento do sistema. 

Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2012) ressaltam que os sistemas de gestão são 

compostos por elementos de natureza administrativa, muitos deles comuns, sendo 

diferenciados principalmente por meio de seus objetivos. Como exemplo, a Tabela 6 

apresenta alguns sistemas de gestão e seus principais objetivos. Os exemplos citados são de 

sistemas de gestão normalizados. 

Tabela 6: Sistemas de gestão normalizados e seus objetivos 
Sistemas Objetivos globais 

Sistema de gestão da qualidade – NBR ISO 9001:2008 

Fornecer produtos que atendam aos requisitos do 

cliente e aos requisitos regulamentares aplicáveis. 

Aumentar a satisfação dos clientes. 

Sistema de gestão ambiental – NBR ISO 14001:2004 

Controlar os impactos de atividades, produtos e 

serviços sobre o meio ambiente. 

Melhorar o desempenho ambiental. 

Sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho – 
OHSAS 18001:2007 

Controlar os riscos de segurança e saúde no trabalho. 

Melhorar continuamente as condições de segurança e 
saúde no trabalho. 

Sistema de gestão de responsabilidade social – SA 

8000:2008 

Melhorar as condições de trabalho. 

Promover o respeito aos direitos dos trabalhadores. 

Sistema de gestão de responsabilidade social – ABNT 

NBR 16001:2004 

Controlar os impactos sociais das organizações em 

suas três dimensões: econômica, ambiental e social. 

Promover a cidadania, a transparência e o 

desenvolvimento sustentável. 

Fonte: Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2012) 

Por tratar da integração de sistemas normalizados, neste trabalho foi adotada a 

definição da ABNT (2005), ou seja, sistema de gestão é um conjunto de elementos inter-

relacionados ou interativos que visa estabelecer políticas e objetivos e atingir esses objetivos. 
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2.6 SISTEMAS DE GESTÃO NORMALIZADOS 

A ABNT (2014b) define normalização como uma atividade que estabelece, em 

relação a problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e 

repetitiva com vista à obtenção do grau ótimo de ordem em um dado contexto. Dessa forma, a 

normalização de sistemas de gestão pode ser entendida como uma prescrição para a utilização 

de práticas relacionadas a uma determinada área de gestão (qualidade, meio ambiente, 

segurança e saúde no trabalho, responsabilidade social). 

A ABNT (2014a) destaca entre os principais objetivos da normalização: possibilitar 

uma melhor comunicação entre o cliente e o fornecedor, melhorando a confiabilidade das 

relações comerciais e de serviços e eliminar barreiras técnicas e comerciais, evitando a 

existência de regulamentos conflitantes em diferentes países. 

Os sistemas de gestão abordados neste trabalho; NBR ISO 9001 Sistema de Gestão 

da Qualidade (SGQ), NBR ISO 14001 Sistema da Gestão Ambiental (SGA) e OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety Assessment Series), Sistema de Gestão da Saúde e 

Segurança no Trabalho (SGSST), são baseados em normas internacionais, ou seja, em 

especificações estabelecidas em consenso e aprovadas por um organismo específico composto 

por membros de vários países. 

 

2.7 NORMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 

A primeira série de normas internacionais de garantia de qualidade, a série ISO 

9001, foi publicada em 1987. Sua primeira versão era composta por três normas certificáveis, 

a 9001, 9002 e 9003 e uma norma de diretrizes, a 9004, que descreviam o conjunto básico de 

elementos pelos quais os sistemas de qualidade poderiam ser desenvolvidos e implantados, a 

série 9000 foi publicada no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

em 1990 (MELLO et al., 2009). 

As normas 9001, 9002 e 9003 foram elaboradas para serem utilizadas em relações 

contratuais e tinham como objetivo certificar a conformidade do produto entregue às 

especificações contratuais. Sua primeira revisão, feita em 1994, ampliou seus requisitos e 

manteve seus objetivos e estrutura inalterados (RIBEIRO NETO, TAVARES e HOFFMANN, 

2012). 

Em sua segunda revisão, publicada em 2000, as três normas certificáveis, 9001, 

9002 e 9003 foram unificadas em uma única norma, a NBR ISO 9001:2000. Seus objetivos 
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foram alterados, transformando-se em uma norma para gestão da qualidade. Seu foco passou a 

ser a satisfação do cliente e não mais o simples atendimento às especificações contratuais. Sua 

terceira revisão veio a público em dezembro de 2008 mantendo os objetivos e a estrutura da 

edição anterior (MELLO et al., 2009).  

De acordo com Wahid e Corner (2009) seu principal objetivo foi o de auxiliar as 

empresas, independentemente da dimensão e do setor de atuação, a desenvolver um sistema 

de gestão da qualidade eficaz e eficiente, aumentando sua capacidade de projetar, produzir e 

oferecer produtos e serviços de alta qualidade. 

Segundo a ABNT (2008) o modelo de gestão da qualidade definido pela NBR ISO 

9001 promove a adoção de uma abordagem de processo para o desenvolvimento, implantação 

e melhoria da eficácia de um sistema de gestão da qualidade para aumentar a satisfação do 

cliente pelo atendimento aos seus requisitos. 

Casadesús e Karapetrovic (2005), Aldowaisan e Youssef (2006) abordam 

principalmente as alterações sofridas pela norma na versão ISO 9001:2000. Casadesús e 

Karapetrovic (2005) analisaram as mudanças decorrentes da implantação da ISO 9001 em 

empresas na região da Catalunha na Espanha. Observaram que a avaliação da versão 2000 de 

uma maneira geral foi positiva, porém as empresas certificadas nessa versão relataram menos 

benefícios que as certificadas na versão de 1994. Em um estudo sobre a implantação da ISO 

9001 em pequenas empresas Aldowaisan e Youssef (2006) propuseram um modelo que 

considerou as principais características das pequenas empresas. Concluem observando que 

nesse modelo devem ser observadas as seguintes premissas: o envolvimento das pessoas da 

empresa na implantação do sistema de gestão (para diminuir os custos de implantação); 

atribuição da função de representante da qualidade para o gerente de operações (mantem seu 

compromisso e evita a criação de novos departamentos); não ter pressa de implantar o sistema 

de gestão (tempo para familiarizar-se com os requisitos da norma) e não certificar-se (a não 

ser que seja economicamente viável para a empresa). 

Yahya e Goh (2001), Williams (2004) e Gotzamani (2005) analisaram as 

motivações para a implantação da ISO 9001 e os benefícios e dificuldades observados. 

Williams (2004) relaciona os principais motivos para a adoção da norma ISO 9001: 

 Exigência dos clientes; 

 Melhora na qualidade dos processos e produtos; 

 Visão estratégica da empresa; 

 Publicidade; 
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 Exigências de órgãos regulamentadores; 

 Maior competitividade e 

 Exigências de governos estrangeiros.  

Yahya e Goh (2001) e Williams (2004) afirmam que geralmente os benefícios 

obtidos com a adoção da ISO 9001 são:  

 Aumento das vendas e lucros; 

 Queda das reclamações de clientes; 

 Aumento das exportações; 

 Melhor reputação da empresa no mercado; 

 Melhor confiabilidade de seus produtos; 

 Menores custos de produção; 

 Menores prazos de entrega;  

 Aumento das vantagens competitivas; 

 Maior conscientização dos empregados e 

 Melhor comunicação interna e com os clientes. 

As principais dificuldades encontradas quando de sua implantação decorrem do 

(GOTZAMANI, 2005): 

 Impacto significativo na cultura da empresa; 

 Foco na certificação e não no sistema em si; 

 Pequeno envolvimento da alta administração da empresa e  

 Utilização de processos de auditoria convencional no lugar de uma abordagem 

mais complexa. 

Ao analisar o resultado das pesquisas dos autores apresentados anteriormente, 

observa-se que a maioria dos motivos que levaram as empresas a implantar um sistema de 

gestão da qualidade com base na ISO 9001, podem ser associados aos benefícios obtidos com 

sua implantação e a satisfação dos grupos com legítimos interesses nas organizações. 

É oportuno lembrar que a NBR ISO 9001 é uma norma de processo e não de 

produto e que, embora os processos afetem o produto final, a certificação de sistemas de 

gestão de qualidade não equivale à certificação da qualidade de seus produtos (ABNT, 2008). 

 

2.8 NORMAS DE GESTÃO AMBIENTAL 
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A crescente concorrência pressiona as empresas a manterem-se constantemente 

atualizadas para diferenciarem-se técnica e administrativamente de seus concorrentes e assim 

continuarem competitivas no mercado (RADONJIČ e TOMINC, 2006). 

De acordo com Oliveira, Serra e Salgado (2010), apesar de o lucro ser o principal 

objetivo das empresas, os problemas ambientais tornaram-se cada vez mais relevantes em 

consequência da conscientização do consumidor e de seu crescente interesse em saber como 

os produtos e serviços são produzidos, utilizados, descartados e como eles afetam o meio 

ambiente. Ainda segundo os mesmos autores essa constatação levou as empresas a adotarem 

práticas de produção mais limpa e a ter sistemas de gestão ambiental certificados por 

entidades reconhecidas internacionalmente. 

Nesse contexto, os sistemas de gestão ambiental baseados na ISO 14001 são uma 

importante alternativa para a solução das mais variadas questões ambientais, por exemplo, 

evitar impactos ambientais, melhorar a utilização de recursos naturais, conscientizar a força 

de trabalho, padronizar processos e manter conformidade coma legislação (GAVRONSKI, 

FERRER e PAIVA, 2008). 

A primeira edição da série ISO 14001 foi publicada em 1996 pela International 

Organization for Standardization, utilizando como referência a BS 7750, Specification for 

Environmental Management Systems e os requisitos estabelecidos pelo EMAS, Eco-

Management and Audit Scheme, sendo a versão brasileira dessa série de normas publicada no 

Brasil pela ABNT em 1996 (RIBEIRO NETO, TAVARES E HOFFMANN, 2012). 

Para a ABNT (2004), a NBR ISO 14001 é a parte do sistema de gestão de uma 

organização utilizada para desenvolver, implantar sua política ambiental e gerenciar seus 

aspectos ambientais. Sendo uma parte do sistema de gestão da empresa o sistema de gestão 

ambiental deve buscar: 

 A prevenção no lugar da correção;  

 O planejamento de todas as atividades, produtos e processos;  

 O estabelecimento de critérios;  

 A coordenação e integração das partes e  

 O monitoramento e a melhoria contínua. 

Ainda de acordo com a ABNT (2004) a sequência e a interação de seus requisitos 

visam possibilitar à organização estruturar um sistema de gestão alinhado às exigências legais 

pertinentes e a seus aspectos ambientais significativos. É baseada em uma abordagem por 
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processos que utiliza a metodologia PDCA (Plan, Do, Check and Act) para promover a 

melhoria contínua (ABNT, 2004). 

A adoção da norma NBR ISO 14001 permite as empresas implantarem um sistema 

de gestão ambiental que lhes assegura a plena conformidade com a política ambiental e que 

possibilita demostrar sua conformidade com o atendimento a esses requisitos por meio de 

uma autoavaliação ou autodeclaração, por uma certificação por uma entidade independente, 

ou ainda pela confirmação por outras partes interessadas (ABNT, 2004). 

Silva e Medeiros (2004), Sambasivan e Fei (2008) e Oliveira, Serra e Salgado 

(2009) tratam dos resultados da implantação da ISO 14001 na competitividade das empresas e 

do efeito de suas práticas no desempenho da organização. Para Silva e Medeiros (2004) a ISO 

14001 fornece às empresas ferramentas que têm o potencial de reduzir os danos ambientais 

com benefícios que compensam os custos de sua implantação. Sambasivan e Fei (2008) 

analisaram os fatores críticos para o sucesso na implantação do sistema de gestão ambiental 

em um estudo empírico com empresas da Malásia; seus resultados indicam que, em ordem de 

importância, os fatores críticos de sucesso são: abordagem eficaz da gestão, mudança 

organizacional, aspectos técnicos externos e sociais. Oliveira, Serra e Salgado (2009) como 

resultado de uma pesquisa quantitativa com a participação de empresas certificadas pela NBR 

ISO 14001 no Estado de São Paulo, concluem que a adoção do sistema de gestão ambiental é 

uma alternativa eficaz para diminuir os impactos ambientais provocados pelas atividades das 

empresas e que sua implantação gerou economia e consequentemente maior competitividade. 

Os mesmos autores ressaltaram que as empresas, como resultados da modernização de seus 

processos, obtiveram redução na emissão de resíduos, um menor número de ocorrências e 

multas dos organismos de controle ambiental. 

Fryxell e Szeto (2002), Zeng et al. (2005), Sambasivan e Fei (2008) associam as 

principais motivações para a implantação da ISO 14001 aos benefícios obtidos por sua 

adoção, ou seja: 

 Abertura de novos mercados nacionais e internacionais; 

 Melhoria na gestão; 

 Maior satisfação dos clientes; 

 Conformidade com a legislação ambiental; 

 Padronização dos procedimentos de gestão ambiental; 

 Melhor imagem da empresa; 

 Aumento da consciência ambiental dos empregados e 
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 Estabelecimento de uma forte imagem de responsabilidade social da empresa. 

As principais dificuldades encontradas pelas empresas quando da implantação da 

ISO 14001 são (OLIVEIRA, SERRA E PINHEIRO, 2009): 

 Cultura da empresa; 

 Foco na certificação e não no sistema; 

 Uso de processo de auditoria interna em desacordo com a norma; 

 Baixo compromisso da alta gestão; 

 Pouca familiaridade da equipe com a norma e 

 Principalmente a resistência da equipe às mudanças. 

A análise do resultado das pesquisas dos autores supracitados também permite 

associar os motivos que levaram as empresas a implantar um sistema de gestão ambiental com 

base na ISO 14001 aos benefícios obtidos com sua implantação e a satisfação dos grupos com 

legítimos interesses nas organizações. 

 

2.9 NORMAS DE GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

As primeiras leis de segurança e saúde no trabalho surgiram no Reino Unido por 

volta de 1802. 

Segundo Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2012), em 1.833, foi promulgada a 

primeira legislação considerada eficiente, a Factory Act, dentre outros aspectos essa lei 

melhorou as condições de trabalho de menores de 18 anos, proibiu o trabalho noturno e 

reduziu as horas diárias e semanais de trabalho. Os autores citados observaram que em 1903, 

nos Estados Unidos, foi promulgada a primeira lei sobre indenização dos trabalhadores e em 

1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho (OIT) com sede em Genebra. 

Nas décadas de 1980 e 1990 foram desenvolvidos alguns modelos normativos para 

gestão da segurança e saúde no trabalho, restritos a alguns países ou a setores específicos de 

atividades. Desses trabalhos o mais difundido no Brasil foi a BS 8800:1996, Guide to 

Occupational Health and Safety Management Systems, um guia que orientava a estruturação 

dos sistemas, mas que não era certificável (RIBEIRO NETO, TAVARES e HOFFMANN, 

2012). 

A grande aceitação dos sistemas de gestão da qualidade e ambiental da 

International Organization for Standardization originou uma demanda internacional para a 

elaboração de uma norma para a segurança e saúde no trabalho de características semelhantes. 

Essa proposta chegou a ser difundida como a futura ISO 18000, porém, a criação de um 
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comitê para seu desenvolvimento não foi aprovada devido ao entendimento que ele se 

superpunha às atividades da OIT (RIBEIRO NETO, TAVARES e HOFFMANN, 2012). 

Para atender a essa demanda, por iniciativa de diversos organismos certificadores e 

de entidades nacionais de normalização, foi desenvolvida e publicada em 1999 pelo OHSAS 

Project Group a norma OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 

(RIBEIRO NETO, TAVARES e HOFFMANN, 2012). 

A OHSAS é composta por dois documentos, a OHSAS 18001 Occupational Health 

and Safety Management Systems: Specification e a OHSAS 18002 Occupational Health and 

Safety Management Systems: Guidelines for the implementation of OHSAS 1800 (BSI, 2007). 

Sua estrutura foi baseada na ISO 14001 o que tornou seu entendimento bastante facilitado 

para as empresas já familiarizadas com o sistema de gestão ambiental (BSI, 2007). 

Em 2007 sofreu sua primeira revisão, que não alterou significativamente a estrutura 

da norma e introduziu alguns aperfeiçoamentos: maior ênfase à importância da saúde, 

melhoria significativa no alinhamento com a ISO 14001:2004, maior compatibilidade com a 

ISO 9001:2000 e maior enfoque preventivo com a exigência de gerenciamento de incidentes 

(BSI, 2007). 

Conforme a BSI (2007) a OHSAS 18001 é estruturada em quatro seções, sua 

sequência e a interação de seus requisitos visam possibilitar à organização estruturar um 

sistema de gestão alinhado às exigências legais pertinentes a saúde e segurança no trabalho. 

Como a ISO 14001 tem como base uma abordagem por processos que utiliza a metodologia 

PDCA para promover a melhoria contínua (BSI, 2007). 

Um sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho é parte do sistema global de 

gestão de uma organização que tem como um de seus objetivos o controle dos riscos e perigos 

em matéria de segurança e saúde no trabalho por meio de uma abordagem estruturada e 

planejada (KAUSEK, 2007). 

Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2012) afirmam que uma das consequências 

esperadas pela implantação da OHSAS é a diminuição dos acidentes de trabalho. Os mesmos 

autores apontam que as organizações terão benefícios econômicos decorrentes que devem ser 

identificados para auxiliá-las a demonstrar o valor e a eficiência do sistema para as partes com 

legítimo interesse na organização: acionistas, empregados, prestadores de serviços e outros. 

A OHSAS não foi publicada no Brasil pela ABNT, assim, os certificados de 

conformidade com a OHSAS 18001 emitidos por organismos certificadores não têm o 

reconhecimento do INMETRO, uma vez que não sendo uma norma nacional não existe 
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acreditação no Brasil para sua avaliação de conformidade (RIBEIRO NETO, TAVARES e 

HOFFMANN, 2012). 

