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A INFLUÊNCIA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
SOBRE A SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL
THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS
ON THE CORPORATE SUSTAINABILITY
Orlando Francisco Lissímo Kahilana1, Susana Garrido Azevedo2

Resumo
A análise da influência das inovações tecnológicas sobre a sustentabilidade empresarial
é de grande importância mas também de uma grande complexidade As questões ambientais
têm ocupado as preocupações das empresas, mas a necessidade de mais e melhor inovações
tecnológica tem também sido prioritária para muitas empresas. Neste contexto, torna-se
importante estudar como podem estes dois desígnios ser atendidos ao mesmo tempo pelas
empresas.
Assim sendo, o presente trabalho tem como principal objetivo propor um modelo concetual que permita compreender a influencia da inovação tecnológica sobre a sustentabilidade organizacional e a relação existente entre os principais impulsionadores e barreiras à
inovação tecnológica.
O modelo concetual proposto resultou de uma revisão de literatura que incidiu sobre
inovação tecnológica, barreiras e impulsionadores da inovação e também sobre sustentabilidade organizacional, nas suas três dimensões: económica, ambiental e social.
Com este trabalho pretende-se chamar a atenção da comunidade académica e dos gestores de que é possível as empresas ao mesmo tempo serem inovadoras e sustentáveis, ou
seja, os processos de inovação tecnológica devem em si mesmos serem indutores de uma
maior preocupação com as questões da sustentabilidade.
PALAVRAS-CHAVE: Inovação tecnológica, impulsionadores da inovação, barreiras à
inovação, Sustentabilidade organizacional., modelo concetual.

Abstrat
The analysis of the influence of technological innovations on the corporate sustainability is of great significance but also of great complexity Environmental issues have occupied
the concerns of companies, but the need for more and better technological innovations has
also been a priority for many companies. In this context, it is important to study how these
two priorities can be met at once by companies.
Therefore, this paper aims to propose a conceptual model that allows to understand
the influence of technological innovation on corporte sustainability and the relationship
between the key drivers and barriers of technological innovation.
The proposed conceptual model resulted from a literature review that focused on technological innovation, barriers and drivers of innovation and also on corporate sustainability in its three dimensions: economic, environmental and social.
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This work is intended to draw the attention of the academic community and managers
that it is possible companies at the same time being innovative and sustainable, ie technological innovation processes must themselves be inducing a greater concern for issues of
sustainability.
KEYWORDS: Technological innovation, drivers of innovation, barriers to innovation,
corporate sustainability, conceptual model.

1. INTRODUÇÃO
A indústria transformadora representa a existência de efeitos favoráveis no sector industrial
pela sua participação relativa na economia. Exerce uma participação em termos da dinâmica de
crescimento nas diversas economias quando comparada aos demais sectores (agricultura e serviços), sendo que tais efeitos estão associados a questões com maior dinâmica de incorporação dos
avanços tecnológicos e inovações, ganhos de produtividade, maior remuneração dos fatores de
produção (capital e trabalho), efeitos de transbordamento (spillovers), dentre outros (Avellar &
Veríssimo, 2014). Nisto, destaca-se os modelos empresariais e atenção crescente nos estudos de
pesquisas estratégicas e inovação tecnológica (Teece, 2010;Lee et al., 2012).
A inovação tecnológica, dentre numerosas classificações de tipos de inovação, é a que mais
aceite por envolver inovações nos produtos e processos (OECD, 2005b). De modo que, com o
aumento da complexidade tecnológica dos processos produtivos, a variável tecnológica passou a
ser vista como factor fundamental de ganhos de produtividade, qualidade, lucratividade e, obviamente, competitividade. Portanto, a empresa que domina esta variável, e consegue incorporá-la
em processos e produtos com sucesso, dá saltos qualitativos consideráveis em sua trajetória de desenvolvimento (Zawislak, 2014;Barbieri et al., 2014). Todavia, a inovação tecnológica, por si só,
não é suficiente para atingir qualquer meta, e muito menos o desenvolvimento sustentável. Neste
sentido, associa-se a questão da sustentabilidade como uma medida que as empresas devem usar
nas suas operações diárias e que começa a fazer parte da cultura organizacional.
Desta forma, a relação entre a inovação, a cultura organizacional, e a governança corporativa é
algo evidente e necessária para o sucesso dos negócios, auxiliando na transformação de desafios em
oportunidades e informações em estratégias (Sander et al., 2014). Por conseguinte, a inovação e a
sustentabilidade são resultados de um processo de aprendizagem organizacional, onde os principais recursos utilizados nesse processo envolvem a informação e o conhecimento, num ambiente
organizacional favorável (Sander et al., 2014; Wang, 2005).
Na realidade cada empresa tem a sua história e diferentes normas, valores, crenças e pontos de
vistas. Segundo Smith (2011), o melhor é compreender a capacidade da empresa como se adapta
e como os interesses económicos e a dinâmica da política podem bloquear a tomada de decisão no
campo da sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade, assente na Triple Bottom Line (TBL),
como um objetivo organizacional desejável, começa a gerar algum interesse, juntamente, com a
exploração das questões sistémicas que influenciam as atitudes organizacionais quanto à sua realização (Schaltegger et al., 2013). Está, cada vez mais, a ter atenção do público em geral e da comunidade em particular, ou seja, as questões de sustentabilidade são uma preocupação crescente
para a humanidade. Logo, as adaptações a longo prazo devem ser motivo de preocupação para
todos (Fisher, 2009). Em atenção a estes desafios, o objectivo principal deste trabalho consiste
em propor um modelo concetual que permita compreender a influencia da inovação tecnológica
sobre a sustentabilidade organizacional e a relação existente entre os principais impulsionadores e
barreiras à inovação tecnológica.
O artigo é composto por quatro secções. A primeira da introdução e questões da investigação,
a segunda secção da revisão da literatura, a terceira secção das Proposições da Investigação e Pro-
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posta de modelo concetual e, finalmente, a secção quatro, onde são apresentadas as considerações
dos aspectos constatados e analisados na investigação.
2.

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A Inovação à Luz da Teoria dos Recursos e Capacidades
Em geral, uma larga variedade de ativos é requerida como recursos e capacidades para o sucesso de uma inovação. Na abordagem da visão baseada em recursos (RBV) da empresa, para muitos
críticos ignoram as diferenças entre os ativos e as habilidades da empresa (Priem & Butler 2001),
contudo, consideram as diferenças entre recursos e capacidades da empresa (Amit & Schoemaker,
1993; Greenley & Hooley 2005).
Assim, definem recursos como um ativo tangível ou intangível que “podem ser valorizados e
negociados como uma marca, uma patente, um pedaço de terra ou uma licença” (Hoopes & Madsen, 2003; Azevedo & Ferreira, 2007). Os recursos são convertidos em produtos ou serviços finais,
utilizando uma grande variedade de outros ativos da empresa e mecanismos de ligação (Amit &
Schoemaker, 1993). Aliado a isto, a grande necessidade do desenvolvimento económico baseada
na administração por conhecimento como ferramenta fundamental da gestão do conjunto dos
processos da empresa (Numprasertchai & Igel, 2005). Por este motivo, deve existir um conjunto
de recursos aliado ao negócio e à estratégia da empresa, ou seja, numa perspetiva RBV (Resource
Based View), abordagem sintetizada por Collis e Montgomery (1995). Logo, a capacidade de
inovação tecnológica deveria ser definida em diferentes extensões e níveis para condizer com as
exigências estratégicas. De acordo com Barney (1991), a RBV destaca os recursos estratégicos
de uma empresa, como fontes de vantagem competitiva e desempenho superior. Concluí que, as
empresas devem manter as suas vantagens competitivas através da implementação de estratégias
que respondam às oportunidades.
2.2. Inovação
O conceito moderno de inovação é uma parte crucial da análise do capitalismo como um
sistema adaptativo, e é devido a Schumpeter (Louçã, 2014). Este processo de “destruição criativa” é o fato essencial sobre o capitalismo (Schumpeter,1942). Schumpeter considera o processo
de inovação um caso de motivação empresarial, o segredo da acumulação do lucro, em que há
uma constante busca por algo novo, que simultaneamente destrói velhas regras e estabelece novas;
tudo sendo orientado pela busca de novas fontes de lucratividade e das dinâmicas sociais.
A inovação como conceito, geralmente, é associado às novas tecnologias e ao desenvolvimento
de base tecnológica, embora ultrapasse estas dimensões já que não pode ser vista como algo periódico que acontece por acaso, nem algo que resulta da ação isolada do individuo (Silva, 2003).
Ainda, é considerado um processo não linear por ser estimulado por muitos atores e fontes de informação (Silva et al., 2012). A inovação assume várias formas resultantes da intensidade com que
se pretende alcançar novos produtos (Covin & Miles, 1999). Contudo, uma inovação pode ser
desde a mais simples (incremental) até a mais complexa (radical). Nas palavras de Schumpeter as
novações “radicais” provocam grandes mudanças no mundo, enquanto inovações “incrementais”
preenchem continuamente o processo de mudança (OECD, 2005).
Assim, Andreassi, (2006), defende que existem quatro fontes principais de inovação: (i) Fontes internas à empresa; (ii) Fontes relacionadas com os mercados de inputs e produtos em que
a empresa opera; (iii) Fontes de domínio público: os artigos publicados em feiras, exposições,
congressos científicos; e (iv) Fontes variadas.
A inovação foi descrita pela primeira vez pelo Alemão Schumpeter (1934), definindo-a como
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a força motriz do desenvolvimento. As teses de Schumpeter tiveram repercussões nas duas abordagens (Tecnology-push e market-pull) que se seguiram, nas quais grande parte das discussões sobre a
natureza e características do processo de inovação se centrou na importância relativa das componentes “mercado” e “ciência” (Rothwell, 1994; Silva, 2003, 19-20 ; Godinho, 2003).
O Manual de Oslo (OECD & Eurostat, 2005), descreve cinco tipos de inovação:
1 - Inovação de produto: A inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço
novo ou significativamente melhorado no que diz respeito às suas características ou
usos previstos. Isso inclui melhorias significativas em especificações técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características
funcionais. (por exemplo, substituição de inputs com materiais com características
melhoradas: têxtil respirável, leve, mas forte compósitos, plásticos ecológicos, etc.);
2 - Inovação de Processo: A inovação de processo é a implementação de um método de
produção ou distribuição, significativamente, melhorada. Isto inclui mudanças significativas em técnicas, equipamentos e/ou software (por exemplo, instalação de novas
tecnologias ou melhoria da produção, tais como equipamentos de automação ou sensores em tempo real que podem ajustar processos, desenvolvimento de produtos auxiliada por computador);
3 - Inovação organizacional: Uma inovação organizacional é a implementação de práticas
novas de negócios na empresa ou organização. Inovações organizacionais melhoram a
satisfação no local de trabalho (e, assim, a produtividade do trabalho), ganhando acesso a bens não comercializáveis (como conhecimento não codificado) ou reduzindo
os custos de suprimentos (por exemplo, introdução pela primeira vez de sistemas de
gestão para operações de produção ou de abastecimento gerais, tais como a gestão da
cadeia de suprimentos, reengenharia de negócios, produção enxuta, sistema de gestão
da qualidade);
4 - Inovação de Marketing: A inovação de marketing é a implementação de um novo
método de marketing, envolvendo mudanças significativas na concepção do produto
ou na embalagem, a colocação de produto, promoção de produtos ou preços. As inovações de marketing são voltadas para melhor as necessidades dos clientes que tratam,
abrindo novos mercados, ou recém-posicionamento de um produto da empresa no
mercado, com o objetivo de aumentar a forma das de vendas.
5. Inovação Tecnológica: De acordo com o Art. 17 § 1º da Lei 11.196/2005, considera-se inovação tecnológica (Manual de Oslo- OECD, 2005) como: 1) Concepção de
novo produto; 2) Concepção de novo processo de fabricação; 3) Agregação de novas
funcionalidades; 4) Agregação de novas características do produto e; 5) Processo que
implique melhorias incrementais, efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado.
Ao avaliar as implicações de inovação tecnológica sobre desempenho Tidd e Bessant (2009)
consideram ser um processo complexo, e o ideal é avaliar a inovação tecnológica não como uma
única contribuição ou atividade de produção. E ainda, segundo o grau a Inovação também é classificada em dois tipos como radical e incremental (Dewar & Dutton, 1986):
• A inovação incremental - São pequenas alterações destinadas a aumentar a funcionalidade e desempenho da empresa, apesar de serem individualmente insignificantes,
quando acontecer continuamente cumulativamente, podem constituir uma base permanente para o progresso.
• A inovação radical - Implica uma ruptura com o que já está estabelecido. São inovações que criam novos produtos ou processos que não podem ser entendidas como uma
evolução natural dos já existentes.
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Esta difusão sinaliza falhas que podem ser reparadas em produtos e processos presentes no
mercado ou formuladas novas versões (Tigre, 2006). Nisto, surge a fase de inserção de uma inovação tecnológica que abrange a criação de ferramentas, compra e organização de recursos de
manufatura, produção inicial, apoio comercial e outras atividades que estão entre as mais críticas
de qualquer processo de inovação (Barbieri, 2007).
2.3. Factores Impulsionadores da Inovação Tecnológica
A compreensão dos principais impulsionadores da inovação e da criação de um ambiente para
promover inovação tecnológica é de grande interesse para a gestão, pesquisa e desenvolvimento
(Ibrahim & Fallah, 2005). As empresas em todos os sectores públicos e privados enfrentam um
ambiente cada vez mais competitivo e dinâmico, há mais pressão para ganhar vantagem competitiva por meio de inovações tecnológicas, que são supostamente mais capazes de melhorar o
desempenho empresarial. Portanto, a competitividade das empresa depende, em grande parte,
de sua capacidade de adequar-se às oscilações do ambiente no qual está inserida. Essa adequação
pode ser definida pelas estratégias de atuação e implementação em relação aos factores internos
ou externos da empresa.
Assim, destaca-se, dentre outros, as atividades de Investigação e Despesas (I&D) na inovação;
dimensão da empresa; Orientação de mercado; Apoio financeiro público, Cooperação, políticas
publicas de apoio à inovação.
(i) Factores internos: a atenção centrou-se sobre o dimensão da empresa, o “know-how” empresarial e experiência da empresa, bem como algumas características organizacionais associados
à relação de administração da propriedade e da estrutura dos processos decisórios (Capitanio et
al., 2009)..A dimensão da empresa, é factor determinante da capacidade inovadora da empresa.
A literatura apresenta abordagens opostas. Por um lado, defende as grandes empresas como
mais propensas às inovações por gerar confiança e sustentar as vantagens competitivas relacionadas com a estratégia inovadora (Schumpeter, 1942). Por outro lado,de acordo Pérez-Cano,
(2013), a pesar das pequenas e médias empresas muitas vezes com recursos financeiros limitados, dificuldade na obtenção de recursos externos por causa da incerteza e risco associado com
a novidade, e as informações assimétricas inerentes aos projetos, que resultam em altos custos de
transação; por estarem mais próximo do mercado identificam melhor as necessidades dos clientes
e são mais aptos à inovar em curto espaço de tempos (Xie et al., 2013).
Portanto, na perspetiva da inovação tecnológica torna-se importante o destaque da dimensão
da empresa como determinante na capacidade inovadora das empresas.
Além disso, as atividades de I&D e de inovação envolvem trabalho criativo realizado dentro
da empresa com o objectivo de aumentar o conhecimento e as capacidades internas (stock de conhecimento) com vista ao desenvolvimento de produtos ou processos novos ou significativamente melhorados. Para tal, é necessário que as empresas tenham uma capacidade tecnológica para
lidarem com ambiente cada vez mais competitivo (Berchicci, 2013). Devem abrir cada vez mais
as suas fronteiras organizacionais para atingir a fonte externa de conhecimento, reestruturando o
seu sistema e equilibrando as atividades internas e externas.
Em suma, a fonte de inovação é importante, pois determina a capacidade da empresa para
adotar as inovações no tempo necessário para alcançar o sucesso no mercado (Yam et al., 2011).
As empresas não podem inovar de forma isolada; elas tendem a complementar a sua capacidade de
criar conhecimento interno, utilizando o conhecimento a partir de fontes externas de inovação.
(ii) Factores externos: os fatores externos incluem as ligações nas cadeias de mercado e a
cooperação com diferentes atores onde a empresa opera.
A orientação de mercado, determina as estratégias da empresa em contracenar no mercado
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com clientes, concorrentes, ou seja, com diferentes stakeholders. Numa abordagem “market-pull”
o mercado puxa pela inovação e o surgimento de inovação é decorrente de oportunidades de mercado (Day, 2011;Timsit et al., 2015). Daí que, a orientação para o cliente tem sido defendida
como uma filosofia de negócios que leva a um desempenho superior e rentabilidade da empresa.
Pois, a orientação para o mercado influencia fortemente a inovação e deve responder três atividades básicas: integração de informações de mercado relacionada com os clientes; divulgação de informações de mercado dentro da empresa; e concepção e implementação de uma resposta a essas
informações (Aldas-Manzano et al., 2005). Nesta perspectiva a orientação de mercado influencia
na melhoria de criação de novos produtos e processos o que potenciará as atividades de inovação
tecnológica e I&D nas empresas.
A cooperação resulta da complexidade dos processos de inovação leva a um enorme crescimento
no uso de redes externas (Zeng et al., 2010). Para as PME, as redes permitem uma crescente interação entre os diferentes atores em resposta à insegurança resultante do desenvolvimento e utilização
de novas tecnologias, reduzindo incertezas em inovação. Pois, na interação com atores, tais como,
universidades, instituições de pesquisa públicas e privadas, clientes, fornecedores, concorrentes, instituições de ensino superior e entre outras empresas, têm a oportunidades de acesso aos recursos e
conhecimento tecnológico, que nutre e promove a rápida evolução das inovações, o acesso a novos
mercados, economias de escala e da partilha de riscos e custos (López, 2008; Nissen et al., 2014).
(iii) Factores políticos: A política do governo resulta da necessidade de preservar o bem comum, típica função do estado, constituída para representar e governar, executando os serviços
necessários a vida da “polis” (Bobbio et al.,1983). Tais práticas, envolvem um papel mais ativo
do governo, a partir de regulamentos, incentivos, apoios, garantia de transparência e prestação de
contas (Nijhoff-Savvaki et al., 2008; Demirbas, 2010). As várias formas de intervenção podem
constituírem impulsos ou barreiras a inovação tecnológicas nas PME.
De acordo Lecerf (2012), os recursos financeiros são alavancas fundamentais da inovação.
A inovação só pode ocorrer se a capacidade de inovar existe numa empresa. Contudo, o capital
financeiro é um dos recursos necessários para uma empresa iniciar, operar ou crescer. É importante
ter um nível adequado de financiamento e também é uma condição essencial para fazer uma inovação tecnológica(Xie et al., 2013).
Com efeito, é de todo importante estudar o impacto do apoio financeiro público, prestado
pelas entidades estatais, nas atividades de inovação tecnológica desenvolvidas pelas empresas, de
modo a destacar a sua influência na sustentabilidade empresarial (Škare & Golja 2014;Lesáková,
2014; Foray et al.2012; Rujirawanich et al., 2011; Os mesmos autores, defendem que o Governo
pode incentivar as empresas a participar nos regimes públicos que estabelecem normas sociais e
ambientais, acompanhar o cumprimento, promover a comunicação social e ambiental e auditoria,
certificar boas práticas e incentivar o diálogo multilateral.
2.4. Barreiras à Inovação Tecnológica
As PME são os elementos essenciais da economia que são responsáveis pela inovação e da concorrência em muitos sectores da economia. Para ser um concorrente em tais economias as PME
devem apoiar decisões estratégicas de gestão com sucesso. O problema pode estar na fase de decisão de acordo com as condições de mercado, com muitos fatores externos, internos e políticos.
Os estudos realizados pelos autores (Uyarra et al., 2014; Nijhoff- Savvaki et al., 2012 ; Schmiele, 2011;Buse et al., 2010), na sua maioria identificam barreiras internas, externas e políticas à
inovação tecnológica, tais como: (i) falta de disponibilidade de mão de obra altamente qualificada, Falta de adaptação à cultura organizacional, falta de criatividade administrativa; (ii) escassez
de informação sobre a tecnologia e mercados, inovações desenvolvidas pelos concorrentes, fraca
cooperação entre empresas, custo elevado para aceder a novos mercados; e (iii) falta de políticas
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públicas de apoio à inovação, a burocracia, leis e regulamentação, falta de apoio público para a
rede; respectivamente, para citar algumas.
2.5. Sustentabilidade
A sustentabilidade ganhou grande popularidade após o relatório da Comissão Brundtland
“Nosso Futuro Comum” (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente, Desenvolvimento, 1987).
Para o seu entendimento propõem três abordagens científicas: (i) Economia ecológica, (ii) transição para a sustentabilidade e (iii) ciência da sustentabilidade (Quental, Lourenço, & Nunes da
Silva, 2011). Estas abordagens traduzem a responsabilidade social cada vez maior e a escala dos
impactos humanos sobre o ambiente natural, a alocação de recursos abordados pela economia
convencional e a distribuição dos mesmos. Estas questões devem responder as preocupações da
eficiência, justiça e impacto ambiental (Daly, 1996).
A sustentabilidade nas organizações pressupõe a identificação e a análise das características
organizacionais e o indispensável aporte de recursos e meios que afetarão o modelo de gestão e,
certamente, a cultura institucional e o comportamento de dirigentes e colaboradores. A avaliação
do grau de sustentabilidade na tomada decisão e o sistema de gestão da empresa é crucial. Por isso,
não importa qual a métrica usada na avaliação da sustentabilidade uma vez que o seu efeito é o
mesmo e ajuda na avaliação do desempenho sustentável da empresa, bem como para fornecer informações para planear ações futuras (TBL -Wang, 2005; DJSI -Jones, 2005; Salvado et al., 2015)
Portanto, a necessidade de definir e clarificar as metas sustentáveis para a sociedade é imprescindível nos dias de hoje como salvaguarda do bem-estar das futuras gerações. Para P&G (2008),
não basta mudar os propósitos da empresa, mas também lançar novas estratégias e metas de sustentabilidade que cubram todas operações das empresas, tais como: (i) encantar o consumidor com
inovações sustentáveis que melhorem o perfil ambiental dos nossos produtos; (ii) melhorar o perfil
ambiental de nossas próprias operações; (iii) melhorar a vida através de nossos programas de responsabilidade social; (iv) envolver e equipar todos os funcionários a construir o pensamento e as práticas
de sustentabilidade no seu trabalho diário e moldar o futuro; e (v) trabalhando de forma transparente com as partes interessadas para permitir a liberdade contínua de inovar de forma sustentável.
Daí que, a sustentabilidade resulta da capacidade do ser humano em interagir com o meio
ambiente sem comprometer os recursos para as gerações futuras. Na busca desses recursos, com o
objetivo de impulsionar o desenvolvimento económico, as empresas precisam estabelecer a sua estratégia através da introdução e implementação de práticas sustentáveis mais integradas, tendo em
conta os seus impactos em todas as dimensões: Económica, Ambiental e Social (Harun, Zakariya,
Mansor, & Zakaria, 2014).
(i) A sustentabilidade económica é cada vez mais reconhecida em todos os países. De
acordo com (Moldan, Janoušková, & Hák, 2012), afirma que o crescimento tem sido
a meta política mais importante em todo o mundo nas últimas cinco décadas. De acordo a OECD (2008), o uso dos recursos hoje, não deve reduzir a renda real no futuro.
Ou: “Os recursos naturais e do meio ambiente constituem a base fundamental sobre o
qual toda a atividade económica futura deve ser interpretada”.
(ii) A sustentabilidade ambiental tornou-se recentemente mais uma preocupação entre
os académicos e profissionais (Gaziulusoy, Boyle, & McDowall, 2013). Com efeito,
à luz de tal entendimento, é importante a sua abordagem na perspectiva da sua dimensão empresarial, visando melhorar o bem-estar humano, protegendo as fontes de
matérias-primas utilizadas para as necessidades humanas e garantir que o meio não seja
ultrapassado pelos resíduos, a fim de evitar danos aos seres humanos (Aarras, Rönkä,
Kamppinen, Tolvanen, & Vihervaara, 2014; Goodland, 1995).
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(iii) A sustentabilidade social de acordo Black, (2004), definiu sustentabilidade social
como “ a medida em que os valores sociais, identidades sociais, relações sociais e as
instituições sociais podem continuar no futuro”. Portanto, requer que a coesão da sociedade e sua capacidade de trabalhar em prol de objetivos comuns ser mantido de
acordo Rexhepi e Bexheti (2013). Representa como a empresa governar-se, cumpre
a sua missão, vive de seu valor, se envolve com seu público de interesse e mede o seu
impacto.
3. PROPOSIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO E PROPOSTA DO MODELO CONCETUAL
Com base na revisão da literatura, propõe-se um modelo conceptual que pretende identificar/
explicar as questões específicas, tendo em conta o nível de influência dos fatores internos, externos
e políticos na inovação nos produtos e nos processos e, consequentemente, a sustentabilidade empresarial. Os fatores políticos resultam das ações orientadoras do governo, face as estratégias para
a inovação. Assim, é lógico que exercem influência nos fatores internos e externos da empresa.
A primeira proposição de investigação relaciona os fatores políticos com os fatores internos
da empresa. Em todo o mundo, os governos em diferentes níveis têm adotado novas tecnologias
para tornar-se mais inteligente, colocando no centro dessas inovações os interesses dos cidadãos e
das empresas (Puron-Cid, 2014). Alguns dos objetivos dessas inovações são a modernização dos
processos do sector público e de prestação de serviços e na melhoria de relação cidadão-governo
(Dawes, 2010; Puron-Cid, 2013). Pois, através das políticas, os governos podem entrar na fase de
negócios como co-atores, em relações diretas com as empresas e/ou atuando como facilitadores,
organizando ou apoiando financeiramente as atividades de apoio ao desenvolvimento de conhecimento, inovação e a competitividade. Com efeito, os fatores económicos, as leis e regulamentos,
orçamentos, relações intergovernamentais e outras questões influenciam a alocação de recursos
em projetos relacionados a inovação tecnológica nas empresas (Patanakul, Peerasit & Pinto, 2014;
Lopez-berzosa & Gawer, 2014; Puron-Cid, 2014).Face ao exposto, formula-se a primeira proposição de investigação:
P1: Os factores políticos influenciam positivamente os factores internos impulsionadores da
inovação nos produtos e nos processos da empresa.
O governo, nas suas responsabilidades, promove ações de apoios às empresas, através de políticas públicas, fundos de investimentos de apoio à inovação (Foray et al., 2012). Portanto, os factores políticos influenciam os factores externos da empresa a partir das atividades em I & D, redes
estratégicas regionais, clusters e sistemas de inovação ( Johanson & Lundberg, 2011). De fato, é
claro que, juntamente, com os incentivos a privados, a política pública é necessária para mobilizar
o investimento de recursos sociais em novas tecnologias e para garantir a saúde da empresa em
geral (Hottenrott & Lopes-bento, 2014). Face ao exposto formula-se a segunda proposição de
investigação:
P2: Os Factores políticos influenciam positivamente os factores externos impulsionadores da
inovação nos produtos e nos processos da empresa.
Os factores internos da empresa, traduzem-se em competências financeira, humano, físico,
ativos tecnológicos e organizacionais e comerciais utilizados pela empresa para desenvolver produtos e processos novos ou melhorados, ou seja, competências organizacionais, de mercado e económicas (Galende & Suárez, 1999; Tidd, 2000). Do mesmo modo, associam-se os factores da
cultura organizacional, a capacidade de aprendizagem e a vantagem competitiva da empresa como
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factores que incentivam a inovação na empresa.(Barney, 1991; Beyza et al., 2014).Surge assim a
terceira proposição de investigação:
P3: Os factores internos influenciam positivamente a inovação nos produtos e nos processos
da empresa.
As ações do governo para o apoio à inovação são fundamentais. Estudos realizados por Lopez-berzosa e Gawer (2014) e Antolín-lópez et al.(2015), sobre o apoio público à inovação como
forma de superar os efeitos da responsabilidade de novidade no desenvolvimento de novos produtos, consideram as seguintes ações do governo : Programas de subsídios públicos; Incentivos
fiscais; O apoio público para a rede ;Informações de marketing; Financiamento de projetos de
Apoio à I & D. Perante o exposto surge assim a quarta proposição de investigação:
P4: Os Factores políticos influenciam positivamente a inovação nos produtos e nos processos
da empresa.
Os factores externos são uma das variáveis que orientam o processo de inovação tecnológica,
partindo das características empresariais e estrutura do mercado, fornecedores, tecnologia de suporte e infraestrutura e regulamentações governamentais (Tornatzky & Fleischer, 1990). Nesta
perspectiva, as relações com fornecedores no processo de desenvolvimento de produtos, cria novas ideias e estimula a inovação tecnológica (Nishigushi, 1994). As empresas que têm relações
efetivas com os seus fornecedores adquirem vantagens competitivas nas atividades de inovação
(Doran & Ryan, 2014). Assim, perante o exposto assume-se a quinta preposição de investigação:
P5: Os factores externos influenciam positivamente a inovação nos produtos e nos processos
da empresa.
A política pública de inovação já deixou de ser um aspecto da política industrial, em meados
do século XX, em que consistia apenas em direitos de patente, compras governamentais e pesquisa
e desenvolvimento, passando à uma prioridade nacional no início século XXI, que exige sistemas
de avaliação holística da política de inovação e desempenho de um país (OECD, 2005a). Contudo, os factores internos e externos da empresa e aspectos políticos melhoram, e também minam, o
poder de transformação positiva das políticas públicas de inovações importantes (Nijhoff-Savvaki
et al., 2008; Uyarra et al., 2014; Antolín-lópez et al.2015). Assim, a dimensão política lança uma
grande sombra sobre o processo e resultado da inovação (Courvisanos, 2009).
Em suma, a falta dum quadro político para inovação nas empresas e, sobre tudo, do governo,
constituí barreira à inovação nos produtos e nos processos. Perante o exposto, assume-se a sexta
proposição.
P6: As barreiras à inovação nos produtos e nos processos influenciam negativamente a sustentabilidade empresarial.
Toda a empresa deve, necessariamente, mudar sua forma de atuação para, no mínimo, reduzir
os impactos sociais e ambientais adversos para não comprometer o desenvolvimento sustentável
(Barbieri et al., 2010). Portanto, a inovação envolve a busca, experimentação, descoberta, imitação,
desenvolvimento e adoção de novos produtos, novos processos produtivos e novas configurações
organizacionais para garantir a sustentabilidade (Dosi, 1988). Assim, o conceito de sustentabilidade
oferece uma ferramenta analítica que permite avaliar a interação entre os diferentes aspectos que as
empresas combinam para criar valor ecológico, económico e social (Fossas-olalla, Minguela-rata, &
Fernández-menéndez, 2015). Neste sentido, é importante analisar-se a influência da inovação tecnológica na sustentabilidade das empresas. Para o efeito, formula-se a sétima proposição:
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P7: A Inovação nos produtos e nos processos da empresa influência positivamente a sustentabilidade empresarial.
A partir da revisão da literatura, constata-se que os factores internos, externos e políticos são
impulsionadores da inovação Tecnológica, representadas pelas proposições (P3, P4 e P5), de igual
modo, as inter-relações entre os factores políticos com os factores internos e externos nas proposições (P1 e P2) do modelo Fig1.
No entanto, maior o número de autores constataram a existência de uma relação não positiva entre os mesmo factores, já mencionados, com a Inovação Tecnológica, constituindo, deste
modo, como barreiras representadas pela proposição (P6). A inovação tecnológica na relação com
a sustentabilidade empresarial, assume-se a possibilidade duma relação causal (P7). Porquanto,
a sua influência à sustentabilidade organizacional é um facto. A literatura apresenta resultados
consistentes, o que permite admitir a existência de uma relação positiva entre as duas dimensões.
Estudas as influencias dos factores, é proposto, na figura1, um modelo concetual que engloba
um conjunto de relações entre as quatro dimensões consideradas nesta investigação.

Fig. 1- Proposta do modelo concetual
Fonte: Elaboração Própria
O modelo concetual do estudo visa aferir se a sustentabilidade empresarial é influenciada pela
inovação tecnológica. No modelo proposto a inovação tecnológica (no produto e no processo) é
influenciada por impulsionadores e barreiras nas suas vertentes interna, externa e política, que por
sua vez vão influenciar as três dimensões da sustentabilidade. Pois, a sustentabilidade é resultado
das influências dos factores sociais, económicos e ambientais.
Com este modelo pretendemos explorar principalmente a relação entre as inovações tecnológicas e a sustentabilidade e a contribuição da primeira para a sustentabilidade organizacional.

