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RESUMO 

 

O impacto da adoção de modelos de excelência em gestão com foco na qualidade 

sobre o desempenho de empresas é um tema recorrente em estratégia de 

operações. Segundo a teoria sobre o tema, as empresas que adotam estes modelos 

deveriam observar taxas de lucratividade ou crescimento superiores a outras 

empresas. Esta dissertação buscou evidenciar, empiricamente, estes impactos para 

empresas brasileiras que passaram para a segunda fase ou foram finalistas do 

Prêmio Nacional da Qualidade de 2000 a 2004. O estudo foi feito sobre uma 

amostra de 1727 observações de 426 empresas de 15 setores, das quais 23 haviam 

participado do Prêmio Nacional da Qualidade, e 13 haviam passado para sua 

segunda fase e 6 foram finalistas. Os dados foram obtidos das edições do Balanço 

Anual da Gazeta Mercantil de 2000 a 2004 e da Fundação Nacional da Qualidade. A 

técnica de análise incluiu análises de distribuições, testes de média, testes não 

paramétricos e regressões lineares. O estudo encontrou grande variância de 

resultados de lucratividade e crescimento, o que ressalta sua importância gerencial. 

O principal achado do estudo foi que empresas brasileiras que adotam o modelo 

apresentaram lucratividade acima da média, como foi encontrado por diversos 

estudos em outros países. No entanto, as empresas brasileiras que adotam o 

modelo apresentaram crescimento em linha com a média de seus setores. Enquanto 

a maior parte dos estudos empíricos de outros países mostra uma relação positiva 

entre a adoção do modelo e o crescimento de empresas, existem teorias que 

mostram possíveis efeitos adversos da adoção deste modelo de gerenciamento 

sobre a capacidade de empresas gerarem inovações radicais. 

 

Palavras chave: crescimento, lucratividade, excelência em gestão, qualidade, TQM. 

 



 

ABSTRACT 
 

The effect on firm performance derived from the adoption of models associated with 

total quality management is a recurrent theme in operations management. The 

underlying theory of quality management proposes that firms that adopt the model 

would experience profitability and growth superior to their peers. This dissertation 

looked for empirical evidence of these effects on Brazilian firms that passed the first 

trial or became finalists of the Prêmio Nacional da Qualidade. The research was 

conducted over a sample of 1727 observations from 426 companies from 15 sectors, 

23 of which had participated in the Prêmio Nacional da Qualidade, 13 of which had 

passed the first trial and 6 of which became finalists. Data was collected from the 

2000 through 2004 editions of Balanço Anual from Gazeta Mercantil and from 

Fundação Nacional da Qualidade. The technique used in the analysis included 

distribution analysis, mean difference tests, non-parametric tests and linear 

regression models. The study found a high variance in the profitability and growth 

results of firms, which makes it more relevant from a managerial point of view. The 

main finding was that Brazilian companies that use the model experience profitability 

above average, which was also found by several studies about the topic in other 

countries. However, it also found that these companies experience growth in line with 

sector average. While the majority of the research about the topic in other countries 

has found a positive relation between quality management and growth, there are 

theories that propose that there is a negative impact of the adoption of quality 

management on a company’s ability to produce radical innovation. 

 

Key words: growth, profitability, quality management, TQM. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O movimento da qualidade teve grande influência sobre o desenvolvimento da 

administração no final do século XX. Na década de 1980, gurus como Deming 

(1986), Juran (1990; 1991) e Ishikawa (1986; 1993) lideravam as discussões sobre o 

futuro do gerenciamento da qualidade, seu papel estratégico e seus impactos sobre 

a competitividade das empresas. O novo paradigma da qualidade enfatizava o foco 

nas informações de clientes, na antecipação de suas necessidade e na busca de 

melhoria contínua através de cooperação inter-funcional, envolvimento dos 

trabalhadores e uso de uma metodologia clara de solução de problemas. 

 

O grande choque sofrido pelos administradores ocidentais com a competitividade 

das indústrias japonesas neste período indicava que a falta de gestão com foco em 

qualidade seria uma das principais causas de atraso das empresas ocidentais em 

relação às japonesas (HAYES; WHEELWRIGHT, 1984). Esperava-se que empresas 

que adotassem o modelo de excelência em gestão da qualidade teriam sua 

competitividade restabelecida. O uso do modelo levaria ao desempenho superior, 

seja na forma de melhor atendimento das necessidades atuais e futuras de 

consumidores, aumentando, portanto, as vendas em volume ou valor; seja na forma 

de maior produtividade e, portanto, custos mais baixos. 

 

A avaliação inicial do efeito da introdução das práticas de gestão da qualidade 

apontou inúmeros casos de sucesso, mas fundamentalmente baseado no relato de 

casos individuais (HACKMAN; WAGEMAN, 1995). Mais recentemente, apesar da 

reconhecida dificuldade de tentar relacionar performance das empresas a fatores e 

iniciativas isoladas (MARCH; SUTTON, 1997), autores se interessaram em 

identificar e mensurar, empiricamente, estes efeitos, e encontraram resultados 

muitas vezes díspares. A adoção dos modelos de gestão propostos levaria a melhor 

desempenho financeiro? Existiria uma diferença evidente entre a lucratividade ou a 

taxa de crescimento de empresas que usam o modelo e os resultados de outras 

empresas? Os estudos apontaram muitas vezes evidências de melhor desempenho 

em parte dos indicadores de resultados das empresas, mas outros indicadores 

poderiam não ser afetados e até prejudicados pelo modelo (POWELL, 1995; CHOI; 
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EBOCH, 1998; ITTNER; LARCKER, 1997). Outros autores desenvolveram teorias 

sobre impactos da implementação desta forma de gerenciamento, mostrando que os 

modelos de excelência em gestão com foco na qualidade agiriam de forma diferente 

sobre distintas capacidades e competências das empresas, podendo gerar efeitos 

positivos ou negativos (BENNER; TUSHMAN, 2003; DEAN; BOWEN, 1994).  

 

Infelizmente a grande maioria destes estudos é focada nas economias do hemisfério 

norte, particularmente nos Estados Unidos, e o impacto da implementação do 

referido modelo em empresas competindo em economias com dinâmicas diferentes 

é menos explorado. Este impacto pode ser diferente por diversos motivos, incluindo 

o estágio de desenvolvimento dos mercados. A economia brasileira, devido às crises 

institucionais após sua fase inicial de industrialização, teve maior exposição à 

competição internacional somente a partir da abertura econômica da década de 

1990. Isto faz com que a questão da efetividade do modelo seja ainda mais atual 

para o contexto das empresas brasileiras. 

 

O presente trabalho visou explorar a relação entre implementação de programas de 

excelência em gestão com foco na qualidade e desempenho econômico para 

empresas brasileiras. Foi realizada uma comparação empírica entre empresas que 

efetivamente aplicam o modelo de excelência em gestão com foco na qualidade e 

um grupo de controle de outras empresas, levando em consideração seu 

desempenho do ponto de vista de lucratividade e crescimento, as duas principais 

fontes de valor econômico. Rust, Moorman e Dickson (2002) argumentaram que 

estes dois objetivos não podem ser perseguidos simultaneamente com eficácia por 

programas de qualidade. O trabalho somente foi permitido pela colaboração da 

Fundação Nacional da Qualidade, que disponibilizou dados sobre a participação e 

classificação de empresas que participaram do Prêmio Nacional da Qualidade desde 

1997 até 2004. 

 

A pesquisa analisou uma amostra de 426 empresas, atuantes no Brasil, em 15 

setores industriais, durante os anos de 1999 a 2003. Deste total, 48 empresas 

participaram do PNQ, 23 foram aprovadas para a segunda fase e 6 foram finalistas. 

Os resultados foram analisados usando-se técnicas estatísticas uni e multivariadas. 
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Os resultados indicaram uma relação positiva entre o fato das empresas serem 

consideradas aprovadas para segunda fase ou finalistas do prêmio e a lucratividade 

comparada à da população das demais empresas sobre as quais não se tem 

informações sobre as práticas de gestão da qualidade. Não foi encontrada relação 

significativa entre crescimento e o fato das empresas serem finalistas seja na 

segunda ou terceira fase do processo. O estudo indica, portanto, uma associação 

positiva entre a adoção das práticas de gestão promovidas pelo modelo do Prêmio 

Nacional da Qualidade e a lucratividade, mas não com o crescimento. O estudo não 

explorou o sentido de causalidade desta relação. 

 

O capítulo seguinte desta dissertação faz a revisão teórica de algumas perspectivas 

relevantes ao objeto do estudo. Inicialmente foi feita uma revisão do movimento da 

qualidade e seus principais expoentes, e em seguida foram apresentadas 

considerações de outros autores sobre o tema. Finalmente, foram apresentados 

estudos empíricos da relação entre desempenho e qualidade. O terceiro capítulo 

apresenta a questão de pesquisa e as proposições estudadas neste trabalho. No 

capítulo seguinte são apresentados a metodologia de pesquisa, a operacionalização 

dos construtos, a fonte e forma de seleção dos dados, e o método de análise. Logo 

após são apresentados e discutidos os resultados obtidos nas análises. O último 

capítulo objetiva relacionar os resultados com as proposições e os objetivos da 

pesquisa usando os conceitos apresentados no referencial teórico, e também 

discute as  limitações do trabalho e sugere possibilidades para estudos futuros. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 
 
Este capítulo está estruturado em três seções. Inicialmente discute-se o 

desenvolvimento do movimento da qualidade durante a segunda metade do século 

XX, criando uma perspectiva histórica para o fenômeno e explorando a relação 

esperada positiva entre este movimento e o desempenho das empresas. Na 

segunda seção, apresenta-se uma visão mais crítica dos impactos deste movimento 

no desempenho. A terceira seção faz uma revisão dos estudos empíricos entre a 

adoção de práticas associadas ao movimento da qualidade ou a processos de 

excelência em gestão e desempenho financeiro. Estes três blocos teóricos levam a 

formulação das proposições deste estudo que são enunciadas no capítulo seguinte. 

 

2.1 O movimento da qualidade e o novo paradigma da qualidade 
 

Este trabalho trata da qualidade e dos seus efeitos sobre o desempenho das 

empresas. Antes de explorar esta relação é preciso definir o objeto do estudo, ou 

seja, o que se entende por qualidade e como ela está relacionada ao gerenciamento 

de organizações. Durante a última metade do século XX, o conceito da qualidade 

passou por significativas mudanças. 

 

Inicia-se com a discussão da visão tradicional da qualidade, que aqui é denominada 

o velho paradigma da qualidade. Nesta visão, qualidade é mais uma das 

especialidades funcionais dentro de uma empresa, assim como marketing, vendas 

ou finanças. O departamento de qualidade está muito ligado ao departamento de 

produção e é responsável principalmente pela conformidade dos produtos a padrões 

pré-estabelecidos. Qualidade não é vista tanto como uma fonte de diferenciação e 

competitividade, mas como um esforço necessário para atingir os padrões da 

indústria. Esta função é desempenhada por pessoas especializadas, principalmente 

por meio de ciclos de identificação e correção de falhas. 

 

A palavra chave da função da qualidade no velho paradigma é controle. Os padrões 

de produto e processo já estão definidos fora desta função, e sua responsabilidade é 

controlar a operação para que estes padrões sejam alcançados. 
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Este modelo de gestão da qualidade foi adotado pela maior parte das empresas até 

a segunda metade do século passado. A partir da segunda metade do século XX um 

novo paradigma foi desenvolvido e incorporado inicialmente por empresas 

japonesas. Cole (1998) ofereceu uma descrição deste novo paradigma: 

 
[...] uma orientação para mercado, em que todo esforço é feito para 
internalizar preferências externas dos consumidores; qualidade como uma 
linguagem de identificação e solução de problemas comuns a todos na 
empresa; qualidade como uma forte estratégia competitiva; envolvimento de 
todos os empregados em melhorias da qualidade, um foco completo de 
prevenção; uma metodologia de resolução de problemas bem definida; 
atividades de treinamento ligadas à melhoria contínua da qualidade; 
integração da qualidade no sistema corporativo de controle de metas, planos, 
e ações; ênfase em cooperação inter-funcional  para o atingimento dos 
objetivos de melhoria da qualidade; e a antecipação de necessidades de 
consumidores algumas vezes até antes que os consumidores percebam-nas. 
(COLE, 1998, p.43, tradução nossa). 

 

Juran (1990, p.16-17), um dos autores mais influentes do novo paradigma da 

qualidade, mostrou que a palavra qualidade tem, muitas vezes, duplo sentido. Por 

um lado, ela estaria ligada a características dos produtos que atendem 

necessidades dos clientes e, por outro, com ausência de deficiências. Juran (1990, 

p. 21-178) propôs que o gerenciamento da qualidade deveria incluir três processos 

universais. O primeiro processo seria o planejamento da qualidade, que consistiria 

em determinar quem são os clientes e quais suas necessidades, desenvolver 

produtos e processos que atendam a estas necessidades e transferir os planos para 

as forças operacionais. O segundo processo seria o controle da qualidade, que 

consistiria em avaliar o desempenho real da qualidade contra suas metas e atuar 

nas diferenças. O terceiro processo seria o melhoramento da qualidade, onde se 

estabeleceria uma infra-estrutura para assegurar o melhoramento da qualidade, 

através da identificação e estabelecimento de projetos e designação de equipes, 

recursos, motivação e treinamento para sua realização. 