Saksvik, Torvatn e Nytrø (2003) e Robson et al. (2007), abordam o tema saúde e 

segurança no trabalho comparando os resultados em empresas que implantaram o sistema 

voluntariamente e as que o adotaram por imposição legal. Saksvik, Torvatn e Nytrø (2003), 

analisaram os efeitos de uma regulamentação governamental (imposição legal) que tornou 

obrigatória a implantação de um sistema de gestão de segurança e saúde no trabalho em 

empresas norueguesas, observaram melhores resultados nas empresas com o sistema 

totalmente implantado quando comparado com as que não tinham implantado em sua 

totalidade. Segundo os autores citados, devido a essa constatação pode-se concluir que quanto 

mais abrangente é o processo de implantação melhores são os resultados observados. Robson 

et al. (2007), em uma revisão sistemática da literatura, buscaram evidências dos efeitos das 

diferenças dos resultados nas organizações pela adoção voluntária ou imposta legalmente de 

sistemas de segurança e saúde no trabalho. Como resultados, os autores citados encontraram 

efeitos positivos nos dois casos: menores índices de lesão corporal e redução de custos 

relacionados com incapacidade nas adesões voluntárias, diminuição da taxa de absenteísmo 

por lesões corporais e aumento na produtividade no local de trabalho nas adesões impostas, 

também destacaram que, devido ao pequeno número de publicações, o número de evidências 

foi insuficiente para fazer recomendações a favor ou contra as implantações voluntárias ou 

impostas. Outro ponto observado pelos mesmos autores foi a falta de consenso sobre o que 

vem a ser um sistema de gestão de saúde e segurança no trabalho, ou seja, se inclui apenas 

componentes de gestão ou também componentes operacionais e técnicos. Os autores 

mencionados observaram a pequena quantidade de pesquisas que abordavam, como tema 

específico, o estudo de ambos os tipos de adesão e seus efeitos nos resultados econômicos das 

empresas. 

Bottani, Monica e Vignali (2009) avaliaram as diferenças de desempenho entre 

empresas que adotavam e as que não adotavam um sistema de gestão de saúde e segurança no 

trabalho a partir de uma análise de dados em 116 empresas italianas. Os autores previamente 

citados observaram que as organizações que tinham implantado um sistema de gestão da 

segurança e saúde do trabalho eram na sua maioria de grande porte e percebiam seu 

desempenho em relação a seus concorrentes como melhor ou extremamente melhor. Outro 

ponto abordado pelos mesmos autores foi a comparação do desempenho das empresas que 

compartilhavam com seus funcionários a definição dos objetivos de segurança, a atualização 
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dos dados sobre os riscos e a definição de ações corretivas com as que não adotavam a mesma 

política; os resultados indicaram um desempenho significantemente maior das primeiras. 

Loosemore e Andonakis (2007), Gavronsk, Ferrer e Paiva (2008) e Oliveira (2013) 

analisaram as motivações para a implantação da OHSAS 18001, seus benefícios e as 

dificuldades observadas. 

Os principais motivos que levam as organizações a implantar a OHSAS 18001 são 

(LOOSEMORE E ANDONAKIS, 2007): 

 Diminuir riscos relacionados a acidentes e incidentes trabalhistas; 

 Motivação dos funcionários; 

 Melhor imagem da empresa; 

 Custos de seguros patrimoniais reduzidos e 

 Redução de acidentes que impliquem em responsabilidade civil. 

Para Gavronsk, Ferrer e Paiva (2008) os principais benefícios de sua implantação 

são: 

 Melhor relacionamento com funcionários e sindicatos; 

 Melhor imagem pública da empresa 

 Redução dos acidentes que impliquem em responsabilidade civil; 

 Maior motivação dos funcionários; 

 Melhor produtividade relacionada à baixa taxa de ausência dos funcionários e 

 Menor incidência de multas e sanções trabalhistas. 

De acordo com Oliveira (2013), na implantação de um sistema de gestão de saúde e 

segurança no trabalho, especialmente o OHSAS 18001, são recorrentes as seguintes 

dificuldades: 

 Baixo nível educacional dos empregados; 

 Procedimentos e instruções internas complexas; 

 Falhas na comunicação interna; 

 Baixo envolvimento dos setores envolvidos; 

 Falta de indicadores de desempenho; 

 Baixo comprometimento da alta gestão; 

 Falta de conscientização dos empregados e 

 Baixo envolvimento da área de recursos humanos nos esforços de treinamento. 

De forma similar ao observado no item e 2.8, a análise do resultado das pesquisas 

dos autores supracitados também permite associar os motivos que levaram as empresas a 
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implantar um sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho baseado na OHSAS 18001 

aos benefícios obtidos com sua implantação e a satisfação dos grupos com legítimos 

interesses nas organizações. 

 

2.10 SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS 

Observou-se durante a pesquisa bibliográfica que na literatura em língua 

portuguesa, os artigos que abordam a integração de sistemas de gestão identificam o sistema 

resultante desse processo como Sistema Integrado de Gestão, Sistema de Gestão Integrado ou 

Sistema de Gestão Integrada. Considerando-se que o foco deste trabalho foi a integração da 

gestão dos sistemas normalizados adotados e não a integração de toda gestão da empresa em 

um único sistema, adotou-se o termo Sistema de Gestão Integrado (SGI) para identificá-lo. 

As normas que abordam sistemas de gestão empresariais abrangem sistemas que 

vão da qualidade e meio ambiente à responsabilidade social corporativa. Segundo 

Karapetrovic (2003) essa “variedade” de sistemas pode ser atribuída de uma forma simples a 

modificação da noção de “qualidade”, seu significado inicial, a capacidade de satisfazer as 

necessidades e expectativas do cliente, evoluiu para a capacidade de satisfazer as necessidades 

e expectativas das partes interessadas, ou seja, o foco na satisfação do cliente que foi a 

principal noção da garantia de qualidade tradicional deixou de ser suficiente. Ainda conforme 

o autor citado, além do cliente as empresas passaram a atender as necessidades de sua 

comunidade (eliminar a poluição da água), de seus empregados (reduzir os riscos 

ocupacionais), dos investidores (não se envolver em práticas contábeis questionáveis), da 

sociedade (não utilizar mão de obra infantil ou trabalho forçado), etc. A necessidade de 

atender a diversas partes interessadas resultou no desenvolvimento de novos sistemas de 

gestão (KARAPETROVIC, 2003). 

Wilkinson e Dale (1999) observaram que quando confrontadas com a necessidade 

de adotar vários sistemas de gestão as empresas têm basicamente duas opções: gerir cada um 

deles em separado ou integrá-los em único sistema. Ainda de acordo com os mesmos autores, 

como os sistemas normalizados têm estrutura compatível e os futuros sistemas devem segui-

la, implantar um Sistema de Gestão Integrado (SGI) é mais lógico; os efeitos de sinergia 

resultantes de um sistema mais enxuto e sem redundâncias serão apenas alguns dos benefícios 

adicionais dessa integração. 

Segundo Karapetrovic (2003) e Salomone (2008), a forma como é feita a integração 

e quais sistemas são integrados pelas empresas depende do mercado em que atuam e dos 
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sistemas normalizados que adotam; para uma organização pode ser interessante integrar 

apenas os sistemas de qualidade e da gestão ambiental enquanto outra pode adicionar ao seu 

sistema integrado também segurança e saúde no trabalho e responsabilidade social. De acordo 

com os autores citados, devido à ampla aceitação internacional e a pequena pressão quanto a 

questões como risco e gestão financeira, um sistema de gestão integrado comumente abrange 

as áreas da qualidade, gestão ambiental e segurança e saúde no trabalho. 

A literatura apresenta diversos trabalhos sobre o tema, tanto teóricos quanto 

empíricos, os trabalhos empíricos buscam analisar a compatibilidade entre sistemas de gestão 

normalizados; alguns são destacados a seguir. 

Pheng e Pong (2003) analisaram a compatibilidade de integração das normas ISO 

9001 e OHSAS 18001 em uma pesquisa com 96 construtoras de Singapura. Os autores 

citados verificaram resultados positivos na integração dos requisitos das normas, a maioria 

dos respondentes concordou que foi relativamente fácil o processo de integração e que os 

custos de gerenciamento e treinamento para implantação foram significativamente maiores 

que os de certificação, consultoria e da equipe necessária. 

Zutshi e Sohal (2005) estudaram três empresas australianas que obtiveram sucesso 

na integração da gestão das normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. As entrevistas 

revelaram uma série de benefícios quantificáveis e não quantificáveis relacionados com a 

implantação do SGI, tais como: 

 Sistemas de gestão mais simples e mais focados na organização; 

 Redução na duplicação de políticas, procedimentos e registros, resultando em 

redução do esforço para a implantação e manutenção do sistema; 

 Redução de custos. 

 Uso mais eficiente de auditorias internas para se preparar para as avaliações de 

terceiros; 

 Maior aceitação pelos funcionários, pois os três objetivos das normas: a 

satisfação do cliente, o cumprimento da legislação ambiental e a saúde e 

segurança dos funcionários são consideradas em todas as operações resultando 

em maior motivação e menores conflitos interfuncionais; 

 Economia de tempo para adoção de novos sistemas, já que o objetivo comum 

de melhoria contínua é seguido. 

 Melhoria da comunicação entre os diferentes níveis organizacionais; 

 Demonstração de diligência prévia; 
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 Melhor escopo para as partes interessadas; 

 Aumento da confiança dos clientes e reforço positivo da imagem no mercado e 

na comunidade. 

No entanto, os autores citados observaram que como qualquer outro sistema ou 

procedimento, o processo de integração esbarra em alguns obstáculos e, entre eles, 

destacaram:  

 Resistência da equipe às mudanças; 

 Falta de planejamento estratégico; 

 Qualificação inadequada da equipe responsável; 

 Qualificação inadequada dos consultores; 

 Baixo compromisso da alta gestão e 

 Prazos e recursos financeiros inadequados. 

Zeng, Shi e Lou (2007) em uma pesquisa empírica com 104 organizações chinesas, 

investigaram o estado da integração dos sistemas de gestão ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 

18001. Os autores mencionados relataram que dentre as 104 empresas que responderam ao 

questionário 40 não tinham implantado um SGI. As empresas informaram que a gestão em 

paralelo dos sistemas normalizados apresentava as seguintes dificuldades: 

 Complexidade na gestão interna; 

 Baixa eficiência da gestão; 

 Incompatibilidade cultural entre as diferentes equipes de gestão; 

 Hostilidade entre as diferentes equipes de gestão; 

 Alto custo de gestão; 

 Desperdício de recursos humanos; 

 Comunicação interna inadequada. 

Nas 64 empresas que tinham implantado um SGI Zeng, Shi e Lou (2007) 

classificaram os fatores que beneficiaram sua implantação em internos (recursos humanos, 

estrutura organizacional e cultura da empresa) e externos (orientação técnica e apoio de 

organizações certificadoras). 

Salomone (2008), em uma pesquisa com 103 empresas italianas de diferentes áreas 

de atuação investigou o potencial de integração da gestão de seus sistemas a partir de uma 

análise de aspectos comuns em termos de motivações reais, obstáculos e pressões externas 

que as empresas observaram ao implantar seus sistemas de qualidade ISO 9001, ambiental 
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ISO 14001, segurança e saúde no trabalho OHSAS 18001, responsabilidade social SA 8000 e 

a integração da gestão dos mesmos. 

A autora citada observa que a maioria das empresas apontou a facilidade para 

integrar os requisitos da norma ISO 14001 com a OHSAS 18001 e a dificuldade da integração 

das mesmas com a ISO 9001. Entre os benefícios da integração dos três sistemas de gestão 

destacou os seguintes: 

 Melhora significativa dos processos de auditoria interna; 

 Redução da documentação; 

 Melhora significativa dos processos de auditoria externa; 

 Menor burocracia; 

 Economia de tempo e recursos humanos para a realização das atividades 

relacionadas à gestão dos sistemas de gestão; 

 Unificação dos treinamentos de pessoal; 

 Eliminação de conflitos entre as diferentes áreas de gestão; 

 Definição clara de responsabilidades e  

 Redução de custos. 

Salomone (2008) também destacou alguns dos obstáculos encontrados quando da 

implantação do SGI: 

 Dificuldade na atribuição do nível de importância devida a cada uma das 

variáveis: qualidade, meio ambiente e segurança e saúde no trabalho; 

 Dificuldade na organização do SGI; 

 Conhecimento inadequado das normas pelos funcionários; 

 Suporte inadequado dos organismos certificadores e 

 Inadequação dos requisitos das normas para integração. 

Bernardo et al. (2009) investigaram a abrangência da integração do sistema de 

gestão ambiental (ISO 14001) com outros sistemas normalizados em uma pesquisa em 435 

empresas espanholas. Os autores mencionados analisaram a extensão em que as empresas 

integraram seus sistemas de gestão normalizados com base na integração de requisitos, de 

procedimentos e registros, e na integração de recursos humanos para o gerenciamento dos 

sistemas de gestão. A partir dessa análise Bernardo et al. (2009)  classificaram as empresas 

em dois grupos, o primeiro composto pelas organizações que não integraram seus sistemas de 

gestão (14%), e um segundo grupo (86%) o das empresas que de alguma forma integraram 

seus sistemas. Esse segundo grupo, por sua vez foi reclassificado em outros três grupos. 
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Um primeiro grupo, formado por 2% das empresas, continha as organizações que 

estavam em uma fase inicial da integração; tinham integrados o controle de documentos e 

registros, a análise crítica e os recursos gerenciais. O segundo grupo, que representava 11% 

das organizações apresentava um maior grau de integração: objetivos, recursos de 

documentação, política, manual de procedimentos, comunicação interna e auditoria eram 

integrados em um SGI. O terceiro grupo, composto por 87% das empresas, tinha integrado 

85% dos requisitos das normas. 

Bernardo et al. (2010) analisaram o processo de auditoria, externa e interna, com 

foco na integração de sistemas normalizados. Estudaram as auditorias para verificar possíveis 

divergências em seu processo, níveis de integração e a forma como foram conduzidas em 435 

empresas espanholas. As empresas analisadas foram agrupadas em três categorias tendo como 

critério seu nível de integração. A primeira categoria foi formada por empresas com baixo 

nível de integração (21%), a segunda por empresas com nível intermediário de integração 

(35%) e a terceira por organizações com alto grau de integração (44%). Os autores 

previamente citados concluíram que todas as empresas estudadas tinham integrado de alguma 

forma seu processo de auditoria, interna e externa. Observaram também que existem 

semelhanças entre a integração de auditorias internas e externas, porém o nível de integração 

das auditorias internas é superior em vários aspectos quando comparado às auditorias 

externas. Os mesmos autores também relataram que as equipes responsáveis pelas auditorias 

internas são mais integradas, fator que pode ser atribuído à dificuldade que os órgãos 

certificadores encontram para formar profissionais capacitados para auditar todas as normas 

analisadas. 

Os autores apresentados anteriormente destacaram os seguintes os seguintes 

resultados comuns: 

Zutshi e Sohal (2005) e Salomone (2008) destacaram como benefícios de um 

sistema de gestão integrado: 

 Treinamento unificado da equipe; 

 Melhor aproveitamento de recursos humanos e financeiros; 

 Auditorias internas externas unificadas e 

  Menor custo de gestão. 

A integração dos requisitos dos sistemas de gestão foi tratada nos trabalhos de 

Salomone (2008) e Bernardo et al. (2009). Analisando esses trabalhos constata-se que os 

requisitos normalizados integrados com maior frequência foram: 
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  Controle de documentos; 

 Controle de registros; 

 Objetivos e metas; 

 Manual do sistema; 

 Auditoria interna; 

 Análise crítica da direção e  

 Comunicação interna. 

Bernardo et al. (2012a) ressaltaram que as dificuldades encontradas na fase de 

integração dos requisitos das diferentes normas afetam o nível de integração dos sistemas 

quando as empresas integram três ou mais sistemas de gestão, já quando são integrados 

somente dois sistemas não foi encontrada uma relação significativa. As principais 

dificuldades no processo de integração identificadas pelos autores mencionados foram 

agrupadas em dois conjuntos, o primeiro refere-se às dificuldades internas das organizações: 

 Falta de recursos humanos qualificados; 

 Falta de colaboração entre os departamentos; 

 Falta de auditores especializados; 

 Falta de tempo para o processo de integração e 

 Baixa motivação dos funcionários. 

O segundo conjunto refere-se às dificuldades em interpretar diferentes modelos de 

cada norma e as diferenças entre os elementos comuns entre elas. Segundo os mesmos autores 

as dificuldades relacionadas com a interpretação das normas tiveram mais influência no 

processo de integração que as relacionadas com os fatores internos. 

Jonker e Karapetrovic (2004), Pojasek (2006) e Sampaio, Saraiva e Domingues 

(2012), entre outros, apresentaram modelos para auxiliar a integração das normas e as etapas 

para sua integração. Como o objetivo deste trabalho não é o de analisar os métodos e 

processos utilizados e o nível de integração atingido pelas empresas de engenharia de projeto 

na interação de sistemas de gestão normalizados esses trabalhos não foram considerados na 

revisão bibliográfica. 

 

2.10.1 Normas de sistemas de gestão integrados 

Segundo Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2012) apesar da grande similaridade 

entre as normas ISO 9001 e ISO 14001, a International Organization  for Standardization  

não demonstrou intenção de fundir as normas de sua emissão. Sua única ação de destaque 
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nesse sentido foi a publicação em 2002 de uma norma de auditoria unificada para sistemas de 

gestão da qualidade e ambiental, a NBR ISO 19011 – Diretrizes para auditoria de sistemas de 

gestão da qualidade e/ou ambiental. 

A única norma que trata da integração de sistemas de gestão normalizados é a 

Publicly Available Specification 99 (PAS 99) que foi desenvolvida pela British Standards 

Institution (BSI) em 2006, com o intuito de facilitar a integração da gestão de sistemas de 

normalizados (RIBEIRO NETO, TAVARES e HOFFMANN, 2012). 

Ribeiro Neto, Tavares e Hoffmann (2012) salientaram que a PAS 99 não prevê a 

sua certificação, ela identifica os requisitos comuns dos sistemas de gestão e deve ser utilizada 

em conjunto com as normas que a empresa adotar, a certificação deve ser realizada para cada 

norma em particular. Segundo os autores citados a PAS 99 baseia-se no ISO Guide 72:2001, 

um guia para elaborar normas de sistemas de gestão, seus requisitos são organizados 

obedecendo à abordagem do ciclo PDCA (Plan, Do, Check and Act), comum a todos os 

sistemas de gestão normalizados.  

Apresentada a base conceitual para a avaliação do processo de integração de 

sistemas de gestão normalizados em empresas de engenharia de projeto (engenharia 

consultiva) onde foram abordados os temas: setor de serviços; serviços intensivos em 

conhecimento, projeto de engenharia, empresas de engenharia consultiva, sistemas de gestão, 

sistemas de gestão normalizados, normas de gestão da qualidade, normas de gestão ambiental, 

normas de gestão da saúde e segurança no trabalho e sistema de gestão integrado, o próximo 

capítulo apresenta os métodos utilizados para a condução da pesquisa. 
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3 MÉTODOS DE PESQUISA 

O presente capítulo descreve a metodologia utilizada para a realização da pesquisa 

abordando os temas: estrutura metodológica, classificação da pesquisa, critérios para coleta de 

artigos, procedimentos para a coleta de dados, definição da amostra e critérios para a análise 

dos dados. 