283

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Inovação Tecnológica tem implicação no desempenho organizacional de qualquer empresa,
constatando a sua ação orientada para melhoria como factor mais relevante para a sobrevivência e
expansão das empresas face à crescente concorrência e incerteza do meio envolvente. No entanto,
a revisão da literatura, permite sublinhar a grande importância em relação ao factor da sustentabilidade através do qual as empresas procuram adquirir e construir as suas competências tecnológicas distintivas, entendida como o conjunto de recursos que uma empresa possui e da forma
como estes são transformados pela capacidade de inovação, garantindo uma melhor qualidade de
vida, agora e para as gerações vindouras. Daí que, a proteção ambiental, responsabilidade social
e desenvolvimento económico são outros factores a considerar na perspectiva da globalização,
onde às questões relativas à competitividade e desenvolvimento, justificam as melhores práticas
de gestão das empresas. Neste contexto, a presente investigação pretende identificar as influências
dos factores políticos face aos factores internos e externo das empresas à inovação tecnológica e,
concomitantemente, à sustentabilidade empresarial.
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BOAS PRÁTICAS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO:
ANÁLISE DAS UNIDADES HOTELEIRAS DA REGIÃO
DO NORTE DE PORTUGAL
BEST PRACTICES IN RECRUITMENT AND SELECTION:
ANALYZIS OF THE HOTEL UNITS IN THE REGION
OF NORTHERN OF PORTUGAL
Orlando Lima Rua1, Abel Salgado de Carvalho 2

Resumo
Este estudo tem como objetivo fundamental compreender as boas práticas de recrutamento e seleção (R&S) das unidades hoteleiras do Norte de Portugal.
Adotando uma abordagem metodológica quantitativa, aplicamos como instrumento
um questionário das melhores práticas de R&S às unidades hoteleiras da região.
Os resultados obtidos sobre as práticas de R&S utilizadas permitem concluir que atualmente a maioria das unidades hoteleiras do Norte de Portugal são PME, não tem departamento de recursos humanos (RH), a gestão dos RH é sobretudo assegurada pela gestão
financeira ou administrativa. Por outro lado, raramente utilizam uma pessoa especializada
para fazerem o R&S e que realizam de forma insuficiente testes de emprego, onde as pessoas
têm de demonstrar as suas habilidades e competências. Contudo, os gestores hoteleiros têm
a noção de que no futuro as boas práticas, neste domínio, devem evoluir no sentido de
suprir estas significativas lacunas.
PALAVRAS CHAVE: Boas práticas, R&S, unidades hoteleiras, Norte de Portugal.

Abstrat
This study aims to fundamentally understand the best practices of recruitment and
selection of Northern Portugal hotel units’.
Adopting a quantitative methodological approach, we apply as instrument a questionnaire of best practices in recruitment and selection at the hotels in the region.
The results obtained on the recruitment and selection practices used allow to conclude that currently most of the hotels in Northern Portugal are small medium enterprises,
haven’t human resources department and for that human resource management is mainly
ensured by administrative or financial management. On the other hand, they do not have
specialized human resources and they perform in an insufficient way employment tests
where people have to demonstrate their skills and competencies. However, hotel managers
have the notion that in the future the best practices in this field, must evolve in order to
supply these significant gaps.
KEYWORDS: Best practices, recruitment and selection, hotel units, Northern of Portugal.
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1. INTRODUÇÃO
A Gestão de Recursos Humanos (GRH) tem um papel preponderante nas organizações, a
sua orientação torna-se fundamental para que vençam num contexto ultra competitivo. Pede-se
aos gestores que atraiam, selecionem, desenvolvam e retenham os melhores colaboradores, que
as práticas de recursos humanos que utilizam, permita diferenciar-se dos concorrentes através do
seu ativo intangível, as pessoas. Drucker (1992) considera que sendo ativos importantes para as
organizações, os trabalhadores do conhecimento precisam de ser estrategicamente incorporados,
devido à sua dedicação, na produção de bens e serviços de elevado valor acrescentado. Este estudo
pretende dar um contributo na compreensão dessa importância e fornecer novos dados aos quadros superiores.
Pretende igualmente focar um setor de grande importância para a economia nacional portuguesa - o turismo, e em particular nas suas unidades hoteleiras. Segundo dados do Turismo de Portugal
(2015), o país ocupa o 15.º lugar no ranking da competitividade turística e o objetivo até 2020 é
chegar ao Top 10. O aumento exponencial do turismo nos últimos anos permitiu o desenvolvimento
do país, das cidades e regiões de uma forma mais rápida e fluída. A escolha da região do Norte de
Portugal para este trabalho deve-se fundamentalmente à proximidade e a um conhecimento mais
profundo desta. Segundo Fazenda (2015), foi a região que teve um maior investimento em alojamento (2007/2013), o qual foi muito importante e o retorno está à vista de todos, na medida em que
a região cresce de forma constante e consegue atrair cada vez mais turistas.
É necessário tornar a região mais acolhedora, que aposte no desenvolvimento contínuo das
pessoas e as converta numa vantagem competititva inigualável. Deve ser, portanto, preocupação
de todos que esta vantagem seja fundamental para que a região continue a ser um destino turístico
apetecível, único e se mantenha no topo da escolha de turistas nacionais e internacionais. No
fundo, para que continue a crescer de forma sustentável é preciso incutir a todos os intervenientes
uma visão de diferenciação e de melhoria contínua. Para tal, é necessário compreender como é realizada a gestão de RH nas unidades hoteleiras do Norte de Portugal, de que forma é percecionada
pelos gestores e quais as boas práticas que gostariam/necessitam implementar. Assim focamos este
estudo nas boas práticas de R&S, atendendo às especificidades da região.
O objetivo fundamental deste estudo é assim, compreender as boas práticas na gestão de RH
ao nível do R&S, designadamente a diferença existente entre as práticas atuais e as que se consideram como melhores práticas no futuro.
2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. Práticas de RH
A importância da GRH para melhorar o desempenho organizacional é enorme e assume um
papel preponderante na obtenção dos resultados das empresas (Moreno, 2012). Segundo Huselid
e Becker (1996), essa importância deve-se ao facto dos RH não poderem ser copiados (ativos
intangivéis) e à sua adaptação (mudança de atitudes, comportamentos) face às rápidas alterações
dos mercados (Bloom & Reenen, 2010), abrangendo várias áreas e atividades.
A GRH implica diferentes funções que se dividem em cinco níveis (Ulrich, Jick & Von Glinow, 1993): (1) as que inserem os RH na organização (R&S, análise e descrição de funções e
gestão por competências); (2) desenvolvimento e promoção (formação); (3) avaliação de desempenho e gestão de recompensas; 4) integração da gestão estratégica de RH; e (5) mecanismos
sociais (comunicação, cultura organizacional, etc.),
Já Chiavenato (1999) considera que as principais práticas de RH consistem na análise e descrição de funções, no vínculo à empresa (acolhimento e integração, R&S), na formação, na gestão
de recompensas, na avaliação de desempenho e no plano de carreira. Monteiro (2012) afirma
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que existem práticas de referência na gestão do capital humano e que atuam como drivers para
as empresas, refere que as boas práticas têm o seu foco: (a) na aquisição e desenvolvimento do
know-how, competências e capacidades dos colaboradores; (b) na criação de mecanismos que
incentivam, promovam o compromisso e motivação; e (c) na retenção do talento que incorpore
os valores e a cultura da organização.
Bowen e Ostroff (2004) sugerem que as práticas de RH são adotadas frequentemente no sentido de motivar ou fornecer capacidades suficientes aos colaboradores para promover a inovação,
melhorar a capacidade da empresa e assim manter uma vantagem competitiva. Para Wang et al.
(2014), os gestores de RH devem utilizar práticas eficazes e assim criar um ambiente que incentive
as pessoas a utilizar o conhecimento “não comum”. Uma alta performance das práticas de RH permite um reforço das competências dos colaboradores, aumenta a sua participação na tomada de
decisão, motiva a sua autonomia e torna os colaboradores numa vantagem competitiva sustentável
e que se vai reflectir nos resultados organizacionais (Li-Yun, Aryee & Law, 2007).
Num estudo empírico sobre a ética e GRH, Greenwood & Freeman (2011) demonstram
como a relação empresa/colaborador tem de ser baseada num reconhecimento moral, onde o
colaborador tem o direito de perseguir os seus interesses e enquadrá-los com as necessidades da
organização. No seguimento destas perspetivas, apresenta-se a prática de R&S, utilizada pelas empresas na gestão dos seus colaboradores (e.g. Tavares, 2010; Moreno, 2012; Cunha et al., 2010;
Peretti, 2011; Sousa et al., 2006; Camara, Guerra & Rodrigues, 2010).
2.2. Recrutamento e Seleção
O R&S é colocado em prática pela GRH quando existe a necessidade de ocupar um novo
posto de trabalho ou quando a organização perde algum colaborador (saída ou promoção). Consiste, pois, na atração de candidatos para uma vaga existente na organização, com o objetivo de
posteriormente, selecionar para desempenhar a função. O R&S é uma prática que envolve uma
decisão de coragem por parte do gestor de RH, à semelhança de outros actos de gestão onde uma
falha envolve consequências económicas, sociais e humanas (Cardoso, 2010), num domínio de
bastante complexidade técnica. Polainas (2012) acrescenta que o acto de recrutar e selecionar
assume cada vez mais um papel estratégico e com grande impacto nos resultados, procurando-se
talentos, em vez de mão de obra ou recursos, em que o mais importante é ter as pessoas certas no
terreno (Welch, 2011).
Definimos recrutamento como o processo através do qual as empresas procuram atrair pessoas que venham a desempenhar eficaz e eficientemente funções nas suas organizações, ao passo
que a seleção é o processo de escolha do futuro colaborador (Cunha et al., 2010). Segundo Reis
(2012), o recrutamento engloba um conjunto de estratégias, técnicas e procedimentos para atrair
potenciais candidatos com caraterísticas próximas das desejadas para ocupar o cargo disponível
na organização. Pretende-se atrair o maior número de candidatos possíveis com as competências
e potencialidades adequadas, devendo o processo de recrutamento ser estruturado e compatível
com os objetivos organizacionais, ocupando o mínimo tempo e dinheiro (Tavares, 2010). Camara
et al. (2010) referem que o recrutamento é o processo que decorre entre a decisão de preencher
um cargo e o apuramento de candidatos para desempenhar a função.
Por sua vez, a seleção é o processo pelo qual as organizações escolhem a pessoa adequada para
exercer as funções específicas necessitadas e após terem sido recrutadas (atraídas). Cunha et al.
(2010) salienta que deve haver articulação entre a necessidade da organização e a dos candidatos,
com critérios éticos e justos. O R&S é assim um processo onde se encadeiam ações e decisões, que
se vão afunilando até chegar aos candidatos ideais e capazes de cumprir com as necessidades das
organizações.
No início do processo é necessário definir a estratégia para o preenchimento da vaga e tem ser
definida pela GRH, pelo chefe de departamento e pelas pessoas que vão colaborar diretamente
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com o futuro colaborador. Robbins (2008) refere que todos devem estar envolvidos no processo
de contratação dos respetivos departamentos, podendo o recrutamento ser interno e externo (e.g.
Sousa et al., 2006; Cardoso, 2010; Peretti, 2011; Ribeiro, 2007). No recrutamento interno recorre-se a indivíduos que já trabalham na organização, no recrutamento externo o cargo é preenchido
com candidatos externos à organização. Para Cardoso (2010), mediante uma situação concreta,
deve-se ponderar qual o tipo de recrutamento a utilizar, quais as vantagens e desvantagens e optar
por aquele que se revele mais vantajoso para a organização (tabela 1).
Tabela 1: Vantagens e desvantagens dos tipos de recrutamento
Tipo de
Recrutamento

Vantagens

Desvantagens

Interno
1. Mais económico (monetário e tempo) 1. Exige condições para o desenvolvimento
		
dos colaboradores
2. Mais rápido (não se perde tempo no
2. Gerar situações de desmotivação, frustraacolhimento e integração)
ção
3. Mais válido e seguro (conhece-se
3. Gerar grupos desinteressados, apáticos
as pessoas)
e revoltados
4. Maior motivação (permite
4. Limitação de horizontes, excessiva
oportunidades de carreira)
fixação no modus vivendi instituído
5. Estimula aquisição de novas compee da relação continuada com as mestências, o auto-aperfeiçoamento
mas pessoas
6. Aproveita a formação organizacional
5. Gerar incapacidade crítica, inovação
(evita “fuga” de colaboradores)
e novas soluções
7.		 6.
Externo

1. Entrada de “sangue novo”, rejuvenescimento dos quadros da empresa
2. Novas formas de pensar e encarar
os problemas
3. Renova e enriquece a cultura
organizacional
4. Campo mais amplo para escolher
(maior seletividade, candidatos mais
qualificados)
5. Aproveita investimentos feitos pelos
concorrentes e dos próprios candidatos
(formação)
6. Maior visibilidade no mercado de
trabalho
7. Construção de uma base de dados
para futuras necessidades

1. Mais demorado e custos mais elevados
2. Maiores riscos (desconhecimento dos
candidatos)
3. Desmotivação interna (perspetivas
de carreira pelos colaboradores)
4. Pode afetar a política salarial da empresa
5. Riscos de incompatibilidade cultural
(entre o candidato e a empresa)

Fonte: Adaptado de Sousa et al. (2006).
Já Moreno (2012) salienta que primeiramente a escolha da empresa deva recair sobre a organização (recrutamento interno) e só depois de esgotadas todas as hipóteses se recorria ao mercado (recrutamento externo). De salientar que as empresas podem conduzir o processo de R&S internamente
ou recorrer a empresas especializadas (outsourcing). Selecionar o candidato ideal é uma tarefa difícil
que demora tempo, é cara e que pode ser ineficaz (Sousa et al. 2006). Para minimizar o processo e
para que decorra da melhor forma, é essencial selecionar uma fonte de recrutamento adequada.
No recrutamento interno encontram-se as seguintes fontes: transferência, reconversão e a
promoção. Peretti (2011) refere que durante a prospeção interna os candidatos devem ser sujeitos
às mesmas etapas do proceso de recrutamento, para não deixar qualquer dúvida a todos os colabo-
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radores internos e candidatos à função em aberto. Deve existir informação sobre postos disponíveis, competências, habilidades para os ocupar, prazos de candidatura e, muito importante, a divulgação dos resultados finais, bem como o porquê de ser “aquele” escolhido, sendo fundamental
tratar-se de um processo claro e que não deixe dúvidas a ninguém. Em relação ao recrutamento externo as fontes são: escolas e universidades, centros de emprego, candidaturas espontâneas, redes
de conhecimento, empresas especializadas e head-hunting (outsourcing), anúncios, recrutamento
eletrónico “on-line”, informal e nos concorrentes.
Nas fontes de recrutamento externo, existem variáveis às quais se deve dar atenção: o custo, a
experiência, o tipo de candidato desejado, etc. É por isso importante, que a empresa defina a sua
estratégia de recrutamento, de quem necessita para ocupar a vaga, antes do ato da seleção (Camara, Guerra, & Rodrigues, 2010). Deve-se clarificar uma série de pontos sobre todos os envolvidos
no processo, nomeadamente: o tipo de contrato, quando vai iniciar atividade, local e horário de
trabalho, confidencialidade, etc.
Após receção das candidaturas realiza-se uma triagem de candidatos (e.g. Tavares, 2010, Cardoso, 2010) que poderão ser os indicados para desempenhar a função e, posteriormente, uma
seleção através da comparação entre os requisitos exigidos pela função e as competências/caraterísticas dos candidatos (Sousa et al. 2006). Nesta fase o objetivo é avaliar cada candidato desde a
sua personalidade, capacidades, aptidões, competências, experiências, motivações, para no final
saber qual reúne as melhores condições para o possível ingresso na empresa e desempenhar adequadamente a função (Moreno, 2012).
Após encontrar os candidatos mais capazes, cabe ao gestor de recursos humanos escolher quais
os métodos indicados e os mais ajustados, pode resultar da combinação entre: análise curricular,
testes psicológicos, testes de personalidade, testes de aptidão física, testes de competências específicas/técnicas, testes de simulação, entrevistas e assessment centres.
Depois de serem avaliados através dos diferentes métodos, o gestor de recursos humanos vai
classifica-los e escolher os que têm maior probabilidade de se adaptar à vaga existente (Moreno,
2012). As empresas tentam captar os candidatos que consideram capazes de realizar o seu plano
estratégico e que interiorizem a sua cultura organizacional de uma forma rápida e clara (Bártolo-Ribeiro, 2012), os candidatos finais devem também ser sujeitos a exames médicos para saber se
estão aptos a desempenhar a função.
Após uma análise exaustiva dos candidatos finais, escolhem-se os que obtiveram as melhores
prestações para realizar uma entrevista final, designada de seleção (Tavares, 2010), correspondendo a um reduzido número de candidatos (Cardoso, 2010), sugerem-se os três melhores para o caso
de algo falhar (condições contratuais, integração, etc.), deve ter sempre um substituto à altura. No
final de todo o processo de R&S e de ter “o homem certo, para o lugar certo”, de estar tudo acertado contratualmente, deve-se avisar todos os candidatos que estiveram envolvidos no processo,
por uma questão de ética. O processo só termina quando o novo colaborador estiver integrado
e acolhido na organização, a explanar todo o seu conhecimento, competências e habilidades em
prol do objetivo organizacional.
2.3. Unidades Hoteleiras do Norte de Portugal
Adolfo Mesquita Nunes, ex-Secretário de Estado do Turismo, refere que se assistiu nos últimos anos a um crescimento bastante acentuado da notoriedade do turismo de Portugal e do número de turistas, afirmando mesmo que as taxas de crescimento são superiores à média da Europa
Mediterrânea, das europeias e mundiais (Nunes, 2015). Confirmadas com o crescimento de 10%
em 2014 face ao ano anterior quer em dormidas, hóspedes e receitas turísticas, segundo Nunes
(2015). Opinião partilhada pelo ex-Ministro da Economia, António Pires de Lima, impressionado pelos números do turismo e pelo seu papel decisivo na recuperação económica do país, apresenta o turismo como exemplo para a criação de emprego, segundo o ex-Ministro, dos 100 mil
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postos de trabalho criados ao longo do ano 2014, 30% foram no sector turístico (Lima, 2014).
O turismo contribui assim, de forma significativa para o crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) e das exportações e para a criação de emprego em Portugal (e.g. Vieira, 2007, Lima, 2014).
Pretende-se que p país ultrapasse a concorrência, atualmente Portugal ocupa a 15.ª posição do
ranking da competitividade, esperando-se que até 2020 Portugal entre no TOP 10 (Lima, 2015).
É necessário, por isso, uma estratégia mais profunda e específica, que chegue às várias regiões
nacionais. É importante conhecer qual o valor que cada uma pode acrescentar: os produtos tipicos, a
beleza natural, a gastronomia, as unidades hoteleiras. As regiões/cidades devem desenvolver planos
de marketing, marcas fortes para se promoverem a um determinado público-alvo (Costa & Azevedo, 2014). As entidades regionais vocacionadas para o turismo têm como principal objetivo desenvolver as suas cidades e comunidades, para conseguir tirar proveito das suas vantagens competitivas,
da globalização mundial e principalmente do forte crescimento do setor (Oliveira, 2014).
Focamos neste trabalho, a região Norte de Portugal, segundo Costa e Azevedo (2014) através do seu estudo realizado sobre as marcas de destino, destination branding e qual o papel dos
stakeholders da região do Douro. Consideram que a população desta região tem uma atitude positiva em relação à sua marca, o que contribui para que a felicidade impere na região e que seja
transmitida a todos os visitantes, turistas e a torne num destino único. Como pontos de interesse
a região do Norte tem uma grande diversidade, destacando-se a cidade do Porto, os vinhos, o
património mundial, os parques naturais, as paisagens e termas e as tradições e artesanato (e.g. Fazenda, 2015, Oliveira, 2014, Ponte, 2013, Costa & Azevedo, 2014). A região Norte teve durante
o período dos fundos comunitários, QREN/PENT (2007-2013), um grande foco por parte dos
decisores na aplicação dos fundos, permitiu assim, um maior investimento por parte dos privados
em projetos que acrescentassem valor à região conforme demonstra a figura 2.

Figura 2: Investimento Privado no turismo QREN (2007-2013)

Fonte: Fazenda (2015).

A figura anterior mostra como a região do Norte teve o maior investimento privado para
projetos relacionados com o turismo entre 2007-2013, aproximadamente 515 milhões de €, correspondendo a 35,2% do mesmo, foram aprovados 228 projetos ligados ao setor turístico. Desses,
389,7 milhões de € (75,7%) do investimento foi feito em alojamento hoteleiro (69,3%) e turismo
rural (6,4%), aumentando significativamente as dormidas na região. Foi realizado este elevado
investimento para que a região Norte pudesse dar resposta ao aumento significativo da chegada de
turistas e que aproximasse a região, a Lisboa, Algarve e Madeira no que diz respeito ao número de
unidades hoteleiras (Vieira, 2007).
Houve assim um aumento muito significativo de camas disponiveis nas unidades hoteleiras da
região Norte, podendo-se concluir que os hotéis tem uma maior capacidade de adquirir camas do
que as pensões e residenciais (outros alojamentos). Segundo dados do Turismo de Portugal e comparando, os números de 2005 com os de 2014, quase se duplicou o números de camas, tendência
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que vai também ao encontro do investimento efetuado no turismo de qualidade. Demonstrado
pelos hotéis de 4 estrelas, são os que tem uma maior disponibilidade de camas, como demonstra
a figura seguinte.

Figura 3: Capacidade de camas no Norte de Portugal (2005-2014)
Fonte: Turismo de Portugal (2015).
As unidades hoteleiras têm um papel fundamental: saber quais as mais-valias da região onde
estão inseridos e o que podem oferecer. Entender o que os clientes procuram, suas vontades, desejos, conseguir compreender a sua envolvente e assim poder formar os seus colaboradores para uma
recepção de excelência aos turistas que os visitam, sejam internos ou externos. Desde 2004 que o
número de colaboradores das unidades hoteleiras da região do Norte tem aumentado, denotando-se um pequeno decréscimo de 2012 para 2013 (-3%). Outro dado importante a salientar e que
interessa para este estudo é que a maior parte dos empregados estão a desempenhar funções nos
hotéis (Turismo de Portugal, 2015).
Com o aumento de turistas, da construção de novas unidades hoteleiras e do crescente aumento de colaboradores, o papel da GRH torna-se extremamente importante para retirar o melhor
partido das pessoas. Só com pessoas qualificadas, com formação adequada, as unidades hoteleiras
conseguirão atingir patamares de excelência e contar com os melhores recursos humanos nacionais e internacionais. Exige-se ao gestor de RH que conheça o seu mercado de trabalho interno e
que igualmente tenha capacidade para entender as boas práticas na GRH.
Este trabalho pretende dar um contributo positivo para a continuação do crescimento dos
números anteriores, que permita compreender quais as práticas no R&S utilizadas pelas unidades
hoteleiras da região Norte de Portugal. Paralelamente, pretende-se encontrar as melhores práticas,
desejadas pelos seus gestores para implementar e conseguir retirar o máximo partido, do fator
produtivo mais importante do setor, as pessoas.
3. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO
3.1. Amostra e Recolha de Dados
A seleção da amostra definiu-se em sintonia com os objetivos do presente estudo, a necessidade de estudar um segmento de mercado que está em grande crescimento – setor do Turismo
(Turismo de Portugal, 2014). A escolha das unidades hoteleiras do Norte de Portugal deve-se
ao grande crescimento do turismo (camas, dormidas e receitas) na região (Figueiredo, 2014) por
um lado, por outro, devido ao significativo volume de investimentos alocados à região (Fazenda,
2015). Pelos fatos anteriormente descritos, é necessário ter os melhores colaboradores nestas organizações, para se diferenciarem e manterem na rota de um crescimento sustentável.
Para o efeito, utilizamos uma amostra de unidades hoteleiras (502 emails) facultada pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), sediada em Viana do Castelo. Segundo Sousa e
Batista (2011), era preferível analisar toda a população, a precisão dos resultados seria muito superior, mas como tal é impraticável, deve-se analisar uma amostra representativa, um número restrito
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de pessoas corretamente escolhidas. Neste estudo pretendeu-se que a amostra tivesse caraterísticas
idênticas às da população e que fosse representativa, utilizou-se uma amostra não probabilística
e por conveniência, os inquiridos foram facultados pelo TPNP. Foi o método escolhido por ser
mais rápido, barato e mais fácil acesso.
Segundos dados do Turismo de Portugal de 2014, são 459 estabelecimentos hoteleiros (Turismo
de Portugal, 2015) na região do Norte. Todos os contatos (502 emails) fornecidos pelo TPNP foram contatados por correio eletrónico, com início no dia 13 de Maio de 2015. Durante aproximadamente um mês, enviou-se o questionário todas as semanas, conseguiu-se obter um maior número de
respostas nos dias em que se enviava o questionário, importa referir, que em média foram rejeitados
85 emails por envio. Fechou-se definitivamente o questionário no dia 17 de Junho de 2015, com 52
respostas. Apresentamos na tabela 4 o resumo global da aplicabilidade do questionário:
Tabela 4: Resumo dos dados adquiridos
Universo de análise: Unidades Hoteleiras do Norte de Portugal
Dimensão da população: 459 Estabelecimentos (2014). Fonte: Turismo de Portugal (2015)
Dimensão da amostra inicial: 502 contactos (emails) de estabelecimentos hoteleiros
Amostra rejeitada: 85 contactos (emails) enviados para trás com erro endereço
Dimensão da amostra total: 417 (emails)
Respostas válidas: 52 questionários preenchidos
Taxa de respostas: 11,33 %
Período de recolha de dados: 13 de maio a 17 de junho 2015
3.2. Instrumento de Medida e Recolha de Dados
O instrumento de investigação utilizado foi o inquérito por questionário, fonte de pesquisa
primário, o qual para Sousa e Baptista (2011) tem como principal objetivo a recolha de informações, que se baseia fundamentalmente na inquirição de um grupo representativo da população
alvo, no presente estudo as unidades hoteleiras do Norte de Portugal. Compreende uma série de
questões tendentes à recolha de informação sobre a GRH e sobre as empresas, concorrendo para o
tema principal deste trabalho, o R&S. O questionário permite ainda recolher amostras de conhecimentos, comportamentos, atitudes e valores, referem os mesmos autores.
Este tipo de investigação tem vantagens e desvantagens. Segundo Quivy e Campenhoudt
(2005), apresentam como vantagem uma grande quantidade na recolha de dados, como são uniformizados facilitam a comparação entre si, por outro lado, possibilitam uma generalização dos
dados obtidos. Quanto às desvantagens, encontra-se a superficialidade das respostas devido às
questões padronizadas, como são respostas individuais leva à perda de relações sociais entre os
inquiridos e a dificuldade em controlar o tempo de resposta.
Após a escolha do questionário como forma de pesquisa, a recolha dos dados foi operacionalizada através de correio eletrónico, inquérito on-line (Sousa & Baptista, 2011). O questionário
foi elaborado no Google Drive, com a criação de uma hiperligação do questionário e enviado por
email, endereçado aos gestores das unidades hoteleiras.
3.3. Estrutura do Inquérito por Questionário, Operacionalização e Medida das Variáveis
Utilizamos algumas das secções do questionário proposto e testado por Geringer, Frayne e
Milliman (2002) relativa à informação pessoal, à empresa, ao tipo de gestão, à GRH e às boas
práticas de R&S. Este, numa primeira fase foi transcrito para português, sendo posteriormente
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estruturado para ir ao encontro da necessidade desta investigação, ajustando-se o mesmo aos parâmetros essenciais com intuito de conseguir atingir os objetivos propostos.
O constructo do R&S é considerado por muitos autores (e.g. Cardoso, 2010; Moreno, 2012;
Sousa et al., 2006) como uma prática de RH fundamental, a empresa precisa de atrair os melhores
talentos do mercado para conseguir ter uma vantagem competitiva para os seus concorrentes.
Cunha et al. (2010) referem que é preciso atrair, recrutar pessoas capazes de desempenhar fuções
existentes na organização de uma forma eficaz e que sejam eficientes, considera a selecção, como o
processo de escolha do futuro colaborador. Para (Robbins, 2008), todos os gestores e diretores dos
departamentos a contratar devem estar envolvidos no processo de R&S. Este processo só termina
quando o colaborador está integrado na organização, quando o acolhimento é efetuado de forma
sustentavel e permite que o novo colaborador desempenhe as suas funções de forma segura, clara
e plena (Cardoso, 2010).
Considerado um processo realmente importante para a organização, as variáveis colocadas no
questionário vão ao encontro desta necessidade de o gestor de RH ter a possibilidade de escolher
os melhores: quem faz o R&S; se a escolha se enquadra na cultura, nos valores organizacionais;
na comprovação das competências para desempenhar a vaga existente; até à opinião de todos os
envolvidos na respetiva contratação (tabela 3).
Tabela 3: Escala R&S
Autores

Variáveis

(Geringer, Frayne
& Milliman, 2002)

Utiliza uma pessoa especializada para realizar o R&S
Utiliza a entrevista pessoal
A escolha da pessoa está em sintonia com as caraterísticas da cultura
organizacional e do grupo
Realiza um teste de emprego onde a pessoa tem de demonstrar as suas
habilidades, competências
Acredita que a pessoa vai permanecer na empresa
A pessoa tem de comprovar a experiência profissional (trabalhos semelhantes e anteriores)
Analisa o potencial da pessoa, se é capaz de desempenhar um bom trabalho
Preocupação na interiorização dos valores da empresa pela pessoa e de
que forma realiza as suas funções
Procura opinião dos colegas de trabalho sobre a contratação

Utilizamos uma escala de likert de 5 pontos, que começa em “raramente” (1) e termina em
“sempre” (5), pretende-se num primeiro momento compreender o que a empresa faz, num segundo como deveria fazer.
4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. Análise Descritiva
Numa primeira fase, a análise estatística consiste fundamentalmente numa exploração dos
dados, com intuito de fornecer uma informação inicial dos mesmos e orientar para uma análise
posterior (Hall, Neves & Pereira, 2011). A estatística descritiva consiste assim, na recolha, análise
e interpretação dos dados numéricos através da criação de instrumentos adequados e que tem
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como principal propósito sintetizar uma série de valores da mesma natureza, que vai permitir ter
uma visão global da variação desses valores.
Para analisar os resultados de forma real e fidedigna recorreu-se à estatística descritiva, utilizando o software SPSS Statistics versão 21, na leitura das variáveis do R&S. Permite uma utilização
dos dados em diferentes formatos como por exemplo: gerar relatórios, calcular estatísticas descritivas, conduzir análises estatísticas complexas e elaborar gráficos (Hall, Neves & Pereira, 2011).
Neste trabalho utilizamos numa primeira fase, os gráficos e resultados do Google Drive, que se
apresenta de seguida.
4.1.1. Informação Pessoal
Após a realização do questionário aos Administradores(as), Gestores(as) e Diretores(as) dos
contatos fornecidos pela TPNP, obtivemos 52 respostas válidas com a seguinte informação pessoal.
A figura 4 mostra que 46,2% tem entre 30-39 anos, o que prova que nos cargos de gestão das
unidades hoteleiras do Norte de Portugal estão gestores de meia-idade, se juntarmos os de idade
compreendida entre os 40-49 anos chega perto dos 65,4%.

Figura 4: Idade
Quanto ao género nota-se um equilíbrio, existindo contudo uma vantagem para a gestão no
feminino (53,8%) (figura 5).

Figura 5: Género
A figura 6, no que concerne nível de escolaridade, mostra que os cargos de gestão são ocupados
maioritariamente por pessoas com frequência universitária ou ensino superior (86,3%).

Figura 6: Escolaridade
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Mais de metade dos gestores estão na unidade hoteleira há mais de 5 anos (72,5%), sendo que
somente 7,8% colaboram há menos de 1 ano (figura 7), verificando-se uma elevada estabilidade
ao nível do vínculo contratual

Figura 7: Tempo de empresa
4.2.2. Empresa
A figura 8 expressa os dados obtidos referentes ao tamanho das unidades hoteleiras deixam
a entender que estamos perante Micro e PME, já que aproximadamente 85% das empresas tem
entre 1 e 50 colaboradores. Se juntarmos até aos 250 colaboradores (94,2%), são números que vão
ao encontro dos dados fornecidos pelo INE (2014), onde 99,9% das empresas nacionais são PME.

Figura 8: Número de colaboradores
Em relação à situação atual das empesas, 55,8% das empresas encontram-se no estágio maduro, mas deve-se salientar que 44,2% estão em crescimento, conforme demonstra a figura seguinte.