 

Ishikawa (1993, p. 107-124), apesar de utilizar o termo controle da qualidade, 

mostrava que as características do controle da qualidade japonês formavam uma 

revolução no pensamento administrativo. Em seu trabalho, estavam presentes as 

idéias de foco nas demandas dos consumidores, antecipação de potenciais defeitos, 

direcionamento do controle da qualidade para ação, e prevenção ao invés de 
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inspeção. O autor também discorreu sobre as diferenças entre a sociedade japonesa 

e as sociedades ocidentais que influenciaram o desenvolvimento do controle da 

qualidade em cada país (ISHIKAWA, 1993, p. 24-37). O autor listou como 

características que teriam influenciado o Japão o envolvimento próximo e 

cooperativo dos sindicatos japoneses com as empresas do país, a terceirização e 

parceira com fornecedores, a ênfase em educação, o emprego vitalício e a pouca 

ênfase japonesa no profissionalismo e decorrente baixa departamentização. Já os 

Estados Unidos teriam sido influenciados, entre outros fatores, pelo sindicalismo 

associado a funções, o sistema de pagamento baseado em metas, e pelo sucesso 

do modelo Taylorista no passado, que teria levado à sua perpetuação. 

 

O novo paradigma foi adotado por empresas japonesas que entraram no mercado 

americano e representaram um grande desafio competitivo para as empresas 

americanas principalmente na década de 1980. A indústria automotiva talvez seja 

um dos exemplos mais usualmente citados desta competição (WOMACK; JONES, 

1992; HAYES; WHEELWRIGHT, 1984). Diante deste desafio empresas americanas 

tiveram que reagir de forma a aprender o novo paradigma da qualidade, mas isto 

não aconteceu de forma imediata.  

 

Deming (1986) estudou o movimento da qualidade no Japão e propôs que era 

necessária uma transformação na forma ocidental de gerenciamento na direção da 

qualidade. O autor chegou a considerar que os Estados Unidos poderiam ser na 

época “a nação mais subdesenvolvida do mundo” (DEMING, 1986, p.6, tradução 

nossa). O autor descreveu 14 pontos para a base da transformação da indústria 

americana: 

  
1. Crie constância de propósito para a melhoria de produto e serviço, com o 

objetivo de se tornar competitivo e manter-se em atividade, e de criar 
empregos. 

2. Adote a nova filosofia. Estamos em uma nova era econômica. O 
gerenciamento ocidental precisa acordar para o desafio, precisa aprender 
suas responsabilidades, e liderar a mudança. 

3. Acabe com a dependência em inspeção para atingir a qualidade. Elimine 
a necessidade de inspeção de forma massiva colocando a qualidade no 
produto em primeiro lugar. 

4. Cesse a prática de fazer negócios baseados em preço. Ao invés disto, 
minimize o custo total. Desenvolva um único fornecedor para cada item, 
em uma relação de longo prazo de lealdade e confiança. 
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5. Melhore constantemente e sempre o sistema de produção e de serviço, 
para melhorar qualidade e produtividade, e portanto reduzir custos 
constantemente. 

6. Institua treinamento no trabalho. 
7. Institua liderança. O objetivo da supervisão deveria ser ajudar pessoas e 

máquinas e dispositivos a executarem um trabalho melhor. A supervisão 
dos gerentes precisa ser revista, assim como a supervisão dos 
trabalhadores da produção. 

8. Elimine o medo, de forma que todos possam trabalhar efetivamente pela 
companhia. 

9. Elimine barreiras entre departamentos. Pessoas em pesquisa, desenho, 
vendas e produção precisam trabalhar como um time, para preverem 
problemas de produção e de uso que podem ser encontrados  no produto 
ou serviço.  

10. Elimine slogans, exortações, e metas para a força de trabalho pedindo 
zero defeito e novos níveis de produtividade. Estas exortações só criam 
adversidade, já que a maior parte das causas de baixa qualidade e baixa 
produtividade estão no sistema, e portanto estão fora do alcance da força 
de trabalho. 

11. a) Elimine padrões de trabalho (quotas) no chão de fábrica. Substitua-os 
por liderança. b) Elimine o gerenciamento por metas. Elimine o 
gerenciamento por números, metas numéricas. Substitua-o por liderança. 

12. a) Remova as barreiras que impedem os trabalhadores por hora de se 
orgulharem do seu trabalho. A responsabilidade dos supervisores deve 
ser mudada de números absolutos para qualidade. b) Remova as 
barreiras que impedem as pessoas da administração e da engenharia de 
se orgulharem do seu trabalho. Isto significa, inter alia, a abolição da 
avaliação anual de mérito e do gerenciamento por metas. 

13. Institua um programa vigoroso de educação e auto-aprimoramento. 
14. Engaje todos na companhia a trabalhar para alcançar a transformação. A 

transformação é responsabilidade de todos. 
(DEMING, 1986, p.23-24, tradução nossa) 

 

Anderson, Rungtusanatham e Schroeder (1994) propuseram e articularam uma 

teoria de gestão da qualidade para descrever e explicar os efeitos da adoção do 

método de Deming, que está ilustrada no esquema 1. 



 18

 
Esquema 1 – Uma teoria proposta de gerenciamento de qualidade sob o método de 
gerenciamento de Deming. 
Fonte: ANDERSON; RUNGTUSANATHAM; SCHROEDER, 1994, p. 481. 
 

Um dos principais desafios para a aceitação do novo paradigma pelos executivos 

americanos era o conceito de que qualidade estava necessariamente ligada a altos 

custos. Um produto com mais qualidade teria que ter um processo mais controlado, 

matérias-primas mais elaboradas, mais esforço na sua produção e, portanto, seus 

custos sempre seriam maiores do que os de um produto com menor qualidade. O 

modelo japonês, por outro lado, tinha como uma de suas idéias centrais que o 

esforço para melhoria da qualidade levaria à redução de perdas e de re-trabalho e, 

desta forma, a idéia de que custo baixo e alta qualidade estariam intrinsecamente 

ligados fazia sentido.  

 

Um segundo argumento contra o novo paradigma da qualidade era de que a lei dos 

retornos decrescentes não poderia ser ignorada nos investimentos em qualidade. 

Segundo a lei dos retornos decrescentes, os investimentos em qualidade deveriam 

ser limitados porque eventualmente investimentos adicionais levariam a melhorias 

que trariam menos benefícios do que os recursos necessários para atingi-las. No 

entanto, muitas vezes os benefícios da qualidade são subestimados, pois os custos 
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das empresas associados à correção de defeitos são apenas uma parte pequena 

dos custos da falta de qualidade, e desta forma o nível eficiente de investimentos em 

qualidade pode estar muito perto do nível de zero defeito. 

 

Juran (1991, p.83-131) discutiu os custos da qualidade e conclui que se fossem 

considerados os custos ocultos da má-qualidade, como os custos do usuário e a 

perda de faturamento, o nível ótimo da qualidade seria 100% de conformidade. O 

nível ótimo da qualidade é aquele que minimiza a soma dos custos de das falhas 

com os custos de avaliação e os custos de prevenção. 

 

Um dos autores que escreveram sobre qualidade de maior abrangência no início da 

década de 1980 nos Estados Unidos foi Phillip Crosby, que influenciou grande parte 

dos administradores americanos com seu livro “Qualidade é Investimento”. Crosby 

(1988) incentivou administradores a usar como medida da qualidade o preço da não-

conformidade: 

 
Se você se concentrar em garantir a qualidade, aumentará provavelmente o 
lucro num volume de 5 a 10 por cento de suas vendas. É lucro sem despesa. 
[...] Custam dinheiro as coisas desprovidas de qualidade – tudo que envolve a 
não execução correta, logo de saída, de um trabalho. (CROSBY, 1988, p.15). 

 

Incluídos nestes custos estão os custos de redesenho, reengenharia, re-trabalho, 

garantia, etc. Crosby (1988) propunha para todas as empresas um programa de 

implementação de 14 passos: 

 
1. Comprometimento da gerência 
2. A equipe de melhoria da qualidade 
3. Cálculo de qualidade 
4. Avaliação do custo da qualidade 
5. Conscientização 
6. Ação corretiva 
7. Estabelecimento de um comitê especial para o programa zero defeitos 
8. Treinamento de supervisores 
9. Dia zero defeitos  
10. Estabelecimento de meta 
11. Remoção de causa de erros 
12. Reconhecimento 
13. Conselhos da qualidade 
14. Fazer tudo de novo 
(CROSBY, 1988, p. 142-150) 
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Pode-se notar que Crosby (1988) incorporou algumas das características do novo 

paradigma da qualidade, como o foco em qualidade como uma estratégia 

competitiva, prevenção, cooperação inter-funcional, zero defeito como padrão, e o 

uso do sistema de metas da empresa. No entanto, Crosby (1988) ainda se 

assemelhava ao velho paradigma principalmente em dois pontos. Inicialmente o foco 

de seu programa era interno, e não o consumidor final. A falta de foco da qualidade 

no consumidor final pode fazer com que uma empresa tenha um produto sem 

defeitos, mas que não interessa para o mercado. Além disto, o autor não definiu uma 

estratégia para envolvimento dos empregados com uma metodologia clara de 

solução de problemas, que é muito presente no novo paradigma. 

 

 Garvin (1988), em um artigo sobre empresas americanas e japonesas de ar-

condicionado, mostrou como ainda no final da década de 1980 o desafio de mudar o 

paradigma da qualidade não havia sido vencido por muitas empresas americanas. 

Neste artigo, Garvin (1988) explorou quais as características que diferenciavam 

departamentos da qualidade efetivos dos não efetivos. Contradizendo o senso 

comum, o autor enunciou que “muitas das explicações normalmente citadas para a 

qualidade superior – todas relacionadas de alguma forma com as atividades dos 

departamentos da qualidade – provaram ser de pouca importância” (GARVIN, 1988, 

p. 62, tradução nossa). Os procedimentos de inspeção e teste e as relações 

hierárquicas e de reporte dentro do departamento da qualidade estavam pouco 

relacionados com taxas de defeito ou quebra. Por outro lado, a abordagem dada 

pelas empresas a auditorias da qualidade e a forma como os resultados eram 

endereçados de volta à operação estavam bastante relacionados com o nível de 

performance da qualidade. 

 

Um dos fatores que Garvin (1988) citou como fortemente relacionados com melhores 

resultados da qualidade é a existência de um sistema de informações que transmita 

informação específica e detalhada, de forma rápida e para níveis altos da gerência 

da organização. Outro ponto de diferenciação seria o compromisso da gerência com 

os resultados da qualidade, chave para reduzir as tensões que apareceriam entre os 

objetivos da qualidade, redução de custo e volume de produção. Garvin (1988) 

argumentou que historicamente os gerentes de manufatura seriam cobrados por 

resultados de produtividade e custos, e que, apesar das tensões entre estes 
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objetivos e os da qualidade continuarem presentes em plantas superiores, o 

compromisso da gerência com os objetivos da qualidade era notavelmente maior em 

plantas com alta performance. Também foi enfatizado o papel da alta gerência em 

prover um direcionamento claro para a mudança de paradigma, muitas vezes agindo 

como causador inicial da mudança. 