 

3.1 ESTRUTURA METODOLÓGICA 

Após a definição do tema de estudo, integração de sistemas de gestão normalizados, 

realizou-se uma pesquisa sistemática da literatura para identificar os fundamentos teóricos que 

justificassem a escolha do tema. Como ponto de partida para a revisão bibliográfica buscou-se 

identificar na literatura artigos que esclarecessem o significado dos termos: sistemas de 

gestão, sistemas de gestão normalizados e sistemas de gestão integrados, os tópicos mais 

estudados e as abordagens mais relevantes. Durante a revisão da literatura foi possível 

identificar algumas lacunas a partir das quais foi formulado o objetivo da pesquisa 

apresentado no Capítulo 1. 

Em sequência são apresentados os métodos de pesquisa, definidos os critérios para 

a seleção da amostra e do instrumento de pesquisa. Com os dados já coletados os mesmos são 

analisados e discutidos e por fim são apresentadas as conclusões da pesquisa. Sua estrutura 

metodológica é representada na Figura 5. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto a sua natureza esta pesquisa é aplicada. De acordo com Marconi e Lakatos 

(2010), uma pesquisa aplicada, de campo ou empírica é utilizada com o objetivo de conseguir 

conhecimentos sobre determinado problema, sobre uma hipótese que se queira comprovar, 

descobrir novos fenômenos ou uma relação entre eles. Como esta pesquisa procurou obter 

conhecimentos sobre os motivos, benefícios e dificuldades encontrados pela implantação de 

um sistema de gestão integrado e a influência de determinadas características das 

organizações na sua adoção ela pode ser considerada quanto a sua natureza como aplicada. 

Quanto à abordagem pode ser classificada como qualitativa uma vez que avaliou, 

com base na opinião dos respondentes, os motivos, benefícios e dificuldades observadas pela 

adoção de sistemas de gestão normalizados e a integração de sua gestão nas empresas  
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Figura 5: Estrutura metodológica do trabalho 
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pesquisadas. Segundo Martins (2012), a principal característica de uma pesquisa qualitativa é 

a ênfase na perspectiva do indivíduo que está sendo estudado e no ambiente no qual ele se 

insere. 

O objetivo da pesquisa pode ser considerado exploratório, pois tratou de um tema 

com carência de informações na literatura, a integração de sistemas de gestão normalizados 

em empresas de engenharia. Uma pesquisa exploratória visa explorar uma área pouco 

conhecida ou investigar as possibilidades de se realizar uma pesquisa em particular 

(MARCONI e LAKATOS, 2010). 

Quanto ao método pode ser classificada como pesquisa de avaliação já que avalia, 

utilizando um questionário, uma amostra significativa das empresas de engenharia consultiva 

para extrair conclusões a respeito da utilização de sistemas de gestão integrados. De acordo 

com Miguel e Ho (2012) a pesquisa de avaliação é um método em que o pesquisador avalia 

uma amostra significativa do problema investigado com o fim de extrair conclusões a seu 

respeito, é realizada geralmente com a aplicação de um questionário em grandes amostras e 

apoiada por técnicas de amostragem a análise estatística. 

 

3.3 CRITÉRIOS PARA A COLETA DE ARTIGOS 

Na pesquisa dos artigos que forneceram a base teórica para este trabalho foram 

utilizadas as bases de dados: Capes, Scopus, Sciencedirect, Emerald, Web of Science e Web of 

Knowledge. A busca foi realizada sem a definição de um período de tempo em particular e 

utilizando-se como palavras-chave: integrated management system, quality management, 

quality standards, environmental management, environmental standards, occupational health 

and safety system, occupational health and safety standards, engineering e construction. 

Foram obtidos 140 artigos, dos quais, após uma leitura criteriosa, foram selecionados 50 para 

fundamentar este trabalho. 

 

3.4 PROCEDIMENTO PARA A COLETA DE DADOS 

O procedimento utilizado para a coleta dos dados foi um questionário. De acordo 

com Marconi e Lakatos (2010), dentre as vantagens do uso de um questionário pode-se 

destacar: 

 Abrangência de um grande número de pessoas; 

 Abrangência de maior área geográfica; 

 Economia de tempo; 
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 Obtenção das respostas de forma rápida e precisa e 

 Obtenção de grande número de dados. 

O questionário foi elaborado com base nos artigos de Salomone (2008), Bernardo et 

al. (2009) e  Karapetrovic e Casadesús (2009). Seu principal objetivo foi o de obter dados 

sobre os sistemas de gestão normalizados implantados pelas empresas brasileiras de 

engenharia consultiva (de projeto) e sua gestão como um sistema integrado. 

Para tanto, foram elaboradas questões para levantar os seguintes dados: 

 Estabelecer o perfil das empresas pesquisadas identificando seu porte, principal 

atividade, segmento e mercado de atuação; 

 Identificar a formação acadêmica, função, e experiência na área dos 

respondentes; 

 Identificar os sistemas normalizados adotados e sua sequencia de implantação; 

 Identificar se a gestão dos sistemas é integrada e quais sistemas foram 

integrados; 

 Identificar as motivações, benefícios obtidos e dificuldades encontradas na 

implantação da NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001; 

 Identificar as motivações, benefícios obtidos e dificuldades encontradas na 

implantação do Sistema de Gestão Integrado. 

O questionário elaborado (Apêndice A) contém em sua maioria questões fechadas 

em que o respondente conhece o objetivo da pesquisa. As questões foram agrupadas e 

ordenadas em sete blocos: 

 Bloco 1 – Informações sobre o perfil da empresa; 

 Bloco 2 – Sistemas de gestão normalizados implantados; 

 Bloco 3 – Informações sobre a implantação da NBR ISO 9001; 

 Bloco 4 – Informações sobre a implantação da NBR ISO 14001; 

 Bloco 5 – Informações sobre a implantação da OHSAS 18001; 

 Bloco 6 – Informações sobre a implantação de um SGI e 

 Bloco 7 – Informações a respeito do respondente. 

As questões do primeiro bloco foram formuladas para obter informações gerais 

sobre a empresa pesquisada: faturamento, área de atuação, principais clientes e número de 

empregados. O objetivo deste bloco foi o de possibilitar estabelecer relações entre o perfil das 

empresas e os sistemas de gestão implantados. Para avaliar o porte das empresas utilizou-se o 

critério adotado pelo BNDES (2014) apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 7: Porte de empresas 

Classificação Receita operacional bruta anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 

Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 

Média-grande empresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

Fonte: BNDES (2014) 

As questões formuladas no segundo bloco visaram identificar quais foram os 

sistemas de gestão normalizados implantados, a data de sua primeira certificação e se 

aplicável a data da primeira auditoria integrada. 

Do terceiro, quarto, quintos e sextos blocos obtiveram-se as informações que 

identificaram as motivações, benefícios obtidos e dificuldades observadas quando da 

implantação dos sistemas de gestão normalizados na empresa e quando aplicável do sistema 

de gestão integrado.  

Do sétimo bloco extraíram-se as informações a respeito do perfil do respondente: 

formação, cargo, tempo de empresa, tempo no cargo e experiência na área. Foram utilizadas 

para verificar sua aptidão para responder o questionário. 

Para a classificação dos dados obtidos nos blocos 3, 4, 5 e 6 utilizou-se uma escala 

Likert. Segundo Rea e Parker (2000), a escala Likert é uma escala escalonada de 

classificação, na qual a opinião do entrevistado a respeito de um assunto específico é medida 

sobre uma séria contínua de valores que variam de altamente favorável a altamente 

desfavorável, ou vice-versa, com igual número de possibilidades de resposta tanto positivas 

quanto negativas e uma categoria média ou neutra. Neste trabalho as questões foram 

formuladas com base em uma escala de valores de cinco pontos com as opções de resposta 

variando de 1, totalmente desfavorável, até 5, totalmente favorável. Para a categoria neutra foi 

atribuído o valor 3. As demais perguntas foram formuladas com questões fechadas de 

múltipla escolha. Rea e Parker (2000) destacam dentre as vantagens do uso de perguntas 

fechadas, a facilidade de comparação dos pesquisados e que, a existência de opções de 

resposta torna a pergunta mais clara ao respondente. 

O questionário foi elaborado com o auxílio da ferramenta formulários, 

disponibilizada on-line pelo aplicativo Google Docs. Antes de ser concluído, foi submetido a 

dois profissionais que atuavam na área de gestão de sistemas em empresas de engenharia 

consultiva para ser comentado. Em função desses comentários, algumas questões foram 

reformuladas e outras acrescidas para facilitar a compreensão dos respondentes. 
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Em seguida, por e-mail ou por telefone, as empresas previamente selecionadas 

foram informadas a respeito do objetivo da pesquisa e convidadas a indicar um profissional da 

área que pudesse responder às questões. Por fim, o questionário revisado foi disponibilizado 

on-line. De acordo com Motta (2013), as pesquisas realizadas com auxílio da internet são 

cada vez mais utilizadas pelos pesquisadores devido aos menores custos envolvidos, a rapidez 

de resposta, a capacidade de atingir populações específicas e do pesquisado responder da 

maneira que lhe for mais conveniente. 

 

3.5 DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

Como evidenciado no item 1.2 a população a ser avaliada abrangeu as empresas 

brasileiras de engenharia consultiva (de projeto). Segundo dados do IBGE (2013) e 

SINAENCO (2013), o setor apresentava 52.657 empresas ativas, desse total 50.478 (95,86%) 

eram microempresas e empregavam menos que 20 profissionais, enquanto as que possuíam 20 

ou mais profissionais ocupados representavam apenas 4,14% do total (1.730 empresas). 

Dada a disparidade estrutural apresentada pelo setor com relação ao tamanho, a 

escassez de tempo e a segurança, decidiu-se trabalhar com as empresas de maior porte. Para 

esse fim foram escolhidas intencionalmente as 120 empresas brasileiras de projeto e 

consultoria relacionadas na edição especial, Ranking da Engenharia Brasileira: 500 Grandes 

da Construção (2013) da revista “O Empreiteiro”. Por meio de uma consulta, realizada em 

março de 2014 nos sites das 120 empresas, foram escolhidas 59 empresas distintas que 

declaravam ter implantado ao menos o sistema de gestão da qualidade NBR ISO 9001. O 

resultado dessa consulta é resumido na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Sistemas de gestão normalizados implantados 

Sistemas normalizados Nº de empresas 

Adotam a NBR ISO 9001 24 

Adotam NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 1 

Adotam NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e SGI 1 

Adotam NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 11 

Adotam NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e SGI 22 

Não declaram, não utilizam sistemas de gestão, ou não existe informação no site. 61 

Total de empresas 120 

 

Desse modo, a amostragem aqui caracterizada não pode considerada probabilística, 

é uma amostragem por conveniência (FORZA, 2002). Segundo o citado autor esse tipo de 
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amostragem apesar de poupar tempo e facilitar a obtenção dos dados, limita as análises e 

impede que as conclusões sejam generalizadas para a população. 

 

3.6 CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados do questionário foi dividida em três partes. A primeira parte 

analisa o perfil das empresas e dos respondentes a partir das respostas aos blocos 1, 2 e 7 do 

questionário. A segunda parte trata das informações a respeito das motivações dos benefícios 

obtidos e das dificuldades encontradas quando da implantação dos diferentes sistemas 

normalizados, blocos 3, 4 e 5 do questionário. Na terceira parte são analisadas as mesmas 

informações, com relação a implantação de um sistema de gestão integrado, bloco 6 do 

questionário. 

Para a análise da primeira parte utilizou-se alguns indicadores da estatística 

descritiva como média e percentis. Para garantir a confiabilidade das respostas a segunda e 

terceira parte do questionário utilizou-se o coeficiente alfa de Cronbach. 

Segundo Hora, Monteiro e Arica (2010) a grande utilização e aceitação no meio 

acadêmico desse coeficiente é um fator determinante para sua adoção como ferramenta para 

estimação da confiabilidade. Ainda de acordo com os autores citados o modelo para 

estimação desse coeficiente é válido para {∝ ∈ 𝑅 | − ∞ < 𝛼 ≤ 1 ⋀ 𝛼 ≠ 0} mas deve ser 

interpretado no intervalo 0 e 1 onde os valores de alfa negativos devem ser considerados 

como escalas sem confiança e valores maiores que 0,7 indicam uma escala confiável. O 

coeficiente é calculado pela fórmula: 

 

Equação 1: 

𝛼 = (
𝑘

𝑘−1
) . (1 −

∑ 𝑠𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑠𝑡
2 ) 

onde: 

𝑘: número de itens do questionário; 

𝑠𝑖
2: a variância de cada item e 

𝑠𝑡
2: variância total do questionário determinada como a soma de todas as variâncias. 

 

 Para analisar a relação entre as diferentes questões de cada bloco do questionário 

utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, calculado pela fórmula (DANCEY e 

REIDY, 2013): 
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Equação 2: 

𝑟 =
1

𝑛 − 1
∑(

𝑥𝑖 − 𝑥

𝑠𝑥

𝑛

𝑖=1

). (
𝑦𝑖 − 𝑦

𝑠𝑦
) 

onde: 

n corresponde ao número de itens do questionário; 

𝑥1, 𝑥2,, … , 𝑥𝑛: valores obtidos para a variável x; 

𝑦1, 𝑦2,, … , 𝑦𝑛: valores obtidos para a variável y; 

𝑠𝑥 : desvio padrão da variável x e 

𝑠𝑦 : desvio padrão da variável y. 

O coeficiente de correlação Pearson (r) varia de -1 a 1, seu sinal indica a direção 

positiva ou negativa do relacionamento e o valor obtido indica a força da relação entre as 

variáveis. Uma correlação perfeita (-1 ou 1) indica que a pontuação de uma variável pode ser 

determinada ao se saber a pontuação da outra. No outro extremo, uma correlação de valor 

zero indica que não há relação linear entre as variáveis (DANCEY e REIDY, 2013). Para os 

valores entre 0 e 1, os autores citados propõe a seguinte classificação: 0,10 ≤ 𝑟 ≤ 0,49  

correlação fraca; 0,5 ≤ 𝑟 ≤ 0,79 correlação moderada e 0,8 ≤ 𝑟 ≤ 1 correlação forte. 

No cálculo dos coeficientes alfa de Cronbach e de correlação de Pearson utilizou-se 

o programa Minitab versão 16.1 para Windows. 

Para responder às questões de pesquisa apresentadas no Capítulo 1 e determinar sua 

ordem de relevância utilizou-se o valor do Ranking Médio (RM) determinado pela fórmula: 

 

Equação 3: 

𝑅𝑀 =
∑ (𝑓𝑖 . 𝑣𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

onde: 

𝑓𝑖: frequência observada de cada resposta para cada questão formulada; 

𝑣𝑖: pontuação de cada resposta de acordo com a escala Likert utilizada e 

𝑛: número de respostas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo, que está dividido em três partes, apresenta o resultado e a análise das 

respostas ao questionário. A primeira parte caracteriza o perfil das empresas e dos 

respondentes partir dos dados obtidos pelos blocos 1, 2 e 7 do questionário. Da segunda parte 

constam as informações a respeito das motivações, dos benefícios obtidos e das dificuldades 

encontradas na implantação dos sistemas de gestão normalizados (blocos 3, 4 e 5). A terceira 

parte apresenta as mesmas informações com relação à implantação de um sistema de gestão 

integrado (bloco 6). 

Como descrito no item 3.5 foram selecionadas intencionalmente as 120 empresas 

de projeto e consultoria de maior porte e dentre elas, as 59 que informaram ter ao menos o 

sistema de gestão da qualidade NBR ISO 9001 implantado. Os profissionais das 59 empresas 

escolhidas receberam por e-mail o link do questionário, que permaneceu on-line de março a 

julho de 2014. Foram respondidos 16 questionários, todos considerados válidos, o que indica 

uma taxa de retorno de 27%. 

 

4.1 PERFIL DAS EMPRESAS E RESPONDENTES 

4.1.1 Perfil dos respondentes 

Os respondentes foram caracterizados de acordo com sua formação acadêmica, 

função na empresa e tempo de experiência na área. 

Observou-se que nove respondentes, 57%, tem formação acadêmica em engenharia, 

quatro, 25%, em arquitetura, seguidos por dois, 12,5% com MBA em gestão da qualidade e 

um formado em análise de sistemas.  

A Tabela 9 relaciona os respondentes de acordo com a função exercida na empresa. 

Verifica-se que o questionário foi respondido por oito gerentes, três coordenadores, dois 

diretores e dois supervisores e por um consultor. 

Tabela 9: Função dos respondentes na empresa 

Função na empresa Quantidade % 

Gerente 8 50% 

Coordenador 3 19% 

Diretor 2 12,5 

Supervisor 2 12,5 

Consultor 1 6% 

 

Quanto à experiência dos respondentes em empresas de engenharia consultiva, 

pode-se constatar pela Tabela 10 que quatro 25%, trabalhavam na área a mais que vinte anos, 
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três, 19%, entre dez e vinte anos, três, 19%, por um período entre cinco e dez anos, e seis, 

37%, entre dois e cinco anos. 

Tabela 10: Experiência dos respondentes na área 

Experiência na área Quantidade % 

Entre 2 e 5 anos 6 37 % 

Entre 5 e 10 anos 3 19 % 

Entre 10 e 20 anos 3 19% 

Maior que 20 anos 4 25% 

 

Observa-se, de modo geral, que a pesquisa foi respondida principalmente por 

engenheiros e arquitetos, gerentes e coordenadores, em sua maioria com experiência superior 

a cinco anos na área de projeto e consultoria. Essa constatação evidencia que os respondentes 

têm formação compatível e significativo nível de conhecimento sobre o tema abordado neste 

trabalho. 

 

4.1.2 Perfil das empresas 

As organizações foram caraterizadas de acordo com seu porte (microempresa, 

pequena, média, média-grande e grande), mercado de atuação (nacional e internacional), 

principal atividade (gerenciamento de projetos e projetos de instalações industriais), principal 

segmento de atuação (óleo e gás, energia, industrial, mineração e metalurgia e químico e 

petroquímico), e quanto aos sistemas de gestão implantados (NBR ISO 9001, NBR ISO 

14001, OHSAS 18001 e SGI). 