Figura 9: Situação atual da empresa
Ainda relativamente à informação sobre a empresa, pretendeu-se compreender quais os fatores críticos de sucesso que os seus gestores consideravam neste tipo de organizações. Os dados obtidos mostram que 88,3% considera que a eficiência operacional é muito importante (MI) (56,9%)
e extremamente importante (EI) (31,4%), 78,4% refere que a cultura organizacional é MI (54,9%)
e EI (23,5%), 65,4% acha que a publicidade é MI (44,2%) e EI (21,2%), 74,5% salienta que a vantagem competitiva dos RH é MI (51%) e EI (23,5%), 67,3% destaca que os preços competitivos é
MI (38,5%) e EI (28,8%), 75% considera que a inovação é MI (40,4%) e EI (34,6%), 82,7% refere
que uma definição e concretização de objetivos é MI (57,7%) e EI (25%), 92,3% salienta que o serviço ao cliente é MI (26,9%) e EI (65,4%), 71,1% considera que a gestão com foco nos colaboradores
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é MI (53,8%) e EI (17,3%), 88,5% destaca que a gestão é MI (46,%) e EI (42,3%), 88,2% refere
que a melhoria contínua é MI (43,1%) e EI (45,1%) e 73,1% acha que as alianças estratégicas e as
cooperações são MI (46,2%) e EI (26,9%).
Por último, questionou-se os gestores sobre a sua perspetiva do ambiente de negócios em que
a empresa opera, expressando os dados que a concorrência aumentou bastante (82,7%), as condições do negócio mudam rapidamente (78,8%), a regulamentação governamental muda rapidamente
(61,6%), existe uma elevada oferta de pessoas qualificadas no mercado de trabalho (61,5%).
4.2.3. Estilo de Gestão e a GRH
Este questionário permitiu igualmente, conhecer qual o tipo de gestão praticada nas unidades
hoteleiras, numa primeira questão perguntou-se qual o tipo de gestor preferia trabalhar. Colocou-se a questão com quatro tipos de gestores, que segundo Camara, Guerra, & Rodrigues (2010),
se caraterizam:
Gestor 1: estilo autoritário, nota-se uma hierarquização e o foco nos resultados, as pessoas
são encaradas como fatores de produção.
Gestor 2: estilo paternalista, existe igualmente uma hierarquização, denota-se uma certa
preocupação com os colaboradores e as suas necessidades, a par dos resultados.
Gestor 3: estilo participativo, nota-se um maior envolvimento das pessoas na tomada de
decisão, além de uma gestão por objetivos.
Gestor 4: estilo igualitário, pouco distanciamento hierárquico entre o topo e a base, gestão
exercida pelos pares, caracteriza-se por colaboradores homogéneos e altamente qualificados.
Dos resultados obtidos, preferiam trabalhar com o Gestor 3 - estilo participativo (38,8%)
e com o Gestor 2, estilo paternalista (28,6%). Quanto ao gestor 4, estilo igualitário
(24,5%) e só (8,2%) preferia trabalhar com o tipo de Gestor 1, estilo autoritário. Observamos ainda que as unidades hoteleiras são lideradas por um estilo paternalista e um
estilo participativo, indo ao encontro das preferências na pergunta anterior.
Sobre a frequência com que os subordinados expressam o seu desacordo com os seus superiores, os dados mostram que 45,1% raramente demonstra medo e que 35,3% às vezes demonstra
(figura 10).

Figura 10: Subordinados têm medo de expressar desacordo com os seus superiores
Na anterior questão, é interessante compreender que raramente os colaboradores têm medo
de expressar desacordo como os seus superiores, mas ainda assim, um grande número refere que às
vezes têm medo. Importa referir que o questionário foi realizado aos gestores, que tem a perceção
que os seus colaboradores por vezes têm medo de expressar livremente os seus sentimentos, logo
cabe a eles, passar mais confiança para que haja mais abertura, podemos considerar estes pontos
como uma autoanálise.
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Em relação à GRH, questionamos se a unidade hoteleira tinha departamento de RH, ou melhor, alguém que controlasse as várias práticas de RH. As respostas demonstram que 66% não
tinha o departamento e que 34% tinha (figura 11).

Figura 11: A empresa tem departamento de RH?
Em resumo, depois de uma análise geral sobre todas as variáveis, constata-se que a amostra
transparece a população geral: gestores (as) de meia-idade, licenciados (frequência universitária)
e com um tempo médio de 5 ou mais anos; PME até 250 colaboradores, estágio maduro/crescimento, com bastante concorrência; conscientes da mudança rápida do mercado e das regras governamentais; um tipo de gestão paternal e participativa; consideram existir um deficit de pessoas
qualificadas no mercado de trabalho. Não tem departamento de RH (pessoas especializadas), a
gestão dos RH é feita pelo superior máximo, pela gestão financeira ou administrativa, representando uma grande lacuna neste tipo de organizações.
Os gestores no processo de R&S dão atenção na escolha de um novo colaborador às características internas da organização, quer à cultura organizacional, quer ao grupo onde vai ser inserido,
preocupam-se que exista uma boa sintonia entre todos. Olham para o potencial do candidato e
definem-lhe qual a melhor forma de realizar as novas funções, mas preocupam-se igualmente com
a interiorização dos valores da empresa. O candidato tem de comprovar a experiência profissional,
para ser o escolhido. Os gestores procuram opinião dos colegas que vão estar diretamente ligados
ao novo colaborador e se concordam com a sua contratação.
Relativamente às práticas atuais, as variáveis mais valorizadas são “Utiliza a entrevista pessoal”
(média 4,27), “A escolha da pessoa está em sintonia com as caraterísticas da cultura organizacional
e do grupo” e “Analisa o potencial da pessoa, se é capaz de desempenhar um bom trabalho” (média
3,69), sendo a menos valorizada “Realiza um teste de emprego onde a pessoa tem de demonstrar as
suas habilidades, competências” (média 2,48), conforme tabela 5.
Tabela 5: Média e desvio padrão do R&S, práticas atuais
Variáveis
Média
Desvio
		Padrão
Utiliza uma pessoa especializada para realizar o R&S
Utiliza a entrevista pessoal
A escolha da pessoa está em sintonia com as caraterísticas da cultura organizacional
e do grupo
Realiza um teste de emprego onde a pessoa tem de demonstrar as suas habilidades,
competências
Acreditam que a pessoa vai permanecer na empresa
A pessoa tem de comprovar a experiência profissional (trabalhos semelhantes
e anteriores)
Analisa o potencial da pessoa, se é capaz de desempenhar um bom trabalho
Preocupação na interiorização dos valores da empresa pela pessoa e de que forma
realiza as suas funções
Procura opinião dos colegas de trabalho sobre a contratação

1,94
4,27

1,211
1,069

3,69

1,020

2,48
3,52

1,336
1,146

3,00
3,69

1,314
1,076

3,44
3,33

1,290
1,200
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Contudo, no que respeitas às boas práticas, a tabela 6 mostra que as variáveis mais valorizadas
são “Analisa o potencial da pessoa, se é capaz de desempenhar um bom trabalho” (média 4,25),
“Utiliza a entrevista pessoal” (média 4,21), “Analisa o potencial da pessoa, se é capaz de desempenhar um bom trabalho” (média 4,21), “A escolha da pessoa está em sintonia com as caraterísticas
da cultura organizacional e do grupo” (média 4,13) e “Preocupação na interiorização dos valores
da empresa pela pessoa e de que forma realiza as suas funções” (média 4,10), registado as restantes
valores superiores a 2,5.
Tabela 6: Média e desvio padrão do R&S, boas práticas
Variáveis
Média Desvio
		Padrão
Utiliza uma pessoa especializada para realizar o R&S
Utiliza a entrevista pessoal
A escolha da pessoa está em sintonia com as caraterísticas da cultura organizacional
e do grupo
Realiza um teste de emprego onde a pessoa tem de demonstrar as suas habilidades,
competências
Acreditam que a pessoa vai permanecer na empresa
A pessoa tem de comprovar a experiência profissional (trabalhos semelhantes
e anteriores)
Analisa o potencial da pessoa, se é capaz de desempenhar um bom trabalho
Preocupação na interiorização dos valores da empresa pela pessoa e de que forma
realiza as suas funções
Procura opinião dos colegas de trabalho sobre a contratação

3,23
4,21

1,579
1,405

4,13

1,189

3,38
3,75

1,374
1,341

3,75
4,25

1,370
1,118

4,10
3,60

1,376
1,317

5. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO
O R&S é uma prática com enorme relevância para esta atividade económica, os resultados demonstram que à falta de pessoas com competências na área, sustenta Cardoso (2010), que uma falha
nesta prática tem consequências económicas, sociais e humanas. Mesmo com esta dificuldade, os
gestores acreditam utilizar práticas que lhes permite encontrar bons colaboradores e que estes vão
permanecer na empresa, como refere Polainas (2012) o R&S assume um papel estratégico e tem
grande impacto nos resultados organizacionais. Tal como Tavares (2010) e Cardoso (2010) sustentam, a entrevista pessoal é fundamental na hora de escolher um novo colaborador, mas a pessoa deve
igualmente comprovar a sua experiência profissional. Fazer uma adequada análise ao potencial do
candidato, se vai ser capaz de desempenhar adequadamente as funções e se está em sintonia com a
cultura organizacional, com os valores da empresa, são resultados referidos por Sousa et al. (2006).
Tal como sustenta Robbins (2008), deve haver envolvimento, procurar a opinião dos colegas que
vão lidar com o novo colaborador diretamente, é muito importante. Os gestores devem/gostavam
utilizar uma pessoa especializada para realizar o processo de R&S, assim como realizar um teste de
emprego para que o candidato demonstre as suas habilidades, competências e conhecimentos, tal
como conclui Welch (2011), é preciso ter as pessoas certas no terreno.
Analisados os resultados de forma aprofundada e direta, conclui-se que as unidades hoteleiras do Norte de Portugal, na perspetiva dos seus gestores, utilizam boas práticas na GRH, mas
existem outras que devem ser tomadas em consideração no futuro. Essas medidas permitirão ter
colaboradores mais satisfeitos, interessados e em sintonia como os objetivos individuais e coletivos
da organização, como sustenta Moreno (2012), só assim se obtêm resultados de excelência.
A maioria das unidades hoteleiras do Norte de Portugal estudadas são PME, em estado maduro e de crescimento (aumento do turismo na região), com um tipo de gestão participativa, mas
também burocrática (vincada hierarquização). Face à sua dimensão, a maior parte destas não tem
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departamento de RH, em que quem trata dessa gestão são pessoas não qualificadas para tal. Não
obstante, os gestores das unidades hoteleiras estão satisfeitos com a empresa e fazem uma avaliação
global muito positiva.
Finalmente, esperamos que as boas práticas de RH identificadas neste estudo no que respeita
ao R&S possam apoiar os gestores das unidades hoteleiras do Norte de Portugal, que sirvam de
guião, de orientação, e que possam ser concretizadas. É este o principal desígnio, que as empresas
se tornem cada vez mais eficientes na sua GRH e aproveitem esta inigualável e inimitável vantagem competitiva, como concluem Huselid e Becker (1996) e Bloom e Reenen (2010).
Implicações para a prática
Este trabalho terá relevantes implicações para a gestão das unidades hoteleiras do Norte de
Portugal, com eventual extensão às demais organizações portuguesas. Mormente no R&S de colaboradores com saberes, habilidades e competências que aportem valor para o crescimento contínuo e sustentável deste tipo de organizações. Permitirá assim aos gestores utilizar as boas práticas
sugeridas na formulação das suas estratégias ao nível do R&S, contribuindo assim para uma GRH
rigorosa, prática e justa.
No contexto atual, sabemos das dificuldades pelas quais o país, as organizações e as pessoas
atravessam. Não é fácil para as unidades hoteleiras, principalmente as PME, conseguirem contar
com os melhores e mais bem preparados colaboradores, por um lado, pela contenção de gastos
exigida, por outro, pela elevada burocracia necessária para contratar. Pede-se então aos gestores
que inovem, empreendam em novos conceitos, estratégias, táticas e práticas de tratar os seus RH,
sendo para tal decisivas as boas práticas aqui estudadas, que potenciam o desempenho das unidades hoteleiras.
Limitações da investigação
A principal limitação diz respeito às respostas obtidas, considerando-se que, para uma temática de enorme importância para as unidades hoteleiras, obtivemos uma baixa taxa de respostas,
com reflexos na reduzida amostra do estudo. Outra limitação prende-se com a excessiva dimensão
do questionário, que apesar de completo e com temáticas diversas, inibiu a resposta de um número
considerável de gestores.
Linhas futuras de investigação
Pretende-se que este trabalho seja somente o início sobre o estudo e aplicação das boas práticas na gestão de unidades hoteleiras, pensamos ser interessante alargar os horizontes do respetivo
trabalho e avançar, por um lado, para a globalidade das práticas de RH e, por outro, para a totalidade da área geográfica portuguesa, incluindo os arquipélagos que têm apresentado um aumento
significativo nas ofertas deste tipo de unidades.
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STUDENT’S ENTREPRENEURIAL INTENTION:
ESCE AND FEA COMPARISON
INTENÇÃO EMPREENDEDORA DOS ESTUDANTES:
UMA COMPARAÇÃO ENTRE A ESCE E A FEA
Pedro Mares1, Teresa Costa 2, Simone Galina3
Abstrat
The decision to become an entrepreneur involves an elaborate mental process. Understand this process during the formation of possible entrepreneurs that means during its
educational process is important since entrepreneurship is actually a possible career for an
increase number of students.
The present study tries to understand the mental process related to students become an
entrepreneur following the cognitive approach through the application of Entrepreneurial
Intentions Questionnaire (EIQ) to students from College of Business and Administration
(ESCE), Polytechnic Institute of Setubal (IPS) and students from Economics and Management College (FEA), University of São Paulo (USP). Consequently the aim of the study
is to understand the student’s entrepreneurial intention, considering the influence of social
and skills perceptions in determining entrepreneurial intentions.
This study allowed the confirmation of the findings of previous studies concerning the
relationship between the entrepreneurial intention and the attitudes towards entrepreneurship and perceived behavioural control.
KEYWORDS: Entrepreneurship, education, entrepreneurial intention, Theory of Planned Behavior

Resumo
A decisão de se tornar um empreendedor envolve um elaborado processo mental. Entender este processo durante a formação de possíveis empreendedores, ou seja, durante o seu
processo educacional, é importante uma vez que o empreendedorismo é atualmente uma
possibilidade de carreira para um crescente número de alunos.
O presente estudo procura entender o processo mental dos estudantes para se tornarem empreendedores seguindo a abordagem cognitiva através da aplicação do Questionário das Intenções Empreendedoras (Entrepreneurial Intentions Questionnaire – EIQ) a
estudantes da Escola Superior de Ciências Empresariais (ESCE), do Instituto Politécnico
de Setúbal (IPS) e a estudantes da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da Universidade de São Paulo (USP). Consequentemente, o estudo tem como objetivo entender a
intenção empreendedora dos estudantes, considerando a influência das perceções sociais e
competências para determinar as intenções empreendedoras.
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Este estudo permitiu a confirmação dos resultados de estudos anteriores sobre a relação
entre a intenção empreendedora e as atitudes em relação ao empreendedorismo e ao controlo comportamental percebido.
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo, educação, intenção empreendedora, Teoria
do Comportamento Planeado

1. INTRODUCTION
It seems to be consensual that entrepreneurship is the result of a cognitive process. However
the decision to become an entrepreneur is very complex, and results from an elaborate mental
process. Thus, educational initiatives have been considered as an important tool that can increase
the supply of potential and nascent entrepreneurs (increasing people aware and interest on entrepreneurial career option as well on starting a new venture).
However, there is a lack of agreement on the variables that influence the individual’s decision to start a venture. Cognitive approaches have involved considerable interest (Baron, 2004;
Krueger, 2003). In fact, several studies refer the importance of the entrepreneurial intentions
concerning the decision to start a new firm and cognitive variables are considered crucial for the
understanding of personal decision related with the creation of enterprises (Baron, 2004; Shaver
& Scott, 1991). According with these authors this cognitive focus offers further insights that can
help understanding the complex process of entrepreneurship.
This study follows the cognitive approach through the application of an entrepreneurial intention model. The main purpose of this study is to understand the student’s entrepreneurial intention. Specifically the study tries to understand the influence of social and skills perceptions in
determining entrepreneurial intentions according with the entrepreneurial intention model of
Liñán (2004).
The present study is divided into two parts. On the first part, after the introduction of the
subject is presented a brief literature review concerning entrepreneurial intentions. On the second
part, after the explanation of the methodology, and the presentation of the hypotheses, the results
are discussed and conclusions presented.
2.

LITERATURE REVIEW AND HYPOTHESES

2.1. Entrepreneurial Intentions
In the entrepreneurship literature, many studies have focused on intentions (Bird, 1988;
Krueger, Reilly & Carsrud, 2000). Intentions have been proved to be the best predictors of individual behaviors when the behavior is rare, hard to observe or involves unpredictable time lags
(Krueger & Brazeal, 1994).
Bird (1988) identifies two dimensions responsible for the formation of entrepreneurial intentions: individual domains (e.g. personality, motivation and prior experience) and contextual
variables (e.g. social context and economics). Concerning the first dimension, Zhao, Seibert and
Hills (2005) show that psychological characteristics together with developed skills and abilities
influence entrepreneurial intentions. Regarding the contextual variables, other authors demonstrate that environmental influences and environmental support have impact on entrepreneurial
intentions.
In the psychological literature exist a different approach to entrepreneurial intentions where
the intentions have been studied in terms of process models (intentions models). Among these
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models, the most popular are the Entrepreneurial Event Theory (Shapero & Sokol, 1982) and the
Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991).
According with Shapero’s model (1982) the phenomenon of the entrepreneurial intentions
is influenced by perceptions of desirability, which means by the value system and social system
related with each individual, and feasibility, that depends on the financial support and potential
partners of the entrepreneur. This model was empirically applied and developed later on by Krueger et al. (2000), Peterman and Kennedy (2003).
The Ajzen’s model (1991) tries to explain the influence of cultural and social environment
in human behavior. This model is based on the individual’s intention, which is the result of three
factors (Ajzen, 1991): 1) the attitude towards entrepreneurship, 2) the subjective norms and 3)
perceived control over the firm-creation behavior. Also this model was adopted by several authors
in their studies (Kolvereid, 1996a; Kolvereid, 1996b; Tkachev & Kolvereid, 1999; Krueger et al.,
2000; Liñán, 2004; Fayolle & Gailly, 2005; Veciana et al., 2005; Fayolle and DeGeorge, 2006;
Krueger, 2007; Engle et al., 2010).
Both models have been extensively used to study entrepreneurship. Results have always been
consistent with the applicability of the theory of planned behavior (TPB). However, some authors refer some difficulties related to differences in measures used, since there are not standard
measurement instruments for entrepreneurial intention and its antecedents (Armitage & Conner, 2001; Liñán & Chen, 2009).
Also Krueger (2000) considered that demographic variables operate indirectly on intentions,
only if they change the decision-maker’s attitudes. Consequently, for this author some models
did not include these type of variables. For other authors (Gnyawali & Fogel, 1994; Davidsson &
Henkson, 2002) these models disregard some combinations of environmental factors relevant in
entrepreneurship, such as legal, institutional and socioeconomic conditions, entrepreneurial and
business skills, financial or non-financial assistance.
Consequently Liñán (2004), supported on Ajzen’s model (1991) proposed an entrepreneurial intentional model in order to understand the influence of social and skills perceptions in determining entrepreneurial intentions. Also according with this author the decision of creating an
enterprise depends on three motivational factors: 1) the personal preference of the entrepreneur
or its attraction towards entrepreneurship (that means the positive or negative personal valuation
about being an entrepreneur), 2) the perceived behavioral control of the entrepreneur (that means
the perceived acceptance or difficulty of becoming an entrepreneur), and 3) the perceived subjective norms of the entrepreneur (that means the perceived social pressure from family, friends or
other “relevant people” and their perception concern the approve or not approve of the decision
to become an entrepreneur).
Over the last years some entrepreneurship researchers have empirically applied the TPB to
students’ entrepreneurial intentions and confirmed the theory’s predictions regarding the impact
of attitude, subjective norm, and perceived behavioral control on their intentions (e.g. Kolvereid,
1996a; Krueger et al., 2000; Autio et al., 2001; Engle et al., 2010).
2.2. Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions
Actually, entrepreneurship has become one of the main options for students when they conclude their courses (Peterman & Kennedy, 2003). Being an entrepreneur offers several advantages, such as creating their own business and being able to have more significant financial rewards,
self-fulfilment, independence and other desirable outcomes (Segal et al., 2005).
Several researches in entrepreneurship area have focused on students intentions to become
entrepreneurs, and the intent is the key word for understanding the students’ entrepreneurial spirit. Thus, it seems consensual the determinant role that education system plays in entrepreneurial
cause (Lundström and Stevenson, 2002). Some authors (Bai, Qian, Miao, & Field, 2014; Martin,
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McNally & Kay, 2013) have proven the existence of a, albeit small, positive relation between entrepreneurial education and entrepreneurial intentions.
It has been argued that entrepreneurship education should start as early as possible (Birdthistle et al., 2007; Cheung, 2008). One of the arguments put forward to justify this view is related
to the fact that the sooner you begin to incite in young people the values and entrepreneurial
thinking, the results will be more effective.
The positive role of Higher Education Institutions (HEIs) in the development of entrepreneurial intention and the existence of important factors that influence students’ entrepreneurial
behavior are confirmed by a number of studies (Fayolle et al., 2005, Lüthje & Franke, 2003).
These studies help to explain the emergence of entrepreneurial intention among target groups,
as well as the stimulation of entrepreneurship education that can influence students’ attitudes and
intentions towards entrepreneurship.
Concerning entrepreneurial intention Packham et.al (2010) and Mushtaq et.al (2011) also
reported that several variables, including education are significantly correlated to intention to
create new venture.
According to Wu e Wu (2008) the potential impacts of higher education on students include
three aspects: 1) students personal development, including changes in attitudes and values; 2)
students changes in their abilities; and 3) possible social impacts. These aspects are related and
coherent with the components of the TPB model. Other authors (Lee & Wong, 2004; Liñan and
Chen, 2009) show that backgrounds in the TPB model are affected by situational factors and
demographic variables. Among this factors, educational background is one of the most important
factors.
2.3. Personal Factors and Entrepreneurial Intentions
Concerning personal traits, some authors argued that optimism (Cooper, Woo and Dunkelberg, 1988), tenacity (Gartner, Gatewood & Shaver, 1991), overconfidence (Busenitz, 1999) and
passion (Locke, 1993) may have an impact on entrepreneurial intention.
In addition to personality traits, several additional individual difference variables have been
found to predict entrepreneurship. Demographic factors affecting entrepreneurial behaviours are
age, ethnicity, education level, gender, labor experience, previous experience in self-employment,
etc. (Reynolds et al., 1994; Storey, 1994; Delmar and Davidsson, 2000; Grilo & Thurik, 2005;
Hatak, Harms & Fink, 2015). Dealing with age, Boyd (1990) shows that it is positively correlated
to entrepreneurial intention. This can be explained by the fact that young people are less likely to
engage in enterprising (Kalantadiris & Labrianidis, 2004). Previous studies have also shown that
the probability of an individual becoming an entrepreneur increases with age to a certain point
(between 35 and 44 years), and decreases thereafter (Bates, 1995; Lévesque & Minniti, 2006).
Hatak, Harms and Fink (2015) have conducted a study with Austrian adult workforce that reveal
that as employees age they are less inclined to act entrepreneurially and that their entrepreneurial
intention is lower the more they identify with their job.
Concerning gender, several studies supported the argument that males had significantly higher entrepreneurial intention than females (e.g., Kolvereid, 1996b; Mazzarol et al., 1999; Reynolds et al., 2002). Reynolds et al. (2002) show that adult man in the U.S. are twice as likely as
women to be in the process of starting a new business. Furthermore, marital status has been study
as an antecedent of entrepreneurial intention.
Kolvereid (1996b) states that those with prior experience in entrepreneurial activities have higher entrepreneurial intention compared to those with no prior experience. Furthermore, Mazzarol et al., (1999) report that previous working experience was also found to affect entrepreneurial
intention. Kolvereid (1996b) also reports that the types of experience also affect entrepreneurial
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intention. He found that respondents with entrepreneurial experience have higher entrepreneurial intention than those without such experience. Employment status is another characteristic
that affect entrepreneurial intention. According to Ritsila and Tervo (2002) there is a positive
effect of personal unemployment on the intention of an individual to get engaged in entrepreneurial activities.
The literature review presented allowed the formulation of the following hypotheses:
H1: The entrepreneurial intentions depends on three motivational factors
H1a: Attitude towards entrepreneurship are positively related to ESCE and FEA students’ entrepreneurial intentions.
H1b: Subjective norms are positively related to ESCE and FEA students’ entrepreneurial intentions
H1c: Perceived behavioural control with respect to entrepreneurship, are positively
related to ESCE and FEA students’ entrepreneurial intentions
3.

METHODOLOGY

3.1. Data
The research holds a quantitative method to empirical support for the hypotheses.
The empirical analysis was carried out with a survey on data collected through 379 completed questionnaires from business undergraduate students of two Higher Education Institutions
(HEIs) from two different regions: College of Business Administration (ESCE), Polytechnic Institute of Setubal (Portugal) and Economics and Management College (FEA), University of São
Paulo (Brazil). The absolute sample includes 379 cases: 95 students from ESCE and 284 students
from FEA. The sample are made up of students who attended the subject of entrepreneurship in
the academic year 2014-2015.
Student samples are very common in entrepreneurship research (Liñán & Chen, 2009) especially given evidence that university graduates between 25 and 34 years of age show the highest
propensity toward starting up a firm (Reynolds et al., 2004).
To collect data, the research used the Entrepreneurial Intentions Questionnaire (EIQ) designed and validated by Liñán and Chen (2009) with additional demographic questions.
3.2. Questionnaire And Measures
This research uses the part of the questions developed in Entrepreneurial Intentions Questionnaire (EIQ), designed by Liñán and Chen (2009), to collect the data from the students who attended the subject of entrepreneurship in ESCE and FEA. The EIQ is an instrument to measure
entrepreneurship intentions (EI) and other variables such as attitude towards entrepreneurship
(ATE), subjective norm (SN), and perceived behavioural control (PBC).
Reliability and validity of the questionnaire were already verified by Liñán and Chen (2009)
to ensure that each set of questions is related to same subject and each subject corresponds to
the required measure. The questionnaire used in the research is divided into 2 sections. The
first section identifies the profile of the respondents. In this section the main characteristics
identified are: (1) the gender; (2) the age; (3) the labor experience and (4) the self-employment
experience. Section 2 comprehends the questions taken from the EIQ to measure, through a
7 Likert-type scale, the different constructs of the entrepreneurial intention model (ATE, SN,
PBC and EI).
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3.3. Sample Characterization
Concerning the sample characterization, table 1 presents the differences between ESCE and
FEA sample. As shown in table 1, in the ESCE sample the percentage of females is higher than in
FEA (62.1% vs. 43.7%) and students are older.
Table 1 – Students’ profile
ESCE
%

FEA
%

Gender		
Male
Female

37.9%
62.1%

56.3
43.7

22.4

20.8

Age		
Mean

Labor experience		
Yes
57.9%
52.1%
No
42.1%
47.5%
N.A.
0.4%
Self-employment experience		
Yes
8.4%
No
91.6%
N.A.
-

9.2%
90.5%
0.4%

With regard to labor experience, both in the ESCE and FEA samples the majority reported
having experience (57.9% and 52.1%, respectively), however in the two samples a small percentage of students claimed to have self-employment experience (8.4% and 9.2%, respectively).
4. Results and Discussion
For the purpose of testing the presented hypothesis, a factor analysis was performed for each
set of questions in order to obtain a latent variable.
To test the relevance of factor analysis for the data set, the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy was applied. The average KMO values for the data set (Table 2) are
high, showing that factor analysis is feasible for data analysis. The Bartlett Test of Sphericity is also
highly significant, suggesting that factor analysis can be applied to the data set since it is unlikely
that the correlation matrix of the variables is an identity.
Table 2 – Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Measure and Bartlett’s Test
		

Factor

KMO

ATE
SN
PBC
EI

0,820
0,520
0,812
0,845

ESCE
Bartlett’s Test
257,913
97,402
288,466
610,734

KMO
0,890
0,642
0,882
0,915

FEA
Bartlett’s Test
1273,253
271,650
1138,780
2086,424
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It was employed the orthogonal method with Varimax rotation to ensure that the factors
extracted are independent and unrelated to each other. The objective of factor analysis is to group
variables having large loadings (correlations) for the same factor. A variable with a high communality (loading) of 0.8, for example, indicates a high correlation between that variable and other
variables sharing a common factor. Following Kaiser’s criterion only factors having eigenvalues
greater than 1 are considered significant in this study.
Construct reliability is assessed using the Cronbach’s Alpha. As we can see in Table 3, in both
samples the factors have a Cronbach’s Alpha higher than 0.7, showing internal consistency.
Table 3 – Reliability Coefficients
Factor

Alpha Scores
ESCE
FEA

ATE
SN
PBC
EI

0.871
0.727
0.875
0.934

Number
of Items

0,937
0,768
0,912
0,960

5
3
6
6

For the purpose of testing the relationships between entrepreneurial intentions and its antecedents (Hypothesis 1a, 1b and 1c), we used a correlation analysis for each sample, as summarized
in tables 8 and 9.
Table 4 – Bivariate Pearson correlation – ESCE students
Variable		
EI
		
		

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ATE

SN

PBC

,634**
,000
95

,293**
,004
95

,529**
,000
95

ATE

SN

PBC

,834**
,000
281

,098
,100
281

,528**
,000
279

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Table 5 – Bivariate Pearson correlation – FEA students
Variable		
EI
		
		

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
The results revealed that in both samples students’ entrepreneurial intention (EI) was significantly influenced by attitudes towards entrepreneurship (ATE) and perceived behavioural
control (PBC). Therefore, Hypothesis 1a and 1c were accepted for the two samples with a significance level of p<0.01.
In the ESCE sample the subjective norm have a lower correlation with entrepreneurial intention. On the other hand, in the FEA sample don’t verified the correlation between these two
variables. This is not a surprising finding, once several studies demonstrate that subjective norms
often fail to predict intentions (Armitage & Conner, 2001).
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Therefore, for ESCE students, Hypothesis 1a, 1b and 1c were accepted with a significance
level of p<0.01. For FEA students, Hypothesis 1a and 1c were accepted with a significance level
of p<0.01. This findings are consistent with the findings of previous studies referred in literature
review (Kolvereid 1996A; Kolvereid, 1996b; Tkachev & Kolvereid, 1999; Krueger et al., 2000;
Liñán, 2004; Fayolle & Gailly, 2005; Veciana et al., 2005; Fayolle & DeGeorge, 2006; Krueger,
2007; Engle et al., 2010).
Bellows (Table 6) it’s possible to see the resume of the confirmation or not confirmation of the
hypotheses previously formulated.
Table 6 – Hypotheses confirmation
Hypotheses
H1: The entrepreneurial intentions depends on three
motivational factors:
H1a: Attitude towards entrepreneurship are positively related
to ESCE and FEA students’ entrepreneurial intentions.
H1b: Subjective norms are positively related to ESCE and FEA
students’ entrepreneurial intentions
H1c: Perceived behavioural control with respect to
entrepreneurship, are positively related to ESCE and FEA
students’ entrepreneurial intentions
5.

Confirmation
Portugal
Brazil

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

CONCLUSIONS

The present study offers a literature review concerning the phenomenon of the entrepreneurial intentions with reference to several models. Also emphasises the importance of entrepreneurship as a career option for students.
This study aimed to analyse the relationship between student’s entrepreneurial intentions and
its antecedents (attitudes toward entrepreneurship, subjective norms and perceived behavioural
control) in two different cultures.
Using the EIQ, designed by Liñán and Chen (2009), this study allowed the confirmation of
the findings of previous studies that have demonstrated that entrepreneurial intention is predicted by attitudes toward entrepreneurship, subjective norms, and perceived behavioural control.
The results achieved contribute to reinforce the application of the theory of planned behavior
(Ajzen, 1991) and confirm the influence of cultural and social environment in human behavior.
These results related with ESCE confirm the findings of previous studies that have demonstrated that entrepreneurial intention is predicted by attitudes towards entrepreneurship, subjective norms and perceived behavioural control. The results concerning FEA demonstrated that
entrepreneurial intention is predicted by attitudes toward entrepreneurship, and perceived behavioural control, but not by subjective norms.
There are some limitations in this study. First, the study did not apply a random sampling
technique. Study participants were students from two different HEIs, but not randomly chosen.
Second, cultural and demographic variables might be considered in a future research to have a
broader view of the different determinants influencing the entrepreneurial intention.
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DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO ESTADO
CONSOLIOATED STATEMENTS OF THE STATE
Pedro Soutelinho Correia Ribeiro1
Resumo
O presente estudo tem por objetivo avaliar a Norma de Contabilidade Pública 22 –
Demonstrações Financeiras Consolidadas, e também a Norma de Contabilidade Pública
26 – Contabilidade e Relato Orçamental como referencial para a preparação e elaboração
das demonstrações financeiras consolidadas e as demonstrações orçamentais consolidadas
da entidade única Estado, como entidade que agrega contabilisticamente em regime de
acréscimo, e em regime de base de caixa, todas as entidades que integram o setor das administrações públicas e as entidades públicas reclassificadas, conforme estabelece o artigo 2º
da Lei de Enquadramento Orçamental aprovado pela Lei nº 151/2015. Pretende também
avaliar a correspondência entre os agregados estabelecidos em sede das demonstrações consolidadas do Estado (como entidade única soberana) em sede do SNC-AP e os agregados
estabelecidos em sede do SEC 2015 para o setor público e para as administrações públicas.
PALAVRAS-CHAVE: Administrações públicas, NCP 22, NCP 26, consolidação, SEC 2010.