 

2.2 O desenvolvimento de uma estrutura de aprendizagem nos 
Estados Unidos 

 

Uma pergunta explorada na literatura é porque as empresas americanas teriam 

demorado mais de uma década para se adaptarem ao novo patamar de competição 

trazido pelas empresas japonesas. Um artigo de Feigenbaum (1956) mostra que já 

no início da segunda metade do século XX, alguns autores incitavam os 

administradores americanos a não ignorarem o novo paradigma da qualidade. Cole 

(1998) argumentou que as empresas americanas passaram por um processo de 

aprendizagem, que incluiu a dificuldade de legitimar o modelo japonês, desafios 

cognitivos como as idéias citadas acima da relação entre custos e qualidade, e 

dificuldades em encontrar evidências claras e irrefutáveis da superioridade do 

modelo. A primeira reação das empresas americanas, como agentes racionais, foi a 

de buscar cortes de custos que permitissem a sobrevivência. É difícil imaginar como 

empresas, buscando redução de custos, conseguiriam absorver os custos de 

transação inerentes ao aprendizado, como barreiras de linguagem e culturais, os 

custos logísticos de aprender com empresas fisicamente distantes e o esforço para 

absorver conhecimento tácito dos japoneses. Para que a disseminação do 

conhecimento ocorresse teria sido necessária a criação de uma infra-estrutura de 

aprendizado no país, que fomentasse a criação e difusão de melhores práticas. Esta 

estrutura seria formada por uma rede institucional envolvendo empresas 

interessadas em qualidade, consultores, associações de indústria, associações de 

profissionais, associações regionais, órgãos governamentais, instituições de 

pesquisa, etc.  
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Ishikawa (1986), discorrendo sobre auditorias da qualidade e o prêmio Deming, 

realizado no Japão desde 1951, procurou explorar a falta de instituições de apoio ao 

movimento da qualidade, característica nos países ocidentais: 

 
Curiosamente, não existe uma sistemática similar nos países ocidentais. 
Sabemos que, há algum tempo, a ASQC – American Society for Quality 
Control procurou desenvolver uma modalidade similar, porém parece-nos que 
o projeto não vingou. Talvez tenha contribuído a postura do próprio 
administrador ocidental, que desprezaria o diploma, encarando-o como um 
pedaço de papel, cujos méritos não estariam diretamente ligados à 
lucratividade imediata. 
No Japão implementa-se a referida sistemática há mais de 30 anos, e denota-
se um impulso cada vez maior. Trata-se de algo difícil de ser explicado. 
(ISHIKAWA, 1986, p. 189-190) 

 

Dentre estas instituições, destaca-se o papel do Conference Board’s Quality 

Councils e do Malcolm Baldrige National Quality Award. O Conference Board’s 

Quality Councils foi criado em 1985 com o objetivo de prover um fórum para altos 

executivos compartilharem idéias e experiências sobre gestão da qualidade. Neste 

fórum, executivos de diversas empresas eram encorajados a compartilhar suas 

experiências, apesar do risco de perda de informações confidenciais. Os conselhos 

eram realizados com o cuidado de evitar que grandes competidores próximos 

tivessem que trocar diretamente informações.  

 

Em 1987, foi realizado o primeiro Malcolm Baldrige National Quality Award, fruto de 

uma parceira entre governo e indústria. O Malcolm Baldrige National Quality Award 

foi desenvolvido inspirado no prêmio Deming, mas com algumas diferenças. O 

Malcolm Baldrige National Quality Award colocava um foco maior em resultados e 

reconhecimento, e colocava na linguagem americana uma descrição clara dos 

princípios de excelência em gestão da qualidade e as diretrizes para seu 

atingimento. Talvez a maior contribuição do prêmio não tenha sido suas auditorias, 

mas sim a criação de um protocolo que dissesse claramente como empresas 

deveriam agir e o que deveriam demonstrar para ter uma performance superior em 

gestão da qualidade. Em 1991, foram distribuídas 240.000 cópias do protocolo. 

Muitas empresas usaram o protocolo para guiar seus princípios e para avaliar a si 

mesmo, apesar de nunca participarem do prêmio. Outra conseqüência importante 

para o aprendizado foi o treinamento dado para empresas pelos auditores do prêmio 
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e o compartilhamento de melhores práticas, já que empresas ganhadoras 

precisavam publicar suas atividades de qualidade (COLE, 1998).  

 

Após o estabelecimento do Malcolm Baldrige National Quality Award, surgiram 

diversas associações e prêmios regionais da qualidade que se inspiraram ou usaram 

o modelo de avaliação do Malcolm Baldrige National Quality Award. Além de 

prêmios regionais, surgiram outras associações e prêmios no mesmo modelo em 

outros países. Mais recentemente muitos países europeus unificaram seus prêmios 

em um prêmio europeu da qualidade. No Brasil, houve em 1991 a criação da 

Fundação Nacional para o Prêmio da Qualidade (FPNQ), fundada para administrar o 

Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) e todas as atividades decorrentes do processo 

de premiação, em todo o território nacional, e fazer a representação institucional 

externa do PNQ nos fóruns internacionais. 

 

2.3 O prêmio nacional da qualidade 
 

Até 2004, 60 organizações haviam recebido a visita de examinadores e 19 foram 

premiadas com o PNQ. De forma similar ao Malcolm Baldrige National Quality 

Award, o PNQ não serviu apenas como órgão avaliador, mas disseminou os 

princípios de excelência em gestão através da divulgação do protocolo de critérios 

de excelência, e pelo treinamento, de 1999 a 2004, de mais de 12 mil profissionais 

na aplicação destes critérios (FPNQ, 2004). Outros prêmios regionais e setoriais 

foram criados no Brasil usando como referencial os critérios de excelência do PNQ, 

o que reforça a importância do modelo. 

 

Inicialmente o PNQ usou como critérios de avaliação os critérios do Malcolm 

Baldrige National Quality Award. Desde então os critérios vêm sofrendo 

atualizações, em linha com as atualizações ocorridas no Malcolm Baldrige National 

Quality Award. Em 1997, foram criadas duas novas categorias, de médias empresas 

e de órgãos da administração pública do poder executivo federal. Em 1999, foi 

criada a categoria de organizações sem fins lucrativos. Em 2003, duas premissas 

foram estabelecidas para balizar a atualização dos critérios de excelência:  
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• espelhar, permanentemente, o Estado da Arte da Gestão; e 
• ser claros e de fácil entendimento, com o objetivo de serem utilizados por 

qualquer tipo de organização, independente de porte, segmento de 
atuação e de serem públicas ou privadas. 

(FPNQ, 2004, p. 6-7). 
 

É importante notar, a partir destas premissas, que os critérios são considerados 

universais, pois podem ser aplicados a qualquer tipo de organização. Esta premissa 

foi contestada por outros autores (HENDRICKS; SINGHALL, 2001a). 

 

O processo de premiação se dá em distintas fases. As empresas que desejam ser 

avaliadas enviam um relatório de gestão contendo a descrição de suas atividades de 

desempenho nos critérios de excelência para a FPNQ. Este relatório é analisado 

inicialmente individualmente por até dez avaliadores. As empresas que passarem 

para a segunda fase do PNQ têm seu relatório avaliado por um grupo com um 

examinador sênior que entra em consenso sobre a pontuação em cada um dos 

critérios de excelência. As empresas que passam para a próxima fase são visitadas 

por um grupo de avaliadores com o intuito de verificar as informações contidas no 

relatório de gestão e esclarecer eventuais dúvidas. Este grupo emite um relatório 

aos juízes do PNQ que usam também de informações sobre a reputação das 

empresas, conjuntura e situação dos vários ramos, para decidir sobre a premiação. 

Atualmente as empresas são avaliadas em oito critérios de excelência, com uma 

pontuação máxima de 1000 pontos. Uma breve descrição dos critérios e da 

pontuação máxima em cada critério pode ser encontrada abaixo: 

 
• Liderança 

o Sistema de liderança (30 pontos) – [...] como é exercida a liderança 
da organização, demonstrando o comprometimento da alta direção 
com todas as partes interessadas, como é implementada a 
governança, e o detalhamento dos critérios e procedimentos para 
identificação e desenvolvimento dos líderes. 

o Cultura da excelência (40 pontos) – [...] como são estabelecidos os 
valores e as diretrizes organizacionais para orientar o processo 
rumo à excelência do desempenho e como é estimulado e criado 
um ambiente propício à excelência e ao aprendizado na 
organização. 

o Análise crítica do desempenho global (30 pontos) – [...] como é 
analisado criticamente o desempenho global da organização, 
considerando as necessidades de todas as partes interessadas, 
para avaliar o progresso em relação às estratégias e aos planos de 
ação, apoio à tomada de decisão e permitir a correção de rumos. 

• Estratégias e planos 
o Formulação das estratégias (30 pontos) – [...] como a organização 

formula suas estratégias de forma a determinar seu posicionamento 
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no mercado, direcionar suas ações e maximizar seu desempenho, 
destacando-se as principais estratégias da organização. 

o Desdobramento das estratégias (30 pontos) – [...] como a 
organização desdobra suas estratégias e acompanha a 
implementação dos principais planos de ação resultantes do 
processo de desdobramento das mesmas. 

o Planejamento da medição do desempenho (30 pontos) – [...] como 
a organização define e implementa seu sistema de medição do 
desempenho e estabelece suas metas, de forma a reforçar as 
estratégias para todas as partes interessadas, permitir a avaliação 
dos rumos pela alta direção, aprender por meio das relações de 
causa e efeito entre os indicadores e monitorar o desempenho em 
todos os níveis da organização. 

• Clientes 
o Imagem e conhecimento de mercado (30 pontos) – [...] como a 

organização identifica, analisa e compreende as necessidades dos 
clientes e dos mercados, atuais e potenciais, de forma a criar e 
buscar novas oportunidades, e como a organização divulga seus 
produtos, marcas e ações de melhoria, de forma a fortalecer sua 
imagem positiva e se tornar conhecida pelos clientes e mercados. 

o Relacionamento com clientes (30 pontos) – [...] como a organização 
seleciona e disponibiliza canais de relacionamento, gerencia as 
reclamações ou sugestões e determina o grau de satisfação, 
insatisfação e fidelidade dos clientes e como a organização constrói 
relacionamentos para manter as atividades atuais e desenvolver 
novas oportunidades. 

• Sociedade 
o Responsabilidade socioambiental (30 pontos) – [...] como a 

organização gerencia de maneira equilibrada os impactos de seus 
produtos e atividades sobre os ecosistemas e a sociedade, a 
proteção e a sustentabilidade ambiental, e a prevenção da poluição 
com as necessidades socioeconômicas. 

o Ética e desenvolvimento social (30 pontos) – [...] como a 
organização gerencia seus negócios de maneira ética e 
transparente, considerando os interesses da sociedade e 
incorporando-os ao planejamento de suas atividades, de forma a se 
tornar parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. 

• Informação e conhecimento 
o Gestão das informações da organização (20 pontos) – [...] como a 

organização gerencia as informações necessárias para apoiar as 
operações diárias e a tomada de decisão. 

o Gestão das informações comparativas (20 pontos) – [...] como a 
organização gerencia informações comparativas pertinentes e 
necessárias para apoiar a tomada de decisões, a melhoria e 
inovação dos processos e das práticas de gestão, e para melhorar 
a competitividade 

o Gestão do capital intelectual (20 pontos) – [...] como a organização 
identifica, mede, desenvolve, mantém, protege e compartilha seu 
capital intelectual. 

• Pessoas 
o Sistemas de trabalho (30 pontos) – [...] como a organização do 

trabalho, a estrutura de cargos, os métodos de seleção e 
contratação de pessoas, as práticas de avaliação de desempenho e 
as práticas de remuneração, reconhecimento e incentivos 
estimulam a contribuição da força de trabalho para atingir as metas 
de desempenho estipuladas e consolidar a cultura da excelência da 
organização. 

o Capacitação e desenvolvimento (30 pontos) – [...] como as 
necessidades de capacitação e de desenvolvimento da força de 
trabalho são identificadas e como os métodos utilizados apóiam as 
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estratégias da organização, criando competências e contribuindo 
para a melhoria do desempenho das pessoas da organização. 

o Qualidade de vida (30 pontos) – [...] como os fatores relativos ao 
ambiente de trabalho e ao clima organizacional são identificados, 
avaliados e utilizados para assegurar o bem-estar, a satisfação e a 
motivação das pessoas que compõem a força de trabalho. 

• Processos 
o Gestão dos processos relativos ao produto (30 pontos) – [...] como 

a organização gerencia os processos relativos ao produto, tais 
como os projetos de produtos e processos de produção. 

o Gestão dos processos de apoio (20 pontos) – [...] como a 
organização gerencia os principais processos de apoio. 

o Gestão dos processos relativos aos fornecedores (20 pontos) – [...] 
como a organização gerencia as interações e os principais 
processos relacionados aos fornecedores. 

o Gestão econômico-financeira (20 pontos) – [...] como é feita a 
gestão econômica e financeira da organização, detalhando como 
são gerenciados os elementos relacionados à sustentabilidade 
econômica do negócio, os aspectos financeiros que suportam as 
necessidades operacionais de curto prazo e aqueles relacionados à 
capitalização necessária às estratégias de crescimento da 
organização no médio e longo prazos. 

• Resultados 
o Resultados relativos aos clientes e ao mercado (100 pontos) – [...] 

os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos 
aos clientes e aos mercados, incluindo as informações dos 
concorrentes e outras informações comparativas pertinentes.  

o Resultados econômico-financeiros (100 pontos) – [...] os resultados 
dos principais indicadores de desempenho relativos à situação 
financeira da organização, incluindo as informações comparativas 
pertinentes. 

o Resultados relativos às pessoas (60 pontos) – [...] os resultados 
dos principais indicadores de desempenho relativos às pessoas, 
incluindo as informações comparativas pertinentes. 

o Resultados relativos aos fornecedores (30 pontos) – [...] os 
resultados dos principais indicadores de desempenho relativos aos 
fornecedores, incluindo informações comparativas pertinentes. 

o Resultados dos processos relativos ao produto (80 pontos) – [...] os 
resultados dos principais indicadores de desempenho relativos aos 
produtos e aos processos relativos aos produtos, incluindo as 
informações comparativas pertinentes. 

o Resultados relativos à sociedade (30 pontos) – [...] os resultados 
dos principais indicadores de desempenho relativos à sociedade, 
incluindo as informações comparativas pertinentes. 

o Resultados dos processos de apoio e organizacionais (50 pontos) – 
[...] os resultados dos principais indicadores de desempenho dos 
processos de apoio e organizacionais, incluindo as informações 
comparativas pertinentes. 