A Tabela 11 apresenta o perfil das empresas na época da pesquisa e a Tabela 12 os 

sistemas de gestão implantados 

Tabela 11: Perfil das empresas pesquisadas 

Empresa 
Faturamento 

R$x10
6
 

Principal atividade 
Principal segmento de 

atuação 

Mercado de 

atuação 

A Entre 16 e 90  Projetos de instalações industriais Industrial Nacional 

B Entre 90 e 300 Projetos de instalações industriais Óleo e gás Internacional 

C Maior que 300 Gerenciamento de projetos Óleo e gás Internacional 

D Entre 2,4 e 16 Gerenciamento de projetos Energia Internacional 

E Entre 16 e 90 Gerenciamento de projetos Energia Nacional 

F Entre 90 e 300 Gerenciamento de projetos Mineração e metalurgia Nacional 

G Maior que 300 Gerenciamento de projetos Mineração e metalurgia Internacional 

H Entre 2,4 e 16 Projetos de instalações industriais Químico e petroquímico Nacional 

I Entre 90 e 300 Projetos de instalações industriais Químico e petroquímico Nacional 

J Entre 2,4 e 16 Projetos de instalações industriais Papel e celulose Nacional 
K Entre 16 e 90 Projetos de infraestrutura Público Nacional 

L Entre 16 e 90 Gerenciamento de projetos Mineração e metalurgia Internacional 

M Entre 2,4 e 16 Controle tecnológico de materiais Construção civil Nacional 

N Entre 16 e 90 Gerenciamento de projetos Construção civil Nacional 

O Entre 2,4 e 16 Gestão ambiental Industrial Nacional 

P Entre 16 e 90 Projetos de instalações industriais Óleo e gás Nacional 
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Tabela 12: Sistemas de gestão normalizados implantados 

Empresa 

Sistemas de gestão normalizados implantados Gestão integrada 

NBR ISO 

9001 

NBR ISO 

14001 

OHSAS 

18001 

NBR ISO 

9001 

NBR ISO 

14001 

OHSAS 

18001 

A X - - - - - 

B X X X - - - 

C X X X X X X 

D X - - - - - 

E X X X - X X 

F X X X - - - 

G X X X X X X 

H X - - - - - 

I X X X X X X 

J X - - - - - 
K X - - - - - 

L X - - - - - 

M X - - - - - 

N X X X X X X 

O X - - - - - 

P X - - - - - 

 

Os dados da Tabela 12 indicam que das 16 empresas que participaram da pesquisa, 

sete (B, C, E, F, G, I e N), 44%, tinham implantados os sistemas de gestão da qualidade, do 

meio ambiente e da saúde e segurança no trabalho. Dentre essas empresas, duas, 29%, (B e F), 

informaram que não pretendiam integrar a gestão de seus sistemas normalizados, uma (E), 

que tinha integrada somente a gestão dos SGA e SGSST, e cinco (C, E, G, I e N), haviam 

integrado a gestão dos SGQ, SGA e SGSST. 

Já as Tabelas 12 e 13 mostram que as empresas de pequeno porte (D, H, J, M e O) 

implantaram somente o SGQ, das seis empresas de médio porte (A, E, K, L, N e P) duas (E e 

N) adotaram um SGI. Das três empresas de médio-grande porte (B, F e I), apesar de três 

terem implantados os três sistemas de gestão, somente uma (I) adotou um SGI; as duas 

empresas de grande porte (C e G) tinham implantado um sistema de gestão integrado. 

Observa-se que todas as empresas de médio-grande e grande porte adotavam na época da 

pesquisa os SGQ, SGA e SGSST e que 60% operavam com um SGI, fato que pode indicar 

uma possível relação entre o porte das empresas, médio-grande e grande, e a adoção de um 

SGI. 

Tabela 13: Distribuição das empresas com relação ao porte 

Empresa Porte Quantidade de empresas % 

- Microempresa 0 0% 

D, H, J, M e O Pequeno 5 31% 

A, E, K, L, N e P Médio 6 38% 

B, F e I Médio-grande 3 19% 

C e G Grande 2 12% 

 



52 

 

 

 

 

Estas características foram constatadas por Karapetrovic (2003) e Salomone (2008) 

ao observarem que a adoção de um ou mais sistemas de gestão por uma organização está 

diretamente relacionada ao seu porte, principal atividade e mercado de atuação. Wilkinson e 

Dale (1999) também observaram que quando confrontadas com a necessidade de adotarem 

vários sistemas de gestão as empresas podem optar por gerir cada um deles em separado ou 

integra-los em um único sistema, sendo a última opção a que trás mais benefícios. 

Relacionando-se os dados da Tabela 14 com os da Tabela 12 observa-se que sete 

empresas de médio-grande e grande porte (C, D, E, F, G, L e N) dedicavam-se principalmente 

à gestão de projetos. Dentre essas empresas, quatro, 57%, (C, E, G, e N) integraram seus 

sistemas de gestão, constatação que é coerente com as observações de Karapetrovic (2003), 

Salomone (2008) e Wilkinson e Dale (1999) citadas no paragrafo anterior. Das empresas que 

se dedicavam ao projeto de instalações industriais (A, B, H, I, J e P) uma 17%, (I) tinha um 

SGI implantado. Foi possível observar uma possível relação entre a principal atividade, 

gerenciamento de projetos, e a integração dos sistemas de gestão normalizados. 

 

Tabela 14: Distribuição das empresas quanto a principal atividade 

Empresas Principal atividade Quantidade de empresas SGI (%) 

M Controle tecnológico de materiais 1 0% 

O Gestão ambiental 1 0% 

A, B, H, I, J e P Projeto de instalações industriais 7 17% 

C, D, E, F, G, L e N Gerenciamento de projetos 7 57% 

 

A Tabela 15 relaciona as empresas com seu principal segmento de atuação. 

Relacionando-se os dados da Tabela 15 com os da Tabela 12 observa-se que as empresas que 

atuavam principalmente nos setores público, de papel e celulose e industrial (K, J, A e O) 

implantaram somente o SGQ. As outras organizações (M, N, D, E, H, I, F, G, L, B, C e P) 

adotavam os três sistemas de gestão. Não foi possível observar possíveis relações entre o 

principal setor de atuação com o uso de um sistema de gestão integrado. 

 

Tabela 15: Distribuição das empresas com relação ao principal setor de atuação 

Empresas Principal segmento de atuação Quantidade de empresas SGI (%) 

K Público 1 0% 

J Papel e celulose 1 0% 

M e N Construção civil 2 50% 

D e E Energia 2 50% 

A e O Industrial 2 0% 

H e I Químico e petroquímico 2 50% 

F, G e L Mineração e metalurgia 3 30% 

B, C e P Óleo e gás  3 30% 
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Partindo-se das respostas sobre o perfil das empresas observou-se que das sete que 

adotavam na época da pesquisa os SGQ, SGA e SGSST, duas afirmaram que por serem 

empresas pequenas, menos que 20 funcionários, o custo da implantação de um sistema 

integrado não se justificava. Uma empresa que também adotava os três sistemas 

normalizados, optou por integrar apenas a gestão do SGA e SGSST por escolha da alta 

administração. Como já citado neste trabalho, esta postura das empresas coincide com a 

constatação de Wilkinson e Dale (1999) de que, quando confrontadas com a necessidade de 

adotarem vários sistemas de gestão, as empresas podem optar por gerir cada um deles em 

separado ou integra-los em um único sistema. 

Outra característica comum a todas as organizações pesquisadas que adotaram mais 

que um sistema de gestão normalizado, foi a de iniciar com o SGQ para após dois ou três anos 

implantarem os demais sistemas. Essa característica, também já citada neste trabalho, foi 

constatada por Karapetrovic (2003) e Salomone (2008) quando observaram que as empresas 

iniciam com um sistema de gestão da qualidade e, devido à pressão dos grupos de interesse, 

implantam na sequência seus sistemas de gestão ambiental e de saúde e segurança no 

trabalho. 

A comparação das respostas às questões sobre a implantação do sistema de gestão 

integrado com o porte das empresas mostra uma possível relação entre o porte das empresas, 

médio-grande e grande e a adoção de um SGI. Já a comparação das respostas sobre a 

implantação do SGI com a principal atividade, apresenta uma possível relação entre a 

principal atividade, gerenciamento de projetos, e a integração dos sistemas de gestão 

normalizados. 

 

4.2 SISTEMAS DE GESTÃO NORMALIZADOS 

Esta seção apresenta os resultados obtidos pelo questionário quanto aos motivos, 

benefícios e dificuldades encontrados na implantação da NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e 

OHSAS 18001. Será analisada a confiabilidade das respostas utilizando-se o coeficiente alfa 

de Cronbach, a correlação entre as respostas com o coeficiente de correlação “r” de Pearson e 

sua relevância com o cálculo do ranking médio. Para o cálculo do coeficiente alfa de 

Cronbach e a correlação de Pearson utilizou-se o programa Minitab versão 16.1 para 

Windows. 

 

4.2.1 Sistema de gestão da qualidade 
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4.2.1.1 Motivos para implantação da NBR ISO 9001 

A Tabela 16 apresenta as questões formuladas e a Tabela 17 os valores da escala 

Likert atribuídos a cada resposta. 

Tabela 16: Questões formuladas – motivos para implantação de NBR ISO 9001 

Questão Descrição 

Q1 Atender aos requisitos do cliente 

Q2 Inserção no mercado internacional 

Q3 Novas oportunidades de negócio 

Q4 Imagem da empresa no mercado 

Q5 Aumento da competitividade da empresa 

Q6 Visão estratégica da empresa 
Q7 Marketing 

Q8 Pressão dos grupos de interesse 

Q9 Redução de custos 

 

Tabela 17: Valores da escala Likert – motivos para implantação da NBR ISO 9001 
Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

A 5 3 4 4 5 3 4 1 5 
B 5 4 4 4 4 5 5 4 4 

C 1 2 3 4 4 5 4 3 3 

D 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E 4 3 5 5 4 4 4 5 3 

F 4 4 3 4 3 4 4 4 3 

G 5 3 5 5 5 5 5 3 4 

H 5 3 5 5 4 5 4 3 4 

I 4 4 3 4 4 5 4 4 3 

J 4 4 5 4 4 4 4 3 4 

K 4 4 3 5 4 5 5 4 4 

L 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
N 4 4 5 4 5 4 5 4 4 

M 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

N 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

O 5 4 4 4 4 5 5 4 4 

 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1 a Q9 da 

Tabela 17 foi α = 0,7157. Como α > 0,7 as respostas são consideradas confiáveis. 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson (Equação 2). Os dados apresentados pela Tabela 18 indicam  

correlações entre: 

 Atender aos requisitos do cliente com a redução de custos; 

 Inserção no mercado internacional com a pressão dos grupos de interesse; 

 Aumento da competitividade da empresa com novas oportunidades de negócio; 

 Visão estratégica da empresa com marketing. 

Da interação entre as respostas observa-se que os motivos para a implantação de 

um SGQ estão diretamente relacionados ao desempenho da empresa (redução de custos, 
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inserção no mercado internacional, aumento da competitividade e marketing), ou seja, à 

pressão dos grupos de interesse. Essa constatação é coerente com a posição de Willians 

(2004), que em uma pesquisa com cinco empresas norte-americanas, indica a pressão dos 

stakeholders como o principal fator para implantação da ISO 9001. 

 

Tabela 18: Matriz de correlação – motivos para implantação da NBR ISO 9001 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

Q2 0,485 - - - - - - - 

Q3 0,425 0,137 - - - - - - 

Q4 0,293 -0,024 0,403 - - - - - 

Q5 0,265 0,08 0,591 0,181 - - - - 

Q6 -0,034 0,092 -0,050 0,401 -0,138 - - - 

Q7 0,391 0,417 0,233 0,313 0,346 0.503 - - 

Q8 -0,004 0,502 0,024 0,230 0,213 0,357 0,264 - 

Q9 0,577 0,407 0,459 0,199 0,661 -0,111 0,432 -0,316 

 

Para identificar a ordem de relevância dos motivos que levaram as organizações a 

implantar um SGQ calculou-se o ranking médio utilizando a Equação 3 a partir dos dados 

apresentados na Tabela 17. 

A Figura 6 apresenta a ordem de relevância dos motivos que levaram as empresa a 

implantar a NBR ISO 9001 sendo os principais: visão estratégica da empresa, marketing, 

imagem da empresa no mercado, aumento da competitividade da empresa, atender aos 

requisitos do cliente e novas oportunidades de negócio. Observa-se que os motivos apontados 

pelos respondentes, são consistentes com os observados por Willians (2004), ou seja: 

exigência dos clientes, melhora na qualidade dos processos e produtos, visão estratégica da 

empresa, publicidade, maior competitividade da empresa e pressão de governos estrangeiros. 

 

 
Figura 6: Ordem de relevância dos motivos: implantação da NBR ISO 9001 
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4.2.1.2 Benefícios da implantação da NBR ISO 9001 

A Tabela 19 apresenta as questões formuladas e a Tabela 20 os valores da escala 

Likert atribuídos a cada resposta. 

Tabela 19: Questões formuladas – benefícios da implantação da NBR ISO 9001 

Questão Descrição 

Q1 Aumento das vendas e lucros 

Q2 Menor número de queixas de clientes  

Q3 Aumento da exportação de serviços 

Q4 Melhor reputação da empresa 

Q5 Maior confiabilidade da empresa 

Q6 Redução dos problemas com qualidade 

Q7 Melhor atendimento dos prazos de entrega 
Q8 Redução das revisões de projeto 

Q9 Redução dos custos diretos 

Q10 Redução das auditorias do cliente 

Q11 Aumento das vantagens competitivas 

Q12 Maior conscientização dos funcionários 

Q13 Acesso a novos mercados 

Q14 Melhor relacionamento com clientes 

Q15 Melhor comunicação interna 

Q16 Redução dos custos de construção e montagem 

 

 

Tabela 20: Valores da escala Likert  – benefícios da NBR ISO 9001 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

A 4 3 1 3 4 5 5 5 5 2 2 4 3 5 4 4 

B 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 

C 3 4 1 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 4 5 3 

D 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
E 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 5 4 4 4 3 

F 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 

G 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 4 

H 5 3 3 5 5 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 

I 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 4 4 4 5 3 

J 3 4 1 4 5 4 3 4 3 2 5 4 3 4 4 4 

K 4 4 2 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 4 4 

L 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 3 

N 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 5 5 4 

M 3 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 5 3 4 5 3 

N 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 
O 3 4 2 4 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 5 4 

 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1 a Q16 da 

Tabela 20 foi α = 0,7718. Como α > 0,7, pode-se considerar as respostas confiáveis. 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson (Equação 2). Os dados apresentados pela Tabela 21 indicam 

correlações entre: 

 Aumento das vendas e lucros com o melhor atendimento dos prazos de entrega, 

o acesso a novos mercados e o melhor relacionamento com clientes; 
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 Menor número de queixas dos clientes com a redução das auditorias dos 

clientes; 

 Melhor reputação da empresa com a redução das auditorias dos clientes, 

aumento das vantagens competitivas, maior conscientização dos funcionários, 

maior confiabilidade da empresa e acesso a novos mercados;  

 Redução dos problemas com qualidade com o melhor atendimento dos prazos 

de entrega e a redução das revisões de projeto; 

 Melhor atendimento dos prazos de entrega com a redução de custos e acesso a 

novos mercados; 

 Redução das revisões de projeto com a redução dos custos diretos; 

 Redução dos custos diretos com a redução dos custos de construção e 

montagem; 

 Acesso a novos mercados com a melhor comunicação interna; 

 Aumento da exportação de serviços com a redução dos custos de construção e 

montagem. 

A partir da analise da correlação das respostas aos benefícios obtidos pela 

implantação de um SGQ observa-se que os benefícios esperados foram atingidos (satisfação 

dos grupos de interesse e aumento do desempenho da empresa) e que os motivos para a 

adoção da ISO 9001 foram justificados.  Os citados benefícios fazem parte dos objetivos 

gerais da NBR ISO 9001:2004 e revisões posteriores.  

Tabela 21: Matriz de correlação – benefícios da NBR ISO 9001 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

Q2 0,01 - - - - - - - - - - - - - - 

Q3 0,08 -0,18 - - - - - - - - - - - - - 

Q4 0,44 0,17 0,03 - - - - - - - - - - - - 

Q5 0,21 0,06 -0,27 0,51 - - - - - - - - - - - 

Q6 0,38 0,04 -0,71 0,22 0,30 - - - - - - - - - - 

Q7 0,55 0,04 -0,17 0,22 0,30 0,60 - - - - - - - - - 

Q8 0,06 0,27 -0,44 0,02 0,26 0,54 0,54 - - - - - - - - 

Q9 0,41 0,23 -0,46 -0,06 0,09 0,45 0,58 0,59 - - - - - - - 

Q10 0,41 0,63 0,03 0,54 0,19 0,19 0,34 0,09 0,17 - - - - - - 

Q11 0,00 0,27 0,26 0,65 0,21 -0,26 -0,26 -0,24 -0,50 0,19 - - - - - 

Q12 0,17 0,03 0,08 0,55 0,60 0,38 0,38 0,05 -0,21 0,48 0,15 - - - - 

Q13 0,65 0,15 0,14 0,67 0,29 0,18 0,52 -0,14 0,17 0,46 0,33 0,47 - - - 

Q14 0,69 0,07 -0,35 0,07 0,31 0,46 0,46 0,12 0,46 0,24 -0,33 0,15 0,27 - - 

Q15 0,21 0,46 0,23 0,38 0,14 0,09 0,32 0,16 0,21 0,53 0,30 0,33 0,52 0,15 - 

Q16 0,48 0,37 -0,57 0,12 0,26 0,45 0,45 0,48 0,77 0,15 -0,24 -0,16 0,26 0,36 -0,05 



58 

 

 

 

 

Para identificar a ordem de relevância dos benefícios obtidos pelas empresas com a 

implantação do SGQ calculou-se o ranking médio (Equação 3) a partir dos dados 

apresentados na Tabela 20. 

A Figura 7 apresenta a ordem de relevância dos benefícios obtidos pela implantação 

da NBR ISO 9001. Os principais são: melhor comunicação interna, maior conscientização dos 

funcionários, melhor relacionamento com clientes, maior confiabilidade da empresa, redução 

das revisões de projeto, redução dos problemas com qualidade, melhor atendimento dos 

prazos de entrega e aumento das vantagens competitivas. Verifica-se que os benefícios 

apontados pelos respondentes são coerentes com os citados por Yahya e Goh (2001) e 

Williams (2004): aumento das vendas e lucros, queda das reclamações dos clientes, melhor 

reputação da empresa no mercado, melhor confiabilidade de seus produtos, menores custos de 

produção, menores prazos de entrega, aumento das vantagens competitivas, maior 

conscientização dos empregados e melhor comunicação interna e com os clientes. 