Abstrat
The present study aims at evaluating the Public Accountancy Norm 22 – Consolidated
Financial Demonstrations, and also the Public Accountancy Norm 26 – Accounting and
Budget Reporting, as a reference for the preparation and carrying out of the consolidated financial statements and consolidated budget statements of the unique State Entity, as being
the entity which gathers in terms of accountancy in regards to the accrual accounting basis
and the accounting cash basis respectively, as well as the reclassified Public entities as in accordance with the article n. 2º of the Budget Regulatory Framework Measure as approved
by the Nº151/2015 Law. Also intends to evaluate the correspondence between aggregates
established in headquarters of state consolidated statements (as sovereign single entity) in
the headquarters of SNC-AP and aggregates established in 2015 SEC headquarters for the
public sector and public administrations.
KEY WORDS: Public Administrations; NCP 22, NCP 26, consolidation, SEC 2010.

1.

INTRODUÇÃO

A Lei nº 151/2013 de 11 de setembro aprovou a nova lei de enquadramento orçamental (Finanças, Lei nº151/2015 , 2015). Foi um passo fundamental para a preparação de demonstrações
financeiras consolidadas do Estado como entidade única.
1
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Esta lei estabelece no art. 62º o principio geral de que o Estado deve preparar uma contabilidade orçamental (para todas as suas receitas e despesas) uma contabilidade financeira (para
todos os seus ativos, passivos, rendimentos e gastos) e deve preparar demonstrações financeiras
individuais e consolidadas que proporcionem uma imagem verdadeira e apropriada da execução
orçamental, da posição financeira, das alterações na posição financeira, do desempenho e dos
fluxos de caixa.
O art. 63º da LEO estabelece o sistema contabilístico do Estado e das demais entidades públicas. Considera que, o sistema contabilístico do Estado e das demais entidades públicas estrutura a
informação orçamental e financeira de modo a inscrever, classificar e registar os elementos das demonstrações orçamentais e financeiras. Estabelece ainda que o sistema contabilístico compreende
uma contabilidade orçamental, uma contabilidade financeira e uma contabilidade de gestão, nos
termos da normalização contabilística em vigor. A contabilidade financeira regista as operações
que afetam a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa. A contabilidade
orçamental proporciona um registo da execução do orçamento e de eventuais alterações.
É neste contexto de uma lei de valor reforçado que é a LEO, que é aprovado o SNC-AP Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas através do Decreto-Lei nº
192/2015 de 11 de setembro (Finanças, Decreto-Lei nº 192/2015, 2015). Este diploma criou o
sistema de normalização contabilística que integra a estrutura concetual da informação financeira
pública, as normas de contabilidade pública, e o plano de contas multidimensional. Aplica-se
a todos os serviços e organismos da administração central, regional e local que não tenham natureza, forma e designação de empresa, ao subsetor da segurança social, e às entidades públicas
reclassificadas2.
Do conjunto de normas de contabilidade pública que integra o SNC-AP, fazem parte a NCP
22 - Demonstrações Financeiras Consolidadas e a NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental
e que constituem as referências normativas em matéria de consolidação financeira e orçamental.
Este estudo avaliará em que medida, a NCP 22 e a NCP 26 são apropriadas à elaboração de
contas consolidadas da entidade única Estado como entidade soberana máxima e a sua correspondência em sede do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais da União Europeia
aprovado pelo Regulamento Nº 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho em 21 de
maio.
2. O «ESTADO» COMO ENTIDADE ÚNICA SOBERANA
A LEO criou a Entidade Contabilística Estado (ECE) estabelecendo que esta é “constituída
pelo conjunto das operações contabilísticas da responsabilidade do Estado e integra, designadamente,
as receitas gerais, as responsabilidades e os ativos do Estado” (art. 3º n.2). Ora nos termos descritos
por este artigo, as contas desta entidade não representarão ainda as contas consolidadas do Estado
como entidade única, quer na perspetiva orçamental quer na perspetiva financeira. É no entanto
um passo importante para o processo de preparação e elaboração das contas consolidadas do Estado português. Sem a criação da entidade contabilística este processo tem muito mais probabilidade de não ser bem-sucedido.
O art. 66º define Conta Geral do Estado (CGE) como o conjunto das contas relativas às entidades que integraram o perímetro do Orçamento do Estado, tal como definido no artigo 2.º, ou
seja o setor das administrações públicas, constituído pelo subsetor da administração central, do
subsetor da administração regional, do subsetor da administração local, do subsetor da segurança
social e ainda pelas entidades públicas reclassificadas (conforme art. 2º nº 4). É nesta perspetiva
2

No entanto o SNC-AP não é aplicável às empresas públicas reclassificadas com valores admitidos à negociação em mercado regulamentado, exceto quanto ao cumprimento dos requisitos legais relativos à contabilidade orçamental (art. 3º
n. 3 do decreto-lei nº 192/2015 SNC-AP).
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que a Conta Geral do Estado deve ser equacionada como representativa das contas da entidade
única Estado, e como tal, representar a consolidação orçamental e financeira de todas as entidades
que integram o perímetro do Orçamento de Estado.
As contas a que se refere este art. 66º compreendem um relatório, demonstrações orçamentais
e financeiras e as notas às demonstrações orçamentais e financeiras3. No que diz respeito a estas demonstrações orçamentais e financeiras, o art. 66º n.3 estabelece que a sua preparação e elaboração
deve adotar o sistema contabilístico que estiver em vigor para as administrações públicas, ou seja,
o SNC-AP conforme estabelece o §1 do SNC-AP.
Esta determinação levanta um problema na medida em que o perímetro de entidades compreendido pelas administrações públicas inclui também as entidades públicas reclassificadas4 que
aplicam o SNC. Ou seja, em sede da LEO, estão compreendidas entidades que aplicam o SNC-AP e entidades que aplicam o SNC.
Ora é a Norma de Contabilidade Pública 22 – Demonstrações Financeiras Consolidadas que
prescreve os princípios para a apresentação e preparação das demonstrações financeiras consolidadas das entidades que controlam uma ou mais entidades.
No contexto desta norma, é definido o conceito de Grupo Público (§9) da seguinte forma:
“Grupo Público consiste na entidade que controla e as suas entidades controladas. Um grupo público pode incluir entidades com objetivos sociais e outras com objetivos comerciais.”
Nos termos desta definição é possível considerar a entidade contabilística única «Estado»
como grupo público como estabelece a NCP 22.
Já no contexto da consolidação orçamental, a NCP 26 usa a expressão «Entidade Consolidante» para se referir á entidade que tem a responsabilidade de preparar as demonstrações orçamentais consolidadas, e «Entidade Contabilística Estado» como ente soberano incluído na
Administração Central.
3. A CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS NO SNC-AP
O art. 7º do SNC-AP relativo à consolidação de contas estabelece dois perímetros de consolidação: o perímetro de consolidação orçamental e o perímetro de consolidação financeira.
O perímetro de consolidação orçamental das administrações públicas (nos termos do art. 7º
n.1) compreende os subperímetros da administração central, da segurança social, administração
regional e as regiões autónomas.
Quanto ao perímetro de consolidação financeira, o art. 7º n. 4, estabelece que o mesmo integra as entidades compreendidas pelo perímetro orçamental, mais as entidades controladas pelas
administrações públicas.
4. DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO ESTADO
Como se viu no ponto anterior, existem dois planos de consolidação: o plano orçamental e o
plano financeiro.
O SNC-AP consagra na NCP 22 - Demonstrações Financeiras Consolidadas, a perspetiva
da consolidação financeira, e na NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental, a perspetiva da
consolidação orçamental.

3
4

A Conta Geral do Estado é acompanhada dos mapas constantes do artigo 42.º e, bem assim, do acumulado da dívida
consolidada do Estado e os encargos com juros que lhe estão associados (art. 67º LEO).
Entidades que, independentemente da sua natureza e forma, tenham sido incluídas em cada subsetor no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, na última lista das entidades que compõem o setor das administrações
públicas divulgada até 30 de junho, pela autoridade estatística nacional (art.2º n.4 LEO).
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4.1 Demonstrações Financeiras Consolidadas
A NCP 22 – Demonstrações Financeiras Consolidadas é a norma que prescreve os princípios
para a apresentação e preparação de demonstrações financeiras consolidadas de uma entidade que
controla uma ou mais entidades e nestes termos é objeto de estudo tendo em atenção o âmbito da
investigação.
4.1.1. Objetivo e Âmbito
A norma estabelece os requisitos contabilísticos para a preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Estabelece no §4 que uma entidade que controla está obrigada a apresentar
demonstrações financeiras consolidadas. No entanto a norma prevê exceções para os casos em que
estiverem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições:
a) A entidade é totalmente controlada e as necessidades de informação dos utilizadores são
satisfeitas pelas demonstrações financeiras consolidadas da entidade que controla e, no
caso de uma entidade parcialmente controlada, todos os restantes proprietários, incluindo os que não têm direito de voto, foram informados, e não se opuseram, a que a entidade
não apresente demonstrações financeiras consolidadas;
b) Os instrumentos de dívida ou de capital próprio da entidade não são negociados num
mercado público (uma bolsa de valores nacional ou estrangeira ou um mercado de balcão, incluindo mercados locais e regionais);
c) A entidade não depositou nem está em vias de depositar as suas demonstrações financeiras junto de uma comissão de valores mobiliários ou de outro organismo regulador com
a finalidade de emitir qualquer categoria de instrumentos num mercado público; e
d) A entidade que controla final ou qualquer entidade que controla intermédia elabora
demonstrações financeiras consolidadas disponíveis para uso público que cumprem as
NCP, em que as entidades controladas são consolidadas ou mensuradas ao justo valor
através dos resultados de acordo com a presente Norma.
4.1.2. O Controlo como Elemento Base de Consolidação
O controlo é a base para a consolidação de contas (§2), sendo que se reconhece que uma entidade tem controlo sobre outra se, tiver cumulativamente (§12):
a) Poder sobre a outra entidade;
b) Exposição, ou direitos, aos benefícios decorrentes do seu envolvimento com a outra
entidade; e
c) A capacidade de exercer o seu poder sobre a outra entidade de modo a afetar a natureza
e a quantia dos benefícios decorrentes do envolvimento com essa entidade.
Desta forma, não se verificando cumulativamente as 3 situações descritas, interesses que não
representem controlo, não estão compreendidos pela consolidação sendo objeto de contabilização nos termos de outras NCP relevantes, nomeadamente a NCP 23 – Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos, NCP 24 – Acordos Conjuntos e NCP 18 – Instrumentos
Financeiros.
Nos termos em que é definido controlo pela NCP 22, a entidade única «Estado» reconhecida como grupo público (NCP 22, §9) e de entidade contabilística Estado (LEO, §3, n. 2) poderá/
deverá preparar demonstrações financeiras consolidadas, respeitando os procedimentos de con-
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solidação determinados pela NCP 22 bem como utilizar políticas contabilísticas uniformes, para
transações semelhantes e outros eventos em circunstâncias idênticas.
4.1.3. Método e Procedimentos de Consolidação
O método de consolidação financeira determinado pela NCP 22 é o da agregação. Os procedimentos subjacentes encontram-se estabelecidos no parágrafo 23 e nada obsta à sua utilização
no setor das administrações públicas. No entanto, considerando que existem entidades públicas
reclassificadas e entidades públicas não reclassificadas que podem seguir métodos de consolidação
diferentes como o método de equivalência patrimonial, consolidação proporcional, é necessário
garantir que todas as entidades abrangidas no perímetro de consolidação apresentem para efeitos
de consolidação financeira na entidade única Estado, o mesmo método de consolidação, ou seja o
método da agregação como definido na NCP 22.
4.1.4. Politicas Contabilísticas Uniformes
Do mesmo modo, todas as entidades que integram o perímetro de consolidação financeira,
devem aplicar as mesmas políticas contabilísticas para transações e acontecimentos semelhantes,
ou não sendo possível, devem ser feitos ajustamentos apropriados às demonstrações financeiras
dessa entidade para efeitos de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas de forma a
assegurar a conformidade com as políticas contabilísticas da entidade única Estado.
4.1.5. Base Contabilística
A mensuração em sede de consolidação financeira é feita em base de acréscimo e que deve ser
seguido por todas as entidades que integram o perímetro e que consolidam.
4.2. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS CONSOLIDADAS
A NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental regula a contabilidade orçamental, estabelecendo as regras e modelos das demonstrações orçamentais individuais, separadas e as consolidadas, bem como o perímetro de consolidação das entidades públicas.
Esta norma é fundamental na medida em que faz a ligação entre o orçamento de Estado e a sua
execução permitindo aos diferentes utilizadores da informação, a comparação entre o previsto e o
realizado através das demonstrações orçamentais.
A norma estabelece no parágrafo 3 que a “Entidade Contabilística Estado é a representação
contabilística das receitas, despesas, ativos, passivos, rendimentos e gastos que se referem ao Estado,
enquanto ente soberano em que diferentes agentes atuam por sua conta e nome, e está incluída na
Administração Central.”, e que “Entidade consolidante é a entidade pública com a responsabilidade
de preparar as demonstrações orçamentais consolidadas.”.
Tendo por referência estas definições da norma, a entidade única Estado como entidade máxima de soberania nacional, pode apropriadamente ser denominada de entidade consolidante
(perspetiva orçamental).
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4.2.1. Perímetro de Consolidação Orçamental
A NCP 26 estabelece o perímetro de consolidação orçamental no §22. Define que o perímetro de consolidação orçamental das administrações públicas compreende os subperímetros da
Administração Central, Segurança Social, Administração Local e Regiões Autónomas.
Desta forma o perímetro de consolidação orçamental não tem por base o controlo como acontece com o perímetro de consolidação financeira, mas antes as entidades que integram cada um
dos orçamentos:
• As entidades da Administração Central e da Segurança Social, que integram o Orçamento de Estado;
• As entidades da Região Autónoma da Madeira que integram o Orçamento da Região
Autónoma da Madeira;
• As entidades da Região Autónoma dos Açores que integram o Orçamento da Região
Autónoma dos Açores;
• As entidades da Administração Local que integram o Orçamento da Administração
Local, sendo que este subperímetro, será composto pelo conjunto de entidades incluídas neste subsetor nas últimas contas setoriais publicadas pela autoridade estatística
nacional, em cumprimento do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais.
Assim, o perímetro de consolidação orçamental é diferente do perímetro de consolidação financeira. O perímetro de consolidação financeira integra para além do perímetro de consolidação
orçamental, todas as entidades controladas pelas administrações públicas.
4.2.2. Base Contabilística
Para efeitos de consolidação orçamental, a NCP 26 estabelece que as demonstrações orçamentais devem ser preparadas na base contabilística de caixa modificada, e que deve ser seguido por
todas as entidades que compõem o perímetro de consolidação orçamental.
Na perspetiva da entidade única Estado, tendo em consideração o objetivo da consolidação
orçamental este é o regime contabilístico apropriado.
4.2.3. Método e Procedimentos de Consolidação
A norma estabelece no parágrafo 28 que as demonstrações orçamentais consolidadas são preparadas utilizando o método da simples agregação.
A consolidação orçamental deve respeitar a homogeneização temporal, de operações internas,
e de estrutura (§§30 a 32), sem prejuízo das eliminações (§33) respeitantes às operações internas
das entidades que integram o perímetro de consolidação orçamental.
5. DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS E O RELATO ESTATISTICO
O objetivo deste capítulo é avaliar em que medida as demonstrações consolidadas do Estado
como entidade única soberana, estão em harmonia com o setor institucional das administrações
públicas considerado no SEC 2010 aprovado pelo (Europeu, 2013).
Portugal, tal como muitos outros países, prepara dois tipos de informação financeira:
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• Na ótica das contas nacionais (com o objetivo de análise macroeconómica e tomada de
decisões); e
• Demonstrações orçamentais e demonstrações financeiras (com vista à tomada de decisões e à responsabilidade pela prestação de contas, a nível individual e consolidado).
A informação construída com objetivos de elaboração de estatísticas macroeconómicas é preparada nos países da União Europeia usando o Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais
(SEC), que proporciona um enquadramento para uma descrição sistemática da economia nacional e das suas componentes. É ainda harmonizado com os conceitos e nomenclaturas em muitas
outras organizações sociais e estatísticas económicas.
É, pois, importante conhecer as caraterísticas do SEC 2010 de forma a avaliar a correspondência entre as contas consolidadas da entidade única Estado apuradas em sede de SNC-AP, e o
agregado que em sede de SEC 2010 é identificado como representativo do Estado.
Entre outros aspetos é necessário avaliar o perímetro de entidades que integram o agregado, os
requisitos de reconhecimento e sistema de mensuração.
5.1. PRINCIPAIS CARATERISTICAS DO SEC 2010
As principais características do sistema são:
a)
b)
c)
d)

Unidades estatísticas e seus conjuntos;
Fluxos e stocks;
O sistema de contas e os agregados;
O sistema de entradas-saídas.

5.1.1. Unidades Estatísticas e seus Conjuntos
O sistema SEC 2010 utiliza dois tipos de unidades e duas formas correspondentes de subdivisão da economia que são bastante diferentes e servem para fins analíticos distintos (§1.54 Reg.
Nº 549/2013 SEC 2010). Por um lado o agrupamento de unidades institucionais em setores com
base nas suas funções, comportamento e objetivos principais, e por outro lado, o agrupamento das
unidades de atividade económica a nível local (UAE locais) em ramos de atividade com base no
seu tipo de atividade.
É necessário conhecer os setores institucionais de forma a avaliar a correspondência de perímetros dos diferentes agregados em sede de SEC 2010 com os perímetros em sede de SNC-AP.
5.1.1.1. Unidades Institucionais
Por unidades institucionais entende-se entidades económicas com capacidade de possuir bens
e ativos, contrair passivos e realizar atividades e operações económicas com outras unidades, em
seu próprio nome.
Para fins do sistema SEC 2010, as unidades institucionais encontram-se agrupadas em cinco
setores institucionais nacionais mutuamente exclusivos:
a)
b)
c)
d)
e)

Sociedades não financeiras;
Sociedades financeiras;
Administrações públicas;
Famílias;
Instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias.
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No âmbito deste estudo, o agrupamento das unidades por setores, em particular o setor institucional das administrações públicas é aquele que interessa (embora não o único como se verá
adiante) de modo a analisar a correspondência entre as demonstrações consolidadas do Estado
(como entidade única soberana) em sede de SNC-AP e os agregados das contas das administrações públicas em sede do SEC 2010.
5.1.1.2. Setores Institucionais
A análise macroeconómica não considera as ações de cada unidade institucional separadamente – considera as atividades agregadas de instituições similares. As unidades são, assim, combinadas em grupos chamados setores institucionais, alguns dos quais são divididos em subsetores
distintos (§2.31 Reg. Nº 549/2013 SEC 2010).
Setores e Subsetores Institucionais do SEC 2010
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Fonte: Regulamento (UE) Nº 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de maio
de 2013, Quadro 2.1
5.1.1.2.1. Classificação por Setor
As contas dos setores no SEC 2010 afetam unidades a setores, o que permite que as operações
e saldos das contas sejam apresentados por setor.
A distinção entre atividade mercantil e não mercantil estabelecida no SEC 2010 é importante.
Uma entidade controlada pelas administrações públicas e indicada como uma sociedade mercantil é classificada no setor das sociedades, fora do setor das administrações públicas. Este grupo
(entidades controladas pelas administrações públicas mas indicada como sociedade mercantil)
não está compreendido pelo perímetro de consolidação patrimonial do SNC-AP, mas integra as
contas consolidadas através da representação pelas contas 41 Investimentos Financeiros.
A distinção entre mercantil e não mercantil e a consequente classificação das entidades do
setor público em setor das administrações públicas ou setor das sociedades é decidida de acordo
com a seguinte regra:
Uma atividade é considerada atividade mercantil quando os correspondentes bens e serviços
são comercializados nas seguintes condições:
1) Os vendedores atuam de forma a maximizar os seus lucros a longo prazo, e fazem-no
vendendo livremente no mercado bens e serviços a quem esteja disposto a pagar o
preço de venda;
2) Os compradores atuam de forma a maximizar a sua utilidade, tendo em conta os seus
recursos limitados, comprando de acordo com os produtos que melhor respondem às
suas necessidades ao preço proposto;
3) Existem mercados eficazes sempre que vendedores e compradores têm acesso ao mercado e informações sobre o mesmo. Um mercado eficaz pode operar mesmo que as
condições não sejam perfeitamente cumpridas.
O setor público é assim constituído por todas as unidades institucionais residentes na economia controladas pelas administrações públicas independentemente de desenvolverem atividades
mercantis ou atividades não mercantis. O setor privado por sua vez é constituído por todas as
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outras unidades residentes (§1.35 Reg. Nº 549/2013 SEC 2010).
O quadro seguinte estabelece os critérios utilizados para distinguir entre setor público e privado; no setor público, entre o setor das administrações públicas e o setor das sociedades públicas;
e, no setor privado, entre o setor das ISFLSF e o setor das sociedades privadas (§1.35 Reg. Nº
549/2013 SEC 2010).
Critérios

Sob controlo das a
dministrações públicas
(setor público)

Sob controlo privado
(Setor privado)

Produção não mercantil
Produção mercantil

Administrações públicas
Sociedades públicas

ISFLSF
Sociedade privadas

Fonte: Regulamento (UE) Nº 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de maio
de 2013, Quadro 1.1
Como se observa do quadro dos setores e subsetores institucionais, encontramos agrupamentos que integram entidades do setor das administrações públicas (S13) e outras que não estando
integradas neste agrupamento, integram o subsetor público. Vejamos:
Setores e subsetores 			
Públicos
Privados
Sob Contro					
Nacionais
lo Estran						
geiro
Sociedades não financeiras		
Sociedades financeiras		
Instituições
Banco central		
financeiras
Outras
Entidades
monetárias
instituições
depositárias,
(IFM)
financeiras
exceto
monetárias
o banco
		central
		
Fundos do
		 mercado
		 monetário
		 (FMM)
Sociedades
Fundos de investimento,
financeiras,
exceto fundos do mercado
exceto IFM
monetário
e sociedades
Outros intermediários
de seguros
financeiros, exceto
e fundos de
sociedades de seguros
pensões
e fundos de pensões
(SSFP)
Auxiliares financeiros
Instituições financeiras
cativas e prestamistas
SSFP
Sociedades de seguros (SS)
Fundos de pensões (FP)
Administração central		
Administração central (exceto fundos
da Seg.Social)			
Administração estadual (exceto fundos
da Seg.Social)			
Administração local (exceto fundos
da Seg.Social)			
Fundos da segurança social		

S.11
S.12
S.121
S.122

S.11001

S.11002

S.11003

S.12201

S.12202

S.12203

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

S.126
S.127

S.12601
S.12701

S.12601
S.12701

S.12601
S.12701

S.126
S.127
S.13

S.12601
S.12701

S.12601
S.12701

S.12601
S.12701

S.1311
S.1312
S.1313
S.1314
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Desta forma, os segmentos a sombreado, merecem atenção no âmbito deste estudo.
5.1.1.2.2. Afetação das Unidades Institucionais por Setor
Por sua vez os setores e subsetores agrupam as unidades institucionais que têm um comportamento económico análogo.
Afetação das unidades aos sectores

Fonte: Regulamento (UE) Nº 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de
maio de 2013, Diagrama 2.1

330

6. CONCLUSÕES
• A Entidade Contabilística Estado (ECE) tal como está definida no art. 3º n.2 da LEO
não serve os propósitos da uma definição para a consolidação financeira (prevista pela
NCP 22 – Demonstrações Financeiras Consolidadas) e em simultâneo para a consolidação orçamental (prevista pela NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental);
• Cada uma das normas (NCP 22 e NCP 26) que tratam da consolidação de contas, usa
expressões diferentes para se referir à entidade que consolida. A NCP 22 refere-se a
«Grupo Público» e a NCP 26 a «Entidade Consolidante»;
• No quadro da consolidação quer a lei de enquadramento orçamental, quer o SNC-AP
compreendem dois tipos de consolidação: Consolidação Financeira e a Consolidação
Orçamental;
• As demonstrações consolidadas integram perímetros de consolidação diferentes consoante se trate de consolidação orçamental ou de consolidação financeira;
• O SNC-AP não faz ainda a distinção da entidade Estado como entidade única soberana que consolida todas as entidades que integram os respetivos perímetros de consolidação;
• O regime contabilístico na consolidação orçamental é o da base de acréscimo e o da
consolidação orçamental é o da base de caixa modificada;
• A figura da Conta Geral do Estado estabelecida pela LEO, parece assim, ser aquela que
mais se aproxima de uma entidade única Estado como entidade soberana que é representativa da consolidação orçamental e financeira de todas as entidades que integram
os respetivos perímetros.
• As demonstrações financeiras preparadas de acordo com as NCP e os relatos com base
no SEC 2010 têm algumas características comuns:
o A informação é preparada na base do acréscimo;
o Apresentam os ativos, passivos, rendimentos e gastos das Administrações Públicas;
o Apresentam informação sobre fluxos de caixa.
Há por isso, alguma semelhança entre as duas estruturas de relato. Contudo, também existem
algumas diferenças como resultado das diferenças nos objetivos das várias entidades agregadas e
dos diferentes tratamentos de algumas transações e acontecimentos.
7
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CONTABILIDADE DE CUSTOS NUMA AUTARQUIA
LOCAL: PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO
COST ACCOUNTING IN AN AUTARCHY:
PROPOSAL FOR IMPLEMENTING
Roman Korobka1, Ana Isabel Lopes2
Resumo
Atualmente as autarquias locais portuguesas enfrentam muitas dificuldades a nível
económico-financeiro. A gradual redução das receitas provenientes dos impostos diretos
e indiretos, bem como das taxas municipais, conjugada com as sucessivas reduções das
transferências do Orçamento de Estado provocam desequilíbrios financeiros e aumentam
a dependência municipal. Muitas das vezes, os recursos humanos e financeiros disponíveis
não são suficientes para responder às necessidades que ocorrem no dia-a-dia do município.
É extremamente importante criar mecanismos que permitam melhorar a distribuição dos
recursos perante os gastos, melhorando assim, os níveis de eficácia e de eficiência e recuperar
o equilíbrio orçamental e a estabilidade financeira municipal. O presente estudo tem como
o objetivo principal a elaboração de um sistema de contabilidade de custos que permita
melhorar a gestão e o controlo dos recursos disponíveis, apresentando uma proposta para
implementação deste mesmo sistema pela primeira vez num dos Municípios portugueses.
PALAVRAS-CHAVE: contabilidade de custos; autarquias locais; contabilidade pública.

Abstrat
Currently, the Portuguese local authorities face many difficulties at an economic and
financial level. The gradual reduction in revenues from direct and indirect taxes as well as
from municipal taxes, coupled with the successive reductions in transfers from the Government Budget (GB), cause financial imbalances and increase municipal dependency. Often,
the available human and financial resources are not sufficient to meet the daily needs of the
municipality. Given this situation, it is extremely important to create mechanisms to improve the distribution of resources before spending, thus improving levels of effectiveness
and efficiency and regaining fiscal balance and municipal financial stability. This study has
as main objective the development of a cost accounting system that will improve the management and control of resources, proposing for the implementation of that system for the
first time in one of the Portuguese City Halls.
KEYWORDS: cost accounting; local authorities; public accounting.
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1. INTRODUÇÃO
Os municípios portugueses estão sujeitos a uma forte pressão devido a várias restrições orçamentais que por vezes não permitem controlar a despesa pública de uma forma mais segura. O
crescimento das necessidades e dos gastos normalmente não é acompanhado pelo crescimento dos
recursos municipais disponíveis pelo que muitas das vezes é difícil satisfazer essas mesmas necessidades. É importante avaliar a situação e tentar encontrar instrumentos que permitam controlar
melhor os recursos, diminuir os gastos desnecessários e aumentar, assim, os níveis de eficácia e
de eficiência municipal e a qualidade dos serviços prestados. Assim surge o chamado Sistema de
Contabilidade de Custos (SCC), um instrumento muito importante para a tomada de decisões
económicas, com o objetivo principal de fornecer informações sobre as diversas atividades que
ocorrem numa organização.
O SCC regista os dados relacionados com as operações provenientes das várias atividades,
controla os custos e permite ainda avaliar o desempenho alcançado. Com a entrada em vigor do
Decreto-lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das
Autarquias Locais (POCAL), deu-se o início à reforma da administração financeira e das contas
públicas no sector da administração autárquica. Em 1 de Janeiro de 2002 o POCAL entrou em vigor e desde dessa data, a implementação do SCC torna-se obrigatória nos municípios. O POCAL
visa a criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial
e de custos numa contabilidade moderna, por forma a constituir um instrumento fundamental de
apoio à gestão das autarquias locais.
O presente estudo tem como o objetivo principal a elaboração da proposta para implementação de um SCC numa Câmara Municipal portuguesa, que nunca o tinha delineado, preparado e
implementado, e apresenta-se uma versão sumária do estudo completo, dando especial destaque
ao projeto de implementação em si, apresentando a proposta para implementação do SCC, fazendo referência às dificuldades encontradas e aos benefícios que este sistema pode proporcionar ao
município. Para uma leitura mais detalhada sobre a evolução do sistema de contabilidade pública
e do POCAL e sua evolução aconselha-se a consulta de Korobka (2015) onde se apresenta uma
pespetiva histórica completa. No presente trabalho pretende-se apresentar o projeto implementado, e identifica-se a Câmara Municipal em causa pela sigla CMX, ou apenas por “Município”.
2. PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO
Este estudo resume o trabalho de campo efetuado na Câmara Municipal que se designa de
CMX. É o resultado de uma investigação de maior dimensão, onde se descreve, não apenas a história do Concelho, mas também a história que acompanha a contabilidade do sector público em
Portugal, particularmente no que respeita à evolução dos diferentes normativos.
2.1. Enquadramento
Em 2014, a CMX iniciou um projeto de implementação de um sistema de contabilidade analítica, harmonizando a contabilidade orçamental e patrimonial no âmbito do POCAL e promovendo a sua integração com a contabilidade orçamental. O propósito deste sistema consiste em
contribuir para uma gestão racional dos recursos e apoiar tomada de decisão interna para uma boa
gestão autárquica. O projeto encontra-se atualmente em desenvolvimento. Este estudo enquadra-se na implementação deste sistema com o objetivo de contribuir para que esta gestão racional seja
feita também com o contributo de um profissional recém-licenciado e com autonomia científica que possa colocar ao serviço da gestão empresarial autárquica. Este sistema de contabilidade
analítica está a ser implementado com recurso aos serviços de uma entidade externa, “Associação
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de Informática da Região Centro (AIRC) ”, uma vez que o Município em causa utiliza diversos
aplicativos que são da responsabilidade desta entidade. Um destes aplicativos, é o Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA), programa que veio responder de forma adequada às necessidades
de informação para tomada de decisão, ao possibilitar a integração no seu ambiente um módulo
de Contabilidade de Custos.
2.2. Objetivos do estudo
A implementação de um sistema de contabilidade analítica constitui um desafio e simultaneamente uma oportunidade de mudança para o Município que acolhe este projeto e passa por várias
fases, que vão desde o estudo e levantamento da informação necessária acerca das atividades e
funções do município, até à implementação da CA e do respetivo plano de contas, que será acompanhado em simultâneo com o desenvolvimento deste projeto de mestrado. A implementação da
CA é um processo complexo que relaciona-se com todos os sectores da organização e que obriga
à existência de uma organização muito bem estruturada e à existência de regras previamente definidas. É por este motivo que a gestão é determinante no processo de implementação, pois há a
necessidade de reestruturar e reorganizar os serviços e os procedimentos, para que se tornem mais
eficazes e permitam a obtenção da informação necessária.
O objetivo desteste estudo é assim contribuir para o sucesso deste projeto, que estará, também, diretamente relacionado com o esforço e a dedicação dos responsáveis pela implementação.
Contudo, a recetividade dos funcionários às mudanças internas provenientes deste projeto, bem
como, o apoio das chefias, são fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente o
desenvolvimento da implementação deste novo sistema.
Tendo em conta a eventual resistência à mudança, os responsáveis pela implementação devem
tomar uma postura proactiva, ou seja, tentar acompanhar a evolução deste processo, não só no
início, mas também durante o seu desenvolvimento, visto que, a falta de apoio pode criar incerteza
ou ainda a desmotivação nos funcionários.
Após definição, com a gestão, dos objetivos a alcançar, é necessário informar os respetivos
responsáveis que devem prestar todo o apoio necessário, por forma a facilitarem a obtenção de
informação. Numa fase inicial, é preciso analisar o município em apreço e conhecer a sua estrutura
e funcionamento. Contudo, antes de qualquer levantamento de informação há a necessidade de
discutir com a gestão/executivo camarário o impacto e a importância que a implementação da CA
terá no município.
2.3. Metodologia
Definir a metodologia de investigação é fundamental para se identificar o objeto de estudo. O
objeto de estudo nesta dissertação é o processo proposto para a implementação de um sistema de
contabilidade de custos numa autarquia onde o mesmo não estava implementado.
Para o efeito, este estudo aproxima-se de uma investigação qualitativa (e.g., Bell, 2004) na
medida em que se interessa em compreender as perceções dos intervenientes no processo e descrever processos, suportando-se em observação sistemática e dados documentais. No nosso caso,
estivemos também diretamente envolvidos no campo de ação, não só para recolher e observar o
processo de implementação, mas também para propor e implementar processos e sequências que
auxiliassem nessa mesma implementação. Assim, este estudo não permite uma completa separação
entre o investigador e o objeto de investigação, mas contribui para uma efetiva ligação entre a gestão empresarial (autárquica) e a academia, reforçando a transferência de conhecimento científico
das universidades para as instituições.
A implementação do sistema da contabilidade de custos foi, desde o primeiro momento, o
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objetivo e o enorme desafio deste projeto. Considerando então que o objetivo do nosso trabalho é propor a implementação de um sistema de contabilidade de custos numa autarquia local, o
método de investigação-ação parece ser o que melhor se adequa aos procedimentos do trabalho
desenvolvido. Segundo Tripp (2005), a investigação-ação respeita aos processos para melhorar a
prática, pela comparação sistemática entre a ação no contexto de estudo e a respetiva investigação.
Procura-se, assim, planear, implementar, descrever e avaliar essa mudança para melhorar, ou criar,
a própria prática. Os próximo pontos descrevem estes aspetos, à exceção da avaliação, que apenas
poderá ser executada após a implementação em definitivo da proposta ora em estudo. Neste estudo recorreu-se, assim, a análise documental, reuniões informais e formais, e observação.
2.4. Obrigatoriedade de Implementação da Contabilidade de Custos (CC)
A implementação da Contabilidade de Custos (CC) que será acompanhada com este estudo,
resulta de um imperativo legal previsto no POCAL. Refere o POCAL que a contabilidade de
custos se destina ao apuramento dos custos das funções, bens e serviços. Por outro lado, a CC
tem como finalidade efetuar um adequado controlo de gestão, através de indicadores de eficácia
e de eficiência e, por outro lado, produz informações úteis aos utilizadores internos3 e externos4
para facilitar a tomada de decisão. “Deste modo, o papel básico da contabilidade analítica ou de
gestão no setor público é o de proporcionar aos gestores a informação necessária para levar a cabo
o planeamento e para execução das funções de controlo” (Costa, 2006:370).
A Contabilidade de Custos pretende ainda “responder no que concerne à fixação de taxas geradas pela atividade municipal ou geradas pela realização de investimentos, bem como, colaborar
na fixação de preços de modo a que estes não sejam inferiores aos custos direta e indiretamente
suportados com a prestação desses serviços e fornecimento de bens pelos municípios” (CMC,
2009:1). “De facto, a contabilidade de custos centra-se, tal como o próprio nome indica, na análise dos custos da organização, fornecendo informação analítica relativa ao custo dos produtos e
serviços gerados pela organização, assumindo o nível de desagregação que se considere necessário
em cada autarquia” (Santos, 2012:23).
Tendo em consideração esta dessegregação, no ponto 10.1 do POCAL é apresentada uma
classificação das funções, que os municípios devem adotar.
Existem quatro grupos de funções principais, que são, funções gerais, funções sociais, funções económicas e outras funções. Dentro destas funções, o plano apresenta diversas subfunções
que deverão de ser utilizadas consoante a necessidade dos municípios. “Para efeitos de contabilidade de custos por funções ou de acordo com a classificação funcional prevista no ponto 10.1
do POCAL, propõe-se que se utilize a classe 9, uma vez que o município tem a liberdade para
desenvolver este subsistema contabilístico da forma que mais se adequar às suas necessidades”
(Santos, 2012:24). O POCAL também apresenta um conjunto mínimo de documentos que são
obrigatórios e que devem ser apresentados. Estes documentos estão previstos no ponto 2.8.3.6 e
como indica o próprio diploma, consubstanciam-se nas seguintes fichas:
i. Materiais (CC-1);
ii. Cálculo de custo/hora da mão-de-obra (CC-2);
iii. Mão-de-obra (CC-3);
iv. Cálculo do custo/hora de máquinas e viaturas (CC-4);
v. Máquinas e viaturas (CC-5);
vi. Apuramentos de custos indiretos (CC-6);
3
4