(FPNQ, 2004, p. 23-49). 
 

Para todos os itens, exceto os itens de resultado, as empresas devem demonstrar 

como é feito o controle e o aprendizado das práticas de gestão, e são solicitados 

exemplos destas práticas. Sua avaliação leva em consideração a adequação das 

práticas aos requisitos do item, se este atendimento é pró-ativo, o nível de 

refinamento e inovação das práticas, sua disseminação em todas as áreas e para 
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todas as partes pertinentes e se seu uso é continuado, sem lacunas nem variações. 

Os critérios de resultados são avaliados levando em consideração se todos os 

resultados relevantes para determinação do desempenho foram apresentados, o 

desempenho comparado aos referencias, e as tendências para estes resultados. 

 

Até este ponto foi apresentado o desenvolvimento do novo paradigma da qualidade, 

sua migração para os países ocidentais e o modelo de avaliação do PNQ. Este 

conjunto de iniciativas e abordagem gerencial da gestão da qualidade deveria levar 

as empresas que o adotam a um desempenho superior ao de outras empresas, que 

não dão tanta ênfase ao tema. Isto aconteceria tanto pelos ganhos de produtividade, 

que  levariam a reduções de custos, como pelo melhor atendimento das expectativas 

dos atuais e dos potenciais consumidores, que levaria à sua maior satisfação 

permitindo um crescimento de vendas superior ou o estabelecimento de preços mais 

altos com a conseqüente maior margem de contribuição. Isto se traduziria, em última 

instância, em maiores lucros e taxas de crescimento para empresas que adotassem 

o modelo.  

 

Embora esta seja uma conclusão quase óbvia para quem examina a literatura 

específica do movimento da qualidade, existe um debate na academia com reflexões 

e visões questionadoras desta relação positiva entre as iniciativas do movimento da 

qualidade e desempenho. A seção seguinte apresenta estas considerações.  

 

2.4 Considerações sobre o tema 
 

Benner e Tushman (2003) exploraram os efeitos da implementação de técnicas de 

gerenciamento por processos, que consideram o elemento central de gerenciamento 

total da qualidade, sobre a capacidade de empresas de criar inovações. Usaram os 

conceitos de “exploration” e “exploitation” introduzidos por March (1991) para definir 

duas situações opostas onde as técnicas de gerenciamento por processos teriam 

impactos diferentes no desempenho das empresas. Empresas mais dedicadas ao 

modo  de “exploitation”, ou seja, que estivessem desenvolvendo atividades que 

exploram o potencial de competências e posições já existentes e conquistadas, 

teriam mais benefícios com a utilização das técnicas de gerenciamento por 
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processos. Empresas mais dedicadas ao “exploration”, ou seja a descoberta de 

novas oportunidades, desenvolvimento de novas competências, enfrentariam um 

efeito negativo da adoção destas técnicas que reduziria ou até neutralizaria seus 

potenciais benefícios. Este efeito negativo decorreria de uma limitação da 

criatividade e liberdade para explorar variações, no momento, desconhecidas. Os 

autores argumentaram que o sucesso inicial de gerenciamento por processos, 

efetivado nos ganhos de produtividade de manufatura, teria levado à sua difusão 

para áreas adjacentes, como centros de inovação e seleção de tecnologias, 

marketing, relacionamento com consumidores e vendas. Esta difusão favoreceria um 

tipo de inovação que exploraria recursos existentes, mas, devido a seu foco em 

eficiência mensurável e redução de variação, desfavoreceria o tipo de inovação que 

procura novos recursos.  

 

O argumento dos autores foi montado inicialmente classificando inovações em duas 

dimensões, de acordo com sua proximidade da trajetória tecnológica atual e de 

acordo com sua proximidade ao segmento de mercado ou de consumidores 

existentes. Inovações foram classificadas como incrementais se consistiam de 

pequenas mudanças em uma trajetória tecnológica, usando as competências atuais 

da empresa. Já inovações radicais mudariam fundamentalmente a trajetória 

tecnológica e as competências organizacionais ligadas a ela. Ainda considerando o 

eixo da trajetória tecnológica, inovações modulares teriam efeito sobre tecnologias 

de componentes ou sub-sistemas, não afetando mecanismos de conexão, enquanto 

inovações arquiteturais envolveriam exatamente a forma como sub-sistemas seriam 

conectados. Finalmente, inovações poderiam atender às necessidades de 

consumidores atuais da empresa ou explorar novos ou emergentes mercados ou 

segmentos. 

 

Os autores propuseram que o gerenciamento por processos, em sua fase inicial, 

promoveria significativa mudança devido ao trabalho em times, direitos de decisão 

descentralizados e à maior disponibilidade de informações. No entanto, devido ao 

foco desta mudança ser em redução de variação, melhorias incrementais e 

proficiência através da repetição de melhores práticas, as mudanças seriam 

próximas às competências atuais da empresa, e, portanto poder-se-ia propor que a 

inovação promovida seria do tipo incremental. Os resultados iniciais de maior 
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eficiência e menores custos fariam com que a empresa prosseguisse reproduzindo 

as atividades de gerenciamento por processos em outras áreas. No longo prazo, 

seriam selecionados pela empresa os investimentos que levassem a melhoria de 

eficiência garantida, que seriam de curto prazo e em torno da trajetória tecnológica 

atual, em detrimento a investimentos que explorem novas tecnologias ou novos 

conceitos de produtos, com resultados de difícil previsão e alta variação. Desta 

forma, o gerenciamento por processos reduziria as inovações do tipo radical. 

 

O gerenciamento por processos também levaria as empresas a melhorar seu 

atendimento a consumidores atuais, devido ao uso de medidas de satisfação de 

consumidores como direcionadores das atividades de melhoria (GARVIN, 1988). O 

foco no atendimento das necessidades dos consumidores faria com que houvesse 

mais inovação para os conjuntos atuais de consumidores. Por outro lado, inovações 

direcionadas a conjuntos emergentes de consumidores seriam comparativamente 

cada vez menos atraentes para a empresa, pois estes conjuntos seriam muito mais 

imprevisíveis e de difícil mensuração, e o resultado dos investimentos neles seria 

menos previsível.  

 

Desta forma, o gerenciamento por processo promoveria inovações incrementais para 

conjuntos de consumidores existentes, e dificultaria inovações radicais direcionadas 

para conjuntos emergentes de consumidores. Isto faria com que empresas que 

utilizassem estratégias baseadas explorar recursos e mercados já conhecidos, com 

predomínio de inovações incrementais, que estariam preocupadas em tirar o máximo 

proveito possível do que elas possuíssem (o modo “exploitation”) teriam claros 

benefícios em seu desempenho com a adoção do gerenciamento por processos e 

com programas de qualidade. No entanto, empresas que fundamentassem a sua 

estratégia na descoberta, na busca do que não é conhecido, na inovação radical 

poderiam enfrentar um resultado negativo da adoção destas práticas que seria 

composto com o efeito positivo. O balanço entre estes dois componentes é que 

determinaria o efeito final e ele poderia ser até negativo para empresas firmemente 

engajadas no modo “exploration”. 

 

Hackman e Wageman (1995) apresentaram um resultado similar ao sugerir quatro 

dilemas que dificultariam a geração de mudanças radicais na implementação de 
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programas de TQM. O primeiro dilema seria o de motivar a linha de frente da 

organização a gerar melhoria contínua e a atingir alta qualidade, mas sem uma 

prescrição de alteração da estrutura motivacional de seu trabalho. O segundo dilema 

seria de buscar comprometimento e alinhamento com iniciativas que buscam o bem 

coletivo, mas sem dividir os ganhos por meios de um sistema de pagamento por 

resultados. O terceiro dilema seria de buscar aprendizado contínuo das pessoas da 

linha de frente, e ao mesmo tempo exigir delas aderência às melhores práticas 

desenvolvidas por times de qualidade ou importadas de outras organizações. O 

último dilema estaria relacionado à manutenção da autoridade da gerência, 

enquanto a linha de frente fosse incentivada a participar ativamente das decisões. 

 

Brickley, Smith e Zimmerman (2004, p.629-648) apresentaram uma outra crítica, 

desta vez fundamentada no processo de implementação dos programas e com uma 

visão econômica. A década de 1980 teria incentivado o avanço do gerenciamento 

total da qualidade por dois grandes fatores: a queda dos custos de monitoramento 

advinda da computação, e o aumento da competição internacional. No entanto, 

argumentaram que muitos destes programas não atenderam às expectativas das 

empresas, e consequentemente muitas abandonaram seus programas da qualidade 

total alguns anos após sua implementação. Segundo os autores, existiriam diversas 

razões que teriam levado estes programas a falhar. Uma das principais razões seria 

que as expectativas em torno destas iniciativas poderiam ter sido erradas.  

 

A adoção de um programa da qualidade muitas vezes adviria da expectativa de que 

a empresa tivesse retornos acima de seus concorrentes. No entanto, se os 

concorrentes também usassem o mesmo programa, qualquer retorno anormal 

deixaria de existir. Ou seja, a base de retornos anormais sustentáveis só poderia ser 

algum ativo que os competidores não pudessem replicar. Este argumento tem uma 

fundamentação teórica na visão baseada em recursos da estratégia (BARNEY, 

1991, 1995; COLLIS; MONTGOMERY, 1995; GRANT, 1991). Esta abordagem de 

estratégia vê as empresas como um conjunto de recursos. Os recursos são 

heterogêneos e esta seria a principal causa de heterogeneidade entre as empresas. 

A vantagem competitiva seria decorrente da exploração de recursos únicos, não 

facilmente imitáveis pelos demais. Barney (1995) propôs um modelo gerencial para 

analisar os recursos segundo esta abordagem teórica. O modelo é chamado de 
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VRIO (Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização). A vantagem competitiva só 

ocorreria quando o recurso fosse valioso, raro e difícil ou custoso para imitar e a 

organização efetivamente se mobilizasse para explorá-lo. Se o movimento da 

qualidade como um todo pudesse ser concebido como algo padronizado, 

sistematizado e usado universalmente, ele não poderia ser fonte de vantagem 

competitiva pela imitabilidade. O argumento é discutível. Na revisão da literatura do 

movimento da qualidade, é freqüente a sua relação com aspectos de complexidade 

social como a cultura organizacional, por exemplo. Estes aspectos são difíceis ou 

impossíveis de serem imitados com perfeição pela sua própria natureza. Barney 

(1986) argumentou que a cultura pode ser um recurso fonte de vantagem 

competitiva exatamente por estes aspectos. 

 

Uma segunda fonte de expectativas mal formadas é que os proponentes destes 

programas tenderiam naturalmente a superestimar seus benefícios e subestimar 

seus custos, e mesmo que isto fosse conhecido por administradores, levaria a 

superestimar os retornos previstos dos programas. Uma das razões para isto é que 

qualidade não seria grátis, como seria defendido por Crosby (1980). O compromisso 

da gerência e os recursos necessários para a melhoria contínua seriam custosos e 

eventualmente não trariam benefícios o bastante para serem justificáveis. Outra 

razão seria que o custo de mudanças tenderia a ser subestimado. Estes custos 

incluiriam custos diretos, como desenho e comunicação de uma nova estrutura e 

mudanças no sistema de informação, e também custos indiretos. Um exemplo 

destes custos indiretos seria que uma mudança na estrutura de uma organização 

afetaria pessoas de forma diferente, o que criaria problemas de incentivo custosos 

para controlar. 

 

Uma outra fonte de questionamento pode ser desenvolvida a partir da literatura de 

cadeias e redes de suprimento. Cada vez mais, a competição ocorre entre cadeias 

ou redes e não apenas entre empresas individuais (BECHTEL; JAYRARAM, 1997). 

A literatura do movimento da qualidade e especificamente o modelo usado no PNQ 

não contempla o aspecto da cadeia, focando-se na firma isoladamente. Se a cadeia 

passou a ser um aspecto importante para a competitividade, um modelo que não 

cubra este aspecto pode estar negligenciando um fator crítico. 
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Um estudo exploratório realizado por Pereira e Csillag (2003) avaliou, sob o ponto de 

vista de juízes e avaliadores da FPNQ, as características do modelo de avaliação e 

sua aplicabilidade a cadeias de suprimento. A evidência levantada pelos autores 

mostrou que na avaliação de juízes e avaliadores o modelo pode ser aplicado para 

avaliação de cadeias de suprimento. No entanto, os autores levantaram pontos de 

questionamento, como a avaliação da liderança, cujo funcionamento entre os 

elementos da cadeia não estaria ainda claramente estabelecido. Outra questão 

levantada foi a avaliação do comprometimento da alta direção, já que esta deveria 

levar em consideração diversas organizações que compõem a cadeia, ao invés de 

uma só empresa.  