 

 
Figura 7: Ordem de relevância dos benefícios: implantação da NBR ISO 9001 

 

4.2.1.3 Dificuldades na implantação da NBR ISO 9001 

A Tabela 22 apresenta as questões formuladas e a Tabela 23 os valores da escala 

Likert atribuídos a cada resposta. 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1 a Q7 da 

Tabela 23 foi α = 0,8247. Como α > 0,7, pode-se considerar as respostas confiáveis. 

 

 

4,6 4,4 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6 3,6 

2,7 
2,3 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Q15 Q12 Q14 Q5 Q8 Q6 Q7 Q11 Q4 Q13 Q2 Q1 Q16 Q9 Q10 Q3

R
an

ki
n

g 
m

éd
io

 

Questões 



59 

 

 

 

 

Tabela 22: Questões formuladas – dificuldades na implantação da NBR ISO 9001 

Questão Descrição 

Q1 Cultura da empresa 
Q2 Foco na certificação e não no sistema 
Q3 Baixo compromisso da alta gestão 
Q4 Processo de auditoria interna em desacordo com a norma 
Q5 Escassez de recursos humanos capacitados 
Q6 Pouca familiaridade da equipe com a norma 
Q7 Resistencia da equipe às mudanças 

 

Tabela 23: Valores da escala Likert – dificuldades na implantação da NBR ISO 9001 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

A 5 3 4 4 4 4 5 
B 3 2 1 1 1 2 2 
C 3 2 1 1 1 2 1 
D 5 4 1 1 1 4 5 
E 4 4 3 1 2 2 4 
F 4 3 2 2 3 3 4 
G 5 2 2 1 4 4 5 
H 3 5 1 1 4 5 3 
I 3 2 1 1 1 2 2 
J 5 2 2 2 4 4 2 
K 5 2 2 2 4 3 4 
L 3 2 1 1 1 2 2 
N 4 4 2 2 2 4 4 
M 4 3 3 1 3 4 4 
N 4 3 1 2 2 4 4 
O 4 2 2 2 2 4 4 

 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson. Os dados apresentados pela Tabela 30 indicam correlações entre: 

 Cultura da empresa com o baixo compromisso da alta gestão, com o processo 

de auditoria interna em desacordo com a norma, com a escassez de recursos 

humanos capacitados e com a resistência da equipe a mudanças; 

 Baixo compromisso da alta gestão com o processo de auditoria interna em 

desacordo com a norma, com a escassez de recursos humanos capacitados e 

com a resistência da equipe a mudanças; 

 Escassez de recursos humanos capacitados com pouca familiaridade da equipe 

com a norma e 

 Pouca familiaridade da equipe com a norma com a resistência da equipe a 

mudanças. 

Partindo-se da análise da interação das respostas às dificuldades encontradas 

quando da implantação de um SGQ foi possível observar que estão todas relacionadas à 

cultura da empresa, ou seja, à dificuldade da alta administração de adaptar sua concepção de 
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qualidade aos requisitos da NBR ISO 9001:2004 e revisões posteriores. Essa dificuldade foi 

observada por Gotzamani (2005) em uma revisão bibliográfica que trata dos benefícios e 

dificuldades na implantação da ISO 9001:2004. 

 

Tabela 24: Matriz de correlação – dificuldades na implantação da NBR ISO 9001 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Q2 0,000 - - - - - 

Q3 0,538 0,107 - - - - 

Q4 0,502 -0,026 0,602 - - - 

Q5 0,582 0,124 0,540 0,458 - - 

Q6 0,483 0,465 0,212 0,338 0,614 - 

Q7 0,711 0,393 0,540 0,393 0,415 0,562 

 

Para identificar a ordem de relevância das dificuldades encontradas pelas 

organizações com a implantação da NBR ISO 9001 calculou-se o ranking médio (Equação 3) 

a partir dos dados apresentados na Tabela 23. 

A Figura 8 apresenta a ordem de relevância das dificuldades encontradas quando da 

implantação da NBR ISO 9001 sendo a cultura da empresa a principal. 

  

 
Figura 8: Ordem de relevância das dificuldades: implantação da NBR ISO 9001 

Observa-se que os respondentes consideraram de pequena relevância as seguintes 

dificuldades citadas por Gotzamani (2005): foco na certificação e não no sistema em si, 

pequeno envolvimento da alta administração da empresa e utilização de processos de 

auditoria convencional. 

Como já observado quando da analise das correlações das respostas, a constatação 
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implantar a ISO 9001, confirma a posição Gotzamani (2005) de que as empresas têm grande 

dificuldade para mudar sua concepção de qualidade voltada à conformidade dos produtos às 

especificações, para uma abordagem baseada na satisfação dos clientes e na melhoria contínua 

dos processos, que é o principal foco da ISO 9001: 2004 e revisões posteriores. 

 

4.2.2 Sistema de gestão ambiental 

4.2.2.1 Motivos para a implantação da NBR ISO 14001 

A Tabela 25 apresenta as questões formuladas e a Tabela 26 os valores da escala 

Likert atribuídos a cada resposta para as empresas que tinham implantado o sistema de gestão 

ambiental. 

Tabela 25: Questões formuladas – motivos para implantação de NBR ISO 14001 

Questão Descrição 

Q1 Atender às regulamentações ambientais 

Q2 Atender aos requisitos do cliente 

Q3 Inserção no mercado internacional 
Q4 Novas oportunidades de negócio 

Q5 Consciência ambiental da empresa 

Q6 Pressão dos grupos de interesse 

Q7 Melhoria global do desempenho ambiental 

Q8 Visão estratégica da empresa 

Q9 Corresponsabilidade civil e penal em sanções aplicadas ao cliente 

Q10 Marketing 

Q11 Redução de custos 

 

 

Tabela 26: Valores da escala Likert – motivos para implantação da NBR ISO 14001 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

B 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

C 4 1 5 4 5 4 5 5 4 5 3 

E 4 4 4 5 5 5 4 4 1 4 1 

F 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 

G 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 3 

I 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 

L 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 

M 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 3 

 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q2 a Q11 da 

Tabela 26 foi α = -1,470, a questão Q1 não foi considerada no cálculo por apresentar 

variância zero. Como o α < 0,7 seu valor foi recalculado eliminando-se as questões Q2, Q4, 

Q5, Q6 e Q7, obtendo-se o valor α = 0,7217. Pode-se, portanto, considerar as respostas às 

questões Q3, Q8, Q9, Q10 e Q11 confiáveis. 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson.  
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Os dados apresentados pela Tabela 27 indicam correlações entre: 

  Corresponsabilidade civil e penal em sanções aplicadas ao cliente com a 

redução de custos e com marketing.  

 A interação das respostas aos motivos que levaram as empresas a adotar um SGA 

indica que estão mais relacionadas à imagem e ao desempenho das empresas 

(corresponsabilidade civil e criminal em sanções aplicadas ao cliente, marketing e redução de 

custos) do que às questões ambientais propriamente ditas, essa constatação não foi verificada 

em nenhum dos artigos consultados. Quanto aos resultados obtidos pela analise de 

confiabilidade das respostas constatou-se que as questões que abordam a consciência 

ambiental da empresa e de seus grupos de interesse não foram consideradas confiáveis. 

Tabela 27: Matriz de correlação – motivos para implantação da NBR ISO 14001 
 Q3 Q8 Q9 Q10 

Q8 0,333 - - - 

Q9 0,289 0,289 - - 

Q10 0,447 0,447 0,645 - 

Q11 0,092 0,092 0,721 0,207 

 

Para identificar a ordem de relevância dos motivos que levaram as organizações a 

implantar a NBR ISO 14001 calculou-se o ranking médio (Equação 3), a partir dos dados 

apresentados na Tabela 26, para as questões Q1, Q3, Q8, Q9, Q10 e Q11. 

A Figura 9 apresenta a ordem de relevância dos motivos encontrados para a 

implantação da NBR ISO 14001, são os principais: marketing, inserção no mercado 

internacional, visão estratégica da empresa e atender às regulamentações ambientais.  

 

 
Figura 9: Ordem de relevância dos motivos: implantação da NBR ISO 14001 
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Observa-se que os motivos citados pelos respondentes apresentaram resultados 

análogos aos observados por Sambasivam e Fei (2008): abertura de novos mercados nacionais 

e internacionais, melhoria na gestão, maior satisfação dos clientes, melhor imagem da 

empresa e estabelecimento de uma forte imagem de responsabilidade social da empresa 

(marketing). 

 

4.2.2.2 Benefícios da implantação da NBR ISO 14001 

A Tabela 28 apresenta as questões formuladas e a Tabela 29 os valores da escala 

Likert atribuídos a cada resposta para as empresas que tinham implantado o sistema de gestão 

ambiental. 

 

Tabela 28: Questões formuladas – benefícios da implantação de NBR ISO 14001 

Questão Descrição 

Q1 Redução de custos do cliente pelo uso racional de recursos 

Q2 Redução do custo interno pelo uso racional de recursos 

Q3 Melhor reputação da empresa 

Q4 Redução de prêmios de seguro 

Q5 Aumento da eficiência da empresa 

Q6 Maior facilidade na obtenção de financiamento 
Q7 Redução de não conformidades nas auditorias 

Q8 Conscientização ambiental dos funcionários 

Q9 Acesso a novos mercados 

Q10 Melhor relacionamento com clientes 

Q11 Melhor comunicação interna 

Q12 Redução de auditorias do cliente 

 

Tabela 29: Valores da escala Likert – benefícios da implantação da NBR ISO 14001 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 

B 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

C 2 4 5 4 5 4 2 5 5 4 5 5 

E 4 4 4 4 2 3 2 5 4 4 4 2 

F 2 4 4 2 4 2 2 4 3 4 4 2 

G 3 4 4 4 5 3 4 2 5 4 5 4 

I 2 4 5 2 4 3 2 4 4 4 4 2 

L 2 4 5 2 4 3 2 4 4 4 4 2 

M 2 4 5 4 5 4 2 5 5 4 5 2 

 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1 a Q9, 

Q11 e 12 da Tabela 29 foi α = 0,675, a questão Q10 não foi considerada no cálculo por 

apresentar variância zero. Como o coeficiente α calculado foi inferior a 0,7 seu valor foi 

recalculado eliminando a questão Q8, obtendo-se α = 0,7479. Pode-se, portanto, considerar as 

respostas às questões Q1, a Q7, Q9, Q11, e Q12 confiáveis. 
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Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson. Os dados apresentados pela Tabela 30 indicam correlações entre: 

 Maior facilidade na obtenção de financiamento com o acesso a novos 

mercados; 

 Acesso a novos mercados com melhor comunicação interna. 

 Redução de custos do cliente pelo uso racional de recursos com a redução dos 

prêmios de seguro; 

 Redução dos prêmios de seguro com a maior facilidade na obtenção de 

financiamento, e acesso a novos mercados e melhor comunicação interna; 

 Redução de auditorias do cliente com redução dos prêmios de seguro; 

 Aumento da eficiência da empresa com o acesso a novos mercados, e melhor 

comunicação interna; 

 Maior facilidade na obtenção de financiamento com melhor comunicação 

interna; 

 Redução de não conformidade nas auditorias com a redução nas auditorias do 

cliente. 

A correlação das respostas aos benefícios obtidos pela implantação de um SGA 

(marketing e redução de custos) é coerente com a observação do item anterior de que as 

questões ambientais não são o fator preponderante para a decisão de implantar a ISO 14001. 

Verificou-se que os benefícios esperados foram atingidos e os motivos para sua implantação 

justificados. Quanto à análise da confiabilidade às respostas observou-se que o aumento da 

consciência ambiental de seus funcionários foi considerado não confiável.  

Tabela 30: Matriz de correlação – benefícios da implantação da NBR ISO 14001 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 Q11 

Q2 -0,267 - - - - - - - - 

Q3 -0,707 0,378 - - - - - - - 

Q4 0,548 -0,293 -0,258 - - - - - - 

Q5 -0,667 0,051 0,405 0,104 - - - - - 

Q6 0,408 0,079 0,626 0,592 0,422 - - - - 

Q7 0,000 -0,655 -0,577 0,447 0,234 -0,120 - - - 

Q9 -0,183 0,143 0,378 0,683 0,561 0,867 0,218 - - 

Q11 -0,183 0,293 0,258 0,600 0,731 0,700 0,149 0,878 - 

Q12 0,076 -0,365 -0,107 0,581 0,477 0,380 0,557 0,527 0,526 

 

Para identificar a ordem de relevância dos benefícios obtidos pela implantação da 

NBR ISO 14001 calculou-se o ranking médio (Equação 3) para as questões Q1, a Q7, Q8, Q9, 

Q10, Q11, e Q12. 
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A Figura 10 mostra a ordem de relevância dos benefícios obtidos pela implantação 

da NBR ISO 14001, os principais foram: melhor reputação da empresa, melhor comunicação 

interna, acesso a novos mercados, aumento na eficiência da empresa, melhor relacionamento 

com clientes e redução do custo interno pelo uso racional de recursos. Verifica-se que os 

motivos citados pelos respondentes apresentaram resultados similares aos citados por Fryxell 

e Szeto (2002), Zeng et al. (2005) e Sambasivam e Fei (2008), que em estudos com empresas 

chinesas e da Malásia, associaram os motivos aos benefícios da implantação de um sistema de 

gestão ambiental: abertura de novos mercados nacionais e internacionais, melhoria na gestão, 

maior satisfação dos clientes, melhor imagem da empresa e estabelecimento de uma forte 

imagem de responsabilidade social da empresa. 

 
Figura 10: Ordem de relevância dos benefícios: implantação da NBR ISO 14001 
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ambiental. 
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1 Cultura da empresa 

2 Foco na certificação e não no sistema 
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Tabela 32: Valores da escala Likert – dificuldades na implantação da NBR ISO 14001 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

B 1 1 1 2 2 2 2 
C 3 4 4 2 2 2 1 
E 5 4 1 4 2 4 4 
F 4 3 2 2 3 2 3 
G 4 2 1 1 1 4 5 
I 4 4 2 2 2 2 4 
L 4 4 2 2 2 2 4 
M 3 4 2 2 3 4 4 

 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1 a Q7, da 

Tabela 32 foi α = 0,5547, Por ser menor que 0,7 seu valor foi recalculado desconsiderando as 

questões Q3 e Q5, α = 0,77138. Pode-se, portanto, considerar as respostas às questões Q1, 

Q2, Q4, Q6 e Q7. 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson. Os dados apresentados pela Tabela 33 indicam correlações entre: 

 Cultura da empresa com o foco na certificação e não no sistema e com a 

resistência da equipe às mudanças e; 

 Pouca familiaridade da equipe com os requisitos da norma com a resistência da 

equipe às mudanças. 

A análise da interação entre as respostas às dificuldades encontradas durante 

implantação da NBR ISO 14001 mostra uma forte relação com a cultura da empresa, como 

observado por Oliveira, Serra e Pinheiro (2009) em um estudo com duas empresas industriais 

do Estado de São Paulo. Da análise de confiabilidade verificou-se que as respostas às 

questões: uso de processos de auditoria interna em desacordo com a norma e escassez de 

recursos humanos capacitados não foram consideradas confiáveis. 

Tabela 33: Matriz de correlação – dificuldades na implantação da NBR ISO 14001 
 Q1 Q2 Q4 Q6 

Q2 0,616 - - - 

Q4 0,358 0,404 - - 

Q6 0,346 0,059 0,207 - 

Q7 0,596 0,118 -0,049 0,609 

 

Para identificar a ordem de relevância das dificuldades encontradas durante a 

implantação da NBR ISO 14001 calculou-se o ranking médio (Equação 3), a partir dos dados 

apresentados na Tabela 32, para as questões Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, e Q7. 

A Figura 11 mostra a ordem de relevância das dificuldades encontradas durante a 

implantação da NBR ISO 14001. A cultura da empresa foi apontada como a de maior 
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relevância, como observado por Oliveira, Serra e Pinheiro (2009). Verificou-se também que 

os respondentes consideraram de pequena relevância as seguintes dificuldades citadas pelos 

mesmos autores: foco na certificação e não no sistema, uso de processo de auditoria interna 

em desacordo com a norma, baixo comprometimento da alta gestão, pouca familiaridade da 

equipe com a norma e resistência da equipe a mudanças. 

 

 
Figura 11: Ordem de relevância das dificuldades: implantação da NBR ISO 14001 

 

4.2.3 Sistema de gestão da saúde e segurança no trabalho 

4.2.3.1 Motivos para implantação da OHSAS 18001 

A Tabela 34 apresenta as questões formuladas e a Tabela 35 os valores da escala 

Likert atribuídos a cada resposta para as empresas que tinham implantado o sistema de gestão 

da saúde e segurança no trabalho. 

 

Tabela 34: Questões formuladas – motivos para implantação de OHSAS 18001 

Questão Descrição 

Q1 Acordo coletivo de trabalho 
Q2 Relacionamento com funcionários e sindicatos 
Q3 Riscos relacionados a acidentes e incidentes trabalhistas 
Q4 Motivação dos funcionários 
Q5 Imagem da empresa junto aos clientes 
Q6 Imagem pública da empresa 
Q7 Custo de seguros patrimoniais reduzidos 
Q8 Facilidade na obtenção de financiamentos públicos 
Q9 Relação da empresa com órgãos públicos de fiscalização trabalhista 

Q10 Atender a requisitos de clientes 
Q11 Redução de acidentes que impliquem em responsabilidade civil 

3,5 3,4 3,3 
2,8 

2,1 2,1 1,9 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Q1 Q7 Q2 Q6 Q4 Q5 Q3

R
a
n

k
in

g
 m

é
d

io
 

Questões 



68 

 

 

 

 

Tabela 35: Valores da escala Likert – motivos para implantação da OHSAS 18001 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

B 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
C 1 1 4 2 5 5 3 3 3 4 4 
E 2 1 4 4 5 4 3 3 3 4 4 
F 4 3 3 4 4 4 2 2 2 4 2 
G 5 3 3 4 4 4 5 3 4 2 5 
I 1 3 4 4 5 4 3 3 2 4 4 
L 1 3 4 4 5 4 3 3 2 4 4 
M 1 3 4 4 5 4 3 3 2 2 4 

 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1 a Q11 da 

Tabela 35 foi α = 0,2641, Por ser menor que 0,7 seu valor foi recalculado desconsiderando as 

questões Q10, Q5, Q3 e Q6 obtendo-se α = 0,7124. Pode-se, portanto considerar as respostas 

às questões Q1, Q2, Q4, Q6, Q7, Q8, Q9 e Q11 confiáveis. 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson. Os dados apresentados pela Tabela 36 indicam correlações entre: 

 Custo de seguros patrimoniais reduzidos com a relação da empresa com órgãos 

públicos de fiscalização trabalhista e com a redução de acidentes que 

impliquem em responsabilidade civil; 

 Acordo coletivo de trabalho com o custo de seguros patrimoniais reduzidos e 

com a relação da empresa com órgãos públicos de fiscalização trabalhista; 

 Relacionamento com funcionários e sindicatos e motivação dos funcionários; 

 Custo de seguros patrimoniais reduzidos com a facilidade na obtenção de 

financiamentos públicos; 

 Facilidade na obtenção de financiamentos públicos com a redução de acidentes 

que impliquem em responsabilidade civil; 

 Relação da empresa com órgãos públicos de fiscalização trabalhista com a 

redução de acidentes que impliquem em responsabilidade civil. 