Os utilizadores internos podem ser os órgãos de gestão, os responsáveis dos centros de custos, membros do controlo
interno.
Outras entidades públicas, credores, investidores, qualquer contribuinte dos serviços públicos, sindicatos, associações.
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vii. Apuramento de custos de bem ou serviço (CC-7);
viii. Apuramento de custos diretos da função (CC-8);
ix. Apuramento de custos por função (CC-9).
É importante salientar que o controlo interno do município tem um papel preponderante
na implementação da contabilidade de custos, visto que traduz-se no plano de organização de
todos os métodos e medidas adotadas pela entidade. Assim no ponto 2.9.1 define que “o sistema
de controlo interno a adotar pelo município, deverá englobar o plano de organização, políticas,
métodos e procedimentos de controlo, que contribuam para assegurar a realização dos objetivos
previamente definidos e a responsabilização dos intervenientes no processo de organização e gestão do município, o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a
salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e
a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável”.
2.5. Apuramento de custos de acordo com o POCAL
Todos os custos podem ser classificados como diretos ou indiretos em relação ao seu objeto de
custo. Podemos classificar como diretos, todos os custos que são específicos de um determinado
objeto de custo. Por sua vez, os custos indiretos são custos que podem ser atribuídos a vários objetos de custo. A obtenção do total de custos de uma função, de um bem ou de um serviço corresponde a soma de todos os custos diretos e indiretos relacionados. No ponto 2.8.3.2 do POCAL
podemos ler o seguinte: “O custo das funções, dos bens e dos serviços corresponde aos respetivos
custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros.”. A figura n.º 1 esquematiza a distribuição de custos diretos e indiretos pelas diferentes
atividades e sua imputação às funções:

Figura n.º 1: Reclassificação dos custos segundo a sua relação com o objeto de custo.
Fonte: Adaptado de Santos (2012).
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No que diz respeito a componentes de custos, o apuramento dos custos diretos não suscitam dificuldades. Costa e Carvalho (2006) bem descrevem ess apuramento. Ao contrário do que acontece
com os custos diretos, o apuramento dos custos indiretos requere a criação de uma base de repartição.
O POCAL no 2.8.3.3 estabelece que a imputação dos custos indiretos efetua-se “após o apuramento dos custos diretos por função, através de coeficientes. O coeficiente de imputação dos custos
indiretos de cada função corresponde à percentagem do total dos respetivos custos diretos no total
geral dos custos diretos apurados em todas as funções. O coeficiente de imputação dos custos indiretos de cada bem ou serviço corresponde à percentagem do total dos respetivos custos diretos no total
dos custos diretos da função em que se enquadram”. Assim, podemos afirmar que os custos indiretos
devem ser repartidos em função de uma única base de repartição, ou seja, em função dos custos
diretos. O ponto 2.8.3.4 indica ainda que: “os custos indiretos de cada função resultam da aplicação
do respetivo coeficiente de imputação ao montante total dos custos indiretos apurados. Os custos
indiretos de cada bem ou serviço obtêm-se aplicando ao montante do custo indireto da função em
que o bem ou serviço se enquadra o correspondente coeficiente de imputação dos custos indiretos”.
Como foi referido, o custo de cada função, bem ou serviço apura-se através da soma dos custos diretos e indiretos. Esta regra também está definida no diploma no ponto 2.3.8.5.
De uma forma mais específica, para apurarmos os custos diretos segundo o POCAL, devemos
utilizar o Mapa CC-8 – Apuramento de Custos Diretos por Função, que descrimina os custos
das matérias, de mão-de-obra direta e dos custos das máquinas e viaturas. O cálculo previsto neste
Mapa deve estar relacionado com o cálculo dos custos indiretos previsto no Mapa CC-6 – Apuramentos de Custos Indiretos. Relembre-se que, a classificação dos custos em diretos e indiretos
não depende da sua natureza, mas sim, da sua possível afetação a um determinado objeto de custo.
Os custos devem ser afetos de acordo com os registos dos gastos efetuados pelos funcionários do
Município, pois estes são, os detentores da informação crucial para o apuramento dos custos.
3.6. O Sistema de Custeio a Aplicar e o Processo de Imputação de Custos
O POCAL não estabelece qualquer obrigatoriedade no que diz respeito a adoção de um sistema de custeio. Contudo no ponto 4.1.3. podemos ler o seguinte: “Considera-se como custo de
produção de um bem a soma dos custos das matérias-primas e outros materiais diretos consumidos, da mão-de-obra direta e de outros gastos gerais de fabrico necessariamente suportados para
produzir. Os custos de distribuição de administração geral e financeiros não são incorporáveis no
custo de produção”. Deste modo e analisando a lógica de apuramento prevista no diploma, podemos afirmar que o POCAL admite a utilização do custeio total apesar não o referir diretamente, embora outros sistemas também podem ser utilizados. Vários outros autores, nomeadamente
Costa e Carvalho (2006), Carvalho, Costa e Macedo (2008), Leal (2010), Mendes (2012), Costa
(2012) e Pereira (2014), nos seus estudos indicam que o sistema total é aquele que deve ser adotado segundo as normas e regras previstas no POCAL. Visto que, todos os sistemas de custeio
têm as suas vantagens e desvantagens, não podemos definir um sistema que seja o melhor em
comparação com os outros.
Assim a escolha de um sistema deve ser feita de acordo com a realidade e as necessidades de
cada instituição. Contudo e baseando-se mais uma vez no diploma do POCAL, o sistema de
custeio “perfil” deve considerar todos os custos, independentemente de estes serem diretos ou
indiretos, fixos ou variáveis, pelo que o sistema de custeio total será sempre uma escolha acertada. Durante a implementação de um modelo para apuramento de custos, os municípios devem
seguir as regras estabelecidas pelo POCAL. A classificação funcional prevista no POCAL não
corresponde à divisão das autarquias em centros de responsabilidade, mas visa a quantificação dos
objetivos a atingir por estas entidades. O sistema a implementar tem de acolher os vários recursos
que servem para produzir os bens e para prestar os serviços. A utilização deste sistema para além
de apurar o custo final dos bens e serviços deve permitir fornecer um conjunto de informação útil

337

para os vários utilizadores internos e para auxílio da tomada de decisão dos utilizadores externos.
Numa primeira fase, devemos analisar os custos por natureza da contabilidade patrimonial para
posteriormente efetuarmos a reclassificação na contabilidade de custos. Durante o processo de
reclassificação devemos considerar a existência de custos incorporados e não incorporados aos
diferentes objetos de custo que são, as funções, bens e serviços.
Os custos numa autarquia podem ser classificados sendo:
• Custos de produção: são custos que estão diretamente ligados a produção dos bens e a
prestação de serviços;
• Custos de distribuição: são custos relacionados com a disponibilização dos bens ou serviços prestados;
• Custos administrativos: são custos de carácter interno e estão relacionados com a gestão
da própria entidade;
• Custos financeiros: são custos que representam o financiamento através do capital externo.
Como componentes do custo de produção temos as matérias-primas, que são incorporadas
nos produtos, a mão-de-obra direta, que se refere ao custo com os trabalhadores executantes dos
bens ou serviços e os custos indiretos de produção. Não são incorporáveis no custo de produção
de bens e serviços os custos administrativos, os custos de distribuição e os custos financeiros – os
quais são, portanto, custos do período. Depois de apurarmos os custos das atividades, estes devem
ser transferidos para as diferentes funções. Tendo em conta que o plano prevê mapas para apurar o
custo destas funções, bens e serviços, todas estas informações serão então fornecidas por estes mapas. No entanto, é preciso ter em atenção, que por vezes os bens ou serviços consomem recursos,
não só de uma função, mas de várias.
Para uma melhor compreensão, a figura n.º2 apresenta a esquema geral de imputação de custos, tendo sido uma importante contribuição para a implementação efetiva do modelo que pode
continuar a ser usado pela autarquia mesmo após a conclusão do nosso projeto.

Figura n.º 2 – Esquema geral de imputação de custos.
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Santos (2012).
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2.7. Elaboração da Contabilidade de Custos
Como referido anteriormente, o POCAL estabelece no seu ponto 2.8.3.6. uma série de documentos para elaboração da contabilidade analítica, documentos estes, que são:
i. Materiais (CC-1): da qual constam os materiais consumidos em cada projeto/obra, função/bem ou serviço. Neste mapa são registados todos os consumos de materiais e o
seu custo é calculado na ficha (I-11)5. O critério valorimétrico normalmente utilizado
pelas autarquias na determinação do custo de saída de existências é o custo médio
ponderado, no sistema de inventário intermitente. O valor das existências iniciais e
finais no município foi determinado através de uma contagem física às mesmas, não
existindo lugar para qualquer tipo de regularizações, no que diz respeito, a perdas e
sobras, pelo que o valor das compras foi imputado a custo do exercício. Os dados inseridos neste mapa devem corresponder com os valores inscritos na conta 61 - Custo das
Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas, da contabilidade patrimonial. A nossa
proposta para a criação deste documento é a seguinte6:

ii. Cálculo de custo/hora da mão-de-obra (CC-2): onde constam os dados relativos à identificação da Função/Bem ou Serviço, nome do funcionário, a respetiva categoria e o
vínculo, a remuneração mensal e anual ilíquida, os encargos suportados pela entidade
patronal, bem como o subsídio de refeição anual. Visto que, é muito difícil calcular separadamente o custo da hora/homem (Hh) de cada trabalhador, devemos agrupar os
trabalhadores pelo tipo de funções, obtendo-se posteriormente um custo médio. No
caso de existirem funções que alteram consoante as necessidades operacionais, neste
caso, deve ser utilizado o Mapa CC-3 previsto no POCAL. Para o cálculo da taxa
horária, as autarquias devem utilizar a seguinte fórmula:
É uma ficha de existências para cada tipo de material, preenchida por um funcionário de armazém. A informação desta
ficha é posteriormente inserida manualmente na aplicação informática de aprovisionamento.
6
A versão original em tamanho real de todas as propostas de documentos aqui apresentadas podem ser requeridas aos
autores.
5
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Custo Hh = Total de Custos Anuais/Trabalho Anual em Horas, onde o total de custos
anuais corresponde a soma da remuneração anual ilíquida mais o subsídio de refeição
anual, mais os encargos anuais (segurança social, seguros de pessoal, entre outros). O
trabalho anual em horas é igual a 52 * (n – y), sendo “52”, o número de semanas de
trabalho ao ano, o “n” é o número de horas de trabalho semanais e o “y” é o número
de horas de trabalho perdidas por semana. A nossa proposta para a criação deste documento é a seguinte:

iii. Mão-de-obra (CC-3): onde consta a identificação da Função/Bem ou Serviço, nome
do funcionário, as horas diárias de trabalho e o acumulado do mês, o custo/hora que
advém do Mapa CC-2, o custo total mensal que resulta do produto do custo/hora
pelo acumulado do mês. Assim, o número de horas que se considera neste mapa deve
ser real, sendo o custo de cada hora previsional. A nossa proposta para a criação deste
documento é a seguinte:

340

iv. Cálculo do custo/hora de máquinas e viaturas (CC-4): no qual se deve identificar a máquina/viatura, a amortização correspondente por hora, o cálculo da despesa por hora
com combustível, entre outros. O custo hora das máquinas e viaturas é calculado através da seguinte fórmula:
“Custo Hora Máquinas e Viaturas = (Amortizações + Custo com o consumo de Pneus +
+ Custo com o consumo de Combustível + Custo com a Manutenção + Custo com o Seguro + Custo com o Operador) / Número de Horas Ano”.
A nossa proposta para a criação deste documento é a seguinte:

Convém realçar que o Mapa CC-2 serve apenas para calcular o custo/hora da mão-de-obra.
Se o funcionário apenas trabalhou nas máquinas, considera-se o seu custo no Mapa CC-4; não
sendo operador de máquinas, mas tendo realizado tarefas para obtenção de um dado bem ou serviço, o seu custo é considerado no Mapa CC-3. Desta forma, no Mapa CC-7 (custo do bem ou
serviço, a apresentar infra) não há duplicação de custos.
v. Máquinas e viaturas (CC-5): por cada máquina/viatura utilizada é elaborada esta listagem, onde se enumeram as horas de trabalho diárias e acumuladas afetas a cada projeto/obra. Tal como no caso dos funcionários, também aqui, para cada máquina ou viatura, haverá no final de cada mês que distribuir o respetivo tempo de trabalho mensal
(número de dias do mês vezes o número de horas diárias de trabalho) pelas funções
e pelos bens ou serviços a que estiveram afetas. A nossa proposta para a criação deste
documento é a seguinte:
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vi. Apuramentos de custos indiretos (CC-6): é um mapa que engloba todos os custos que
não sejam diretos das funções, bens e serviços (materiais, mão-de-obra, máquinas e
viaturas e outros custos diretos). De acordo com o POCAL, no mapa CC-6 regista-se
o total de custos indiretos acumulados até ao mês anterior ou realizados no mês e os
custos acumulados para o mês seguinte, os quais resultam da soma do acumulado até
ao mês anterior com o realizado no mês. A nossa proposta para a criação deste documento é a seguinte:

vii. Apuramento de custos de bem ou serviço (CC-7): é um mapa que permite apurar o custo
total de cada bem ou serviço, utilizando para o efeito valores mensais e acumulados.
Para isso é necessário somar aos custos diretos dos bens ou serviços que são apurados
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no mapa CC-1 (consumo de materiais), no CC-3 (custo da mão-de-obra), no CC-5
(custo das máquinas e viaturas) e no dos outros custos diretos, os custos indiretos atribuídos. Tal como referido anteriormente, o POCAL dá indicação que o sistema de
apuramento de custos que deve ser utilizado é o total e que os custos indiretos são imputados em função dos diretos. Assim, surge a necessidade de efetuar uma série de cálculos auxiliares para facilitar a inclusão dos custos indiretos no custo das funções, bens
ou serviços. Com efeito, tratando-se de custos indiretos, é preciso calcular um coeficiente de imputação (CI) que permita efetuar o respetivo tratamento. O coeficiente
de imputação dos custos indiretos de cada função corresponde, conforme o POCAL,
à percentagem do total dos respetivos custos diretos no total geral dos custos diretos
apurados em todas as funções. Assim, podemos extrair a seguinte fórmula:
“CI dos custos indiretos de cada função = Custos diretos da função / Total de custos diretos
apurados em todas as funções”.

Da leitura do ponto 2.8.3.4 do POCAL resulta que os custos indiretos de cada função são imputados através da aplicação do respetivo coeficiente de imputação ao montante total dos custos
indiretos apurados, fornecido pelo Mapa CC-6:
“Custos indiretos de cada função = CI x Total dos custos indiretos apurados”.
Através destes cálculos é possível imputar os custos indiretos a cada função, sendo que, com
esta informação, já é possível preencher o Mapa CC-9. Conhecido o custo indireto de cada função, torna-se necessário apurar o custo indireto de cada bem e serviço, para concluir o preenchimento do Mapa CC-7. De acordo com o definido no POCAL, o coeficiente de imputação (CI)
dos custos indiretos de cada bem ou serviço correspondente à percentagem do total dos respetivos
custos diretos no total dos custos diretos da função em que se enquadram:
“CI dos custos indiretos de cada bem ou serviço = Custos diretos do bem ou serviço / Custos diretos
da função em que se enquadram”. Logo, os custos indiretos de um bem ou serviço resultam da
multiplicação do coeficiente de imputação, previamente apurado, pelos custos indiretos da função
em que o bem ou serviço se enquadra. Logo temos, “Custos indiretos do bem/serviço = CI x Custos
indiretos da respetiva função”.
Com estes dados é possível preencher o Mapa CC-7 (apuramento dos custos dos bens/serviços), na sua totalidade. A nossa proposta para a criação deste documento é a seguinte:
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viii. Apuramento de custos diretos da função (CC-8): neste mapa são apurados os custos diretos
das diversas funções, discriminados por materiais, mão-de-obra, máquinas e viaturas e outros custos diretos, informação que depois será necessária para preencher o Mapa CC-9.
O apuramento destes custos é efetuado numa base mensal, considerando o montante
do acumulado até ao mês anterior, do realizado no mês e do acumulado para o mês
seguinte que resulta da soma do acumulado até ao mês anterior com o realizado no
mês. A nossa proposta para a criação deste documento é a seguinte:

ix. Apuramento de custos por função (CC-9): é um mapa final que tem toda a informação relacionada com os custos apurados. À informação sobre os custos diretos das funções, transferida
do mapa CC-8, é acrescida a informação sobre custos indiretos, proveniente do mapa CC-6. Os
custos indiretos das funções são calculados através de cálculos auxiliares, já anteriormente apresentados, utilizando os coeficientes de imputação propostos pelo POCAL. Também neste mapa
temos de considerar os custos diretos e indiretos do mês e os acumulados até ao mês anterior. Os
mapas principais são os mapas CC-9 – custo total das funções, CC-8 – custos diretos das funções
e CC-7 – custo dos bens e serviços. A nossa proposta para a criação deste documento é a seguinte:
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O POCAL no ponto 12.3 apresenta toda a informação necessária que cada um destes mapas
deve conter e a forma de cálculo dos custos que o incorporam. Os outros mapas são secundários e
fornecem informação necessária para o preenchimento dos mapas principais. Nestes mapas principais está implícito que a imputação dos custos deve ser mensal.
O processo de apuramento dos custos numa primeira fase consiste em classificar os custos
diretos. A ficha de existências I-11 fornece informações para o Mapa CC-1 – Materiais, o Mapa
CC-2 complementa o Mapa CC-3 – Mão-de-Obra e o Mapa CC-4 complementa o Mapa CC-5
– Máquina e Viaturas. Posteriormente através do Mapa CC-6 calculamos os custos indiretos.
Numa segunda fase, devemos repartir os custos diretos pelas diferentes funções, criando assim
o Mapa CC-8 – Custos Diretos por Funções. Seguidamente, numa terceira fase, efetuamos os
cálculos auxiliares para determinar os custos indiretos que devem de ser repartidos pelas diferentes funções. Esta informação juntamente com a informação recolhida do Mapa CC-8 permite
preencher o Mapa CC-9 – Custos por Funções (Diretos e Indiretos). No final os custos diretos
e indiretos devem de ser repartidos pelos bens ou serviços, criando assim o Mapa CC-7 – Custo
por Bem ou Serviço. A figura n.º 3 apresenta a relação existente entre os diferentes mapas de apuramento de custos no POCAL.

Figura n.º 3 – Relação entre os diferentes mapas de apuramento de custos no POCAL.
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Costa e Carvalho, (2006) e Santos, (2012).
Importa salientar que o POCAL no âmbito da implementação de contabilidade de custos
apresenta algumas deficiências que posteriormente dificultam o processo de implementação em si.
Podemos destacar a escassez de informação relativa ao desenvolvimento da classe 9, o facto de não
prever a reclassificação de custos por unidades orgânicas. O POCAL prevê apenas uma base única
para a imputação dos custos indiretos, que é função dos custos diretos. A base única prevista no
POCAL é demasiado grosseira, podendo, quando muito, resolver de forma expedita o problema
da fixação das taxas e serem cobradas. A não existência de mapas para o apuramento de outro tipo
de custos que não sejam materiais, mão-de-obra e atividade de máquinas e viatura, podendo assim,
existir vários custos que não são considerados para o apuramento final. Por ultimo, A distinção
prevista entre custos diretos e indiretos prevista no POCAL é pouco detalhada, existem vários
tipos de custos, que podem ser classificados de variadas maneiras, e a classificação dos custos em
diretos ou indiretos depende, tão só, do objeto de custo como já foi referido anteriormente.
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2.8. Levantamento da Informação Necessária
Como já foi referido anteriormente, a implementação da CA é um projeto complexo e requer
assim, um grande esforço por parte, não só dos responsáveis diretamente ligados ao projeto, como
também de todos os funcionários de município. Esta fase de recolha de dados é muito importante
e imprescindível para o sucesso deste projeto porque vai permitir recolher informações acerca de
diversos aspetos, como por exemplo:
• Estrutura e organização do Município;
• Atividades desenvolvidas;
• Procedimentos de Controlo Interno;
• Informações financeiras dos custos.
As informações sobre a estrutura e a organização do Município consiste, como o próprio nome
indica, na análise da estrutura municipal utilizando o organigrama, bem como o mapa do pessoal,
podendo assim, definir melhor as tarefas e controlar posteriormente o processo de implementação
pelos diversos setores responsáveis. A análise das atividades desenvolvidas pelo município que vêm
previstas no Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e nas Atividades Mais Relevantes (AMR),
bem como aquelas que o município desenvolve por administração direta, requer um conhecimento aprofundado da autarquia. Deve ser criada uma lista com todas as atividades desenvolvidas e os
custos dessas mesmas atividades devem ser imputadas à função correspondente.
No que diz respeito aos procedimentos de controlo interno, consiste num processo de análise
dos diversos regulamentos internos relacionados com o funcionamento do Município e ainda,
todas as normas que os funcionários devem cumprir. Esta análise é de extrema importância, visto
que, a alteração das normas ou dos regulamentos podem proporcionar mudanças importantes no
funcionamento normal do Município e assim potenciar algum descontentamento por parte dos
funcionários ou chefias que possam ser abrangidos pelas alterações mencionadas anteriormente.
Os procedimentos já existentes devem ser analisados e as alterações efetuadas devem ter sempre o
objetivo de melhorar o funcionamento municipal e criar condições que motivem os funcionários
e assim diminuir ao máximo o fator de resistência a mudança referido anteriormente. Por último,
a informação financeira dos custos vai permitir analisar os custos suportados pelo Município.
Nesta fase inicial devemos considerar com mais detalhe os custos com o pessoal e com as máquinas e viaturas para podermos assim imputar os custos de MOD e Hm às respetivas atividades. É
de salientar que estes custos podem não corresponder a realidade no início do projeto, pelo que, no
final do ano deve ser feito o apuramento real dos custos e de seguida devem ser analisados os desvios
apurados para posteriormente podermos analisar os erros e melhorar o desempenho futuro.
2.9. Tecnologias de Informação
Hoje em dia, nas autarquias de pequena ou média dimensão, encontram-se implementadas
algumas aplicações informáticas que são cruciais para a obtenção de informação acerca dos custos.
Apesar da utilidade de todas essas aplicações informáticas, quando existentes, há a necessidade de
estarem devidamente configuradas por forma a proporcionarem a informação requerida para o
apuramento dos custos.
O funcionamento do Sistema de Contabilidade de Custos (SCC) implica que estejam implementadas as seguintes aplicações:
• SCA – Sistema de Contabilidade Autárquica;
• SCC – Sistema de Contabilidade de Custos (Módulo da aplicação SCA);
• GES – Sistema de Gestão de Stocks;
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• OAD – Sistema de obras por Administração Direta;
• SIC – Sistema de Inventário e Cadastro;
• SGP – Sistema de Gestão de Pessoal.
No Município da CMX encontram-se implementadas todas as aplicações referidas anteriormente, contudo, algumas dessas aplicações ainda não estão devidamente configuradas. A configuração destas aplicações vai proporcionar um grande contributo no que diz respeito ao apuramento
de custos. É importante realçar que o programa SCA com o módulo SCC desbloqueado e configurado adequadamente vai assumir um papel importante na implementação e no funcionamento
da CA. De facto, será necessário contactar os responsáveis da AIRC para efeitos de configuração
não só, destas aplicações, como também do plano de contas da analítica na aplicação SCA, assim
como requisitar apoio técnico, caso se venha a revelar necessário. O OAD é um dos programas
mais complexos e que requer uma maior atenção por parte dos responsáveis pela implementação
da CA. É um programa que engloba e que controla diversas obras municipais. O programa SGP
assume também um papel importante porque é através deste programa que vamos associar os funcionários às respetivas funções, baseando-se na classificação funcional do Município. Também,
este programa vai disponibilizar informações relativas a apuramento de custos com o pessoal e
estimar o respetivo custo de Hh. Utilizando conjuntamente as aplicações SGP e OAD, podemos
definir critérios que permitam identificar com uma maior facilidade as Hh e as Hm. O programa
GES também é importante porque poderá proporcionar um grande contributo no que diz respeito ao apuramento de custos com os materiais aplicados em cada obra.
Para cada uma aplicação informática vai ser definido internamente um operador responsável.
É de salientar que a aplicação e a configuração destes programas originam custos adicionais, facto
que pode provocar alguns atrasos na implementação.
2.10. Criação de um Serviço de Contabilidade de Custos e Identificação
dos Responsáveis pelos diferentes Setores.
Para garantir o compromisso de implementação da CA por parte do executivo camarário, bem
como o levantamento da informação inerente à implementação, há a necessidade de criação de um
serviço de contabilidade de custos. Este serviço vai estar inserido na Divisão Financeira e vai ter um
responsável. Este serviço vai acompanhar a evolução da implementação, controlar os procedimentos
diretamente ligados a contabilidade de custos, fazer reconciliações e ainda, prestar apoio aos outros
setores inseridos neste processo de implementação. Nos outros setores ligados a implementação,
também vão ser definidos os respetivos responsáveis. Os responsáveis por esses setores vão recolher
as informações necessárias para o serviço de CC e podem delegar a função de facultar informação a
um colaborador que esteja afeto, desde que seja salvaguardada a integridade da informação.
2.11. Perspetivas de Implementação Futura no Sistema de Contabilidade de Custos.
Para além da imputação de custos às funções do município, que é exigida legalmente pelo
(POCAL), que, de acordo com o referido anteriormente, passa pela elaboração dos mapas de
apuramento de custos, este Município entendeu ir para além do exigido, proporcionando uma
informação mais abrangente de modo a alcançar os objetivos de fornecer informação para definir
e controlar as atividades centrais da organização, planificar as operações estratégias, otimizar o uso
dos recursos, medir e avaliar o desempenho, reduzir a subjetividades no processo de decisão e, por
fim, melhorar a comunicação interna e externa dentro da organização. Numa fase mais avançada,
a implementação deste sistema deve alcançar objetivos mais específicos, como por exemplo:
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• quantificar a estrutura de custos da unidade orgânica;
• delimitar o custo das Atividades e Projetos Municipais;
• quantificar o custo dos Serviços Prestados e Bens produzidos pelo Município;
• determinar os custos das Intervenções por Administração Direta;
• quantificar o custo das transferências para Entidades Terceiras (em numerário/valor e
em espécie);
• delimitar o custo com Máquinas e Viaturas (cálculo do custo hora/máquina ecusto km/
viatura).
• despesas não englobadas na Contabilidade Analítica:
• imobilizado – Para imputar as aquisições de bens de imobilizado (que em termos contabilísticos a fatura seja classificado numa conta da classe 4).
Tendo em conta a complexidade deste projeto é importante definir objetivos claros que sejam
vistos como fatores de motivação, visto que, a definição de objetivos difíceis e pouco percetíveis
pode originar incerteza nos funcionário e posteriormente pode levar ao desinteresse, situações que
podem prejudicar bastante a evolução deste projeto.
2.12. Normas de Controlo Interno: Procedimentos e Ajustamentos
Tendo por base o POCAL, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objetivos:
• a salvaguarda de legalidade e regularidade, no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e
ao sistema contabilístico;
• o cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos titulares;
• a salvaguarda do património;
• a aprovação e controlo de documentos;
• a exatidão e integridade dos registos contabilísticos, bem como, a garantia da fiabilidade
da informação produzida;
• o incremento da eficiência das operações;
• a adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
• controlo das aplicações e do ambiente informático;
• registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e nos livros apropriados e no período contabilístico a que se referem, de acordo com as decisões de
gestão e no respeito das normas legais.
A remissão eletrónica, em formato não editável, de informação suporte aos procedimentos
dispensa a tramitação em papel do respetivo documento de suporte. Os documentos de suporte,
bem como os demais documentos adotados pelas diversas unidades orgânicas são numerados sequencialmente, sendo conservados na respetiva ordem os seus duplicados e, bem assim, todos os
exemplares dos que tiverem sido anulados ou inutilizados, com os averbamentos indispensáveis
à identificação daqueles que os substituem, se for caso disso. Os documentos emitidos informaticamente devem ter, sempre que possível, layout idêntico aos enunciados no número anterior
e deverão ser numerados sequencialmente. Todos os documentos tipografados são controlados
quanto à sua numeração de modo a que a sua entrada ao serviço se dê de forma sequencial. Todos
os processos administrativos e contabilísticos incluem, no original, as respetivas informações, despachos e deliberações que sobre eles forem exaradas.
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É da responsabilidade geral que todos os documentos que integram os processos administrativos internos, todos os despachos e informações que sobre ele forem exaradas, bem como os documentos do sistema contabilístico, devem sempre identificar os dirigentes, funcionários e agentes
seus subscritores e a qualidade em que o fazem, de forma bem legível, conforme o disposto no
ponto 2.9.6 do POCAL.
Também elaborámos um conjunto de propostas de documentos que garantissem a salvaguarda da informação e facilitassem os procedimentos do controlo interno, especificamente: i) Folha
de Orçamento / Obras; ii) Folha de Obra; iii) Requisição de Veículos e Máquinas; iv) Registo de
Serviço de Veículo / Máquina; v) Estado das Existências; vi) Guia de Levantamento de Material;
vii) Guia de Reentrada; viii) Requisição Interna; e, ix) Requisição Externa. Estes documentos têm
o seguinte layout (apresentados da esquerda para a direita, pela sequência elencada):