 

Estas considerações justificam uma relativa dúvida quanto à generalização de uma 

influência positiva da adoção de praticas e sistemas ligados ao movimento da 

qualidade e o desempenho econômico expressado como lucratividade ou 

crescimento. Esta influência pode ser moderada por situações específicas do setor e 

pode estar sendo influenciada de forma concomitante por uma série de outros 

aspectos de difícil controle. 

 

Justifica-se, então, uma revisão dos trabalhos empíricos que procuraram relacionar 

as práticas de qualidade voltadas para a excelência em gestão ao desempenho 

econômico. A próxima seção revisa esta literatura. 

 

2.5 Excelência em gestão da qualidade e resultados superiores – 
estudos empíricos 

 
O tema proposto foi estudado de forma similar por muitos autores americanos.  

Powell (1995) trata exatamente da relação entre TQM e vantagem competitiva. O 

autor procurou evidências empíricas de que TQM poderia ser uma fonte de 

vantagem competitiva sustentável. A primeira hipótese testada no seu estudo foi que 

empresas que praticavam TQM teriam performance melhor do que empresas que 

não praticavam TQM. A partir desta hipótese, o autor testou uma série de outras 

hipóteses sobre a relação entre aspectos da cultura empresarial associados a TQM 

e a performance das empresas. 
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O método utilizado por Powell (1995) foi de questionários escritos e entrevistas com 

diretores de empresas, principalmente CEOs e executivos ligados a programas da 

qualidade. Desta forma, uma auto-avaliação dos programas de TQM dessas 

empresas foi desenvolvida. O mesmo método foi aplicado para medição de 

performance financeira. Devido à dificuldade de se comparar resultados financeiros 

de empresas de tamanho, setor, mercado e segmento diferentes, as empresas auto-

avaliaram sua performance financeira de acordo com um questionário. As principais 

conclusões de Powell (1995) foram que recursos táticos como cultura aberta, 

“employee empowerment” e compromisso executivo poderiam produzir vantagem 

competitiva, mas não as ferramentas e técnicas de TQM. Ou seja, não seria o 

conjunto de ferramentas conhecido como TQM, mas talvez uma ideologia e cultura 

de gestão que poderia levar à criação de vantagens competitivas sustentáveis. Esta 

conclusão é coerente com a discussão da aplicação da visão baseada em recursos 

da estratégia ao problema, desenvolvida anteriormente. Uma limitação desse estudo 

está relacionada à forma de levantamento de dados utilizada pelo autor. A dúvida 

que permaneceu é se o instrumento pôde acessar os fatores que sustentam uma 

implementação de TQM de sucesso. 

 

Uma série de artigos de Hendricks e Singhall estudou e mesma questão sob 

metodologias diferentes. Hendricks e Singhall (1996) usaram o fato de uma empresa 

ter ganhado um prêmio da qualidade como um indicador de que esta empresa tinha 

implementado um programa efetivo de melhoria da qualidade. Neste artigo os 

autores procuraram uma relação entre os retornos de ações da bolsa das empresas 

e variações no nível de risco das ações, no dia em que a premiação destas 

empresas foi anunciada. Neste caso o evento considerado foi a premiação, que 

representava a informação pública de que um programa efetivo de melhoria da 

qualidade foi implementado. Retornos acima da média sobre ações na bolsa de 

valores e redução do nível de risco destas representariam leituras do mercado sobre 

o impacto da implementação deste programa sobre a performance e o risco das 

empresas. Os autores pesquisaram um conjunto de 91 premiações e descobriram 

uma variação significativa no retorno sobre ações quando comparadas à média do 

mercado, e uma redução significativa no beta das ações no dia em que a premiação 

foi anunciada. Os efeitos foram mais acentuados para pequenas empresas e 
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empresas que foram premiadas por instituições independentes. Desta forma, poder-

se-ia considerar que os analistas de mercado considerariam os anúncios como 

evidências de melhor performance das empresas premiadas. Este trabalho é um 

exemplo de uso de dados secundários e avaliações independentes sobre programas 

da qualidade das empresas para estudar a relação entre a implementação destes 

programas e performance de empresas. 

 

Em Hendricks e Singhall (1997), os autores novamente exploraram o tema usando a 

premiação de uma empresa como uma proxi da implementação efetiva de um 

programa de melhoria da qualidade. Desta vez usaram um conjunto maior, de mais 

de 400 empresas que foram premiadas entre 1983 e 1993. Para que existissem 

dados comparáveis entre as empresas os autores selecionaram aquelas que 

estavam na base de dados da Compustat e tinham dados financeiros contínuos por 

seis anos fiscais contando desde seis anos antes de a empresa ter recebido sua 

premiação. Como medidas de performance os autores usaram crescimento de lucro 

operacional, crescimento de vendas e redução de custo como percentual do 

faturamento. Um ponto interessante deste estudo é que os autores criaram um grupo 

de controle para as empresas. Desta forma, mudanças em performance decorrentes 

de impactos macroeconômicos ou conjunturas de setores ou mercados puderam ser 

expurgadas da análise. Para criação deste grupo, os autores procuraram empresas 

similares a cada empresa da amostra de premiadas por seus programas de 

excelência em qualidade de gestão. A seleção destas empresas de controle levou 

em consideração, por exemplo, a indústria, o tamanho e o setor de atuação das 

empresas. A preocupação de isolar os efeitos do evento, como na criação deste 

grupo de controle esteve presente em todos os trabalhos. Os autores concluíram 

que as empresas estudadas apresentavam performance superior às empresas de 

controle em um período de dez anos. O crescimento de lucro operacional destas 

empresas foi 48% superior ao crescimento de lucro operacional do grupo de controle 

e o crescimento médio de vendas foi 24% superior ao do grupo de controle. Já em 

relação aos custos operacionais, as empresas premiadas apresentaram maior 

controle de custos, apesar desta diferença ser somente indicativa. 

 

Em outro estudo usando o retorno sobre ações da bolsa de valores, Hendricks e 

Singhal (2001b) encontraram que em um período de cinco anos após a 
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implementação efetiva de um programa de melhoria da qualidade, empresas tiveram 

em média retornos maiores que grupos de controle. A performance superior das 

ações representou um retorno de 38% a 46% superior aos grupos de controle. 

 

Outros autores apontaram evidências conflitantes do efeito positivo da 

implementação de programas de TQM no desempenho de empresas. Rategan 

(1992, apud. CHOI; EBOCH, 1998) mostrou uma melhora em 90% nas relações com 

empregados, procedimentos operacionais, satisfação dos consumidores, e 

desempenho financeiro.  Por outro lado, Burrows (1992, apud. CHOI; EBOCH, 1998) 

mostrou eu uma taxa de falha de 95% para programas de TQM iniciados. Choi e 

Eboch (1998) evidenciaram que a implementação de TQM, em uma amostra de 

empresas industriais de Ohio, estaria ligada a satisfação dos clientes, com uma 

correlação de 0,63, mas com melhoria de performance de plantas com uma 

correlação pequena, de 0,15. Esta evidência sugeriria que a implementação de TQM 

estaria associada ao requerimento de clientes industriais, que esperariam estas 

iniciativas de seus fornecedores, mas isto não estaria, necessariamente, associado a 

maior produtividade.  

 

 Easton e Jarrell (1998) definiram TQM como um sistema de gerenciamento que 

atende substancialmente aos critérios definidos pelo Malcolm Baldrige National 

Quality Award. Algumas características chave de TQM seriam foco em processo, 

melhoria sistemática, ênfase na empresa inteira, foco no consumidor, gerenciamento 

baseado em fatos, envolvimento e desenvolvimento de empregados, gerenciamento 

entre funções, performance e relacionamento com fornecedores e reconhecimento 

de TQM como uma estratégia competitiva crítica.  Novamente, há uma clara 

distinção entre esta definição ampla de excelência em qualidade de gestão e o 

conjunto de ferramentas popularmente conhecido como TQM. Os autores 

encontraram que empresas que implementaram efetivamente um programa de TQM 

apresentaram performance superior aos grupos de controle em diversos aspectos. 

Em relação a crescimento, os autores analisaram a diferença média entre o 

crescimento de vendas, ativos, e número de empregados das empresas que 

implementaram os programas em relação a seus grupos de controle. Os resultados 

das empresas que implementaram os programas de TQM foi superior em todos 

casos, de 5,5% a 15,6%. No entanto, os resultados foram mais significativos para 
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empresas com programas de TQM mais avançados, e no caso de crescimento de 

vendas a diferença não foi significativa para empresas com programas de TQM 

menos avançados. Em relação à lucratividade, os autores compararam lucro 

operacional e lucro líquido em relação à receita e a ativos novamente para empresas 

com programas de TQM em relação a grupos de controle. De forma geral, os 

resultados apontaram que empresas que implementam programas de TQM têm 

resultados de lucratividade superiores às empresas de controle. Os resultados são 

mais significativos para as medidas de lucratividade em relação a ativos do que para 

medidas de lucratividade em relação à receita, e para empresas com programas 

mais avançados de TQM do que empresas com programas menos avançados de 

TQM. 

 

Quando tomados em conjunto, a maior parte dos estudos revisados nesta seção 

aponta para uma relação positiva entre a adoção de práticas de TQM e desempenho 

financeiro. A relação não parece ser, contudo, inequívoca dada a existência de 

inúmeros outros fatores dificilmente controláveis na pesquisa. Há também indicações 

que este efeito pode ser moderado por outros fatores como o ambiente 

organizacional interno e externo. 

 

Esta situação é coerente com a discussão teórica desenvolvida nas seções 2.1, 2.2, 

2.3  e 2.4 e provocou o interesse desta pesquisa que buscou dar uma contribuição 

adicional a este tema. Um outro aspecto foi o fato de que a maior parte dos estudos 

anteriores se concentrou na realidade econômica e empresarial do hemisfério norte, 

em especial, Estados Unidos. Esta pesquisa explorou a realidade brasileira.  

 

Estas considerações permitiram enunciar a questão de pesquisa e formular as 

proposições, apresentadas na seção seguinte. 
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3. PROBLEMA E PROPOSIÇÕES 
 

Este estudo teve como objetivo principal avaliar o efeito da adoção de um modelo de 

excelência em gestão com foco na qualidade sobre o desempenho econômico de 

empresas brasileiras. Como foi explorado na revisão teórica, os estudos empíricos 

sobre o tema divergem sobre este efeito e sua magnitude sobre a diversas 

competências das empresas.  

 

O desempenho e valor das empresas estão diretamente ligados à sua capacidade 

de gerar resultados financeiros no presente e no futuro. Empresas são valorizadas 

por analistas de mercado pelo valor presente da projeção de fluxo de caixa que irão 

gerar (BREALEY; MYERS, 2003, p. 33 - 49). Desta forma os principais alicerces de 

seu valor são sua lucratividade e suas perspectivas de crescimento. Esta divisão 

levou à decomposição do objetivo principal em dois objetivos secundários. O 

primeiro objetivo secundário é avaliar se existe evidência empírica que empresas 

que adotam práticas do modelo de excelência em gestão com foco na qualidade têm 

maior lucratividade que outras empresas.  O segundo objetivo secundário é avaliar 

se existe evidência empírica que estas empresas apresentam maiores taxas de 

crescimento do que as outras empresas. Desta forma, avaliando o impacto do 

modelo sobre os dois alicerces do valor de empresas, estaria efetivamente 

endereçado o objetivo principal. Os objetivos secundários levaram à formulação de 

duas proposições: 

 

Proposição 1: a adoção de práticas de excelência em gestão associadas ao 

movimento da qualidade e formalizadas pelo modelo do PNQ está 

positivamente associada a uma lucratividade superior em relação às demais 

empresas brasileiras. 

 

Proposição 2: a adoção de práticas de excelência em gestão associadas ao 

movimento da qualidade e formalizadas pelo modelo do PNQ está 

positivamente associada a uma taxa de crescimento  superior em relação às 

demais empresas brasileiras. 
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4. METODOLOGIA E DADOS 
 

Este capítulo procura detalhar os aspectos metodológicos do presente trabalho. O 

capítulo está dividido e três partes. Inicialmente, é discutida a operacionalização dos 

construtos, crescimento e lucratividade. A segunda seção discute a seleção da fonte 

dos dados e o tratamento de seleção dos dados. A última seção descreve o 

procedimento de análise utilizado. 

 

4.1 A operacionalização dos construtos 
 

4.1.1  Excelência em gestão 
 

O conceito de excelência em gestão aqui utilizado é aquele descrito pelos critérios 

de excelência do PNQ. A forma de medir este conceito mais usada entre autores é o 

fato de uma empresa ter ganho ou participado de um prêmio reconhecido de 

excelência em gestão (HENDRICKS; SINGHALL, 1996, 1997, 2001b; EASTON; 

JARRELL, 1998). Outros autores utilizaram questionários de auto-avaliação 

enviados a empresas para medir o quanto elas aderem aos critérios estabelecidos 

de excelência em gestão (POWELL, 1995). 