A correlação entre as respostas aos motivos que levaram as empresas a implantar 

um SGSST indica uma forte preocupação em evitar acidentes que possam implicar em 

responsabilidades civis e criminais e de ter um bom relacionamento com os órgãos públicos 

de fiscalização trabalhista. Esses motivos também foram considerados relevantes por 

Loosemore e Andonakis (2008) em um artigo sobre a implantação da OHSAS em pequenas 

empresas australianas. A análise de confiabilidade indicou que as respostas às questões: 

atender aos requisitos dos clientes, imagem da empresa junto aos clientes e imagem pública 

da empresa foram consideradas não confiáveis. 
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Tabela 36: Matriz de correlação – motivos para implantação da OHSAS 18001 
 Q1 Q2 Q4 Q7 Q8 Q9 

Q2 0,410 - - - - - 

Q4 0,330 0,619 - - - - 

Q7 0,502 0266 0,114 - - - 

Q8 0,000 0,252 0,000 0,603 - - 

Q9 0,584 -0,204 -0,204 0,812 0,359 - 

Q11 -0,063 -0,061 -0,061 0,821 0,641 0,604 

 

Para identificar a ordem de relevância dos motivos para a implantação da OHSAS 

18001 calculou-se o ranking médio (Equação 3), a partir dos dados apresentados na Tabela 

35, para as questões Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 e Q11. 

A Figura 12 apresenta a ordem de relevância dos motivos apontados pelos 

respondentes para a implantação da OHSAS 18011, os principais foram: imagem da empresa 

junto ao cliente, imagem pública da empresa, redução de acidentes que impliquem em 

responsabilidade civil, riscos relacionados a acidentes e incidentes trabalhistas e motivação 

dos funcionários. Observa-se que os motivos apontados pelos respondentes são coerentes com 

os observados por Loosemore e Andonakis (2008): diminuição dos riscos relacionados a 

acidentes e incidentes trabalhistas, motivação dos funcionários, melhor imagem da empresa, 

custos de seguros patrimoniais reduzidos e redução de acidentes que impliquem em 

responsabilidade civil. 

 

 
Figura 12: Ordem de relevância dos motivos: implantação da OHSAS 18001 

 

4.2.3.2 Benefícios da implantação da OHSAS 18001 

A Tabela 37 apresenta as questões formuladas e a Tabela 38 os valores da escala 

Likert atribuídos a cada resposta para as empresas que tinham implantado o sistema de gestão 

da saúde e segurança no trabalho. 
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Tabela 37: Questões formuladas – benefícios da implantação de OHSAS 18001 

Questão Descrição 

Q1 Melhor relacionamento com funcionários e sindicatos 
Q2 Melhor imagem pública da empresa 
Q3 Imagem da empresa junto a seus clientes diretos e indiretos 
Q4 Redução dos acidentes que impliquem em responsabilidade civil 
Q5 Maior motivação dos funcionários 
Q6 Melhor produtividade relacionada à baixa taxa de ausência dos funcionários 
Q7 Melhor relação entre a empresa e órgãos públicos de fiscalização trabalhista 
Q8 Menor incidência de multas e sanções trabalhistas 

 

Tabela 38: Valores da escala Likert – benefícios da implantação da OHSAS 18001 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 

B 3 3 4 4 4 3 4 4 
C 3 4 4 4 3 5 3 3 
E 4 4 4 4 4 3 4 4 
F 4 5 4 4 4 2 2 4 
G 4 5 4 4 3 5 4 4 
I 4 5 4 3 4 4 2 3 
L 4 5 4 3 4 4 2 3 
M 4 5 4 5 4 4 3 4 

 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1 a Q11 da 

Tabela 38 foi α = -0,08688, a questão Q3 não foi considerada no cálculo por apresentar 

variância zero. Por ser menor que 0,7 seu valor foi recalculado desconsiderando as questões 

Q6, Q2, Q5 e Q1, obtendo-se o valor α = 0,7670. Pode-se, portanto, considerar que as 

respostas às questões Q3, Q4, Q7 e, Q8, são confiáveis. 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson. Os dados apresentados pela Tabela 39 indicam correlações entre: 

 Redução dos acidentes que impliquem em responsabilidade civil e menor 

incidência de multas e sanções trabalhistas;  

 Melhor relação entre a empresa e órgãos públicos de fiscalização trabalhista e 

menor incidência de multas e sanções trabalhistas. 

Do resultado da análise da correlação entre as respostas aos benefícios obtidos pela 

implantação da OHSAS 18001 (menor incidência de multas e sanções trabalhistas e redução 

dos acidentes que impliquem em responsabilidade civil e criminal) observa-se novamente que 

a saúde e segurança no trabalho não são os principais fatores para a implantação de um 

SGSST, observação essa não verificada nos artigos consultados. Verificou-se também que os 

benefícios esperados foram atingidos e os motivos que levaram as empresas a implanta-la 

justificados. Da análise de confiabilidade constatou-se que as respostas às questões: melhor 

produtividade relacionada à baixa taxa de ausência dos funcionários, maior motivação dos 
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funcionários; melhor imagem pública da empresa e melhor relacionamento com funcionários 

e sindicatos não foram consideradas confiáveis. 

 

Tabela 39: Matriz de correlação – benefícios da implantação da OHSAS 18001 
 Q4 Q7 

Q7 0,482 - 

Q8 0,700 0,596 

. 

Para identificar a ordem de relevância dos benefícios da implantação da OHSAS 

18001 calculou-se o ranking médio (equação 3) a partir dos dados apresentados na Tabela 38 

para as questões Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 e Q8. 

A Figura 13 apresenta a ordem de relevância dos benefícios obtidos com a 

implantação da OHSAS 18011, os principais foram: melhor imagem pública da empresa, 

imagem da empresa junto a seus clientes diretos e indiretos, redução dos acidentes que 

impliquem em responsabilidade civil e melhor relacionamento com funcionários e sindicatos.  

Pode-se observar que os benefícios citados pelos respondentes são coerentes com os 

observados por Gavronski, Ferrer e Paiva (2008): melhor relacionamento com funcionários e 

sindicatos, redução dos acidentes que impliquem em reponsabilidade civil, maior motivação 

dos funcionários e menor incidência de multas e sanções trabalhistas. 

 

 
Figura 13: Ordem de relevância dos benefícios: implantação da OHSAS 18001 
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A Tabela 40 apresenta as questões formuladas e a Tabela 41 os valores da escala 

Likert atribuídos a cada resposta para as empresas que tinham implantado o sistema de gestão 

da saúde e segurança no trabalho. 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1 a Q9 da 

Tabela 41 foi α = -0,5820, a questão Q1 não foi considerada no cálculo por apresentar 

variância zero. Por ser menor que 0,7 seu valor foi recalculado desconsiderando as questões 

Q7 e Q9, obtendo-se α = 0,7762. Pode-se, portanto, considerar as respostas às questões Q2 a 

Q6 e Q8 confiáveis. 

 

Tabela 40: Questões formuladas – dificuldades na implantação de OHSAS 18001 
Questão Descrição 

Q1 Complexidade dos procedimentos e instruções 
Q2 Falhas na comunicação interna 
Q3 Baixo envolvimento dos setores 
Q4 Falta de indicadores de desempenho 
Q5 Falta de compromisso da alta gestão 
Q6 Baixos índices de conscientização dos empregados 
Q7 A alta gestão não considera segurança e saúde como objetivo estratégico da empresa 
Q8 Pouco envolvimento da área de recursos humanos em treinamento 
Q9 Falta de recursos humanos capacitados 

 

 

Tabela 41: Valores da escala Likert– dificuldades na implantação da OHSAS 18001 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

B 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
C 4 3 4 3 2 4 4 4 1 
E 4 4 4 4 3 4 3 3 3 
F 4 4 3 2 2 3 2 2 2 
G 4 2 1 1 1 4 5 3 4 
I 4 4 4 2 2 4 4 2 2 
L 4 4 4 2 2 4 4 2 2 
M 4 4 4 2 2 4 4 2 2 

 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson. Os dados apresentados pela Tabela 42 indicam correlações entre: 

 Falha na comunicação interna com o baixo envolvimento dos setores. 

 Falhas na comunicação interna com a falta de compromisso da alta gestão; 

 Baixo envolvimento dos setores com a falta de indicadores de desempenho e 

com falta de compromisso da alta gestão e; 

 Falta de indicadores de desempenho com a falta de compromisso da alta 

gestão. 
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A análise da interação das respostas às dificuldades encontradas durante 

implantação da OHSAS 18001 mostra sua forte relação com a cultura da empresa, (falhas na 

comunicação, falta de compromisso da alta gestão, baixo envolvimento dos setores) como 

observado por Oliveira (2013) em um estudo com 14 empresas industriais brasileiras. O 

resultado da análise de confiabilidade indica que não foram consideradas confiáveis as 

respostas às questões: falta de recursos humanos capacitados e a alta gestão não considera 

segurança e saúde como um objetivo estratégico da empresa. Pode-se associar as dificuldades 

supracitadas à relevância atribuída pelos respondentes a menor incidência de multas e sanções 

trabalhistas e redução dos acidentes que impliquem em responsabilidade civil e criminal como 

motivos e benefícios da adoção de um SGSST, ou seja, segurança e saúde não são 

considerados objetivos estratégicos. 

 

Tabela 42: Matriz de correlação – dificuldades na implantação da OHSAS 18001 
 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

Q3 0,808 - - - - 

Q4 0,445 0,656 - - - 

Q5 0,596 0,603 0,748 - - 

Q6 -0,204 0,189 0,165 0,114 - 

Q8 -0,379 0,000 0,484 0,455 0,342 

 

Para identificar a ordem de relevância das dificuldades encontradas na implantação 

da OHSAS 18001 calculou-se o ranking médio (Equação 3), a partir dos dados apresentados 

na Tabela 41, para as questões Q1 a Q8. 

A Figura 14 mostra a ordem de relevância das dificuldades encontradas na 

implantação da OHSAS 18001, as principais foram: complexidade dos procedimentos e 

instruções, baixos índices de conscientização dos empregados, a alta gestão não considera 

segurança e saúde como objetivo estratégico da empresa, falhas na comunicação interna e 

baixo envolvimento dos setores. Pode-se observar que as dificuldades apontadas pelos 

respondentes são coerentes com as citadas por Oliveira (2013): baixo nível educacional dos 

empregados, falhas na comunicação interna, baixo envolvimento dos setores envolvidos, falta 

de indicadores de desempenho, baixo comprometimento da alta gestão e falta de 

conscientização dos empregados. 
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Figura 14: Ordem de relevância das dificuldades: implantação da OHSAS 18001 

 

 

4.3 SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADOS 

Esta seção apresenta os resultados obtidos pelo questionário quanto aos motivos, 

benefícios e dificuldades encontrados na implantação do sistema de gestão integrado. Será 

analisada a confiabilidade das respostas utilizando-se o coeficiente alfa de Cronbach, a 

correlação entre as respostas com o coeficiente “r” de Pearson e sua relevância com o cálculo 

do ranking médio. Para o cálculo do coeficiente alfa de Cronbach e do coeficiente de 

correlação de Pearson utilizou-se o programa Minitab versão 16.1 para Windows. 

 

4.3.1 Motivos para implantação de um sistema de gestão integrado 

As Tabelas 43 e 44 apresentam as questões formuladas e os valores da escala Likert 

atribuídos a cada resposta para as empresas que tinham implantado um sistema de gestão 

integrado. 

 

Tabela 43: Questões formuladas – motivos para implantação do SGI 

Questão Descrição 

Q1 Decisão estratégica da empresa 
Q2 Otimização de recursos humanos 
Q3 Redução da burocracia 
Q4 Redução das auditorias de clientes 
Q5 Redução de custos 
Q6 Competitividade da empresa 
Q7 Pressão dos grupos de interesse 
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Tabela 44: Valores da escala Likert – motivos para implantação de um SGI 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

C 3 2 1 1 1 2 1 

E 4 4 3 1 2 2 4 
G 5 2 2 1 4 4 5 

I 3 2 1 1 1 2 2 

M 4 3 3 1 3 4 4 

 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1 a Q3, Q5 

e Q7 da Tabela 44 foi α = 0,8991, a questão Q4 não foi considerada no cálculo por apresentar 

variância zero. Como o valor de α > 0,7 pode-se considerar todas as respostas confiáveis. 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson. Os dados apresentados pela Tabela 45 indicam correlações entre: 

 Decisão estratégica da empresa com a redução de custos e com a pressão dos 

grupos de interesse; 

 Otimização de recursos humanos com a redução da burocracia; 

 Redução de custos e competitividade da empresa com a pressão dos grupos de 

interesse. 

 Decisão estratégica da empresa com a redução da burocracia e com a redução 

de custos; 

 Redução da burocracia com a redução de custos, com a pressão dos grupos de 

interesse e; 

 Competitividade da empresa e pressão dos grupos de interesse. 

A análise da correlação das respostas aos motivos que levaram as empresas a 

integrar seus sistemas de gestão normalizados indica uma forte relação entre a redução de 

custos e a pressão dos grupos de interesse. Karapetrovic (2003) e Salomome (2008) 

ressaltaram que a o principal motivo das empresas integrarem seus sistemas de gestão é a 

pressão dos grupos de interesse, tendo como consequência um sistema mais enxuto e custos 

de gestão reduzidos. 

 

Tabela 45: Matriz de correlação – motivos para implantação de um SGI 
 Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 

Q2 0,200 - - - - 

Q3 0,598 0,839 - - - 

Q5 0,963 0,086 0,575 - - 

Q6 0,764 -0,102 0,456 0,910 - 

Q7 0,946 0,408 0,761 0,910 0,722 
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Para identificar a ordem de relevância dos motivos para a implantação de um SGI 

calculou-se o ranking médio a partir dos dados apresentados na Tabela 44 para as questões Q1 

a Q7 que são retratados na Figura 15. 

 

 

Figura 15: Ordem de relevância dos motivos: implantação de um SGI 

 

Observa-se que para os respondentes o principal motivo para a implantação de um 

SGI foi a decisão estratégica da empresa e que consideraram pouco relevantes os seguintes 

motivos relacionados por Salomone (2008): redução da documentação, menor burocracia, 

redução das auditorias, eliminação de conflitos entre as diferentes áreas de gestão e redução 

de custos. 

 

4.3.2 Benefícios da implantação de um sistema de gestão integrado 

As Tabelas 46 e 47 apresentam as questões formuladas e os valores da escala Likert 

atribuídos a cada resposta para as empresas que tinham implantado um sistema de gestão 

integrado. 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1, Q2, de 

Q4 a Q10, Q12 e Q13 da Tabela 47 foi α = 0,6526, as questões Q3, Q8 e Q11 não foram 

consideradas no cálculo por apresentarem variância zero. Por ser menor que 0,7 seu valor foi 

recalculado desconsiderando a questão Q10, obtendo-se para α o valor 0,7744. Pode-se, 

portanto considerar as respostas às questões Q1, Q2, de Q4 a Q7, Q9, Q12 e Q13 confiáveis. 
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Tabela 46: Questões formuladas – benefícios da implantação do SGI 

Questão Descrição 

Q1 Maior conhecimento e uso dos sistemas 
Q2 Estrutura adequada para a inclusão de novos sistemas 
Q3 Simplificação da documentação 
Q4 Aumento na eficiência da empresa 
Q5 Maior eficiência na aplicação dos resultados das auditorias internas e externas 
Q6 Melhor imagem da empresa 
Q7 Maior motivação dos funcionários 
Q8 Eliminação de barreiras internas 
Q9 Maior colaboração entre os diferentes setores da empresa 
Q10 Maior envolvimento dos grupos de interesse 
Q11 Melhora da cultura da empresa 
Q12 Melhor comunicação interna 
Q13 Redução de custos com documentação e auditoria 

 

Tabela 47: Valores da escala Likert – benefícios da implantação de um SGI 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 

C 5 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 
E 4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 

G 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 

I 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 
M 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 5 5 5 

 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson. Os dados apresentados pela Tabela 48 indicam correlações entre: 

 Estrutura adequada para a inclusão de novos sistemas com a melhor imagem da 

empresa e com uma maior colaboração entre os diferentes setores da empresa; 

 Melhor imagem da empresa com uma maior colaboração entre os diferentes 

setores da empresa. 

 Melhor imagem da empresa com melhor comunicação interna e com a redução 

de custos com documentação e auditoria; 

 Maior motivação dos funcionários com melhor comunicação interna; 

 Maior colaboração entre os diferentes setores da empresa com melhor 

comunicação interna e com a redução de custos com documentação e auditoria; 

 Melhor comunicação interna com a redução dos custos com documentação e 

auditoria. 

A análise da interação das respostas aos benefícios obtidos com a implantação de 

um SGI indica uma forte correlação entre o melhor desempenho da empresa, maior 

colaboração entre os diferentes setores e redução de custos, Observa-se também que os 

benefícios esperados foram atingidos e que os motivos para sua implantação, justificados. Essas 
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observações são coerentes com as observadas por Zeng, Shi e Lou (2007) em um estudo com 

104 empresas chinesas. 

Tabela 48: Matriz de correlação – benefícios da implantação de um SGI 
 Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 Q7 Q9 Q12 

Q2 0,612 - - - - - - - 

Q4 0,612 -0,250 - - - - - - 

Q5 0,167 -0,408 0,612 - - - - - 

Q6 0,612 1,000 -0,250 -0,408 - - - - 

Q7 -0,408 -0,250 -0,250 0,612 -0,250 - - - 

Q9 0,612 1,000 -0,250 -0,408 1,000 -0,250 - - 

Q12 0,167 0,612 -0,408 0,167 0,612 0,612 0,612 - 

Q13 0,645 0,791 0,000 0,000 0,791 0,000 0,791 0,645 

 

Para identificar a ordem de relevância dos motivos para a implantação de um SGI 

calculou-se o ranking médio (Equação 3) a partir dos dados apresentados na Tabela 47 para as 

questões Q1 a Q13. 