2.13. Criação de um Plano de Contas (Classe 9)
O POCAL nada diz sobre esta matéria, nem tão pouco sobre como organizar uma contabilidade de custos, deixando esta tarefa a cargo das autarquias, que deste modo passam a elaborar uma
contabilidade de custos ajustada às suas necessidades.
Apesar de não mencionar a classe 9, o POCAL refere a utilização de mapas e quadros para a
elaboração da contabilidade de custos, pois a contabilidade financeira é separada da contabilidade
de custos e são usados sobretudo mapas e quadros, o que torna a ligação entre estas duas contabilidades mais informal. Embora o POCAL não preveja a utilização da classe 9, tendo em conta que o
mesmo se baseou no POCP, que considera a existência de tal classe, vários autores consideram que
a contabilidade de custos das autarquias locais e entidades equiparadas deve ser feita recorrendo à
elaboração da classe 9 e portanto ao método digráfico. Na senda destas opiniões, vamos apresentar
e explicar uma proposta de classe 9, por nós elaborada neste projeto, tendo por base, no entanto,
a proposta de Santos (2012).
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Figura n.º 3 - Proposta de Elaboração do Plano de Contas resumido da Classe 9
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Santos, 2012.
Contrariando um pouco a filosofia da contabilidade de custos prevista no POCAL, a classe
9, por nós proposta, considera, para além dos custos, os rendimentos e os resultados, e como tal,
as suas respetivas contas refletidas, uma vez que entendemos que as autarquias locais geram rendimentos, embora estes possam não ser o seu objetivo principal. Deste modo, a comparação destes
com os custos irá determinar o resultado.
Optamos, também, por adotar a reclassificação de custos em custos incorporáveis e não incorporáveis, uma vez que esta é a tipologia de custos necessária para a elaboração dos mapas contabilísticos. Igualmente por este motivo, foi considerada a conta 9.3 – Funções, que permitirá o registo
dos custos, outrora reclassificados por funções. Dado que o objetivo primordial da contabilidade
de custos do POCAL é determinar o custo dos bens e serviços prestados pelas autarquias locais
e entidades afins, entendemos ser mais correto utilizar uma classe de contas para cada uma destas
rubricas, criando, para o efeito, a conta 9.4 – Bens Inventariáveis e 9.5 – Serviços. De seguida, consideramos a conta 9.6 – Periodização de Custos, uma vez que entendemos ser importante respeitar
o princípio do acréscimo, dado que já não nos encontramos numa contabilidade de caixa. Como
tal, devemos registar os custos e os proveitos no momento em que ocorrem independentemente
do seu pagamento e recebimento.
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A conta 9.7 – Custos Previsionais também não poderia deixar de ser considerada, dado que
resulta da elaboração dos mapas contabilísticos CC-2 e CC-4. Se existem custos previsionais,
então, faz todo o sentido integrar também a conta 98 – Desvios, que albergará a diferença entre os
custos estimados e os custos reais. Por último, incluímos a conta 9.9 – Resultados Analíticos, que
subdividimos em bens e serviços dado que estes são os itens que contribuem para a formação dos
resultados. Da junção das supracitadas contas resulta uma classe 9 que julgamos mais adequada às
autarquias locais e fundamental para a gestão interna das mesmas.
2.14. Considerações Finais sobre a Implementação de Contabilidade
Analítica
Tendo em conta a complexidade deste projeto é importante referir que não é possível implementar a CA de uma só vez, por isso, devemos seguir uma metodologia de implementação gradual e por fases já referidas anteriormente. É necessário separar as tarefas pelos diferentes setores
responsáveis. Numa fase inicial, depois do trabalho de levantamento de informação relevante,
verificação dos procedimentos de controlo interno e de separação das tarefas e a delegação das responsabilidades, devemos passar para uma fase mais prática, onde introduzimos as folhas de obra
(FO). Estas FO nesta fase vão ser utilizadas para recolher informações sobre a aplicação dos custos
diretos ligados aos serviços de satisfação das necessidades básicas dos munícipes, nomeadamente
as matérias-primas, a mão-de-obra direta e maquinas e viaturas. O preenchimento destas folhas
é da responsabilidade dos funcionários dos serviços operacionais que estão a prestar a atividade
naquele momento. Eventualmente estas folhas poderão ser preenchidas pelos funcionários da administração central que possas estar a prestar um serviço que pode ser imputado diretamente a
um atividade. Em nossa opinião as FO devem ser elaboradas diariamente e deve ser efetuado um
controlo mensal das mesmas para que se possa, no final de cada mês, ter um controlo dos montantes de MP, MOD e Máquinas e viaturas aplicadas nas diferentes atividades. Para além do controlo
destes custos diretos, é importante recolher informações sobre as existências de matérias-primas,
máquinas e equipamentos disponíveis com o cálculo atualizado das amortizações. Deve ser criada
uma base de dados com todos os bens identificados e associar cada bem a uma determinada função. Todos os dados recolhidos na FO devem posteriormente serem inseridos manualmente nos
programas informáticos, sendo necessário para o efeito que já se encontre pré-definido o plano de
contas da analítica na respetiva aplicação, bem como as associações informáticas de dados necessários com o plano da contabilidade patrimonial.
Posteriormente devem ser identificados outros serviços que não visam satisfazer as necessidades básicas, mas sim, serviços ligados para atividades específicas. Nesta fase serão analisados com
mais pormenor os custos diretos incorridos durante a prestação de serviços administrativos, como
por exemplo, o serviço de licenciamento. Também deve ser criada um FO específica pera este tipo
de análise. Numa fase mais avançada, devemos agregar toda a informação recolhida sobre os custos diretos e indiretos para podermos analisar de uma forma generalizada os custos incorridos pelo
Município e a distribuição que estes mesmos custos têm pelas diferentes atividades municipais.
O controlo dos custos diretos nesta fase não deve originar qualquer tipo de problema, pelo que
devemos preocupar-nos mais com a imputação dos respetivos custos indiretos.
Para concluir, é importante referir que no final do ano deve ser feita uma comparação entre os
custos estimados e os custos reais apurando assim os desvios. Estes desvios devem ser cuidadosamente analisados para que no futuro o desempenho possa ser melhorado.				
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3. CONCLUSÃO
O POCAL torna obrigatória a implementação da CC e apresenta uma estrutura global e
abrangente que permite a normalização das regras e procedimentos para o apuramento dos custos das atividades e funções, bem como dos bens e serviços neles incluídos. A utilização de um
sistema de CC é vista como um importante instrumento de controlo de gestão e um fator crítico
de sucesso, tendo o nosso projeto de mestrado tentado contribuir para o alcance desse objetivo.
Sendo uma das atividades das autarquias o fornecimento de bens e serviços em relação aos quais
serão cobradas tarifas e preços, verifica-se neste contexto, que a grande possibilidade de expansão
das receitas próprias dos Municípios situa-se precisamente ao nível de fixação de tarifas e preços e
também de taxas. O valor destas taxas, tarifas e preços depende muito do valor dos custos associados a cada atividade/função ou serviços prestados. Esses custos só serão apurados adequadamente
através da CC, designadamente, na atualidade, através das regras previstas no POCAL. Assim, a
implementação deste sistema revela-se fundamental para o referido Município.
Numa fase inicial realizamos uma revisão bibliográfica sobre o tema de CC nas autarquias
portuguesas e, posteriormente, construímos uma proposta de implementação constituída por várias fases. O perfil explicativo, descritivo e exploratório que este trabalho assumiu não se resumiu
ao simples relato de factos. Visou-se, além disso, sustentar uma previsão daquilo que pode ocorrer
durante a fase inicial de implementação, bem como, durante o desenvolvimento deste processo.
Também, ao longo deste trabalho tentamos dar sugestões para ultrapassar eventuais dificuldades
e ainda, sugestões para melhorar o funcionamento dos serviços. É importante referir que este
processo de implementação de CC neste Município encontra-se em desenvolvimento. Um dos fatores importantes foi o facto de ser funcionário do Município e fazer parte da divisão financeira e
assim, poder estar diretamente ligado ao desenvolvimento deste projeto e do início de implementação. Como foi dito anteriormente, a vontade, a dedicação e o esforço dos responsáveis são pontos decisivos para o sucesso, e devem ser manifestados durante todo o processo de implementação.
Contudo, apesar do esforço constante a dificuldade de implementação de novos procedimentos
de controlo interno, bem como de implementação de mecanismos para o controlo de custos, revelou-se elevada. Podemos destacar algumas dificuldades sentidas na fase inicial de implementação:
• a resistência à mudança na implementação de novas regras e procedimentos;
• os procedimentos de controlo interno e os regulamentos para o correto funcionamento
muitas das vezes não eram respeitados;
• a utilização dos equipamentos, das máquinas e viaturas era pouco controlada;
• alguns dos programas informáticos não estão configurados adequadamente;
• o módulo de CC no programa SCA não foi desbloqueado, devido a despesa adicional
que origina e que o município não consegue suportar;
• a falta de comunicação entre os vários setores responsáveis.
Uma das grandes dificuldades sentidas no início de elaboração da nossa proposta foi o facto de
transmitir de uma forma generalizada e percetível a importância que a implementação de um sistema de CC tem para o Município. Contudo, com a ajuda dos responsáveis dos diversos setores e já
depois de ocorrerem as ações de formação sobre esta matéria, foi possível ultrapassar esta barreira.
Após a elaboração da proposta do projeto e o início do trabalho, podemos afirmar que algumas
das dificuldades mencionadas anteriormente foram ultrapassadas com sucesso.
Face ao exposto, é importante referir que apesar da proposta elaborada, o processo de implementação encontra-se em desenvolvimento e ainda numa fase inicial. Não obstante, acreditamos
que a médio prazo o Município irá aperfeiçoar a implementação deste sistema de modo a cumprir
com a obrigatoriedade estipulada pelo POCAL e assim, proporcionar informações e dados necessários à tomada de decisão dos utilizadores.
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CONTABILIDADE DE GESTÃO ESTRATÉGICA:
2000-2014
A REVIEW OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING
RESEARCH: 2000-2014
Rui Alexandre R. Pires1, Maria do Céu G. Alves2, Lúcia Lima Rodrigues3
Resumo
O objetivo principal deste artigo consiste na revisão sistemática da investigação em
contabilidade de gestão estratégica (CGE) publicada nas principais revistas da área da contabilidade de gestão durante um período de 15 anos: 2000-2014 inclusive. Para o efeito foi
efetuada a análise de 43 artigos, publicados em cinco revistas de topo da área da contabilidade. Esta análise foi estruturada de acordo com as regiões de origem dos artigos, tópicos estudados, contextos investigados, perspetivas teóricas, métodos de investigação, e principais
técnicas de análise dos dados. Os resultados obtidos proporcionam uma visão geral sobre a
estrutura e evolução da investigação em CGE e indicam possíveis desenvolvimentos futuros. Por conseguinte, o artigo procede à extensão das revisões de literatura desenvolvidas até
ao momento, na medida em que amplia o âmbito e o período de tempo da análise. Adicionalmente, compreende uma revisão sistemática da literatura nunca efetuada anteriormente
no âmbito da CGE.
PALAVRAS-CHAVE: Contabilidade de gestão estratégica, Práticas de contabilidade de
gestão estratégica, Contabilidade de gestão, Estratégia, Revisão sistemática da literatura.

Abstrat
The main purpose of this paper is to provide a systematic review of strategic management accounting (SMA) research published in the leading journals in the field covering
15 years: 2000-2014 inclusive. For this was performed an analysis of 43 papers published
in five top ranked accounting journals, which is structured according to regions of origin,
main topics studied, research settings, theoretical approaches, methods, and primary data
analysis techniques used in SMA research. The main findings presented in this paper provide some light about the SMA research structure and evolution and points possible research
directions. Therefore, this paper extends upon the previous literature reviews by extending
the scope and the time frame. In addition, this paper provides a systematic literature review
never done before in the field of the SMA.
KEYWORDS: Strategic management accounting, Strategic management accounting
practices, Management accounting, Strategy, Systematic literature review.

rucapires@ipb.pt, Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo, Instituto Politécnico de Bragança.
mceu@ubi.pt, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade da Beira Interior.
3
lrodrigues@eeg.uminho.pt, Escola de Economia e Gestão, Universidade do Minho.
1
2

356

1. INTRODUÇÃO
O termo “Contabilidade de gestão estratégica” (CGE) – Strategic Management Accounting
(SMA) – foi introduzido na literatura de contabilidade de gestão por Simmonds (1981) num
artigo publicado na Management Accounting, uma revista profissional do Reino Unido. Surgiu
num período em que diversos autores apontavam duras críticas à contabilidade de gestão pela
sua perda de relevância (e.g., Johnson & Kaplan, 1987; Kaplan, 1984; Roslender, 1995, 1996), e
desenvolveu-se em paralelo com outros desenvolvimentos da contabilidade de gestão, tais como
a contabilidade de gestão baseada nas atividades e a contabilidade para as novas tecnologias da
produção (Roslender, 1995), para restabelecer a relevância da contabilidade de gestão e para esta
adotar uma orientação mais estratégica.
Apesar do entusiasmo inicial dos investigadores e dos profissionais da contabilidade de gestão
(Langfield-Smith, 2008), diversos autores têm registado a falta de consenso quanto ao significado
e âmbito do termo, e quanto ao que constitui e não constitui CGE (e.g., Cadez & Guilding, 2008;
Guilding, Cravens, & Tayles, 2000; Langfield-Smith, 2008; Nixon & Burns, 2012; Roslender &
Hart, 2003; Tomkins & Carr, 1996). Alguns estudos também têm concluído que a utilização das
práticas de CGE, e da CGE em termos gerais, é muito reduzida (e.g., Cravens & Guilding, 2001;
Guilding, 1999; Guilding et al., 2000; Guilding & McManus, 2002). No entanto, existe algum
consenso quanto ao tipo de informação fornecida pela CGE, designadamente informação não
financeira, orientada para o exterior e para o futuro, que lhe confere uma orientação mais estratégica (Cadez & Guilding, 2008; Cinquini & Tenucci, 2010; Coad, 1996; Cuganesan, Dunford, &
Palmer, 2012; Guilding et al., 2000). Para o efeito, compreende um conjunto de práticas (Cadez
& Guilding, 2008; Cinquini & Tenucci, 2010; Cravens & Guilding, 2001; Guilding et al., 2000;
Guilding & McManus, 2002) e exige maior envolvimento do profissional de contabilidade de
gestão no processo de tomada de decisão estratégica (Cadez & Guilding, 2008; Coad, 1996; Ma
& Tayles, 2009; Roslender & Hart, 2003; Tillmann & Goddard, 2008).
Não obstante a falta de consenso sobre o termo e as dúvidas quanto ao que constitui CGE,
o interesse pela investigação da CGE tem-se mantido e renovado. A realização de diversos estudos nos últimos anos (e.g., Cadez & Guilding, 2008; Carlsson-Wall, Kraus, & Lind, 2015; Carr,
Kolehmainen, & Mitchell, 2010; Cinquini & Tenucci, 2010; Cuganesan et al., 2012; Hutaibat,
2011; Ma & Tayles, 2009; Pavlatos, 2011; Tillmann & Goddard, 2008), e a publicação pela Management Accounting Research4 de um número especial, no ano 2012, são prova disso. De resto,
nos últimos anos também surgiram duas linhas de investigação adicionais em CGE que consideram o papel da contabilidade de gestão (estratégica) na ação estratégica do dia-a-dia (Cuganesan
et al., 2012; Jørgensen & Messner, 2010; Skærbæk & Tryggestad, 2010), e em contextos de relações interorganizacionais (e.g., Carlsson-Wall et al., 2015; Mouritsen, Hansen, & Hansen, 2001)5.
Neste contexto, o objetivo principal deste artigo consiste na revisão sistemática da investigação em CGE publicada durante um período de 15 anos (2000-2014, inclusive) nas principais
revistas internacionais da especialidade, selecionadas tendo em conta o ranking desenvolvido por
Chan, Chan, Seow, e Tam (2009)6. Pretende, desta forma, dar resposta às seguintes questões de
investigação:
1. Qual a estrutura da investigação em CGE no período 2000-2014, inclusive? Ou seja,
quais os principais tópicos e contextos estudados? Que teorias e métodos têm suportado os estudos desenvolvidos?
Em 1996 a Management Accounting Research também promoveu a publicação de um número especial dedicado à investigação relacionada com a CGE.
De acordo com Carlsson-Wall et al. (2015) existem três abordagens ou linhas de investigação em CGE que designam de
(i) mainstream strategic management accounting; (ii) accounting and strategising; e (iii) strategic management accounting
in close inter-organizational relationships.
6
Chan et al. (2009) identificam cinco revistas de topo da área da contabilidade de gestão, designadamente Accounting,
Organizations and Society (AOS), Journal of Accounting and Economics ( JAE), Journal of Accounting Research ( JAR),
Journal of Management Accounting Research ( JMAR), e The Accounting Review (TAR).
4
5
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2. Como tem evoluído a investigação em CGE?
3. Qual o futuro da investigação em CGE?
Neste artigo, à semelhança de outros trabalhos (Carlsson-Wall et al., 2015; Tillmann & Goddard, 2008), considera-se que a CGE corresponde a um desenvolvimento da contabilidade de
gestão com orientação estratégica, ou seja, que suporta e influencia o processo de gestão estratégica. Esta abordagem é consistente com a nova definição de contabilidade de gestão adotada pelo
Institute of Management Accountants (IMA, 2008)7. Considera-se também, tal como Cadez e
Guilding (2008), que a CGE compreende duas dimensões relacionadas com (i) o envolvimento
do profissional de contabilidade de gestão no processo de tomada de decisão, designadamente no
processo de tomada de decisão estratégica, e (ii) as práticas de CGE.
A sua realização justifica-se pelo facto de se adotar uma metodologia – revisão sistemática da
literatura – distinta e se alargar o âmbito e o horizonte temporal das revisões efetuadas anteriormente (e.g., Langfield-Smith, 2008; Nixon & Burns, 2012; Roslender & Hart, 2003). Justifica-se,
igualmente, por analisar a estrutura e a evolução da investigação em CGE no período definido, e
apresentar possíveis orientações para desenvolvimentos futuros. Por conseguinte, este artigo compreende dois contributos para a teoria e prática de CGE. Primeiro, ao permitir um entendimento
mais geral sobre a CGE, e avaliar a estrutura e a evolução da investigação realizada no período
2000-2014, ajuda os investigadores da área a perceber as principais lacunas e a direção da investigação em CGE. Ou seja, permite compreender o estado do conhecimento em CGE e fornece
orientações importantes para o desenvolvimento da investigação futura. Segundo, contribui para
o desenvolvimento da prática – adoção e utilização – da CGE na medida em que ajuda a esclarecer os profissionais da contabilidade de gestão e os gestores quanto ao seu âmbito, aplicações, e
limitações.
O artigo encontra-se estruturado em quatro secções. A introdução constitui a primeira secção.
Na segunda secção é apresentado o método seguido na recolha e análise dos dados, correspondente à seleção e análise dos artigos do âmbito da CGE publicados no período 2000-2014. Na terceira secção são apresentados e analisados os resultados obtidos. Na última secção são efetuadas as
considerações finais, ou seja, são apresentadas as principais conclusões, algumas implicações para
o desenvolvimento futuro da investigação em CGE, e algumas limitações do artigo.
2. MÉTODO
De modo a alcançar o objetivo principal definido, e responder às questões de investigação
formuladas, na seleção e análise dos artigos foram seguidos critérios, etapas, e sistemas de classificação consistentes com os utilizados em outros estudos (e.g., Chenhall & Smith, 2011; Guthrie,
Ricceri, & Dumay, 2012; Hoque, 2014; Scapens & Bromwich, 2001, 2010). Neste sentido, numa
primeira fase foram definidos os critérios de seleção. Posteriormente procedeu-se à identifcação e
análise dos artigos. Tanto os critérios de seleção como os procedimentos utilizados encontram-se
especificados de seguida.
Antes da seleção dos artigos foram definidos três critérios, cumulativos, a verificar na seleção
de cada artigo: (i) o tema abordado; (ii) a revista de publicação; e (iii) a data de publicação. O primeiro critério foi definido tendo como objetivo a seleção dos artigos que se enquadram no âmbito
da CGE8. Dada a dificuldade em definir com alguma precisão o âmbito e as dimensões da CGE,
foram definidos quatro tópicos de investigação. O primeiro considera os artigos que adotam uma
abordagem mais abrangente – que não se focam apenas numa dimensão ou conjunto de práticas
de CGE – e onde se enquadram estudos normativos, empíricos, e de revisão de literatura (e.g.,
7

De acordo com o IMA (2008, p. 1) “Management accounting is a profession that involves partnering in management decision making, devising planning and performance measurement systems, and providing expertise in financial reporting
and control to assist management in the formulation and implementation of an organization’s strategy”.
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Cadez & Guilding, 2008; Jørgensen & Messner, 2010; Skærbæk & Tryggestad, 2010). Também
considera os artigos relativos à gestão estratégica de custos (Strategic Cost Management – SCM)9.
O segundo considera os artigos que se dedicam à dimensão da CGE correspondente ao envolvimento do profissional de contabilidade de gestão no processo de tomada de decisão. O terceiro
considera os artigos que estudam práticas de CGE. Inclui artigos que analisam um conjunto alargado, ou categorias, de práticas de CGE (e.g., Guilding & McManus, 2002), e outros que analisam práticas de forma individual (e.g., Aranda & Arellano, 2010; Chenhall, 2005; Henri, 2006;
Humphreys & Trotman, 2011; Lipe & Salterio, 2000; Malina & Selto, 2001; Tayler, 2010). Por
fim, o quarto tópico considera outros artigos que analisam a utilidade e o uso da contabilidade de
gestão, ou da informação de contabilidade de gestão, no processo de gestão estratégica (e.g., Baines
& Langfield-Smith, 2003; Davila, 2000; Naranjo-Gil & Hartmann, 2006, 2007).
O segundo critério foi definido com o objetivo de proceder à seleção dos artigos publicados
apenas nas principais revistas internacionais da especialidade. Ou seja, nas revistas da área da contabilidade que se dedicam à publicação de investigação de elevada qualidade. Para identificar as
principais revistas da especialidade foram analisados os rankings desenvolvidos por Bonner, Hesford, Van der Stede, e Young (2006) e Chan et al. (2009). Tendo em consideração o ranking desenvolvido por Chan et al. (2009)10, foram identificadas e selecionadas as cinco revistas principais
da área da contabilidade de gestão, designadamente e por ordem alfabética, Accounting, Organizations and Society (AOS), Journal of Accounting and Economics ( JAE), Journal of Accounting
Research ( JAR), Journal of Management Accounting Research ( JMAR), e The Accounting Review (TAR). Com exceção do JMAR, as restantes revistas também fazem parte das cinco revistas
de topo da área da contabilidade identificadas por Bonner et al. (2006).
Por fim, o terceiro critério foi definido para delimitar o período de publicação dos artigos. Foi
definido o período de 2000 a 2014 (inclusive) de modo a considerar, por um lado, um período
suficientemente longo e, por outro, um período que compreenda investigação recente. A definição
deste período permite estudar a estrutura e a evolução da investigação em CGE num período de15
anos, que correspondem a aproximadamente à segunda metade do período de desenvolvimento e
investigação da CGE.
Definidos os critérios de seleção procedeu-se à seleção e à análise dos artigos. Primeiro, um dos
autores do estudo analisou os títulos e os resumos de todos os artigos correspondentes ao período
definido e publicados nas cinco revistas selecionadas. No caso dos artigos em que a análise do
título e do respetivo resumo se revelou insuficiente para proceder à sua seleção ou exclusão, foram
analisadas a introdução e a conclusão. Posteriormente, os outros autores do estudo analisaram,
aleatoriamente, alguns artigos de modo a verificar eventuais erros de seleção ou exclusão. Dessa
análise não resultou nenhuma alteração à seleção anteriormente efetuada, apesar de terem sido
discutidas algumas dúvidas de seleção ou exclusão.
Concluída a seleção, foi obtida uma amostra de 43 artigos de um total de 2560 analisados11.
Todos os artigos selecionados foram descarregados em formato PDF e impressos para análise.
A Tabela 1 sintetiza o número de artigos selecionados por revista e por períodos de cinco anos.
Indica que a revista AOS foi a que, durante o período analisado, publicou mais artigos do âmbito
da CGE (53%), seguida do JMAR (23%), e TAR (21%). No entanto, é necessário reconhecer que
cada revista não tem o mesmo número de publicações anuais. Curiosamente, e apesar de surgir

Neste artigo foi adotada uma interpretação abrangente do conceito de CGE, e consequentemente do seu âmbito, tal
como defendido por alguns autores (e.g., Carlsson-Wall et al., 2015; Nixon & Burns, 2012). Nixon e Burns (2012), por
exemplo, defendem uma interpretação abrangente do conceito de CGE quando referem que “much more evidence is
required as well as a broader interpretation of the term of SMA.” (p. 239).
9
Apesar de alguns autores considerem que a gestão estratégica de custos se trata de um desenvolvimento da contabilidade
de gestão distinto (e.g., Nixon & Burns, 2012), outros associam-na à SMA ou englobam-na no seu âmbito (e.g., Carr et
al., 2010; Langfield-Smith, 2008; Ma & Tayles, 2009).
10
Este ranking identifica cinco revistas de topo por cada área da contabilidade, ou seja, contabilidade financeira, contabilidade de gestão, auditoria, fiscalidade, e sistemas de informação.
11
Incluindo editoriais de números ou secções especiais, à semelhança de Scapens e Bromwich (2010).
8

359

como uma das cinco principais revistas na área da contabilidade de gestão (Chan et al., 2009),
durante o período analisado o JAE não publicou investigação relacionada com a CGE.
Tabela 1: Número de artigos por revista
Revistas
Accounting, Organizations and Society
Journal of Accounting and Economics
Journal of Accounting Research
Journal of Management Accounting Research
The Accounting Review
Total

2000-2004

Períodos
2005-2009

2010-2014

6
0
0
2
4
12

8
0
0
4
1
13

9
0
1
4
4
18

Total
23
0
1
10
9
43

Posteriormente, foi efetuada a classificação dos artigos quanto às regiões de origem, tópicos
estudados, contextos investigados, perspetivas teóricas utilizadas, métodos de investigação, e principal técnica de análise de dados utilizada. Nessa classificação foram utilizados ou adaptados sistemas de classificação utilizados em outros estudos (e.g., Chenhall & Smith, 2011; Guthrie et al.,
2012; Hoque, 2014; Scapens & Bromwich, 2001, 2010). Contudo, de modo a adaptar e a testar
a aplicação dos sistemas de classificação, foi inicialmente efetuado um teste piloto. Dois autores
analisaram alguns dos artigos selecionados, e discutiram e ajustaram as classificações. Seguiu-se
a análise e classificação de todos os artigos da amostra por um dos autores, com a supervisão dos
outros dois autores. Nos casos em que surgiram algumas dúvidas de classificação foi discutido o
conteúdo dos artigos até ser alcançado algum consenso na classificação.
Concluído este processo, foram utilizadas as classificações para a obtenção das estatísticas
descritivas. Daqui resultou a informação necessária para análise e discussão da investigação em
CGE para o período analisado. Neste sentido, na próxima secção são apresentados e discutidos os
resultados obtidos.
3.RESULTADOS
Esta secção apresenta os resultados obtidos na análise e classificação dos artigos selecionados. Os
resultados encontram-se organizados em seis subsecções correspondentes às (i) regiões de origem
dos estudos, (ii) tópicos estudados, (iii) contextos investigados, (iv) perspetivas teóricas utilizadas,
(v) métodos de investigação utilizados, e (vi) principais técnicas de análise de dados utilizadas.
3.1.Regiões de Origem
A distribuição dos artigos por regiões de origem encontra-se na Tabela 2. Esta classificação
foi efetuada com base nos sistemas de classificação utilizados por Guthrie et al. (2012) e Scapens
e Bromwich (2001, 2010), e tendo em conta as regiões geográficas onde os autores dos artigos se
encontram. A região de origem mais ativa é a América do Norte com 18 artigos (42%), seguida
da Austrália e Nova Zelândia com 12 (28%), e a par com a Europa Continental também com 12
(28%). Os artigos com origem na Europa Continental são provenientes, por exemplo, de Espanha
(e.g., Aranda & Arellano, 2010; Davila, 2000), França (e.g., Lambert & Pezet, 2011), e Dinamarca (e.g., Skærbæk & Tryggestad, 2010).
No período selecionado, curiosamente, apenas um dos artigos é proveniente do Reino Unido,
país onde foi utilizado pela primeira vez o termo CGE (Simmonds, 1981) e onde surgiram de-
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senvolvimentos importantes (e.g., Bromwich, 1990, Simmonds, 1982). Uma justificação possível,
pelo menos parcial, pode residir no facto dos investigadores em CGE do Reino Unido publicarem
em outras revistas, que não as analisadas neste estudo, como por exemplo na Management Accounting Research (Scapens & Bromwich, 2010).
Tabela 2: Regiões de origem
Regiões de origem
		
América do Norte
Ásia
Austrália e Nova Zelândia
Europa Continental
Médio Oriente/África
Reino Unido
Total

2000-2004

Períodos
2005-2009

2010-2014

7
0
4
1
0
0
12

5
0
4
3
0
1
13

6
0
4
8
0
0
18

Total
18
0
12
12
0
1
43

3.2. Tópicos estudados
A Tabela 3 evidencia a distribuição dos artigos identificados por tópicos estudados, conforme
critérios de seleção definidos. O tópico mais estudado diz respeito às práticas de CGE com 21
artigos (49%), seguido do que relaciona a contabilidade de gestão e a estratégia com 13 (30%), e
do tópico correspondente à CGE (geral) com sete (16%).
Tabela 3: Tópicos estudados
Tópicos estudados
		

2000-2004

CGE (geral)
1
Profissional de contabilidade de gestão estratégica 0
Práticas de CGE
7
Contabilidade de gestão e estratégia
4
Total
12