 

O critério escolhido neste trabalho para representar a implementação efetiva de um 

programa de excelência em gestão foi a participação da segunda fase em diante do 

PNQ. Os dados foram obtidos em parceira com a Fundação Nacional da Qualidade, 

sem a qual este trabalho não seria possível. As empresas foram divididas em dois 

grupos: 

 

Empresas que passaram para a segunda fase do PNQ entre 2000 e 2004, 

inclusive as que foram finalistas e premiadas. 

 

Empresas que foram finalistas do PNQ entre 2000 e 2004, ou seja, passaram 

para a terceira fase ou foram premiadas pelo PNQ. 
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Foram escolhidas para estudo apenas estas empresas porque elas passaram pela 

primeira triagem do PNQ mostrando que têm, pelo menos em parte, os fundamentos 

do PNQ aplicados em seu gerenciamento. O período foi escolhido de forma que 

houvesse dados financeiros públicos, disponíveis e confiáveis para comparação 

entre as empresas. O período inflacionário vivido pelo Brasil até 1994 causou 

distorções nos balanços das empresas, pois o valor histórico dos ativos seria 

distorcido pela inflação. É esperado que após cinco anos estes valores tenham 

voltado à normalidade, portanto usamos dados contábeis de 1999 a 2003. Empresas 

premiadas em 2000 foram avaliadas por seus esforços no ano de 1999, e, portanto 

este ano de premiação foi escolhido como limite para nossa análise. 

 

Além disso, se uma empresa faz parte de um dos grupos acima em qualquer ano de 

2000 a 2004, é esperado que os efeitos sobre seu crescimento e rentabilidade 

aconteceriam durante todo o período de 1999 a 2003. Esta hipótese foi utilizada 

porque é esperado que as empresas tenham implementado seus programas antes 

de serem premiadas, e, portanto seus efeitos devem surgir antes da premiação, e 

também porque o interesse do estudo é verificar se estas empresas têm 

desempenho superior sustentável, e não apenas passageiro. 

 

4.1.2 Crescimento 
 

O conceito de crescimento foi interpretado de diferentes maneiras na literatura. 

Alguns autores definiram crescimento com qualquer mudança de tamanho nas 

atividades da empresa. Outros autores, como Schumpeter (1942, 1982), fizeram 

uma diferenciação entre crescimento natural  e desenvolvimento. O autor descreveu 

o crescimento realizado no fluxo circular da vida econômica como um fenômeno 

contínuo, como a circulação do sangue num organismo animal, que se daria ano 

após ano pelos mesmos canais, caracterizado pela maior quantidade de produção, 

maior número de trabalhadores ou maior base de capital. Já o fenômeno 

fundamental do desenvolvimento econômico tomaria forma de uma mudança 

qualitativa, pela introdução de um novo bem, de um novo método de produção, pela 

abertura de um novo mercado, pela conquista de uma nova fonte de oferta de 

matérias primas ou bens semi-manufaturados. O presente estudo está interessado 
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neste tipo de crescimento, aquele obtido por uma empresa que seja superior ao 

crescimento endógeno de um mercado. 

 

Isto implica que o crescimento aqui estudado nem sempre ocorrerá de forma linear. 

É exatamente sua não linearidade que permite sua identificação. No entanto, não 

fazem parte do escopo movimentos de crescimento que se dêem por grandes 

processos de fusão e aquisição. Este tipo de crescimento de uma empresa não está 

contido no conceito descrito acima e desta forma foi procurado identificar os dados 

de empresas que mostrem esta característica e, sendo inviável seu tratamento, 

estes dados foram eliminados. 

 

A operacionalização do conceito de crescimento não é uma questão direta. A maior 

parte dos autores que estudaram (CAVES, 1998) o tema usaram o aumento 

percentual de vendas em um determinado período de tempo como medida de 

crescimento. Esta medida tem o benefício de auferir diretamente a mudança de 

consumo dos clientes da empresa. No entanto, conforme descrito por Penrose 

(1959), esta medida não avalia o crescimento gerado pela verticalização de uma 

empresa. A integração vertical de uma empresa pode gerar crescimento de suas 

operações que não tenha impacto nas suas vendas totais. Uma medida alternativa 

que capturaria este efeito seria o aumento percentual de ativos totais de uma 

empresa em um determinado período. Baum, Locke e Smith (2001) sugeriram mais 

duas medidas de crescimento, taxa de crescimento do número de funcionários e 

taxa de crescimento de lucros. 

 

Outra questão é sobre qual período deve ser usado como referência para o 

crescimento. Penrose (1959) sugeriu o uso de uma taxa média de crescimento ao 

longo de três a cinco anos, pois o processo de crescimento pode se dar ao longo de 

alguns anos como no caso de fusões e aquisições.  

 

No presente trabalho foram usadas duas medidas de crescimento, aumento 

percentual nas vendas e aumento percentual nos ativos de uma empresa em um 

determinado ano. As duas medidas foram as mais vastamente usadas pelos 

pesquisadores até hoje. A medida de aumento no número de funcionários não foi 

utilizada porque existe pouca disponibilidade de dados sobre o número de 
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funcionários de uma empresa. A medida de crescimento de lucro não foi utilizada 

porque o conceito de lucratividade foi analisado separadamente, e o objetivo do 

trabalho é testar separadamente os efeitos da excelência em gestão sobre 

crescimento e lucratividade. Finalmente, foi utilizada a taxa de crescimento anual em 

detrimento da taxa de crescimento ao longo de um período porque a segunda opção 

reduziria bastante a disponibilidade de dados, dificultando a análise. As variáveis da 

base de dados utilizadas foram receita líquida e ativos totais: 

 

Crescimento de ativos = (ativos totais t / ativos totais t-1) x 100 

 

Crescimento de receita = (receita líquida t / receita líquida t-1) x 100 

 

O total de dados disponíveis para a variável crescimento de ativos foi de 1252 

observações de 419 empresas. Para a variável crescimento de receita foram 

encontradas também 1252 observações de 414 empresas. Os dados base são 

referentes ao período de 1999 a 2004, portanto os dados de crescimento são 

referentes a quatro anos, de 2000 a 2003. Para algumas empresas alguns anos não 

contêm observações, pois os dados de alguns anos não estavam disponíveis. A 

seleção, o tratamento inicial destes dados e eliminação de outliers está descrita na 

seção 4.2. 

 

4.1.3 Lucratividade 
 

O conceito de lucratividade geralmente é associado com retorno financeiro sobre o 

emprego de algum recurso, e também foi interpretado de forma diferente por 

diversos autores. Porter (1996, 2000) usou retorno sobre ativos como medida de 

lucratividade. Alguns autores (HENDRICKS; SINGHALL, 1996, 2001b) utilizaram a 

apreciação ou depreciação do valor das ações em bolsa de uma empresa como 

medida de lucratividade para acionistas. 

 

A teoria financeira (BREALEY; MYERS, 2003; p. 33 - 49) propõe que o retorno sobre 

um investimento deve ser medido pelo valor em caixa que ele gera sobre um 

montante de capital investido. Uma das dificuldades de lidar com demonstrações 
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contábeis é que o valor dos ativos, apesar de ser a melhor referência para capital 

investido na empresa, considera itens como depreciação que o reduzem em relação 

ao real capital investido na empresa. Além disto, alguns gastos que poderiam ser 

classificados como investimento não são considerados assim no balanço, onde são 

classificados como despesas. Desta forma, o ativo de empresas muitas vezes não 

incorpora investimentos em ativos intangíveis como marcas e patentes. Outra 

dificuldade é extrair a informação de geração de caixa operacional do balanço de 

empresa. As medidas tradicionais de lucro incluem itens de depreciação e muitas 

vezes de pagamento de juros, que já faz parte da remuneração sobre parte do 

capital empregado na empresa, se este for capital de terceiros. 

 

A primeira medida de lucratividade usada neste trabalho considera as questões 

acima: 

  

Lucratividade sobre ativos = (lucro operacional / ativos totais) x 100 

 

Lucro operacional foi escolhido por não ser afetado pelo pagamento de juros e, 

portanto, não depender da estrutura de financiamento da empresa, da mesma forma 

que os ativos totais independem desta estrutura. Se fosse utilizado o lucro líquido 

das empresas seria necessária uma medida de investimento que deduzisse o capital 

de terceiros. Outra medida que poderia ser utilizada é EBITDA, ou lucro antes de 

juros, impostos, depreciação e amortização. Esta medida é conceitualmente mais 

adequada que o lucro operacional, já que não é afetada por itens não caixa como 

depreciações e amortizações. No entanto, não havia dados disponíveis de EBITDA 

para os anos de 2000 e 1999, o que restringiria o escopo da análise e, portanto, esta 

medida foi descartada. 

 

Uma segunda medida de lucratividade escolhida para este trabalho foi a 

lucratividade sobre receita: 

 

Lucratividade sobre receita = (lucro operacional / receita líquida) x 100 

 

Esta medida foi selecionada por ser vastamente usada no mercado financeiro como 

medida de rentabilidade de empresas. A medida representa o quanto uma empresa 
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consegue agregar como valor em relação ao produto que é vendido ao cliente. É 

importante notar que esta medida, apesar de muito usada por analistas, apresenta 

algumas restrições. A principal restrição é que ela não é afetada pelo capital 

investido na empresa, portanto do ponto de vista de retorno financeiro, é incompleta. 

Contudo, a medida é extremamente útil para mercados em que a estrutura das 

empresas é diferente. Como exemplo, uma empresa como a Nike tem pouquíssimos 

ativos em seu balanço, pois terceiriza a sua produção, e neste sentido sua 

lucratividade é mais bem mensurada pela lucratividade sobre vendas. Pode-se, 

portanto, considerar que as duas medias aqui propostas são complementares, e faz 

sentido usar as duas para mensurar o construto lucratividade. 

 

Os dados coletados foram referentes ao período de 1999 a 2003. Foram coletadas 

1727 observações de 426 empresas para as variáveis lucratividade sobre ativos e 

lucratividade sobre receita. A seleção, o tratamento inicial destes dados e a 

eliminação de outliers também estão descritos na seção 4.2. 

 

4.2 Fonte e seleção dos dados 
 

Os dados das empresas que participaram do PNQ, sua pontuação e classificação 

foram fornecidos pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) em parceria com o 

autor, o que permitiu a realização deste trabalho. Por solicitação da FNQ os nomes 

das empresas participantes não serão revelados. Os dados da FNQ mostravam o 

resultado de 48 empresas, algumas das quais haviam participado do PNQ em mais 

de um dos quatro anos estudados.  

 

A fonte dos dados financeiros foi as edições de 2000 a 2004 do Balanço Anual da 

Gazeta Mercantil. Nestas edições estão disponíveis os dados contábeis de 

empresas de diversos setores da economia. Os dados foram coletados diretamente 

das edições impressas. Para inclusão na análise, cada empresa deveria ter as 

informações de receita líquida, lucro operacional e ativos totais publicadas por pelo 

menos três dos cinco anos estudados. Foram, portanto, eliminadas da amostra 

empresas fechadas que não publicam balanço ou empresas que só publicaram 

balanço em dois ou um ano de 1999 a 2003. Quando a participação no PNQ foi 
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somente de uma divisão da empresa, foi feita uma análise qualitativa para 

determinar a relevância desta divisão e a eventual eliminação da empresa da base 

de dados. Foram também eliminadas da amostra empresas sem fins lucrativos, já 

que o objetivo destas empresas não é necessariamente lucratividade. Empresas 

controladas pelo governo, ou em setores que têm forte participação governamental 

ou sofreram grandes movimentos de privatização no período estudado também 

foram eliminadas da amostra, para evitar distorção dos resultados, já que estes três 

fatores podem influenciar de forma substancial o crescimento e a lucratividade das 

empresas no setor. 

 

As empresas foram classificadas em setores de acordo com a classificação da 

Gazeta Mercantil no ano em que participaram do PNQ. Em alguns casos esta 

classificação precisou ser revista pelo setor, conforme definido pela Gazeta 

Mercantil, englobar uma quantidade muito grande de empresas de diversas 

atividades, o que poderia novamente distorcer os resultados da análise. 

 

Foram selecionadas como grupo de controle todas as empresas classificadas no 

setor da empresa participante do PNQ que tivessem dados disponíveis para pelo 

menos três dos cinco anos estudados. Em alguns casos empresas foram 

classificadas em diferentes setores em diferentes anos. Nestes casos foi feita uma 

análise qualitativa da empresa e caso houvesse dúvida os resultados seriam 

descartados. No caso de setores com mais de 100 empresas em qualquer 

determinado ano, as observações foram limitadas a 35 empresas de maior 

participação no ano anterior ao ano em que houve a participação de uma empresa 

no PNQ. Desta forma foram coletados dados de 426 empresas de 15 setores 

diferentes, das quais 23 haviam participado do PNQ, 13 haviam passado para a 

segunda fase do PNQ e 6 haviam sido finalistas do PNQ. 