A Figura 16 mostra a ordem de relevância dos benefícios da implantação de um 

SGI, os principais foram: simplificação da documentação, melhora da cultura da empresa, 

estrutura adequada para a inclusão de novos sistemas e melhor imagem da empresa. Os 

benefícios apontados pelos respondentes são coerentes com os verificados por Zutshi e Sohal 

(2005), Zeng, Shi e Lou (2007) e Salomone (2008): sistemas de gestão mais simples e mais 

focados na organização; uso mais eficiente de auditorias internas; maior aceitação pelos 

funcionários; economia de tempo para a implantação de novos sistemas; melhoria da 

comunicação entre os diferentes níveis organizacionais; aumento da confiança dos clientes, 

eliminação de conflitos entre as diferentes áreas de gestão e redução de custos. 

 

 
Figura 16: Ordem de relevância dos benefícios: implantação de um SGI. 
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4.3.3 Dificuldades na implantação de um SGI 

As Tabelas 49 e 50 apresentam as questões formuladas e os valores da escala Likert 

atribuídos a cada resposta para as empresas que tinham implantado um sistema de gestão 

integrado. 

Tabela 49: Questões formuladas – dificuldades na implantação do SGI 

Questão Descrição 

Q1 Baixa motivação dos empregados 
Q2 Baixo envolvimento da alta administração 
Q3 Treinamento insuficiente da equipe 
Q4 Falta de recursos humanos qualificados 
Q5 Falta de colaboração entre os setores envolvidos 
Q6 Barreiras políticas internas 
Q7 Recursos financeiros insuficientes 
Q8 Prazo inadequado 
Q9 Falta de auditores especializados 
Q10 Implantação inadequada dos sistemas existentes 
Q11 Falta de consultores especializados 

 

 

Tabela 50: Valores da escala Likert – dificuldades na implantação de um SGI 

Empresa Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 

C 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 

E 4 4 4 3 4 3 4 3 2 2 1 

G 4 2 4 1 4 3 1 4 1 1 1 

I 4 4 4 4 4 3 4 2 2 1 1 

M 4 4 4 4 4 3 1 2 2 1 3 

 

O valor calculado para o coeficiente alfa de Cronbach para as questões Q1 a Q11 da 

Tabela 50 foi α = 0,8671. Por ser maior que 0,7 pode-se considerar todas as respostas 

confiáveis. 

Para o cálculo da relação entre as respostas consideradas confiáveis utilizou-se o 

coeficiente de Pearson. Os dados apresentados pela Tabela 51 indicam correlações entre: 

 Baixa motivação dos empregados com treinamento insuficiente da equipe com 

a falta de colaboração entre os setores envolvidos e com as barreiras políticas 

internas; 

 Baixo envolvimento da alta administração com a falta de auditores 

especializados; 

 Treinamento insuficiente da equipe com a falta de colaboração entre os setores 

envolvidos e com barreiras políticas internas; 

 Falta de colaboração entre os setores envolvidos com barreiras políticas 

internas. 
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 Baixa motivação dos empregados com o baixo envolvimento da alta 

administração com a falta de recursos humanos capacitados e a falta de 

auditores especializados; 

 Baixo envolvimento da alta administração com o treinamento insuficiente da 

equipe; 

 Treinamento insuficiente da equipe com a falta de recursos humanos 

qualificados, com a falta de colaboração entre os setores envolvidos, com 

barreiras políticas internas, com recursos financeiros insuficientes, com a falta 

de recursos humanos qualificados e com a falta de auditores especializados; 

 Falta de recursos humanos qualificados com a falta de colaboração entre os 

setores envolvidos, com barreiras políticas internas, com recursos financeiros 

insuficientes, com a falta de auditores especializados e com a falta de 

consultores especializados; 

 As respostas às dificuldades encontradas quando da implantação de um SGI 

indicam uma forte correlação entre a baixa motivação dos empregados com o treinamento 

insuficiente da equipe, com a falta de colaboração entre os setores envolvidos e com a 

existência de barreiras políticas internas, ou seja, com a cultura da empresa. Essas 

observações são coerentes com a posição de Salomone (2008) quando ressalta a importância 

do envolvimento da alta administração das empresas no processo de implantação de um 

sistema de gestão integrado. 

Tabela 51: Matriz de correlação – dificuldades na implantação de um SGI 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

Q2 0,612 - - - - - - - - - 

Q3 1,000 0,612 - - - - - - - - 

Q4 0,590 0,963 0,590 - - - - - - - 

Q5 1,000 0,612 1,000 0,590 - - - - - - 

Q6 1,000 0,612 1,000 0,590 1,000 - - - - - 

Q7 0,408 0,667 0,408 0,542 0,408 0,408 - - - - 

Q8 0,375 -0,408 0,375 -0,516 0,375 0,375 -0,102 - - - 

Q9 0,612 1,000 0,612 0,963 0,612 0,612 0,677 -0,408 - - 

Q10 0,250 0,408 0,250 0,147 0,250 0,250 0,612 0,250 0,408 - 

Q11 0,250 0,408 0,250 0,516 0,250 0,250 -0,408 -0,375 0,408 -0,250 

 

Para identificar a ordem de relevância dos motivos para a implantação de um SGI 

calculou-se o ranking médio (Equação 3) a partir dos dados apresentados na Tabela 5 para as 

questões Q1 a Q11. 

A Figura 17 mostra a ordem de relevância das dificuldades observadas na 

implantação de um SGI, as principais foram: baixa motivação dos empregados, treinamento 
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insuficiente da equipe e falta de colaboração entre os setores envolvidos. Observa-se que as 

dificuldades apontadas pelos respondentes são consistentes com as observadas por Salomone 

(2008) e Bernardo et al. (2012a): falta de recursos humanos qualificados, falta de colaboração 

entre departamentos, falta de auditores especializados, falta de tempo para o processo de 

integração e baixa motivação dos funcionários. 

 

 
Figura 17: Ordem de relevância das dificuldades: implantação de um SGI 

 

De uma maneira geral observou-se que os motivos que levaram as empresas a 

adotar os sistemas de gestão da qualidade, do meio ambiente e da segurança e saúde no 

trabalho e os benefícios esperados pela implantação dos mesmos estão relacionados ao seu 

desempenho e à satisfação dos grupos de interesse. Pela análise das respostas também foi 

possível verificar que os motivos foram justificados e os benefícios esperados atingidos. 

Quanto às dificuldades encontradas na implantação dos três sistemas foi possível constatar 

que as principais foram a cultura das empresas e o baixo envolvimento da alta administração 

na adoção dos mesmos. 

Verificou-se que os principais motivos que levaram as empresas a integrar seus 

sistemas de gestão normalizados estão relacionados à redução dos custos de gestão e a pressão 

dos grupos de interesse. 

Os benefícios obtidos pela sua implantação de um SGI indicaram uma forte 

correlação entre o melhor desempenho da empresa, a maior colaboração entre os diferentes 

setores e a redução dos custos de gestão. Essa observação mostra que os objetivos esperados 

pela implantação foram atingidos e os motivos que levaram à sua adoção justificados. 

Já as dificuldades observadas pelos respondentes indicaram uma forte correlação 

entre a baixa motivação dos empregados com o treinamento insuficiente da equipe, com a 
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falta de colaboração entre os setores envolvidos e com a existência de barreiras políticas 

internas; o que não deixa de ser uma consequência da cultura das organizações pesquisadas.  

Este Capítulo apresentou os resultados da pesquisa e analisou a formação 

acadêmica, função e experiência dos respondentes e as características das empresas 

pesquisadas quanto ao porte, sistemas de gestão normalizados implantados, integração de sua 

gestão, principal atividade, segmento e mercado de atuação. Identificou também os motivos 

que levaram as empresas a implantar os sistemas normalizados e a integração de sua gestão 

bem como as dificuldades encontradas quando da implantação e os benefícios obtidos.  

O próximo capítulo apresenta as conclusões obtidas pela análise desses resultados. 
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5 CONCLUSÕES 

Este trabalho propiciou uma visão geral sobre a utilização de sistemas de gestão 

normalizados NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 e sua integração em um 

único sistema de gestão nas empresas de engenharia consultiva brasileiras também conhecidas 

como empresas de engenharia de projeto. 

Um questionário foi enviado as 59 empresas de maior porte do setor, que na data da 

pesquisa, declararam possuir ao menos um sistema de gestão da qualidade implantado. Foram 

recebidos 16 questionários considerados válidos (27% dos enviados). A grande maioria das 

respostas foi considerada confiável pela aplicação do teste 𝛼 de Cronbach e correlacionadas 

por Pearson a 95% de nível de confiança, o que torna confiável as análises dos resultados 

obtidos. 

Observou-se que 100% das empresas de grande porte implantaram um sistema de 

gestão integrado seguidas pelas de porte médio com 40% e pelas de médio-grande porte, 30%. 

Dentre as empresas que adotaram um SGI na época da pesquisa, 80% tinha como principal 

atividade o gerenciamento de projetos e atuava nos setores da construção civil, energia, 

químico e petroquímico de mineração e metalurgia e óleo e gás o que mostra uma tendência 

das empresas de grande porte que atuam principalmente na gestão de projetos a integrar a 

gestão de seus sistemas normalizados.   

Verificou-se que os principais motivos apontados pelos respondentes para a 

implantação da NBR ISO 9001 foram: visão estratégica, marketing, imagem no mercado, 

aumento da competitividade e requisitos do cliente. Os entrevistados indicaram que a cultura 

da empresa foi a principal dificuldade encontrada na implantação do SGQ como constatado na 

maioria da literatura consultada. Como principais benefícios citaram: melhor comunicação, 

maior conscientização dos funcionários, melhor relacionamento com clientes, maior 

confiabilidade da empresa e redução das revisões nos projetos. Esses benefícios resultaram 

em uma significativa melhora na qualidade dos serviços prestados e no desempenho das 

empresas. 

Constatou-se que no processo de implantação da NBR ISO 14001 que o marketing, 

inserção no mercado internacional, visão estratégica e regulamentações ambientais foram os 

principais motivos relatados. A principal dificuldade apontada pelos entrevistados foi a 

cultura das empresas, fato também observado quando da revisão bibliográfica. Uma maior 

reputação da empresa, melhor comunicação interna, melhor relacionamento com os clientes e 

aumento da eficiência foram os principais benefícios indicados os quais proporcionaram 
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aumento da participação das empresas no mercado e significativa melhora em seu 

desempenho. 

Observou-se que os principais motivos para a implantação da OHSAS 18001, 

foram; a imagem das empresas perante os clientes, a redução de acidentes que implicam em 

responsabilidade civil e criminal e a motivação dos funcionários. As principais dificuldades 

observadas estão relacionadas à cultura das organizações; baixos índices de conscientização 

dos empregados, falhas na comunicação interna e baixo envolvimento dos setores. Como 

principais benefícios indicaram melhor imagem da empresa, tanto pública quanto junto a seus 

clientes diretos e indiretos, redução dos acidentes que implicam em responsabilidade civil e 

criminal e melhor relacionamento com funcionários e órgãos públicos de fiscalização 

trabalhista. Os benefícios apontados implicaram em um aumento da motivação dos 

empregados, aumento de produtividade e melhores resultados. 

Constatou-se que a decisão estratégica da empresa foi o único motivo relevante 

indicado pelos entrevistados para a implantação de um SGI. Como observado em grande parte 

da literatura consultada, a adoção de um sistema de gestão integrada é associada aos 

benefícios obtidos, ou seja, redução dos custos de gestão, melhor relacionamento entre 

diferentes setores e melhora da cultura interna da empresa. 

Verificou-se que as principais dificuldades observadas quando da implantação de 

um SGI também estão associadas à cultura das empresas (baixa motivação dos empregados, 

treinamento insuficiente da equipe, falta de colaboração entre os setores envolvidos e 

barreiras políticas internas), como constatado na literatura. 

Observou-se que os principais benefícios obtidos pela adoção de um SGI 

(simplificação da documentação, melhora da cultura da empresa, melhor relacionamento entre 

setores e uma estrutura adequada para a inclusão de novos sistemas) resultaram na redução 

dos custos de gestão, em uma melhor imagem da empresa e na maior colaboração entre os 

diferentes setores da empresa, tendo como consequência um melhor desempenho da 

organização. 

Dos resultados obtidos neste trabalho foi possível observar que a maior parte dos 

motivos que levaram as empresas a adotar os diferentes sistemas de gestão normalizados e a 

integração da gestão dos mesmos foi justificada pelos benefícios obtidos. Os benefícios 

esperados foram alcançados e a principal dificuldade encontrada esta associada à cultura das 

empresas. Também se constatou que não existe uma cultura de adoção de sistemas de gestão 

normalizados na maioria das empresas de engenharia consultiva brasileiras; dentre as 
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empresas que possuem mais que um sistema de gestão normalizado somente 25% integrou 

sua gestão em um único sistema. Possivelmente esta observação seja justificada pelo fato de 

que em sua maioria são empresas de pequeno porte com menos de 20 colaboradores que, se 

deslocados de suas funções, comprometeriam a estrutura de custos. 

 

 

5.1 LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O objetivo deste trabalho foi o de avaliar a utilização de sistemas de gestão 

normalizados em empresas brasileiras de engenharia consultiva e a sua gestão integrada em 

um único sistema. Como evidenciado no item 1.2 a população a ser avaliada compunha-se 

52.657 empresas ativas sendo 95,86% micro empresas e 4,14% organizações com mais que 

vinte profissionais ocupados. Devido a essa disparidade estrutural e à escassez de tempo 

optou-se por trabalhar com as 120 empresas de maior porte. Dentre essas empresas foram 

selecionadas 59 sendo que 16 responderam ao questionário, aproximadamente 27%. Dessas 

considerações verifica-se a existência de duas limitações: 

A primeira refere-se à amostragem por conveniência do pesquisador, escolha que 

impossibilita a generalização das conclusões e a segunda, ao nível de significância da 

amostra, 27%, que não é considerado adequado para generalizações estatísticas.  

Como trabalhos futuros sugere-se a realização de novas pesquisas sobre o tema 

utilizando-se um método de amostragem probabilístico com amostras de maior abrangência. 

 

 

  



86 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

AARIKKA-STENROOS, L.; JAAKKOLA, E. Value co-creation in knowledge intensive 

business services: A dyadic perspective on the joint problem solving process. Industrial 

Marketing Management, v. 41, n. 1, p.15-26, 2012. 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 14001: 

sistemas da gestão ambiental: requisitos com orientação para uso. Rio de Janeiro, 2004. 

______. NBR ISO 9000: sistemas de gestão de qualidade: fundamentos e vocabulário. Rio de 

Janeiro, 2005. 

______. NBR ISO 9001: sistemas de gestão da qualidade: requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

______. Informações sobre normalização. 2014a. Disponível em: < 

http://www.abntcb25.com.br/informanorma.pdf >. Acesso em: 13 jun. 2014. 

______. Normalização. 2014b Disponível em: < 

http://www.abnt.org.br/m3.asp?cod_pagina=931 >. Acesso em: 13 jun. 2014. 

ALDOWAISAN, T. A.; YOUSSEF, A. S. An ISO 9001:2000-based framework for realizing 

quality in small businesses. Omega, v. 34, n. 3, p. 231-235, 2006. 

ALZAHRANI, J. I.; EMSLEY, M. W. The impact of contractors’ attributes on construction 

project success: a post construction evaluation. International Journal of Project 

Management, v. 31, n. 2, p. 313-322, 2013. 

ANSELMO, J. L. Gerenciamento de projetos em negócios baseados em projetos: uma 

proposta integrada das dimensões operacional, organizacional e estratégica. 2009. 411 f. 

Tese (Doutorado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009. 

ANTONELLI, C. The evolution of the industrial organization of the production of 

knowledge. Cambridge Journal of Economics, v. 23, n. 2, p. 243-260, 1999. 



87 

 

 

 

 

ANTONELLI, C. New Information Technology and Localized Technological Change in the 

Knowledge-Based Economy. In: BODEN, M.; MILES, I (Org.) Services and Knowledge-

Based Economy. London, Continuum, 2000. 

BERNARDO, M.; CASADESÚS, M.; KARAPETROVIC, S.; HERAS, I. How integrated are 

environmental, quality and other standardized management systems? : An empirical study. 

Journal of Cleaner Production, v. 17, n. 8, p. 742-750, 2009. 

______. An empirical study on the integration of management system audits. Journal of 

Cleaner Production, v. 18, n. 5, p. 486-495, 2010. 

______. Relationships between the integration of audits and management systems: an 

empirical study. The TQM Journal, v. 23, n. 6, p. 659-672, 2011. 

______. Do integration difficulties influence management system integration levels? Journal 

of Cleaner Production, v. 21, n. 1, p. 23-33, 2012a. 

______. Integration of standardized management systems: does the implementation order 

matter? International Journal of Operations & Production Management, v. 32, n. 3, p. 

291-307, 2012b. 

BETTENCOURT L A, OSTROM A. L.; BROWN S.W.; ROUNDTREE R. I. Client co-

production in knowledge-intensive business services. California Management Review v. 44 

n. 3 p.100–128, 2002. 

BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. 

Porte de empresas.  2014. 

BLOOM, P. N.; KOTLER, P.; HAYES, T. Marketing de Serviços Profissionais.   São 

Paulo: Manole, 2002. 

BODEN, M.; MILES, I. Services and Knowledge-Based Economy. London: Continuum, 

2000. 

BOTTANI, E.; MONICA, L.; VIGNALI, G. Safety management systems: performance 

differences between adopters and non-adopters. Safety Science, v. 47, n. 2, p. 155-162, 2009.    



88 

 

 

 

 

BSI - BRITISH STANDARDS INSTITUTION. OHSAS 18001: occupational health and 

safety management systems: requirements. London: OHSAS Project Group, 2007. 

CAMACHO, J. A; RODRÍGUEZ, M. Servicios intensivos en conocimiento e innovación 

regional. Un análisis para las regiones europeas. Investigaciones Regionales, n. 7, p. 91-111, 

2005. 

CARVALHO, M. M. Histórico da gestão da qualidade. In: CARVALHO, M. M.; PALDINI, 

E. P. (Org.). Gestão da qualidade: teoria e casos. Rio de Janeiro: Campus, 2012. p. 1-23. 

CASADESÚS, M.; KARAPETROVIC, S. The erosion of ISO 9000 benefits: a temporal 

study. International Journal of Quality & Reliability Management, v. 22, n. 2, p. 120-136, 

2005.    

CHIAVENATO, I. Introdução a Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2003. 

CHURCHMAN, C. W. Introdução à teoria dos sistemas. Petropolis: Vozes, 1972. 