Períodos
2005-2009

2010-2014

2
0
6
5
13

4
2
8
4
18

Total
7
2
21
13
43

Os artigos classificados como CGE (geral) seguem as três linhas de investigação em CGE
identificadas por Carlsson-Wall et al. (2015). Ou seja, adotam uma abordagem SMA mainstream
CGE (Cadez & Guilding, 2008), accounting and strategizing (e.g., Fauré & Rouleau, 2011; Jørgensen & Messner, 2010; Skærbæk & Tryggestad, 2010), e SMA in close inter-organizational
relationships (Cooper & Slagmulder, 2004; Fayard, Lee, Leitch, & Kettinger, 2012).
Por exemplo, Cadez e Guilding (2008), na Eslovénia, verificam que (i) nas empresas com estratégias do tipo prospector e onde a formulação da estratégia é mais deliberada existe uma maior
participação do profissional de contabilidade de gestão no processo de tomada de decisão estratégica, (ii) nas empresas de maior dimensão, com estratégias do tipo prospector, onde a formulação
da estratégia é mais deliberada e existe uma maior participação do profissional de contabilidade
de gestão no processo de tomada de decisão estratégica, há uma maior utilização das práticas de
CGE, e (iii) a utilização das práticas de CGE promove o desempenho organizacional. Neste contexto, o estudo de Cadez e Guilding (2008) considera que a contabilidade de gestão (estratégica)
necessita de se ajustar à estratégia adotada para alcançar um bom desempenho organizacional.
Jørgensen e Messner (2010) e Skærbæk e Tryggestad (2010), por sua vez, adotam uma abordagem
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diferente. Consideram que a contabilidade tem um papel ativo na formulação da estratégia, uma
vez que as ferramentas de contabilidade podem conduzir à rejeição, defesa ou mudança da estratégia (Skærbæk & Tryggestad, 2010). Estes autores constatam ainda que a informação contabilística
assume um papel relevante na definição de objetivos estratégicos em situações de desenvolvimento
de novos produtos ( Jørgensen & Messner, 2010).
Os artigos relacionados com as práticas de CGE, com exceção dos estudos desenvolvidos por
Guilding e McManus (2002) e Maiga e Jacobs (2006), focam-se no estudo dos sistemas estratégicos
de avaliação de desempenho (e.g., Chenhall, 2005; Choi, Hecht, Tayler, 2013; Henri, 2006; Ittner,
Larcker, & Randall, 2003) e especificamente no estudo do balanced scorecard (e.g., Banker, Chang,
& Pizzini, 2004; Humphreys & Trotman, 2011; Lipe & Salterio, 2000; Malina & Selto, 2001; Tayler, 2010). Estes sistemas estratégicos de avaliação de desempenho representam práticas importantes
de CGE e são classificadas como tal por diversos autores (e.g., Cadez & Guilding, 2008; Cinquini &
Tenucci, 2010; Cravens & Guilding, 2001; Langfield-Smith, 2008). Apoiam a formulação, comunicação, implementação, e controlo da estratégia (e.g., Humphreys & Trotman, 2011; Malina & Selto,
2001; Tayler, 2010). Contribuem, igualmente, para focar a atenção das organizações nos fatores
críticos de sucesso e para apoiar a tomada de decisões estratégicas (Henri, 2006), e desenvolver estratégias competitivas (Chenhall, 2005). No entanto, a eficiência destes sistemas implica um desenvolvimento adequado, tendo em conta a estratégia das organizações, e o envolvimento dos gestores para
evitar problemas de surrogation (e.g., Choi et al., 2013) e de common measures bias (e.g., Banker et
al., 2004; Humphreys & Trotman, 2011; Lipe & Salterio, 2000).
Por fim, os estudos que analisam a relação entre a contabilidade de gestão, ou a informação
de contabilidade de gestão, e a estratégia têm-se focado na análise da forma como os sistemas de
contabilidade de gestão se ajustam à estratégia (e.g., Baines & Langfield-Smith, 2003) e a forma
como a contabilidade de gestão contribui para a implementação e a mudança da estratégia (e.g.,
Davila, 2000; Naranjo-Gil & Hartmann, 2006, 2007).
3.3. Contextos investigados
A Tabela 4 compreende a distribuição dos artigos por contextos investigados. Nesta classificação
foram adaptados os sistemas utilizados por Chenhall e Smith (2011), Hoque (2014), e Scapens e
Bromwich (2001, 2010). À semelhança dos resultados obtidos por Chenhall e Smith (2011), a indústria transformadora representa o contexto mais investigado com 13 artigos (30%). Segue-se o contexto
mais geral com sete artigos (16%), e o contexto dos serviços do setor privado com seis (14%).
Tabela 4: Contextos investigados
Contextos investigados
		
Geral
Industria transformadora
Serviços do setor privado
Setor público
Setor não lucrativo (não governamental)
Outros
Nenhum/Não declarado
Total

2000-2004

Períodos
2005-2009

2010-2014

1
5
2
1
0
3
0
12

1
5
1
3
0
2
1
13

5
3
3
1
0
4
2
18

Total
7
13
6
5
0
9
3
43

O contexto mais geral compreende estudos que analisam dois ou mais setores. Ou seja, que
analisam em conjunto, por exemplo, empresas da indústria transformadora, retalho, e serviços

362

(e.g., Cadez & Guilding, 2008; Fayard et al., 2012; Guilding & McManus, 2002). No contexto
dos serviços (privados), o setor financeiro é o mais estudado (e.g., Aranda & Arellano, 2010; Ittner et al., 2003). Já no setor público os estudos têm analisado, por exemplo, o contexto dos hospitais (e.g., Naranjo-Gil & Hartmann, 2006, 2007) e dos transportes e infraestruturas (Skærbæk
& Tryggestad, 2010).
3.4. Perspetivas teóricas
A distribuição dos artigos em relação às perspetivas teóricas utilizadas encontra-se na Tabela
5. Nesta classificação foram considerados e adaptados os sistemas de classificação utilizados por
Chenhall e Smith (2011), Hoque (2014), e Scapens e Bromwich (2001, 2010). À semelhança de
Chenhall e Smith (2011) e Scapens e Bromwich (2001, 2010), e quando possível, procurou-se
identificar a perspetiva teórica utilizada em cada estudo. Os estudos que analisam alguns aspetos
das práticas ou sistemas de contabilidade de gestão (estratégica) sem, explícita ou implicitamente,
utilizarem uma perspetiva teórica foram classificados no âmbito da teoria aplicada (Scapens &
Bromwich, 2001, 2010). Quando os estudos utilizam múltiplas teorias, sem ser possível identificar uma teoria dominante, foram classificados no âmbito das múltiplas (ou triangulação de)
teorias (Chenhall & Smith, 2011). No entanto, reconhece-se que este processo de classificação
apresenta alguma subjetividade.
A Tabela 5 indica que a perspetiva teórica mais utilizada durante o período em análise, e nas
revistas selecionadas, foi a teoria da contingência com 13 artigos (30%). Seguiu-se a teoria da
psicologia12 com 11 (26%), e a utilização de múltiplas teorias em cinco artigos (12%). De registar,
no entanto, um decréscimo dos estudos baseados na teoria da contingência no último período de
cinco anos, e o surgimento de estudos suportados nas teorias sociológicas e abordagens críticas. O
surgimento e o aumento, nos últimos anos, de estudos suportados e baseados nas teorias sociológicas e abordagens críticas têm sido igualmente evidenciados por outros autores (e.g., Chenhall &
Smith, 2011; Scapens & Bromwich, 2001, 2010). Na investigação em CGE são ainda utilizadas
teorias tais como, por exemplo, a resource-based theory (e.g., Fayard et al., 2012) e a practice
theory (e.g., Fauré & Rouleau, 2011; Jørgensen & Messner, 2010).
Tabela 5: Perspetivas teóricas utilizadas
Perspetivas teóricas
		
Teoria aplicada
Teoria/Comportamento organizacional
Teoria da agência
Teoria da contingência
Teoria da cultura
Teoria da psicologia
Teorias sociológicas e abordagens críticas
Teoria económica
Teoria institucional
Múltiplas/Triangulação de teorias
Outrasa
Total

2000-2004

Períodos
2005-2009

2010-2014

1
0
0
5
0
3
0
1
0
1
1
12

0
0
0
7
0
2
0
0
0
3
1
13

0
0
0
1
0
6
3
0
1
1
6
18

Total
1
0
0
13
0
11
3
1
1
5
8
43

a

Inclui artigos que utilizam outras teorias, que pelo número reduzido de artigos que as utilizam
não justificam a sua separação.

12

Tal como Hoque (2014), consideram-se no âmbito da teoria da psicologia estudos desenvolvidos com base na psicologia
social e na psicologia cognitiva.
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3.5. Método de investigação
A distribuição dos artigos por métodos de investigação encontra-se na Tabela 6. Nesta classificação foram aplicados os sistemas de classificação utilizados por Chenhall e Smith (2011) e Hoque
(2014). O método mais utilizado é o inquérito por questionário em 19 artigos (44%), seguido do
experimento comportamental em 11 (26%), e do estudo de caso/campo em nove (21%). Estes resultados são consistentes com os resultados obtidos por Chenhall e Smith (2011), onde o inquérito
por questionário também representa o método de investigação e de recolha de dados mais utilizado.
O inquérito por questionário tem sido utilizado, maioritariamente, em estudos que adotam
a perspetiva da teoria da contingência para analisar o contexto da adoção e utilização da contabilidade de gestão (estratégica) e das práticas de CGE (e.g., Baines & Langfield-Smith, 2003;
Guilding & McManus, 2002; Henri, 2006; Ittner et al., 2003). O experimento comportamental,
por sua vez, tem sido utilizado em estudos que adotam a teoria da psicologia para analisar a forma
como os gestores utilizam os sistemas estratégicos de avaliação de desempenho, nomeadamente
o balanced scorecard (e.g., Banker et al., 2004; Humphreys & Trotman, 2011; Lipe & Salterio,
2000; Tayler, 2010). De registar, no âmbito do método do estudo de caso/campo, a utilização do
método etnográfico nos estudos que seguem a linha de investigação accounting and strategising
(e.g., Fauré & Rouleau, 2011; Jørgensen & Messner, 2010; Skærbæk & Tryggestad, 2010).
Tabela 6: Métodos de investigação
Métodos de investigação
2000-2004

2005-2009

Períodos
2010-2014

4
3
4
0
0
0
1
0
12

0
1
9
0
0
0
2
1
13

Estudo de caso/campo
Experimento comportamental
Inquérito por questionário
Investigação-ação
Investigação de arquivo/documental
Métodos analíticos
Triangulação de métodos
Revisão de literatura
Total

Total
5
7
6
0
0
0
0
0
18

9
11
19
0
0
0
3
1
43

3.6. Principais técnicas de análise dos dados
A Tabela 7 evidencia a distribuição dos papers pelas principais técnicas de análise aplicadas
no tratamento dos dados, designadamente no teste de proposições e de hipóteses de investigação.
Nesta classificação foram conciliados os sistemas de classificação utilizados por Chenhall e Smith
(2011) e Hoque (2014).
Tabela 7: Principais técnicas de análise dos dados
Técnicas de análise dos dados
		

2000-2004

Períodos
2005-2009

2010-2014

Total

Qualitativas:				
Análise de arquivo
0
0
0
0
Análise de conteúdo
1
0
0
1
Citações de entrevistas
2
0
3
5
…Participação/Observação
0
0
2
2
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Quantitativas:				
Análise de clusters
0
0
1
1
Análise fatorial
0
0
0
0
ANOVA/MANOVA
1
1
3
5
Estatísticas descritivas e correlações
0
0
0
0
PLS/SEM/Path analysis
2
8
3
13
Regressão
4
1
2
7
Triangulação de técnicas (qualitativas
e quantitativas)

1

1

0

2

Outras

1

1

4

6

Nenhuma

0

1

0

1

Total

12

13

18

43

Na investigação mais qualitativa a técnica de análise de dados mais utilizada corresponde à
análise de conteúdo das entrevistas, nomeadamente em estudos de caso/campo (e.g., Cooper &
Slagmulder, 2004; Jørgensen & Messner, 2010; Lamber & Pezet, 2011; Malina & Selto, 2001;
Skærbæk & Tryggestad, 2010). Na investigação quantitativa as técnicas de análise de dados mais
utilizadas têm sido as técnicas de modelação path (que incluem a path analysis, structural equation
modeling (SEM), e partial least squares (PLS) modelling) com 13 artigos (30%), as análises de
regressão com sete (16%), e as técnicas ANOVA/MANOVA com cinco (12%).
As técnicas de modelação path representam técnicas estatísticas avançadas que permitem
analisar, em simultâneo, diversas relações entre variáveis. Têm sido utilizadas em estudos que recorrem à recolha de dados através de inquérito por questionário para analisar (i) o contexto de
utilização de práticas de CGE tais como os sistemas estratégicos de avaliação de desempenho (e.g.,
Chenhall, 2005; Henri, 2006), as técnicas de benchmarking (Maiga & Jacobs, 2006), e a gestão
estratégica de custos em contextos de relações interorganizacionais (Fayard et al., 2012), e (ii) o
contexto de utilização e mudança da contabilidade de gestão na implementação e mudança da
estratégia (e.g., Baines & Langfield-Smith, 2003; Naranjo-Gil & Hartmann, 2006, 2007). As técnicas estatísticas ANOVA/MANOVA, por sua vez, têm sido utilizadas nos estudos que recorrem
a experimentos (e.g., Humphreys & Trotman, 2011; Lipe & Salterio, 2000).
Alguns estudos (e.g., Cadez & Guilding, 2008; Davila, 2000) recorrem ainda à triangulação
de técnicas de análise de dados, da mesma forma que recorrem à triangulação de métodos. Cadez
e Guilding (2008), por exemplo, utilizam citações de entrevistas para complementar e reforçar os
resultados obtidos no modelo de equações estruturais utilizado para tratar os dados recolhidos
através de inquérito por questionário.
4. CONCLUSÃO
Este artigo foi desenvolvido com o objetivo de proceder à revisão sistemática da investigação
em CGE publicada num período de 15 anos (2000-2014, inclusive) nas cinco principais revistas
internacionais da especialidade, selecionadas com base no ranking desenvolvido por Chan et al.
(2009). Para o efeito foi efetuada a seleção e análise de 43 artigos do âmbito da CGE. Da análise
dos resultados obtidos resultam diversas conclusões e lacunas que representam possíveis desafios
para a investigação futura. Essas conclusões e os desafios para a investigação futura são apresentados e analisados de seguida.
As conclusões principais podem ser sintetizadas em seis pontos: (i) a maioria dos estudos teve
origem nos Estados Unidos e Canada (Norte da América), embora existam diversos estudos com
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origem na Austrália e na Europa Continental (e.g., Dinamarca, Espanha, e França); (ii) a maioria
dos estudos tem-se focado na análise dos sistemas estratégicos de avaliação de desempenho; (iii)
o contexto mais investigado tem sido o da indústria transformadora; (iv) a perspetiva da teoria
da contingência tem sido a mais utilizada, embora nos últimos anos a sua aplicação tenha diminuído e tenham surgido estudos baseados em teorias sociológicas e com abordagens mais críticas;
(v) o inquérito por questionário representa o método de investigação mais utilizado nos estudos
analisados; e (vi) as técnicas estatísticas SEM e PLS têm sido as mais utilizadas na análise dos
dados. São evidentes, neste contexto, algumas lacunas na investigação do âmbito da CGE que
podem ser sintetizadas em quatro pontos: (i) não têm sido publicados, pelo menos nas revistas
analisadas, estudos com origem na América do Sul, Ásia, África e Médio Oriente; (ii) diversas
práticas classificadas no âmbito da CGE não têm sido estudadas individualmente, e poucos estudos abrangentes têm sido realizados; (iii) os contextos dos serviços (privados) e do retalho, e do
setor público têm sido pouco investigados, e o setor não lucrativo (não governamental) não tem
sido estudado; e (iv) a investigação relacionada com a CGE tem-se suportado pouco em algumas
teorias, como a teoria institucional e a teoria baseada nos recursos, para compreender a adoção e
a utilização da CGE.
Por conseguinte, as lacunas na investigação em CGE representam desafios importantes para
a investigação futura. Tendo em conta a diversidade de práticas classificadas no âmbito da CGE
(Cadez & Guilding, 2008; Cinquini & Tenucci, 2010; Cravens & Guilding, 2001; Guilding et
al., 2000; Guilding & McManus, 2002) é fundamental desenvolver investigação que permita
conhecer os contextos de adoção, os benefícios que estas fornecem, e a forma como ajudam as
diversas iniciativas e atividades estratégicas. Essa investigação pode adotar uma abordagem mais
ampla, considerando diversas práticas de CGE para perceber, por exemplo, o contexto onde são
utilizadas e a forma como se complementam. Pode, igualmente, adotar abordagem mais restrita,
considerando práticas de CGE de forma individual. É também fundamental perceber qual o papel
do profissional de contabilidade de gestão no desenvolvimento e implementação da CGE e no
processo de tomada de decisão, nomeadamente no processo de tomada de decisão estratégica.
Apesar da maioria dos estudos analisados adotar a perspetiva da teoria da contingência, pouco ainda se sabe quanto aos efeitos da intensidade competitiva, incerteza da envolvente, cultura
organizacional, estilo de liderança, novas estruturas organizacionais (mais horizontais e baseadas
em equipas de trabalho), e tecnologias da informação e comunicação na adoção e utilização das
práticas de CGE (Cadez & Guilding, 2008; Chenhall, 2005; Henri, 2006; Guilding & McManus, 2002). Além do mais, a maioria dos estudos suportados na teoria da contingência, quer na
investigação em CGE, quer na contabilidade de gestão e no controlo de gestão em geral, tem-se
concentrado na análise de formas de ajuste moderação (com recurso, essencialmente, a modelos
de regressão) e mediação (com recurso, essencialmente, a técnicas de modelação path), que consideram relações lineares, e pouco se sabe quando à forma de ajuste matching que considera relações
não lineares (Burkert, Davila, Mehta, & Oyon, 2014).
A análise do papel da CGE nas iniciativas estratégicas emergentes, recorrendo a estudos etnográficos e adotando abordagens semelhantes às utilizadas por Fauré e Rouleau (2011), Jørgensen
e Messner (2010), e Skærbæk e Tryggestad (2010), também representa um desafio para investigação em CGE. De que forma as diversas práticas de CGE contribuem para a aceitação, rejeição
ou alteração das iniciativas estratégicas? Qual o papel o profissional de contabilidade de gestão
nessas iniciativas? Estas são algumas questões que esta abordagem pode ajudar a responder e são
importantes para o desenvolvimento da teoria e da prática da CGE.
Adicionalmente, o estudo da CGE em outros contextos que não o da indústria transformadora também representa um desafio e fonte de oportunidades para os investigadores. Por exemplo,
o estudo da CGE em serviços (públicos e privados) de saúde, de educação, entre outros, poderia
ajudar a compreender o seu papel nestes contextos e evidenciar eventuais diferenças entre o setor
público e o setor privado. A investigação da CGE em contextos que compreendam relações interorganizacionais, envolvendo organizações públicas e privadas, também constitui uma oportuni-
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dade de investigação na sequência dos estudos desenvolvidos por Cooper e Slagmulder (2004) e
Fayard et al. (2012).
As conclusões apresentadas neste estudo devem ser interpretadas tendo em consideração algumas limitações. A primeira limitação, e por ventura a mais significativa, está relacionada com
o processo de seleção dos artigos. Dado a falta de consenso quando à definição, âmbito, e ao que
constitui e não constitui CGE, reconhece-se alguma subjetividade na seleção dos artigos. Todavia,
tendo em conta as diferentes intervenções e atividades desenvolvidas pelos três autores no processo de seleção e análise dos artigos, considera-se que essa subjetividade foi minimizada. A segunda
limitação está associada com o número de revistas internacionais da especialidade selecionadas
para análise. Embora tenham sido selecionadas as cinco revistas de topo da área da contabilidade
de gestão, nos termos do ranking efetuado por Chan et al. (2009), as conclusões apresentadas
não podem ser generalizadas para todas as revistas internacionais da especialidade. Uma forma de
minimizar esta limitação passa pela ampliação do número de revistas a considerar na análise. A
consideração de outros rankings, desenvolvidos por exemplo pela Association of Business Schools
(ABS, 2015) e Bonner et al. (2006), permite alargar o âmbito de análise a outras revistas tais
como a Contemporary Accounting Research (CAR), Review of Accounting Studies (RAST). À
semelhança de Chenhall e Smith (2011) podem ainda ser incluídas duas revistas internacionais
especializadas em contabilidade de gestão, designadamente Behavioral Research in Accounting
(BRIA) e Management Accounting Research (MAR). Apesar destas limitações, este estudo representa um avanço na compreensão do âmbito da investigação em CGE.
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ESTUDO EMPÍRICO DA CERTIFICAÇÃO DOS
SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE
NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL
REGIÃO DE COIMBRA
EMPIRICAL STUDY OF THE CERTIFICATION OF QUALITY
MANAGEMENT SYSTEMS IN THE INTERMUNICIPAL
COMMUNITY OF COIMBRA
Sofia Félix1, Maria Georgina Morais2
Resumo
A crise económica que Portugal tem vindo a atravessar colocou novo enfoque na importância do equilíbrio das finanças públicas, mas também, no funcionamento da administração pública e no modo como os serviços públicos são prestados, devendo alcançar-se
uma desburocratização e simplificação de procedimentos e a satisfação das necessidades do
cidadão. Nesta medida, compete aos cidadãos avaliarem o desempenho do serviço público
e aferir o seu grau de eficiência. Por outro lado, para que o cidadão possa avaliar um serviço
público necessita de ter acesso a informação sobre processos decisórios, não sendo de estranhar que a problemática da transparência tenha vindo a ganhar maior expressão, inclusivamente em termos legislativos. Neste contexto com o presente estudo pretende-se analisar
os indicadores dos Municípios que têm certificação da qualidade, enquanto estratégia local
dos executivos integrantes da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra e aferir se
possuem melhores resultados dos que não se encontram certificados, bem como, através
da realização de entrevistas aos responsáveis da qualidade, conhecer a partir das perceção
destes se a implementação do sistema de gestão da qualidade trouxe mais-valias.
PALAVRAS – CHAVE: Qualidade; transparência; estratégia local.

Abstrat
The economic crisis that Portugal has gone through has put renewed emphasis on the
importance of sound public finances, but also in the functioning of public administration
and in the way public services are provided in order to meet the needs of citizens. To that
extent, citizens assess the performance of public service and their degree of efficiency. On
the other hand, so that citizens can evaluate a public service needs they have access information on decision-making, therefore it is not surprising that the issue of transparency has
gained greater expression, including in legislative terms. In this context the present study
aims to analyze the indicators of municipalities that have quality certification, seen as a
local strategy of the executive members of the municipalities of the Intermunicipal Community of Coimbra Region and assess whether they have the best results that the others
Confronte-se com o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro).
Instituto Nacional de Administração, atualmente, Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas.
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that are not certified, as well by carrying out interviews with the key players for quality to
be able to realise from their perception if the quality management system brought gains to
the organization.
KEYWORDS: Quality; transparency; local strategy.practices, Management accounting,
Strategy, Systematic literature review.

1. INTRODUÇÃO
O contexto do plano assinado com a “Troika” define um momento único de atuação estrutural sobre diversas áreas da Administração Pública em Portugal e, em particular, da Administração
Pública de maior proximidade com os cidadãos como são indubitavelmente os Municípios. Numa
sistematização dos problemas que conduziram à assinatura deste acordo, evidenciam-se as questões da falta de respeito de prazos dos pagamentos, de clareza das contas e dos procedimentos
decisórios e de credibilidade como um todo, por parte do Estado a que se juntou um problema de
crescimento e de liquidez do sistema financeiro. Face a este panorama, a Administração Pública
Local foi assim, convocada a mudar o seu paradigma de gestão financeira e orçamental, importando conhecer e avaliar se as lideranças que souberam reconhecer as mais-valias de uma gestão
assente nos princípios e objetivos da qualidade estão melhor preparadas para enfrentar os novos
desafios que se lhe colocam e potencializar a competitividade dos seus territórios num cenário de
globalização económica. Deste modo, esse percurso de análise faz-se a partir da problemática da
gestão da qualidade na Administração Pública, na 1.ª parte do estudo e da análise do desempenho
financeiro e administrativo dos Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal Região
de Coimbra, entidade intermunicipal sui generis, face à heterogeneidade de realidades que congrega (2.ª parte do trabalho) e as ilações aí decorrentes (na 3.ª parte).
2. A PROBLEMÁTICA DA GESTÃO DA QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Os serviços públicos só existem na medida em que têm que servir os cidadãos e as suas necessidades e, as suas necessidades são a razão, primeira e última, da existência do serviço público.
Logo, e nesta medida, compete aos cidadãos avaliarem o desempenho e a qualidade do serviço
público (Rocha, 2010), assim sendo, a gestão da qualidade começa por uma eficiência dos serviços. Existem elementos que propiciam tangibilidade ao serviço, tais como, o layout e design dos
espaços, mobiliário, materiais utilizados; a fiabilidade do serviço, traduzida na capacidade técnica
do pessoal e na capacidade de resposta, pressupondo um adequado desenho dos processos de gestão, flexibilidade e rapidez; a capacidade de adaptação às exigências do utente e segurança na prestação do serviço, designadamente, através da atenção demonstrada e credibilidade (Royo, 2002).
Na generalidade dos países, as estratégias de qualidade estão associadas à introdução de práticas
que se enquadram nas teorias do New Public Management. Em Portugal esse movimento começou nos finais dos anos oitenta. As características gerais da estratégia da reforma administrativa
adotada durante o período 1985-1995 correspondem à adoção do New Public Management. De
acordo com a análise elaborada pela OCDE3, a reforma levada a cabo nesta fase incidiu não só na
mudança de estruturas, métodos de trabalho e processos mas também numa intervenção ao nível
da cultura organizacional. Com a criação do Secretariado para a Modernização Administrativa
(SMA) em 1986, integrado na Presidência do Conselho de Ministros, com a missão de promover
3

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.
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a inovação e a modernização na Administração Pública, o Governo pretendeu dar um impulso às
questões da qualidade. No Programa do XII Governo Constitucional, a qualidade é pela primeira
vez uma aposta no âmbito das reformas estruturais. O SMA, protagonista da reforma, desenvolveu e implementou um conjunto vastíssimo de medidas, entre as quais se destaca pela dimensão
da iniciativa “Mil Medidas de Modernização Administrativa” que previa, entre outras ações, a
melhoria das áreas de atendimento, a melhor informação aos cidadãos, a abertura dos serviços no
período do almoço, a simplificação de formulários, formalidades e processos. Destaca-se ainda a
“Carta da Qualidade dos Serviços Públicos” e a “Carta Deontológica de Serviço Público” pelo
facto de se terem perpetuado na memória dos serviços. Em 1999 foi instituído o sistema de qualidade em Serviços Públicos, pelo Decreto-Lei n.º 166-A/99, de 13 de maio, sendo a certificação da
qualidade dos serviços públicos um dos seus principais objetivos. Os critérios para a emissão dos
certificados de qualidade, previstos no diploma, seriam os critérios do modelo estabelecido pela
European Foundation for Quality Management. No artigo 3.º deste diploma o conceito de qualidade é definido como “uma filosofia de gestão que permite alcançar uma maior eficácia e eficiência
dos serviços, a desburocratização e simplificação de processos e procedimentos e a satisfação das
necessidades explícitas e implícitas do cidadão” (Nolasco, 2004). Apesar do Decreto-Lei n.º 166
– A/99, de 13 de maio prever a certificação de organismos e serviços (artigos 10.º a 15.º), nunca
foi regulamentado, nem foram criados os serviços de auditoria de qualidade, pelo que as organizações públicas foram postas perante a necessidade de recorrer ao processo ISO4, como forma de
garantirem a certificação (Rocha, 2010), como a NP EN ISO 9001:2008: Sistema de gestão da
qualidade – Requisitos (em processo de revisão). A Common Assessment Framework (CAF) foi
um modelo foi criado pelos Diretores-Gerais das Administrações Públicas da União Europeia
com base em trabalhos realizados pela Academia Spyer (Alemanha), o European Institute of Public Administration (EIPA) e a European Quality Foundation Model (EQFM). Na conferência
de Lisboa em 2000 foi tomado o compromisso por parte dos responsáveis pelas Administrações
Públicas dos quinze em divulgar e promover a utilização da CAF nos respetivos países. A CAF é
uma ferramenta de autoavaliação e assenta nos princípios da pertinência e adequação às características específicas dos organismos públicos e da compatibilidade com os principais modelos organizacionais utilizados pelas principais organizações públicas e privadas na Europa. A CAF pretende
servir como instrumento de partida que permite aos gestores públicos que queiram melhorar as
suas aptidões gestionárias e estejam interessados em aplicar a gestão da qualidade nos seus organismos, realizar uma autoavaliação simples na organização, de forma a ganhar a sensibilidade para a
utilização destas ferramentas, bem como, servir de ponte entre os vários modelos e metodologias
utilizadas na gestão da qualidade pelas Administrações Públicas da União Europeia e permitir a
realização de benchmarking entre as várias organizações públicas (Rocha, 2010).

Figura 1 – Estrutura do modelo CAF.
4

International Organization for Standardization.

(Fonte: EIPA, 2013).
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Portugal tem desde o início acompanhado e participado no desenvolvimento do modelo
Common Assessment Framework. Contribuiu para a criação da 1.ª versão (CAF 2000), acompanhou a 1.ª revisão (CAF 2002) e participou no grupo de peritos que efetuaram a 2ª e 3ª revisões
ao modelo (CAF 2006 e CAF 2013). A dinamização da utilização da CAF em Portugal começou
por ser responsabilidade do Secretariado para a Modernização Administrativa tendo sido transferida para o Instituto para a Inovação na Administração do Estado após a extinção do SMA em
2001, organismo que veio a ser extinto no decorrer de 2002.
Desde Outubro de 2002, é a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP),
o organismo responsável pela coordenação, acompanhamento e avaliação das iniciativas de divulgação e implementação da CAF na Administração Pública Portuguesa. A Direcção-Geral representa
Portugal no grupo Europeu de peritos sobre a CAF (CAF working group) o qual coordena a evolução e disseminação do modelo a nível europeu (DGAEP, 2015). A nível da Administração Local
encontram-se registadas como utilizadoras da CAF, a Câmara Municipal de Alcochete, Cantanhede, Lisboa, Sintra, Vila Franca de Xira, Porto, Palmela (Departamento de Educação e Intervenção
Social da Câmara Municipal de Palmela) e a Junta de Freguesia de Alcochete. Para muitas organizações, implementar um sistema de gestão da qualidade significa mudança. Esta pode ter impacto
na cultura, liderança, estrutura organizacional e processual e em muitos casos, envolve todas estas
componentes, considerando que a cultura das organizações públicas é complexa e multidimensional, a transição para uma filosofia da qualidade é um grande desafio para a cultura organizacional do
setor público, falhando frequentemente quando não existe o devido comprometimento por parte
do executivo. Com efeito, a implementação da qualidade requer um compromisso considerável do
executivo, capacitação dos recursos humanos e a definição de um sistema de mérito5 com a definição
de recompensas apropriadas, estas últimas de difícil implementação face a um congelamento das
carreiras na Administração Pública e quando frequentemente não existe previsão nos orçamentos
camarários da atribuição de prémios de desempenho.
As organizações devem então, compreender que um sistema de qualidade requer mudanças
sistemáticas nas práticas de gestão, incluindo o redesenhar das estruturas organizacionais e de trabalho, a redefinição dos papeis de gestão, o aprender de novos saberes por parte dos funcionários
e a redefinição de objetivos organizacionais (INA6, 2003).
As mais recentes dinâmicas em torno da modernização administrativa colocam a ênfase na
relevância das tecnologias de informação e comunicação (assentando de igual modo, numa progressiva desmaterialização na instrução de processos), assim como na mudança dos paradigmas
do relacionamento interpessoal das sociedades contemporâneas, mas também na mitigação de
custos de contexto e desoneração do cidadão, seja através da criação de pontos únicos de contacto
entre os cidadãos ou demais agentes económicos e a Administração Pública, que em larga medida
visam dar cumprimento a diretivas comunitárias, seja através de um maior recurso a mecanismos
de interoperabilidade, evitando que o utente tenha de instruir pedidos ou enviar documentos com
elementos já na posse ou do conhecimento da Administração.
Paralelamente, o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro) preconiza a melhoria do desempenho e qualidade
de serviço da Administração Pública, para a coerência e harmonia da ação dos serviços, dirigentes
e demais trabalhadores, seguindo uma lógica top down na definição de objetivos.
Acresce que o processo de delegação de competências nos Municípios e entidades intermunicipais no domínio de funções sociais, em desenvolvimento do regime jurídico da transferência de
competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro deve garantir a melhoria da qualidade e eficiência dos
serviços públicos que por ele estejam abrangidos (Decreto-Lei n.º 30/2015, de 12 de fevereiro).
5
6