 

O grupo de controle assim selecionado representa uma média do desempenho de 

empresas em cada setor. As empresas do grupo de controle não participaram do 

PNQ em nenhum dos anos dos quais dados eram disponíveis. No entanto, é 

possível que empresas neste grupo utilizem os fundamentos do PNQ, já que estes 

refletem modelos públicos, adotados em diversos países, e muitas vezes 
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promovidos por empresas para seus fornecedores (SOARES, 2002), o que 

apresenta uma limitação ao presente estudo. 

 

A partir deste banco de dados foi feita a eliminação de outliers. Após uma análise 

inicial dos dados de lucratividade sobre ativos e lucratividade sobre receita foi 

considerado que as observações que distavam mais que três desvios padrões da 

média de lucratividade de todas as observações representavam anomalias, 

decorrentes de erro ou interpretação contábil, e deveriam, portanto, ser eliminadas 

(HAIR et al., 2005, p.72). Para lucratividade sobre ativos foram eliminadas 14 

observações com valor menor que -80,5% ou maior que 83,3%. Para lucratividade 

sobre receita foram eliminadas 34 observações com valor menor do que -182% ou 

maior que 192%. Para crescimento de ativos e crescimento de  receita, foi 

determinado que empresas que reduzissem seu tamanho por mais da metade, ou 

que mais que dobrassem seu tamanho, representariam os movimentos grandes de 

fusão e aquisição descritos na seção 4.1.2, que não apresentam interesse para este 

estudo, ou erros contábeis, e portanto as observações foram eliminadas. Estas 

anomalias aconteceram em 26 observações de crescimento de ativos e em 37 

observações de crescimento de receita. 

 

Um sumário da eliminação de outliers e seu impacto na média e desvio padrão das 

amostras pode ser encontrado na tabela 1. Pode-se notar que a eliminação de 

outliers teve forte impacto na redução de desvio padrão e fez com que as médias 

das duas medidas para cada construto ficassem mais próximas. 

 
Tabela 1 – Observações disponíveis antes e depois da eliminação de outliers. 
  Base inicial Após eliminação de outliers 
  Observações Média Desvio pad. Observações Média Desvio pad.
Lucratividade sobre ativos 1727 1.40 27.29 1713 3.01 15.17 
Lucratividade sobre receita 1727 -5.04 62.35 1693 1.02 23.53 
Crescimento de ativos 1252 12.58 33.51 1226 10.54 20.02 
Crescimento de receita 1252 19.78 58.20 1215 16.94 20.63 
Fonte: análise do autor. 

 

A amostra obtida é, portanto, não probabilística, já que empresas foram 

selecionadas somente dos setores em que empresas participaram do PNQ, e houve 

tratamento dos dados. Desta forma, existe uma limitação nos resultados que não 
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permite a generalização das conclusões. No entanto, a amostra é grande o bastante 

e significativa para os setores em questão. O software utilizado para análise foi o 

SPSS versão 10.0.  

 

4.3 Método de análise 
 

A análise dos dados foi realizada em passos que procuram validar ou refutar as 

proposições colocadas no capítulo 3. Inicialmente, as observações foram divididas 

em três grupos. O primeiro grupo continha as observações de empresas que foram 

finalistas do PNQ incluindo as ganhadoras. O segundo grupo continha as 

observações de empresas que passaram para a segunda fase do PNQ incluindo as 

finalistas e ganhadoras. Finalmente, o terceiro grupo, o grupo de controle, continha 

todas as observações de outras empresas, que não participaram ou não passaram 

para a segunda fase do PNQ. 

 

Para cada variável, lucratividade sobre ativos, lucratividade sobre receita, 

crescimento de ativos e crescimento de receita, foi feita uma análise descritiva de 

suas distribuições. Logo após foram realizados testes t de diferenças de média, 

comparando as distribuições das variáveis dos grupos de empresas que passaram 

para a segunda fase do PNQ e das finalistas do PNQ com o grupo de empresas de 

controle. Os testes t assumem que as distribuições têm caráter normal e seu 

resultado representa a probabilidade das amostras obtidas serem originárias da 

mesma população (BUSSAB; MORETIN, 1987, p. 277 - 282). As hipóteses do teste 

são: 

 

H0: As amostras são originárias da mesma população. 

 

H1: As amostras não são originárias da mesma população.  

 

Se a probabilidade obtida como resultado do teste fosse menor que 5% a hipótese 

zero poderia ser refutada. Se o resultado fosse entre 5% e 10% a hipótese zero não 

poderia ser refutada, mas haveria indicação de que ela poderia ser falsa.  
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Apesar do teste de média ser um forte indicador da validade das proposições 

apresentadas no capítulo 3, existem duas dificuldades na aplicação deste teste. 

Inicialmente, é assumido no teste que as distribuições têm caráter normal, o que 

pode não ser verdade para os grupos de empresas finalistas do PNQ ou o grupo de 

empresas que passaram para a segunda fase do PNQ, dado o pequeno número de 

observações. O mesmo pode ser dito das distribuições das observações de 

empresas de controle, que, como será exposto no capítulo 5, podem apresentar um 

caráter leptocúrtico ou assimetria. Um segundo problema é que as amostras não são 

controladas por setor ou ano. Desta forma, se houver uma influência maior de um 

setor com características diferentes da média em um dos dois grupos comparados, 

este efeito não será capturado pelo teste. 

 

Em seguida é aplicado um teste não paramétrico, o teste U de Mann-Whitney. Este 

teste, assim como o teste t, visa identificar a diferença entre as distribuições. No 

entanto, o teste é mais poderoso que o teste t porque não assume que as 

distribuições têm caráter normal. O teste ordena as observações e soma as posições 

das observações em cada distribuição em relação a todas as outras observações. 

Com amostras maiores que 20, a distribuição da variável U tende a uma normal e, 

portanto, temos o resultante p-valor que significa, novamente, a probabilidade das 

amostras serem originárias da mesma população. 

 

Novamente, as hipóteses do teste são: 

 

H0: As amostras são originárias da mesma população. 

 

H1: As amostras não são originárias da mesma população.  

 

Se o p-valor obtido como resultado do teste for menor que 5% pode-se refutar a 

hipótese zero. Se o p-valor for entre 5% e 10% não é possível refutar a hipótese 

zero, mas existe indicação de que ela pode ser falsa.  

 

Finalmente, foram realizadas regressões lineares usando como variáveis 

dependentes as medidas de lucratividade e crescimento, e como variáveis 

independentes a variáveis dicotômicas representando cada ano estudado, variáveis 
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dicotômicas para cada setor estudado, e variáveis dicotômicas para participação na 

segunda fase do PNQ ou como finalistas. O uso de variáveis dicotômicas é 

vastamente usado em estatística e econometria para controle de variáveis que 

podem interferir no fenômeno a ser analisado (GRIFFITHS; HILL; JUDGE, 1993, p. 

411 - 425). Desta forma, foram realizadas regressões lineares com o método de 

mínimos quadrados estimando os coeficientes das variáveis de oito regressões: 

 

Lucatste = α + βs + γt + δe + εste    (1) 

 

Lucatste = α + βs + γt + λe + εste    (2) 

 

Lucrecste = ζ + βs + γt + δe + εste    (3) 

 

Lucrecste = ζ + βs + γt + λe + εste    (4) 

 

Cratste = η + βs + γt + δe + εste    (5) 

 

Cratste = η + βs + γt + λe + εste    (6) 

 

Crrecste = κ + βs + γt + δe + εste    (7) 

 

Crrecste = κ + βs + γt + λe + εste    (8) 

 

Os índices representam: 

 

s: os diversos setores analisados. 

t:  os diversos anos considerados. 

e: os grupos aos quais as empresas pertencem. 

 

E as variáveis representam: 

 

Lucat: a taxa de lucratividade sobre ativos. 

Lucrec: a taxa de lucratividade sobre a receita. 

Crat: a taxa de crescimento dos ativos. 
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Crrec: a taxa de crescimento da receita. 

α:  o termo constante de lucratividade sobre ativos. 

ζ: o termo constante de lucratividade sobre a receita. 

η: o termo constante de crescimento de ativos. 

κ: o termo constante de crescimento de receita. 

β: o efeito do setor. 

γ: o efeito do ano. 

δ: o efeito da empresa pertencer ao grupo das que passaram para a 

segunda fase do PNQ. 

λ: o efeito da empresa pertencer ao grupo das finalista do PNQ. 

ε:  o resíduo do modelo. 

 

O objetivo desta análise é identificar o valor dos coeficientes das variáveis δ e λ, que 

assumem valor 0 e 1, para cada uma das regressões e testar, de acordo com seu 

valor e desvio padrão, se este coeficiente é significativamente diferente de zero. Esta 

análise controla os efeitos de setor e ano e pode indicar, com mais acuracidade, o 

efeito de cada um dos coeficientes. 

 

A codificação das variáveis dicotômicas de setor e ano foi efetuada com os valores 

1, 0 e -1 para o setor ou ano base, de forma que seu coeficiente indica, ao invés da 

variação frente a unidade base, a variação frente a média dos setores ou anos 

(COHEN; COHEN, 1983, p. 200 – 204). 

 

Para cada uma das regressões foi analisada a relação entre o tamanho da amostra 

e o número de variáveis independentes utilizadas, que pode ser visualizada na 

tabela 2. Uma quantidade baixa de observações por variável reduziria o poder 

estatístico e dificultaria a generalização dos resultados, além da representatividade 

da amostra. No entanto, conforme a tabela 2, todas as regressões apresentam 

relação entre observações e variáveis independentes superior à sugerida na 

literatura (HAIR et al., 2005, p. 148). 
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Tabela 2 – Relação entre observações e variáveis independentes para as regressões. 
  Observações Variáveis independentes Observações / variáveis independentes
Regressão (1) 1713 19.00 90.16 
Regressão (2) 1713 19.00 90.16 
Regressão (3) 1693 19.00 89.11 
Regressão (4) 1693 19.00 89.11 
Regressão (5) 1226 19.00 64.53 
Regressão (6) 1226 19.00 64.53 
Regressão (7) 1215 19.00 63.95 
Regressão (8) 1215 19.00 63.95 
Fonte: análise do autor. 
 

Após a realização das regressões foi feita a análise dos resíduos. A principal 

observação a ser feita em uma análise com grande número de variáveis explicativas 

é que não haja correlação múltipla entre as variáveis, o que pode ser verificado pela 

existência de multi-colinearidade nos resíduos. A existência de multi-colinearidade 

foi testada verificando o fator de inflação de variância de cada variável, que mede o 

quanto cada variável é explicada pelas outras variáveis do modelo, e que deveria 

estar abaixo de 10 se não houvesse multi-colinearidade (HAIR et al., 2005, p. 167). 

Os resultados e discussão da seqüência de análise proposta para cada uma das 

variáveis de lucratividade e crescimento se encontram no próximo capítulo. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Este capítulo está dividido em duas seções. Inicialmente são apresentados os dados 

e análises referentes à lucratividade em relação a ativos e à lucratividade em relação 

à receita líquida, que busca validar ou refutar a primeira hipótese colocada no 

problema de pesquisa. Na segunda seção são apresentados os mesmos resultados 

e análises relativos ao crescimento de receita e crescimento de ativos das 

empresas. 

 

5.1 Lucratividade 
 

A lucratividade foi operacionalizada como as razões entre o lucro operacional e os 

ativos totais e lucro operacional e receita líquida. Estes resultados são apresentados 

em paralelo de forma conjunta nas sub-seções que se seguem. Inicialmente 

apresenta-se uma análise descritiva dos dados para um posicionamento geral frente 

ao fenômeno e interpretação do mesmo. Em seguida, apresenta-se o resultado do 

teste de médias e do teste não paramétrico entre os grupos que foram aprovados 

para a segunda fase, o grupo dos finalistas e o conjunto de empresas que não 

participou da segunda fase do PNQ. Finalmente apresenta-se a análise de 

regressão linear com variáveis dicotômicas, isolando os efeitos de ano e indústria. 

 

5.1.1 Análise descritiva dos dados 
 

As principais características das distribuições das variáveis lucratividade sobre ativos 

e lucratividade sobre receita podem ser vistas na tabela 3. Nela vemos inicialmente 

que o desvio padrão das duas medidas é 15,17% e 23,53%, respectivamente. A 

variação de resultados pode ser considerada alta do ponto de vista gerencial e 

reforça a importância da exploração de suas causas. De forma geral pode-se notar 

que as distribuições das duas medidas de lucratividade apresentam mais 

semelhanças do que diferenças. As distribuições têm médias relativamente próximas 

e desvios padrões altos, e são distribuições leptocúrticas. As principais diferenças 

são que a distribuição da lucratividade sobre receita apresenta desvio padrão maior 
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e é mais leptocúrtica que a distribuição da lucratividade sobre ativos. A distribuição 

da lucratividade sobre receita também apresenta assimetria negativa, enquanto a 

distribuição da lucratividade sobre ativos é simétrica.  