CLARK, C. The conditions of economic progress. London: MacMillan, 1957. 

COVA, B.; GHAURI, P.; SALLE, R. Project Marketing: beyond competitive bidding.  

DANCEY, C. P.; REIDY, J.  Estatística sem matemática para psicologia: usando SPSS 

para Windows. Porto Alegre, Penso, 2013. 

DINSMORE, P. C.; CABANIS-BREWIN, J. The AMA Handbook of Project 

Management. New York: AMACOM, 2006. 

DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. Gerenciamento de projetos: como gerenciar 

seu projeto com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2004. 

DREJER, I. Identifying innovation in surveys of services: a Schumpeterian perspective. 

Research Policy, v. 33, p. 551-562,  2004. 

FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS. Workshop engenharia de 

projeto no país: relatório final. Rio de Janeiro, 2012. 



89 

 

 

 

 

FORZA, C. Survey research in operations management: a process-based perspective. 

International Journal of Operations & Production Management, v. 22, n. 2, p. 152 – 194, 

2002 

FRANCO JÚNOR, H. A idade média: nascimento do ocidente. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

FREIRE, C. E. T. Um estudo sobre os serviços intensivos em conhecimento no Brasil. In: DE 

NEGRI, J. A.; KUBOTA, L. C. (Org). Estrutura e dinâmica do setor de serviços no Brasil. 

Brasília, IPEA, 2006. 

FRYXELL, G. E.; SZETO, A. The influence of motivations for seeking ISO 14001 

certification: an empirical study of ISO 14001 certified facilities in Hong Kong. Journal of 

Environmental Management, v. 65, n. 3, p. 223-238, 2002. 

GAVRONSKI, I.; FERRER, G.; PAIVA, E. L. ISO 14001 certification in Brazil: motivations 

and benefits. Journal of Cleaner Production, v. 16, n. 1, p. 87-94, 2008.   

GOTZAMANI, K. D. The implications of the new ISO 9000:2000 standards for certified 

organizations: a review of anticipated benefits and implementation pitfalls. International 

Journal of Productivity and Performance Management, v. 54, n. 8, p. 645-657, 2005. 

GRÖNROOS, C. A service perspective on business relationships: The value creation, 

interaction and marketing interface. Industrial Marketing Management, v. 40, n. 3, p. 240–

247, 2011. 

______. Adopting a service logic for marketing. Marketing Theory, v. 6, no.3, p. 317-333, 

2006. 

HERTOG P. D. Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation. 

International Journal of Innovation Management, v. 4, n. 4 p. 491–528, 2000. 

HIPP, C. Knowledge-intensive business services in the new mode of knowledge production. 

AI & Society, v. 13, p.188–106, 1999. 

HORA, H. R. M; MONTERIO, G. T. R.; ARICA, J. Confiabilidade em questionários para 

qualidade: um estudo com o coeficiente alfa de Cronbach. Produto & Produção, v. 11, n. 2, 

p. 85-103, 2010. 



90 

 

 

 

 

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Classificação 

nacional de atividades econômicas. Rio de Janeiro, 2007. 

______. Estatísticas do cadastro central de empresas: 2011. Rio de Janeiro, 2013a. 

______. Pesquisa anual de serviços: PAS 2011. Rio de Janeiro, 2013b. 

______. Contas nacionais trimestrais: janeiro/março 2014. Rio de Janeiro, 2014. 

ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. The ISO story. 

Genève, 2014. 

JONKER, J.; KARAPETROVIC, S. Systems thinking for the integration of management 

systems. Business Process Management Journal, v. 10, n. 6, p. 608-615, 2004. 

KARAPETROVIC, S. Musings on integrated management systems. Measuring Business 

Excellence, v. 7, n. 1, p. 4-13, 2003. 

KARAPETROVIC, S.; CASADESÚS, M. Implementing environmental with other 

standardized management systems: scope, sequence, time and integration. Journal of 

Cleaner Production, v. 17, n. 5, p. 533-540, 2009. 

KATZ, J. A dinâmica do aprendizado tecnológico no período de substituição de importações e 

as recentes mudanças estruturais no setor industrial da Argentina, do Brasil e do México. In: 

KIM, L. e NELSON, R. R. (Org.). Tecnologia, aprendizado e inovação: as experiências das 

economias de industrialização recente. Campinas: Editora Unicamp, 2005. 

KAUSEK, J. OHSAS 18001: Designing and Implementing an Effective Health and Safety 

Management System.  Maryland: Lanham, 2007. 

KAYNAK, H. The relationship between total quality management practices and their effects 

on firm performance. Journal of Operations Management, v. 21, n. 4, p. 405-435, 2003.   

KAYNAK, H.; HARTLEY, J. L. Exploring quality management practices and high tech firm 

performance. The Journal of High Technology Management Research, v. 16, n. 2, p. 255-

272, 2005. 

KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas.  Porto Alegre: Bookman, 2002. 



91 

 

 

 

 

______. Project Management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. 

New York: Wiley, 2009. 

KOC, T. The impact of ISO 9000 quality management systems on manufacturing. Journal of 

Materials Processing Technology, v. 186, n. 1–3, p. 207-213,  2007. 

KUBOTA, L. C. As Kibs e a inovação tecnológica das firmas de serviços. Economia e 

Sociedade. v.18, p. 349-69, 2009. 

KWAK, Y. H.; ANBARI, F. T. Analyzing project management research: perspectives from 

top management journals. International Journal of Project Management, v. 27, n. 5, p. 

435-446, 2009. 

LAI, K-H.; CHENG, T. C. E. Initiatives and outcomes of quality management 

implementation across industries. Omega, v. 31, n. 2, p. 141-154, 2003. 

LEWIS, J. P. The Project Manager’s Desk Reference. Boston: Mac Graw-Hill, 2000. 

LOOSEMORE, M.; ANDONAKIS, N. Barriers to implementing OHS reforms: the 

experiences of small subcontractors in the Australian construction industry. International 

Journal of Project Management, v. 25, n. 6, p. 579-588, 2007. 

MARCONI, M. DE A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

MARIMON, F.; LLACH, J.; BERNARDO, M. Comparative analysis of diffusion of the ISO 

14001 standard by sector of activity. Journal of Cleaner Production, v. 19, n. 15, p. 1734-

1744, 2011. 

MARTINS, R. A. Abordagens quantitativa e qualitativa. In: MIGUEL, P. A. C. (Org.). 

Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2012. 

MAXIMIANO, A. C. A. Administração de Projetos: como transformar ideias em 

resultados. São Paulo: Atlas, 2010. 



92 

 

 

 

 

MELLO, C. H. P.; SILVA, C. E. S. DA; TURRIONI, J. B.; SOUZA, L. G. M. DE. ISO 

9001:2008: sistema de gestão da qualidade para operações de produção e serviços. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

MIGUEL, P. A. C. Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de 

operações.  Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

MIGUEL, P. A. C.; HO, L. L. Levantamento tipo survey. In: MIGUEL, P. A. C. (Org.). 

Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2012. 

MILLES I, KASTRINOS N, FLANAGAN K, BILDERBEEK R, HERTOG P. D. 

Knowledge-intensive business services: users, carriers and sources of innovation. European 

Innovation Monitoring Systems, n. 15, 1995. 

MILES, I. Knowledge-intensive business services: prospect and policies. Foresight, v. 7, n. 6, 

p. 39-63, 2005. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Evolução do emprego por ano segundo setor 

de atividade econômica: saldo. Brasília: MTE, 2014. 

MOTTA, O. M. Estudo de práticas com ênfase na estratégia empresarial para a gestão 

de megaprojetos: o caso das organizações envolvidas com engenharia e construção. 

2013. 174 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão) - Escola de 

Engenharia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

MULLER, E.; DOLOREUX, D. What we should know about knowledge-intensive business 

services. Technology in Society, v. 31, n. 1, p. 64-72, 2009. 

MULLER, E.; ZENKER, A. Business services as actors of knowledge transformation: the 

role of KIBS in regional and national innovation systems. Research Policy, v. 30, p. 1501–

1516, 2001. 

NAKANO, D. N. Métodos de pesquisa adotados na engenharia de produção e gestão de 

operações. In: MIGUEL, P. A. C. (Org.). Metodologia de pesquisa em engenharia de 

produção e gestão de operações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 



93 

 

 

 

 

NICHOLAS, J. M. Managing Business and Engineering Projects: concepts and 

implementation.  New Jersey: Prentice-Hall, 1990. 

O’FARRELL, P. N.; MOFFAT L. A. R. Business services and their impact upon client 

performance: an exploratory interregional analysis. Regional Studies, v. 29, n. 2 p. 111-124, 

1995. 

OLIVEIRA, O. J.  Gestão da qualidade: introdução à história e fundamentos. In: OLIVEIRA, 

O. J. (Org.). Gestão da Qualidade: tópicos avançados. São Paulo: Pioneira, 2003. 

______. Guidelines for the integration of certifiable management systems in industrial 

companies. Journal of Cleaner Production, v. 57, n. 1, p. 124-133, 2013. 

OLIVEIRA, O. J.; PINHEIRO, C. R. M. S. Best practices for the implantation of ISO 14001 

norms: a study of change management in two industrial companies in the Midwest region of 

the state of São Paulo – Brazil. Journal of Cleaner Production, v. 17, n. 9, p. 883-885, 2009. 

OLIVEIRA, O. J.; SERRA, J. R.; SALGADO, M. H. Does ISO 14001 work in Brazil? 

Journal of Cleaner Production, v. 18, n. 18, p. 1797-1806, 2010. 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT. OECD 

science, technology and industry scoreboard 2005. Paris: OECD, 2005. 

ØYSTEIN SAKSVIK, P.; TORVATN, H.; NYTRØ, K. Systematic occupational health and 

safety work in Norway: a decade of implementation. Safety Science, v. 41, n. 9, p. 721-738, 

2003. 

PADILHA, E. Marketing para engenharia e arquitetura. Camburiú: Editora 893, 2012. 

PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V. A.; BERRY, L. L. Um modelo conceitual de 

qualidade de serviços e suas implicações para a pesquisa no futuro. Revista de 

Administração de Empresas. v. 46, n. 4, p. 96-108. 2006. 

PHENG, L. S.; PONG, C. Y. Integrating ISO 9001 and OHSAS 18001 for construction. 

Journal of Construction Engineering and Management, v. 129, n. 3, p. 338-347, 2003. 

PILAT, D.; WÖLFL, A. Measuring the interaction between manufacturing and services. 

Paris: OECD, 2005. 



94 

 

 

 

 

PINTO, J. K.; SLEVIN, D. P.; ENGLISH, B. Trust in projects: an empirical assessment of 

owner/contractor relationships. International Journal of Project Management, v. 27, n. 6, 

p. 638-648,  2009. 

PLONSKI, G. A. As Empresas de Serviços de Engenharia no Brasil: do CAD à 

Engemática. 1987.  Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) - Escola Politécnica, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 1987. 

POJASEK, R. B. Is your integrated management system really integrated? Environmental 

Quality Management, v. 16, n. 2, p. 89-97, 2006. 

PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A guide to the project management body 

of knowledge. Pennsylvania, 2013. 

RADONJIČ, G.; TOMINC, P. The impact and significance of ISO 14001 certification on the 

adoption of new technologies. Management of Environmental Quality: An International 

Journal, v. 17, n. 6, p. 707-727, 2006. 

RANKING DA ENGENHARIA BRASILEIRA: 500 grandes da construção. O Empreiteiro - 

edição especial. São Paulo, 2013. p. 267-348. 

RATHMELL, J. M. Marketing in the service sector. Cambridge: Winthrop Publishers, 

1974. 

REA, L. M.; PARKER, R. A. Metodologia de Pesquisa: do planejamento à execução.   São 

Paulo: Pioneira, 2000. 

RIBEIRO NETO, J. B. M.; TAVARES, J. D. C.; HOFFMANN, S. C. Sistemas de Gestão 

Integrados.  São Paulo: SENAC, 2012. 

ROBSON, L. S.; CLARKE, J. A.; CULLEN, K.; BIELECKY, A.; SEVERIN, C.; 

BIGELOW, P. L.; IRVIN, E.; CULYER, A.; MAHOOD, Q. The effectiveness of 

occupational health and safety management system interventions: a systematic review. Safety 

Science, v. 45, n. 3, p. 329-353,  2007. 

SABBATINI, R. Relatório engenharia consultiva no Brasil: desafios e oportunidades. 

Brasilia: ABDI, 2011. 



95 

 

 

 

 

SALOMONE, R. Integrated management systems: experiences in Italian organizations. 

Journal of Cleaner Production, v. 16, n. 16, p. 1786-1806, 2008. 

SAMBASIVAN, M.; FEI, N. Y. Evaluation of critical success factors of implementation of 

ISO 14001 using analytic hierarchy process (AHP): a case study from Malaysia. Journal of 

Cleaner Production, v. 16, n. 13, p. 1424-1433, 2008. 

SANTOS, J. L. S.; VARVAKIS, G. Caracterização de serviços intensivos em conhecimento: 

compreendendo gaps entre percepções de valor. In: Congresso Brasileiro Virtual de 

Administração, 9, 2012, Anais... Disponível em: 

<http://www.convibra.com.br/upload/paper/2012/29/2012_29_5114.pdf> Acesso em: 08. abr. 

2015. 

SAMPAIO, P.; SARAIVA, P.; DOMINGUES, P. Management systems: integration or 

addition? International Journal of Quality & Reliability Management, v. 29, n. 4, p. 402-

424,  2012. 

SILVA, A. M.; NEGRI, J. A. DE; KUBOTA, L. C. Estrutura e Dinâmica do Setor de 

Serviços no Brasil. In: NEGRI, J. A. DE e KUBOTA, L. C. (Org.). Estrutura e Dinâmica do 

Setor de Serviços no Brasil. Brasília: IPEA, 2006.   

SILVA, G. C. S DA.; MEDEIROS, D. DE. Environmental management in Brazilian 

companies. Management of Environmental Quality: An International Journal, 2004. 

SILVA, M. E. DA. Uma proposta de procedimento estruturado para implementação de 

SGI - sistema de gestão integrado. 2013. 126 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 

Produção) – PPGEP, Universidade Nove de Julho, São Paulo. 2013 

SIMON, A.; KARAPETROVIC, S.; CASADESÚS, M. Evolution of Integrated Management 

Systems in Spanish firms. Journal of Cleaner Production, v. 23, n. 1, p. 8-19, 2012.    

SINAENCO - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE ARQUITETURA E 

ENGENHARIA CONSULTIVA. Perfil do setor de arquitetura e engenharia consultiva. 

São Paulo, 2013. 

______. As empresas. Disponível em: < http://www.sinaenco.com.br/empresa.asp > Acesso 

em: 02 jun. 2014. 

http://www.convibra.com.br/upload/paper/2012/29/2012_29_5114.pdf


96 

 

 

 

 

SOUZA, L. C.. Relatório final E&P-10. Rio de Janeiro: PROMINP, 2005. 26 p. 

TOMLINSON, M. The contribution of services to manufacturing industry: Beyond the 

deindustrialisation debate, CRIC Discussion Paper, n. 5, 1997. 

VALERIANO, D. L. Gerenciamento estratégico e administração por projetos.  São Paulo: 

Makron Books, 2001. 

VARGAS, R. V. Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos.  Rio 

de Janeiro: Brasport, 2000. 

VITORELI, G. A. Análise da integração dos sistemas de gestão normalizados ISO 9001 e 

OHSAS 18001. 2011. 145 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011. 

WAHID, R. A.; CORNER, J. Critical success factors and problems in ISO 9000 maintenance. 

International Journal of Quality & Reliability Management, v. 26, n. 9, p. 881-893, 2009. 

WILKINSON, G.; DALE, B. G. Integrated management systems: an examination of the 

concept and theory. The TQM Magazine, v. 11, n. 2, p. 95-104, 1999. 

WILLBORN, W.; KARAPETROVIC, S. Integration of quality and environmental 

management systems. The TQM Magazine, v. 10, n. 3, p. 204-2013, 1998. 

WILLIAMS, J. A. The impact of motivating factors on implementation of ISO 9001:2000 

registration process. Management Research News, v. 27, n. 1/2, p. 74-84, 2004. 

WINDRUM, P.; TOMLINSON, M. Knowledge-intensive services and international 

competitiveness: a four country comparison. Technology Analysis & Strategic 

Management, v. 11, p. 391-408, 1999. 

YAHYA, S.; GOH, W-K. The implementation of an ISO 9000 quality system. International 

Journal of Quality & Reliability Management, v. 18, n. 9, p. 941-966, 2001. 

ZACK, M.H. Developing a knowledge strategy. California Management Review, v. 41, n. 

3, p. 125-145, 1999. 



97 

 

 

 

 

ZENG, S. X.; SHI, J. J.; LOU, G. X. A synergetic model for implementing an integrated 

management system: an empirical study in China. Journal of Cleaner Production, v. 15, n. 

18, p. 1760-1767, 2007. 

ZENG, S. X.; Tam, C. M.; Tam, V. W. Y.; Deng, Z. M. Towards implementation of ISO 

14001 environmental management systems in selected industries in China. Journal of 

Cleaner Production, v. 13, n. 7, p. 645-656, 2005. 

ZU, X.; FREDENDALL, L. D.; DOUGLAS, T. J. The evolving theory of quality 

management: The role of Six Sigma. Journal of Operations Management, v. 26, n. 5, p. 

630-650, 2008.    

ZUTSHI, A.; SOHAL, A. S. Integrated management system: The experiences of three 

Australian organisations. Journal of Manufacturing Technology Management, 2005. 

  



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO 



99 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 

APÊNDICE B - PUBLICAÇOES DURANTE O PROGRAMA DE MESTRADO 

 

FRANCO, M. A. C.; SANTANA, J. C. C. Integração de sistemas de gerenciamento em 

empresas do setor de engenharia consultiva e de projetos: uma revisão da literatura. In: XIV 

Safety, Health and Enviroment Congress, 2014, Cubatão. Green Lifestyle Becoming the 

Men's New Way of Life, 2014, v. 14. p. 285-289. 

 

FRANCO, M. A. C.; SANTANA, J. C. C. Integração de sistemas de gestão normalizados: 

uma avaliação em empresas de engenharia consultiva. In: XXI Simpósio de Engenharia de 

Produção, 2014, Bauru. As demandas de infraestrutura logística para o crescimento 

econômico brasileiro, 2014.  

 

Artigos aceitos para publicação 

 

FRANCO, M. A. C.; SANTANA, J. C. C. Integração de sistemas de gestão normalizados: 

uma avaliação em empresas de engenharia consultiva. Revista Eletrônica Gestão & Saúde, 

2015. 

 