Confronte-se com o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (Lei n.º 66B/2007, de 28 de dezembro).
Instituto Nacional de Administração, atualmente, Direção -Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas.
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Tem-se ainda, vindo a constatar uma evolução no discurso político, motivado pelo valor da
boa gestão e do equilíbrio financeiro, procurando-se aumentar o poder do eleitor e atribuindo-se
maior relevo à problemática da transparência. Atente-se vários artigos da Lei n.º 73/2013, de 3 de
setembro que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais
que contempla o princípio da transparência, os deveres de informação, publicidade e a criação de
uma plataforma da transparência, conduzindo à criação do “Portal de Transparência Municipal”,
que disponibiliza um conjunto de indicadores relativos aos Municípios e entidades intermunicipais e que serão objeto de análise na segunda parte do trabalho. Destacam-se igualmente, outras
iniciativas da sociedade civil como o “Anuário Financeiro dos Municípios”, que pretende monitorizar a eficiência no uso dos recursos públicos da administração local e o “Índice de Transparência
Municipal” que mede o grau de transparência dos Municípios através da informação (composição,
funcionamento e gestão) constante nos seus web sites.
Contudo e apesar da publicidade ser condição necessária não é condição suficiente, uma vez
que a informação deve ter características qualitativas, como sejam a relevância, a oportunidade, a
compreensibilidade e a utilidade para os utilizadores da informação, visão partilhada por Platt, Cruz
e Vieira, que propõem antes formas alternativas de simplificar a linguagem facilitando o entendimento e assegurar meios de aprendizagem dos temas envolvidos, face à complexidade da informação.
Estudos recentes concluem que a falta de confiança é consequência de uma insuficiente transparência da Administração Pública e das decisões de gestão dos seus dirigentes, com efeito, as
economias só poderão funcionar de modo eficiente, caso os agentes económicos tenham acesso
a informação oportuna, relevante, fiável e que apoie a tomada de decisões estratégicas quer de
índole pública, quer privada.
No contexto internacional cerca de 95 países possuem leis sobre a transparência, de acordo
com a Global Right Rating (elaborado por Access Info Europe e pelo Centre Law and Democracy), em termos de ranking mundial Espanha e Portugal obtiveram respetivamente uma pontuação
de 69 e 68 pontos, correspondendo a níveis de exigência menos rigorosos com a transparência do
que a média dos países com leis sobre a transparência.
Contudo, em 2013 Espanha aprovou a “Lei de Transparência e acesso à informação sobre práticas de boa governação” e estabeleceu um conjunto de princípios éticos, obrigações aos titulares
de altos cargos, divulgação da atribuição de subvenções e de resultados de auditorias e inspeções e
dados da contratação pública.
O diploma prevê a aplicação de cerca de quarenta sanções, bem como, com a constituição de
um Conselho de Transparência e Boa Governação. Paralelamente, verifica-se que a divulgação da
informação torna-se relevante para o controlo da corrupção (Garcia, 2015), não sendo assim de
estranhar que em Portugal o Tribunal de Contas tenha emitido recomendações relativas à elaboração de Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.
3. A COMUNIDADE INTERMUNICIPAL REGIÃO DE COIMBRA
Da revisão da literatura no estudo empírico de Sá e Sintra (2008) sobre a modernização administrativa e gestão da qualidade nos Municípios Portugueses, concluiu-se que existiam algumas diferenças significativas entre as autarquias que implementavam referenciais da qualidade,
mormente as normas ISO, e aquelas que não o fazem. Tal verificou-se, sobretudo, nas práticas de
auscultação dos munícipes, medição da qualidade de serviço, divulgação dos resultados e envolvimento dos funcionários na resolução de problemas, as quais estão ligadas de forma próxima aos
princípios da Gestão da Qualidade Total.
Deste modo, e de acordo com os resultados deste estudo, seria de esperar que a adoção da qualidade, ao reforçar os mecanismos de acessibilidade, transparência e flexibilidade propostos pela modernização administrativa, viesse a tornar-se numa estratégia eficaz de chegar a algumas das finalidades últimas dos processos de modernização administrativa e que se prendem com ganhos de eficácia
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e eficiência e melhoria da qualidade dos serviços prestados. Tendo como ponto de partida, as ilações
deste trabalho, torna-se pertinente analisar se os Municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM)
Região de Coimbra que têm certificação da qualidade possuem melhores resultados em termos de
desempenho financeiro e administrativo do que os que não se encontram certificados, decorrente da
implementação de uma verdadeira cultura organizacional orientada para o alcance dos princípios de
gestão da qualidade e que decorre sempre de processos decisórios estratégicos da organização.
Nesse sentido e considerando que os objetivos de qualidade são resultados desejados num
espaço de tempo determinado e implicam sempre alguma quantificação, embora esta não tenha
que ser forçosamente em termos de indicadores numéricos, podendo assumir outras formas (Pires,
2012) analisaram-se os principais indicadores de gestão financeira e administrativa disponibilizados no Portal de Transparência Municipal, os resultados (reportados a 2014) do Índice de Transparência Municipal mas também, a avaliação do desempenho dos Municípios da CIM Região
de Coimbra em termos do Portugal City Brand Ranking (2014), uma vez que, não são disponibilizados os inquéritos de satisfação e torna-se relevante aferir a perceção externa. Em termos de
constituição, a Comunidade Intermunicipal incorporou a heterogeneidade na sua génese com a
inclusão de territórios de baixa densidade/aglomerados urbanos, interior/litoral e de concelhos
que se poderão caracterizar como concelhos de coesão7 (Mortágua, Arganil, Góis, Oliveira do
Hospital, Pampilhosa da Serra, Penela e Tábua) de transição (Penacova, Soure, Lousã, Miranda do
Corvo e Vila Nova de Poiares) e de competitividade (Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova,
Figueira da Foz, Mira, Montemor-o-Velho e Mealhada). Constata-se um número relativamente diminuto de Municípios com certificação da qualidade na CIM Região de Coimbra (dados
reportados a 2014), representado 8 Municípios certificados num universo de 19. Predominam
em termos de certificação as áreas ligadas ao urbanismo, sendo de igual modo, expressiva a área
do licenciamento das atividades económicas, seguidas das atividades operacionais ou de suporte
(áreas administrativas e financeiras), conforme descrito no quadro 1:
Quadro 1: Municípios certificados da CIM da Região de Coimbra
Entidade

Norma

Descrição textual

Coimbra

NP EN ISO
9001:2008
		
		
		

Gestão de Operações Urbanísticas; Licenciamento e Registo de Atividades; Atendimento; Planeamento do Território e Gestão de Centros Históricos e de Habitação Social; Gestão de Obras, Espaço Público, Edifícios
e Equipamentos Municipais; Recursos Humanos e Educação; Finanças,
Património e Sistemas de Informação e Comunicações.

Arganil

NP EN ISO
9001:2008
		
		
		
		

Divisão de Administração Geral e Financeira (Balcão Único; Recursos
Humanos; Taxas e Licenças; Aprovisionamentos; Águas - Leituras e Cobranças) e Divisão de Gestão Urbanística (Obras Particulares – Licenciamento, Vistorias e Fiscalização; Obras Municipais – Acompanhamento e
Planeamento de Obras; Saneamento - Vigilância de Obras; Águas - Vigilância, Manutenção e Obras)

Cantanhede

Gestão Autárquica.

NP EN ISO
9001:2008

CondeixaNP EN ISO
Serviço de águas do Departamento de Obras; serviços da Divisão Admi-a-Nova
9001:2008
nistrativa e Financeira; serviço de Gestão Urbanística da Divisão de Pla		
neamento Urbanístico; e serviços da Divisão de Ambiente e Serviços Ur		banos

7

Confronte-se com Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (2013). CRER 2020, Competitividade Responsável, Estruturante e Resiliente, Plano de Ação Regional 2014-2020 (p. 19). Versão de trabalho.
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Mira

NP EN ISO
9001:2008
		
		

Gestão Autárquica: DAF (Secção de Taxas, Expediente e Arquivo, STEA,
nas Áreas de Taxas e Licenças, Área Administrativa das Águas e Saneamento; Apoio Jurídico e Recursos Humanos; Serviços de Metrologia Legal) e DECD (nas Áreas de Turismo, Desporto e Ação Social).

Penela

NP EN ISO
Taxas e licenças; cultura, desporto, turismo e juventude; águas e sanea9001:2008
mento; educação; ação social; obras particulares; obras municipais; ges		
tão florestal; apoio ao investidor; qualidade ambiental; atendimento ao
		cidadão.
Lousã

NP EN ISO
9001:2008
		
		

Taxas e licenças, obras e loteamentos urbanos, águas, abastecimento público, águas monitorização, serviços de suporte: seção de pessoal, aprovisionamentos e gestão da qualidade. Expediente geral, serviço telefónico e
serviço de limpeza.

Miranda
NP EN ISO
do Corvo
9001:2008
		
		

Atendimento aos munícipes, o sector águas e saneamento, ao nível da captação distribuição, qualidade da água e administrativo, as obras particulares, as taxas e licenças, os recursos humanos, o património, o aprovisionamento, o expediente geral e o arquivo.

(Fonte: IPAC8 e sites dos Municípios)
Os indicadores da gestão financeira (quadros 2 e 3) e administrativa (quadro 4) têm por referência os dados reportados pelos Municípios até ao último trimestre de 2014, com exceção do
Município de Penela no grau de endividamento (1.º trimestre de 2014) e do índice de transparência municipal, cujos dados são reportados a 2013. Para análise dos resultados comparou-se a
média dos valores (quadros 5 a 7) dos Municípios certificados com a média dos Municípios não
certificados. Conclui-se que os Municípios certificados registam desempenhos positivos em 16
dos 279 indicadores, verificando-se que de entre os Municípios certificados, o Município de Penela
apresenta uma elevada percentagem de endividamento e significativo gasto por habitante em programas de assistência, enquanto que, nos Municípios não certificados, o Município de Vila Nova
de Poiares detém a maior dívida total por habitante, assim como, o maior prazo de pagamentos
(388 dias) da CIM, diversamente, o Município da Pampilhosa da Serra destaca-se com a maior
receita total por habitante a nível da Comunidade. Por outro lado, os Municípios certificados
destacam-se com excelentes resultados no prazo médio de pagamentos (com exeção para os Municípios da Lousã e de Penela) e com ínfimo valor em termos de montantes em atraso e revelam
igualmente, uma percentagem mais elevada de independência financeira (média de 45,91%).

8
9

Instituto Português de Acreditação.
Inclui o ranking da consultora Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking (“negócios, viver, visitar”).

Indicadores de Gestão Financeira

443,31 €
858,44 €
511,93 €
167,18 €
637,84 €
584,03 €
380,29 €
0,14 €
199,41 €
191,10 €
969,50 €
361,11 €
286,99 €
14,97 €
77,16 €
1050,00 €
361,41 €
730,43 €
2680,00 €

8,88%
19,44%
12,32%
0,75%
19,94%
6,43%
8,01%
-14,84%
1,13%
15,33%
10,12%
9,62%
2,29%
2,81%
1,81%
8,92%
6,93%
2,88%
9,43%

Fonte: Portal de Transparência Municipal, 2015

ARGANIL
CANTANHEDE
COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA
FIGUEIRA DA FOZ
GÓIS
LOUSÃ
MEALHADA
MIRA
MIRANDA DO CORVO
MONTEMOR-O-VELHO
MORTÁGUA
OLIVEIRA DO HOSPITAL
PAMPILHOSA DA SERRA
PENACOVA
PENELA
SOURE
TÁBUA
VILA NOVA DE POIARES

47,91%
156,20%
92,10%
28,91%
103,70%
34,53%
46,92%
0,02%
25,44%
26,93%
168,49%
39,27%
43,12%
0,64%
9,60%
424,96%
53,86%
91,51%
316,09%

5
36
58
47
25
35
77
11
60
64
226
13
71
4
21
77
52
124
388

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3,10 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
10,19 €
77,68 €
276,31 €

0,00 €
36,88 €
0,00 €
0,00 €
176,00 €
0,00 €
107,85 €
0,00 €
80,10 €
76,64 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
397,45 €
156,89 €
204,78 €
637,67 €

80,14%
95,43%
72,34%
81,78%
85,45%
85,65%
93,75%
75,53%
66,87%
68,13%
28,44%
100,82%
68,76%
90,79%
87,15%
62,33%
86,78%
80,72%
69,64%

73,90%
84,27%
59,76%
84,36%
78,12%
79,32%
83,49%
73,21%
66,68%
57,41%
27,70%
69,01%
67,30%
81,20%
74,17%
62,01%
87,50%
80,09%
68,04%

40,78%
48,30%
68,73%
52,52%
67,61%
25,95%
44,01%
47,07%
47,43%
37,34%
43,55%
35,63%
42,03%
10,56%
29,61%
25,67%
38,31%
28,60%
42,96%

Dívida Total
Saldo
Grau de
Prazo Médio Pagamentos
Montante
Grau de
Grau de
Grau de
(€/habitante) Orçamental Endividamento de Pagamentos em Atraso
total
Execução
Execução Independência
			
(%)		
(€/habitante) Programas de
da Receita
da Despesa Financeira (%)
							
Assistência Orçamentada Orçamentada
							
(€/habitante)
(%)
(%)

Municípios

Quadro 2: Indicadores de gestão financeira (Municípios da CIM da Região de Coimbra)
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925,23 €
549,57 €
567,52 €
613,62 €
615,07 €
1691,43 €
833,47 €
630,57 €
783,88 €
709,64 €
575,40 €
919,59 €
665,55 €
2341,62 €
851,34 €
1073,88 €
671,06 €
859,66 €
942,39 €

176,62 €
211,41 €
327,83 €
120,49 €
315,82 €
210,77 €
199,30 €
147,03 €
225,47 €
129,95 €
185,24 €
175,57 €
177,66 €
126,58 €
109,26 €
130,79 €
138,08 €
172,46 €
232,17 €

200,73 €
54,02 €
54,16 €
183,17 €
100,03 €
228,16 €
157,41 €
147,48 €
146,29 €
135,04 €
65,36 €
152,08 €
102,05 €
120,75 €
128,69 €
144,43 €
119,00 €
55,82 €
132,44 €

Fonte: Portal de Transparência Municipal, 2015

ARGANIL
CANTANHEDE
COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA
FIGUEIRA DA FOZ
GÓIS
LOUSÃ
MEALHADA
MIRA
MIRANDA DO CORVO
MONTEMOR-O-VELHO
MORTÁGUA
OLIVEIRA DO HOSPITAL
PAMPILHOSA DA SERRA
PENACOVA
PENELA
SOURE
TÁBUA
VILA NOVA DE POIARES

925,56 €
528,49 €
511,48 €
633,02 €
595,25 €
1677,09 €
773,69 €
794,92 €
819,97 €
637,68 €
560,51 €
874,12 €
675,24 €
2327,72 €
797,05 €
1074,70 €
676,61 €
856,50 €
930,18 €

282,38 €
134,35 €
187,65 €
199,96 €
164,85 €
714,06 €
243,98 €
222,38 €
292,89 €
223,73 €
156,78 €
269,17 €
188,04 €
571,93 €
175,57 €
330,12 €
227,18 €
282,71 €
318,86 €

276,43 €
119,61 €
142,66 €
236,86 €
167,76 €
459,77 €
281,84 €
180,91 €
306,03 €
224,05 €
195,63 €
198,47 €
232,45 €
850,16 €
244,76 €
324,62 €
191,59 €
255,02 €
235,26 €

130,54 €
78,35 €
41,76 €
89,23 €
75,41 €
192,89 €
162,83 €
256,55 €
98,76 €
91,18 €
103,73 €
171,30 €
103,56 €
475,23 €
243,16 €
146,35 €
113,55 €
134,63 €
50,86 €

6,12 €
7,27 €
6,40 €
0,00 €
3,97 €
0,17 €
3,53 €
16,62 €
0,00 €
5,76 €
0,00 €
8,73 €
3,96 €
18,57 €
1,95 €
0,88 €
2,35 €
0,29 €
19,24 €

Receita
Receitas de
Outras
Despesa
Despesa
Despesa
Investimentos Terrenos e
Total
Impostos
Receitas
Total
com Pessoal com Aquisição (€/habitante) Habitações
(€/habitante) Municipais
Próprias
(€/habitante) (€/habitante) de Bens e		
(€/habitante)
		
(€/habitante) (€/habitante)
		
Serviços
						
(€/habitante)

Municípios

Quadro 3: Indicadores de gestão financeira (Municípios da CIM da Região de Coimbra) - continuação

2,46 €
31,78 €
10,66 €
3,98 €
21,92 €
8,85 €
38,48 €
135,74 €
14,35 €
0,44 €
6,79 €
7,00 €
23,51 €
75,02 €
58,10 €
39,14 €
7,35 €
2,63 €
13,59 €

Edifícios
Públicos
(€/habitante)

20,63 €
0,27 €
0,91 €
12,13 €
2,46 €
54,83 €
27,11 €
8,06 €
24,20 €
12,70 €
28,12 €
26,17 €
22,22 €
29,45 €
17,17 €
5,93 €
15,98 €
33,31 €
1,74 €

68,46 €
18,27 €
8,55 €
20,23 €
21,67 €
66,94 €
36,56 €
74,84 €
19,66 €
15,08 €
23,49 €
97,50 €
32,16 €
175,50 €
117,51 €
72,59 €
60,69 €
32,29 €
8,57 €

Infraestru- Acessibilidades
turas Básicas (€/habitante)
(€/habitante)		

32,87 €
20,76 €
15,25 €
52,88 €
25,39 €
62,10 €
57,14 €
21,29 €
40,55 €
57,20 €
45,32 €
31,89 €
21,70 €
176,70 €
48,43 €
27,81 €
27,18 €
66,11 €
7,72 €

Outros
Investimentos
(€/habitante)

377

378

Quadro 4: Indicadores de gestão administrativa (Municípios da CIM da Região de Coimbra)
Municípios

Indicadores de Gestão Administrativa

Número de
Despesa
Percentagem Percentagem
Índice de
Contratos
com
de Contratos de Despesa
Transparência
Públicos
Contratos
Efetuados
Efetuada
Municipal
(contratos
Públicos
por Ajuste
por Ajuste
(dados do
p/1000
(€/habitante)
Direto (%)
Direto (%)
Índice de
habitantes)
		
Transparência
					Municipal)
ARGANIL
CANTANHEDE
COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA
FIGUEIRA DA FOZ
GÓIS
LOUSÃ
MEALHADA
MIRA
MIRANDA DO CORVO
MONTEMOR-O-VELHO
MORTÁGUA
OLIVEIRA DO HOSPITAL
PAMPILHOSA DA SERRA
PENACOVA
PENELA
SOURE
TÁBUA
VILA NOVA DE POIARES

2,87
2,61
1,06
3,35
1,98
7,52
5,33
2,06
3,57
1,99
1,31
5,4
2,19
5,56
6,58
1,89
0,43
2,6
0,69

138,17 €
167,16 €
87,19 €
149,59 €
84,25 €
194,57 €
179,49 €
234,61 €
183,78 €
79,05 €
45,01 €
92,80 €
72,10 €
196,39 €
221,80 €
120,15 €
33,76 €
245,61 €
28,28 €

70,59%
68,42%
78,23%
91,38%
86,89%
96,77%
94,62%
92,86%
84,09%
88,46%
73,53%
100,00%
95,56%
100,00%
91,84%
81,82%
87,50%
90,32%
60,00%

40,46%
16,20%
31,72%
39,81%
37,93%
91,08%
30,96%
25,71%
54,78%
53,45%
47,50%
100,00%
78,30%
100,00%
63,20%
50,83%
45,64%
27,68%
41,65%

38
35
51
38
61
37
40
36
38
30
24
35
37
16
39
30
31
43
15

Fontes: Portal de Transparência Municipal, 2015 e Índice de Transparência Municipal, 2015

Indicadores de Gestão Financeira (média)

9,35%
5,22%

81,54%
85,78%

48,62
88,18

0,24 €
33,11

81,76 €
106,85 €

Indicadores de Gestão Financeira (média)

45,91%
37,44%
(Fonte: Elaboração própria)

73,28%
71,42%

Fonte: Elaboração própria

Municípios Certificados 816,25 € 190,23 € 134,41 € 738,07 € 236,88 € 239,01 €
Municípios Não Certificados978,65 €180,97 € 122,90 € 978,65 € 299,23 € 291,98 €

104,88 €
174,62 €

3,75 €
6,90 €

17,66 €
32,77 €

12,99 €
21,77 €

32,43 €
64,65 €

38,06 €
48,53 €

Receita
Receitas
Outras
Despesa
Despesa
Despesa
Investimentos
Terrenos
Edifícios
Infraestruturas Acessibilidades Outros
Total de Impostos
Receitas
Total
com
com
(€/habitante) e Habitações
Públicos
Básicas
(€/habitante) Investimentos
(€/hab.) Municipais
Próprias (€/habitante)
Pessoal
Aquisição		
(€/habitante) (€/habitante) (€/habitante)		
(€/habitante)
		
(€/habitante) (€/habitante)		
(€/habitante) de Bens e
						Serviços
						(€/habitante)

Municípios

79,08%
78,16%

Montante
Grau de
Grau de
Grau de
total
Execução
Execução Independência
Programas
da Receita
da Despesa
Financeira
de Assistência Orçamentada Orçamentada
(%)
(€/habitante)
(%)
(%)

Quadro 6: Indicadores de gestão financeira (Municípios da CIM da Região de Coimbra) –média (continuação)

Municípios Certificados
475,21 €
Municípios Não Certificados 609,42 €

Dívida Total
Saldo
Grau de
Prazo Médio
Pagamentos
(€/habitante) Orçamental
Endividamento de Pagamentos
em Atraso
		
(%)
(%)		
(€/habitante)
						
						

Municípios

Quadro 5: Indicadores de gestão financeira (Municípios da CIM da Região de Coimbra) –média.
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Quadro 7: Indicadores de gestão administrativa (Municípios da CIM da Região de Coimbra) média
Municípios

Indicadores de Gestão Administrativa (média)

Número de Contratos
Despesa com
Percentagem Percentagem Índice de
Públicos (contratos
Contratos
de Contratos de Despesa Transparência
p/1000 habitantes)
Públicos
Efetuados por
Efetuada
Municipal
		
(€/habitante) Ajuste Direto (%) por Ajuste
(dados
				
Direto (%)
referentes
					
a 2013)
Municípios
Certificados
Municípios
Não Certificados

2,83 €

138,07 €

82,20%

39,78%

32

3,30 €

131,74 €

88,66%

59,88%

31

(Fonte: Elaboração própria)
Os Municípios não certificados evidenciam montantes ligeiramente superiores às receitas e
despesas totais e ainda, em investimentos em acessibilidades e edifícios públicos, que poderá ser
decorrente das prioridades de investimento assumidas pelos Municípios no âmbito do Quadro
de Referência Estratégico Comunitário (QREN 2007 – 2013), como sejam os Centros Escolares
e os Centros Culturais. Os Municípios certificados possuem uma maior despesa realizada através de contratos públicos, em detrimento dos Municípios não certificados que detém uma maior
percentagem de contratos efetuados por ajuste direto, bem como, em percentagem de despesa.
Os Municípios certificados ficaram ligeiramente melhor classificados no índice de transparência
municipal verificando-se uma diminuta pontuação para a generalidade dos municípios. No que
concerne o ranking da consultora Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking (2014), os
Municípios certificados ficaram globalmente em melhores posições do que os não certificados,
sendo claramente favoritos para viver, visitar ou realizar negócios (quadros 8 e 9).
Quadro 8: Avaliação do desempenho dos Municípios da CIM Região de Coimbra (negócios,
viver, visitar)
Municípios
ARGANIL
CANTANHEDE
COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA
FIGUEIRA DA FOZ
GÓIS
LOUSÃ
MEALHADA
MIRA
MIRANDA DO CORVO
MONTEMOR-O-VELHO
MORTÁGUA
OLIVEIRA DO HOSPITAL
PAMPILHOSA DA SERRA
PENACOVA
PENELA

Posição - País
151
87
5
176
48
206
120
101
97
197
187
209
163
271
173
171
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SOURE
TÁBUA
VILA NOVA DE POIARES

274
223
275

Fonte: Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking, 2014
Quadro 9: Avaliação do desempenho dos Municípios da CIM Região de Coimbra (negócios,
viver, visitar) - média
Municípios

Média Posição - País

Municípios Certificados
Municípios Não Certificados

126
194

Fonte: Elaboração própria
Paralelamente, partindo da perceção dos funcionários municipais, por se considerar serem
um dos recursos críticos do sistema, procurou-se avaliar se a implementação do sistema de gestão
da qualidade trouxe mais-valias nos Municípios certificados. Como metodologia de investigação
recorreu-se a entrevistas semiestruturadas, designadamente, através da realização de entrevistas
telefónicas com duração de cerca de 20 minutos, nos dias 9 e 10 de setembro de 2015 aos responsáveis pela qualidade e ao envio das questões por correio eletrónico ao Município de Penela,
não se obtendo contudo, qualquer resposta. As questões de suporte visaram aferir o contexto de
implementação do sistema de gestão da qualidade e o cenário evolutivo:
Data de implementação do sistema de gestão da qualidade?
Houve resistência à implementação do sistema?
A certificação traduziu-se numa mais - valia para o Município?
O quadro 10 reflete as respostas obtidas:
Quadro 10: Municípios certificados – respostas obtidas
Município

Respostas

Coimbra

O processo iniciou-se em 2006 com o trabalho desenvolvido por um conjunto de colaboradores do Município que levou à definição da matriz inicial do sistema de gestão
da qualidade. Esta primeira fase foi concluída com a obtenção, em março de 2007, da
certificação da qualidade em quatro processos: Gestão da Edificação e Urbanismo, Licenciamento Diverso, Atendimento ao Munícipe e Apoio Administrativo, a que correspondiam 6 unidades orgânicas do Município. Em 2012 avançou-se para uma segunda fase do projeto em que se procedeu ao redesenho do sistema de gestão da qualidade,
que passou a estar centrado nos processos chave desenvolvidos no seio do Município,
diversamente à fase anterior que se centrava essencialmente na prestação de serviços ao
público, certificando-se assim, um total de 13 processos. Foi constituído de um grupo
de trabalho que criou um plano de auditorias internas a desenvolver ao longo do ano.
Não obstante, ter existido alguma resistência à implementação do sistema, designadamente no levantamento dos processos, favoreceu-se o repensar da organização, fomentando a racionalização, a desburocratização e uma mais rápida capacidade de resposta.
Permitiu ainda, a definição de objetivos e a monitorização.
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Pese embora, considerar-se que a implementação de um sistema de gestão da qualidade
tenha permitido gerar uma nova cultura organizacional centrada na satisfação das necessidades e expectativas dos munícipes, possibilitando também, aos funcionários estarem melhor preparados para enfrentar e dar resposta aos novos desafios que se colocam
à administração autárquica, a certificação caducou no final de 2014, tendo o novo executivo optado por a não manter.

Arganil

O Município de Arganil tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade de
acordo com os requisitos da Norma Portuguesa NP EN ISO 9001:2008, o qual foi
certificado pela APCER (Associação Portuguesa de Certificação) em 14 de Abril de
2008. A certificação concedida pela APCER foi renovada em 14 de Abril de 2011.
No âmbito da certificação estão integradas a: Divisão de Administração Geral e Financeira (Balcão Único, Recursos Humanos, Taxas e Licenças, Aprovisionamentos,
Águas – Leituras e Cobranças) e a Divisão de Gestão Urbanística (Obras Particulares
– Licenciamento, Vistorias e Fiscalização, Obras Municipais – Acompanhamento e
Planeamento de Obras, Saneamento – Vigilância e Obras, Águas – Vigilância, Manutenção e Obras).5
Apesar da resistência inicial, a certificação da qualidade permitiu melhorar o serviço
prestado ao cidadão, permitindo uma sistematização de procedimentos e uma capacidade de resposta melhorada.

Cantanhede

A certificação do sistema de gestão da qualidade ocorreu em 2008, a produtividade da
instituição foi reforçada pela reorganização dos processos e a sua imagem foi fortalecida
pelo prestígio associado a esta certificação. Com efeito, verificou-se que promoveu um
maior empenhamento das pessoas nos processos, melhoria da eficiência e eficácia.
Não existem auditores internos, recorrendo-se a uma empresa externa para realização
das auditorias internas e externa.
Não se verificou resistência na implementação do sistema, contudo, inicialmente havia
uma expetativa demasiado elevada, pois considerava-se que a certificação da qualidade
dos serviços poderia dirimir a generalidade das entropias existentes.

Condeixa-a-Nova Decorrente de uma candidatura a fundos comunitários, em 2009 foi atribuída a certificação. Em definitivo, o objetivo, passou a ser o de aumentar a eficácia no tratamento
das necessidades dos cidadãos.

Foi formada equipa de auditores internos constituída por funcionários do município,
que ao longo do ano auditam vários pontos da norma.
Apesar de existir alguma resistência inicial, na implementação do sistema, impulsionou-se a criação de um balcão integrado e centralizado e a disponibilização de serviços
on line.

Mira

O Município foi certificado em 2008, para o levantamento dos processos foi criado um
grupo de trabalho que contou com o apoio de uma entidade externa.
Foi criada uma equipa de 6 auditores internos que obteve formação profissional.
Houve alguma resistência inicial, uma vez que, se constatou a existência de procedimentos redundantes.
Não obstante, a certificação da qualidade permitiu maior coerência e diminuição do
tempo de resposta.

Penela

Não se obteve resposta.

Lousã

Implementação em 2007, com apoio de empresa externa.
Mantém o sistema de gestão da qualidade e pretende alargar a outras áreas (contabilidade e tesouraria).
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Possui bolsa de auditores internos constituída por 7 elementos, que realizam auditorias
ao longo do ano.
Sem grande resistência na implementação, constataram-se melhorias ao nível da organização dos serviços, maior rigor nos processos e maior capacidade de resposta.

Miranda
do Corvo

Implementação em 2010, com apoio de uma empresa externa,
mantêm o sistema de gestão da qualidade e pretendem alargar a outras áreas.
Foi criada bolsa auditores internos constituída por 12 elementos, que realizam auditorias ao longo do ano.
Não se verificou grande resistência na implementação do sistema, permitiu uma reflexão da organização, propiciando uma alteração ao trabalho. Reduziram-se os circuitos,
eliminando-se procedimentos obsoletos, com significativa redução dos tempos de resposta, nomeadamente nas obras particulares e nas taxas e licenças.

Fonte: Elaboração própria
Da análise às respostas obtidas concluiu-se que para a generalidade dos Municípios que responderam à entrevista telefónica, a implementação de um sistema de gestão de qualidade trouxe
mais-valias, com significativas melhorias ao nível da organização dos serviços e com uma maior
capacidade de resposta, fomentando-se inclusivamente processos de modernização administrativa. Trata - se portanto de uma clara aproximação a outros estudos, tais como Sousa (2007), cujo
principal objetivo foi estudar o real impacto de um sistema de gestão da qualidade certificado,
na satisfação dos cidadãos/clientes de serviços públicos através da aplicação de um inquérito de
satisfação, a 346 utilizadores do serviço de atendimento autárquico de 13 municípios dos distritos
do Porto e Aveiro, concluindo-se de igual modo, que a certificação em serviços municipais de
atendimento teve efeito positivo na satisfação dos munícipes.
4. CONCLUSÕES
Apesar de ser notória a adoção de práticas da New Public Management, a Administração Pública Portuguesa tem ainda um longo percurso a percorrer, prevalecendo ainda um elevado número de entidades sem a implementação de políticas da qualidade, como se verifica na generalidade
dos Municípios integrantes da Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra. E mesmo assim,
as mudanças estão já em curso, seja por imperativo legal seja porque, a sociedade civil reclama
maior transparência e rigor na gestão dos recursos públicos, encontrando-se mais atenta a situações de fraude e de corrupção. Requere-se maior simplificação, clareza e rapidez na prestação de
serviços públicos, pelo que, a Administração Pública deverá ser capaz de propiciar uma melhor
articulação das suas intervenções.
Da análise ao desempenho financeiro e administrativo dos Municípios certificados da Comunidade Intermunicipal e sem descurar que cada organização tem características e realidades
diferentes, a que não serão também alheias as linhas estratégicas do executivo que as lideram,
pode concluir-se que a situação anímica a que a Economia Portuguesa esteve sujeita por força de
um desequilíbrio na sustentabilidade das finanças públicas e que conduziu à aplicação de medidas restritivas no âmbito da aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira a que
Portugal esteve sujeito até finais de 2014 e com impactos na Administração Pública Local foi
largamente ultrapassada pelos Municípios que se encontram certificados. Com efeito, estes Municípios demonstram bom desempenho financeiro nomeadamente, em termos do prazo médio de
pagamentos e inferior montante de pagamentos em atraso, contribuindo assim fortemente para
evitar a degradação da economia e em especial das economias locais, já que de acordo com estudo
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desenvolvido pela ACEGE10 (2011) os pagamentos em atraso conduziram a uma diminuição de
mais de 14 mil empregos entre 2006 a 2011. Além de um bom desempenho financeiro foi adicionalmente, possível aos Municípios certificados realizar investimento, ainda que em montante
ligeiramente inferior aos não certificados, comprovando-se que é possível realizar despesa pública
e cumprir os compromissos financeiros. Por outro lado, a quase totalidade dos responsáveis municipais pelo sistema de gestão da qualidade defendeu que apesar de em alguns casos se ter verificado alguma resistência inicial, associada à necessidade de suprimir procedimentos redundantes
e à mudança de paradigma, impulsionou-se uma verdadeira revolução da cultura organizacional,
muito mais centrada na rapidez e melhoria das respostas às necessidades do cidadão, conduzindo
a processos de modernização administrativa. Não obstante, os incondicionais benefícios da certificação da qualidade, as expectativas demasiado altas e as opções gestionárias dos executivos podem condicionar a continuidade da certificação e do próprio sistema de gestão da qualidade. Em
termos de futuras pesquisas poderá analisar-se a evolução dos resultados face a um alargamento do
histórico dos dados disponibilizados e envolver outros intervenientes, tais como chefias de outros
departamentos e promover a realização de inquéritos aos munícipes dos Municípios certificados.
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