 
Tabela 3 - Principais características das distribuições de lucratividade. 
  Lucratividade sobre ativos Lucratividade sobre receita 
Observações 1713 1693 
Média 3.01 1.02 
IC (95%) da média – máximo 3.73 2.14 
IC (95%) da média – mínimo 2.29 -0.11 
Mediana 1.70 2.40 
Desvio padrão 15.17 23.53 
Assimetria 0.01 -1.38 
Curtose 4.53 6.73 
Fonte: análise do autor. 

 

É importante notar que o intervalo de confiança de 95% da média da distribuição de 

lucratividade sobre ativos é de 1,44%, entre 2,29% e 3,73%. Já o intervalo de 

confiança de 95% da média da distribuição de lucratividade sobre receita é de 

2,24%, entre -0,11% e 2,14%. Esta diferença se deve ao maior desvio padrão da 

distribuição da segunda variável, já que o número de observações é próximo para as 

duas distribuições. 

 

As duas distribuições têm um coeficiente de curtose acima de 3, ou seja, 

considerado alto. Isto significa que a distribuição de freqüência tem caráter 

leptocúrtico, ou seja, é mais acentuada em torno das médias e tem caudas mais 

espessas que uma distribuição normal, em detrimento das seções intermediárias. 

Isto pode ser claramente visualizado nos gráficos 1 e 2. Quanto à assimetria, nota-se 

que a distribuição da lucratividade sobre ativos é bastante simétrica em torno da 

média, enquanto a distribuição da lucratividade sobre receita tem uma assimetria 

negativa. 

 



 53

LUCAT

70.5
58.5

46.5
34.5

22.5
10.5

-1.5
-13.5

-25.5
-37.5

-49.5
-61.5

-73.5

Histograma da amostra total

Lucratividade sobre ativos

Fr
eq

üê
nc

ia

400

300

200

100

0

Std. Dev = 15.17  
Mean = 3.0

N = 1713.00

 
Gráfico 1 – Histograma da distribuição dos retornos sobre ativos. 
Fonte: análise do autor. 
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Gráfico 2 – Histograma da distribuição de retornos sobre receita. 
Fonte: análise do autor. 

 

As duas distribuições podem ser analisadas de acordo com os anos e setores que 

as compõem. Na tabela  4 pode-se visualizar como as observações se dividem nos 
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anos de 1999 a 2003. As duas distribuições mostram que o ano de 2003 tem média 

mais alta de lucratividade, enquanto os anos de 2002 e 1999 têm média mais baixa 

de lucratividade. Outro ponto importante é que em todos os anos há uma quantidade 

suficiente de observações, e a variância das observações é similar para todos os 

anos nas duas distribuições.  

 
Tabela 4 – Principais características das distribuições de lucratividade por anos. 
  Lucratividade sobre ativos Lucratividade sobre receita 
  Observações Média Desvio Padrão Observações Média Desvio Padrão
2003 320 5.29 16.37 316 5.10 21.74 
2002 381 1.24 16.22 377 -1.76 26.81 
2001 401 3.07 14.75 396 2.05 21.16 
2000 356 3.55 13.60 350 1.74 22.22 
1999 255 1.92 14.42 254 -2.55 24.90 
Fonte: análise do autor. 

 

A tabela 5 apresenta a relação entre as distribuições e os setores estudados. Nota-

se que alguns setores incluem mais empresas e, portanto, são representados por 

um maior número de observações. Os menores setores têm no mínimo 22 

observações, o que permite que sejam analisados com representatividade. Tanto a 

média de lucratividade sobre ativos quanto a média de lucratividade sobre receita 

apresentam variação entre os setores, o que indica que o setor em que uma 

empresa participa é significante para determinar sua lucratividade. A média da 

lucratividade sobre ativos varia entre setores desde -6,01% até 9,31%, enquanto a 

média da lucratividade sobre receita varia desde -13,93% até 28,03%. 
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Tabela 5 – Principais características das distribuições de lucratividade por setores. 
  Lucratividade sobre ativos Lucratividade sobre receita 
  Observações Média Desvio Padrão Observações Média Desvio Padrão
DS1 91 -6.01 13.20 91 -4.07 7.94 
DS2 63 1.51 20.21 56 4.39 11.36 
DS3 77 6.11 27.37 78 -3.22 22.21 
DS4 78 -3.37 12.98 74 -5.11 17.40 
DS5 109 9.31 14.70 109 9.76 19.79 
DS6 181 7.40 15.78 181 3.78 15.71 
DS7 253 4.88 13.73 253 3.12 16.96 
DS8 65 8.58 14.61 65 6.48 12.02 
DS9 161 2.55 9.93 156 1.93 21.13 
DS10 22 -1.49 17.26 22 -1.95 21.11 
DS11 105 3.42 8.68 105 3.22 22.86 
DS12 168 -1.32 14.43 168 -6.50 28.38 
DS13 23 9.13 6.45 23 28.03 25.11 
DS14 136 7.20 14.46 136 13.38 32.74 
DS15 181 -2.52 11.93 176 -13.93 30.48 
Fonte: análise do autor. 
 

5.1.2 Testes de diferença de médias 
 

Esta seção apresenta testes de média de lucratividade para empresas que foram 

finalistas do PNQ e também empresas que passaram para a segunda fase do PNQ, 

e as outras empresas, do grupo de controle. O objetivo do teste é determinar se as 

médias de lucratividade destes grupos de empresas são diferentes ao nível de 

significância de 5%, assumindo normalidade das distribuições. A tabela 6 apresenta 

as principais características de cada uma das distribuições de lucratividade dos três 

grupos de empresas, e os resultados dos testes de média.  

 

Os testes realizados mostram que as médias de lucratividade das empresas que 

passaram para a segunda fase ou foram finalistas do PNQ são maiores do que as 

médias de lucratividade. Esta diferença de média de lucratividade é significativa ao 

nível de 5% para três dos quatro testes realizados, e próxima deste valor para o 

quarto teste. Além da significância deste resultado para a validação da primeira 

proposição proposta no capítulo 3, este resultado também é importante porque 

mostra a validade convergente do construto lucratividade, já que as duas medidas 

que o operacionalizam mostram resultados similares. 
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Tabela 6 – Comparação entre médias das distribuições de lucratividade sobre ativos e 
lucratividade sobre receita entre empresas que passaram para segunda fase do PNQ, 
finalistas do PNQ, e empresas de controle. 
  Lucratividade sobre ativos Lucratividade sobre receita 
  Controle Fase 2 ou 3 Fase 3 Controle Fase 2 ou 3 Fase 3
Observações 1659 54 22 1639 54 22 
Média 2.92 5.75 7.08 0.82 6.98 16.69 
IC (95%) da média – máximo 3.66 8.31 11.08 1.95 14.35 27.42 
IC (95%) da média – mínimo 2.18 3.19 3.07 -0.31 -0.39 5.96 
Mediana 1.60 5.00 8.25 2.40 7.70 10.95 
Desvio padrão 15.32 9.37 9.04 23.39 26.99 24.20 
Assimetria 0.02 -0.01 -0.90 -1.41 -1.01 0.53 
Curtose 4.47 -0.10 1.94 6.91 3.79 -0.47 
Teste de Levene       
F  3.65 2.59  1.50 1.08 
Sig  0.056 0.108  0.221 0.300 
Teste t - igualdade de médias       
Diferença das médias  2.83 4.16  6.16 15.87 
T  2.13 2.12  1.90 3.16 
Sig  0.037 0.045  0.058 0.002 
Fonte: análise do autor. 

 

Quando é considerada a lucratividade sobre ativos, nota-se que a distribuição de 

resultados para empresas que passaram para a segunda fase do PNQ tem média 

superior à média dos resultados para empresas de controle em 2,83%. O desvio 

padrão desta distribuição é de 9,37%, muito inferior ao desvio padrão de 15,32% 

para empresas de controle. O mesmo é válido para empresas que foram finalistas do 

PNQ, com média de lucratividade sobre ativos superior à média das empresas de 

controle em 4,16%. O desvio padrão desta distribuição é ainda menor, de 9,04%. 

 

Para realização correta do teste de diferença entre as médias, foi feito uso de outro 

teste, o teste de Levene, para determinar se as distribuições dos grupos comparados 

têm a mesma variância. Nota-se que com significância de 0,056 e 0,108 

respectivamente, pode-se dizer que a lucratividade sobre ativos de empresas que 

passaram para a segunda fase do PNQ e a lucratividade sobre ativos de empresas 

que foram finalistas do PNQ têm variância menor do que a lucratividade sobre ativos 

das empresas de controle, e, portanto, foi realizado o teste t de diferenças de médias 

assumindo variâncias diferentes. 

 

Os testes t de diferenças de médias mostraram que existe uma diferença ao nível de 

significância de 0,037 e 0,045, respectivamente, entre a média de lucratividade 
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sobre ativos de empresas que passaram para a segunda fase do PNQ, e a média de 

lucratividade sobre ativos de empresas que foram finalistas do PNQ, e a média de 

lucratividade sobre ativos das empresas de controle. Vale notar que, quando são 

comparados os resultados do teste para a diferença entre médias de lucratividade 

sobre ativos entre empresas que passaram para a segunda do PNQ e empresas de 

controle, com os resultados do teste para a diferença entre médias de lucratividade 

sobre ativos entre empresas que foram finalistas do PNQ e empresas de controle, 

apesar da diferença maior entre as médias das amostras e do desvio padrão menor 

do ultimo grupo em relação ao primeiro, o p-valor obtido no teste t é maior no último 

caso do que no primeiro. Ou seja, mesmo com maior diferença de médias e menor 

desvio padrão, a diferença das médias é menos significativa no teste de diferença de 

médias entre as empresas finalistas do PNQ e o grupo de controle. Isto acontece 

pela quantidade menor de observações para o grupo de finalistas do PNQ. 

  

Já considerando a lucratividade sobre receita, os resultados apontam na mesma 

direção que os resultados da lucratividade sobre ativos, mas mostram algumas 

diferenças. As distribuições de lucratividade sobre receita de empresas que 

passaram para a segunda fase do PNQ e de empresas que foram finalistas do PNQ, 

têm média superior à média de lucratividade sobre receita para empresas de 

controle, em 6,16% e 15,87%, respectivamente. As distribuições têm desvio padrão 

de 26,99% e 24,20% respectivamente, similares ao desvio padrão da distribuição 

para as empresas de controle, 23,39%. Isto é confirmado pelo teste de Levene de 

diferença de variância que mostra que no nível de significância de 0,221 e 0,300, 

não é possível considerar que as distribuições têm variâncias diferentes. Desta 

forma foi realizado o teste t de diferenças de médias assumindo que as distribuições 

têm a mesma variância. 

 

Os testes t de diferença de médias mostram resultados um pouco diferentes para 

cada comparação. Quando comparada a média da lucratividade sobre receita de 

empresas que passaram para a segunda fase do PNQ com a média de lucratividade 

sobre receita das empresas de controle, há uma diferença indicativa, somente 

significativa ao nível de significância de 0,058. Já quando é comparada a média da 

lucratividade sobre receita de empresas que foram finalistas do PNQ com a média 

de lucratividade sobre receita das empresas de controle, a diferença é a mais 
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significativa de todas apresentadas até agora, com p-valor de 0,002. Vale notar que 

o desvio padrão também é superior para esta comparação, e quando traçado um 

intervalo de confiança para a diferença entre as médias das duas distribuições, que 

na amostra é de 15,87%, aponta para 6,02% e 25,72%. 

 

5.1.3 Testes não paramétricos 
 

Os testes de diferença de média usados na seção 5.1.2 mostram resultados 

significantes, entretanto estes resultados podem ser aprimorados se for considerado 

o uso de testes não paramétricos. Os testes não paramétricos não dependem da 

hipótese de normalidade das distribuições, pois comparam a soma de posições das 

observações, e não as médias de distribuições. A hipótese de normalidade pode não 

ser validada para as distribuições de lucratividade das empresas que passaram para 

a segunda fase ou foram finalistas do PNQ já que existem poucos dados disponíveis 

nestas distribuições. O teste não paramétrico de Mann-Whitney pode gerar, portanto, 

um resultado mais poderoso do que o teste de diferença de médias. Os resultados 

dos testes de Mann-Whitney podem ser observados na tabela 7. Novamente nota-se 

que, ao nível de 5% de significância, empresas que passaram para a segunda fase 

ou foram finalistas do PNQ têm as duas medidas de rentabilidade superiores às 

empresas de controle. 

 
Tabela 7 – Teste de Mann-Whitney para a lucratividade sobre ativos e lucratividade 
sobre receita entre empresas que passaram para segunda ou terceira e terceira fase 
do PNQ e empresas de controle. 
  Lucratividade sobre ativos Lucratividade sobre receita
  Fase 2 ou 3 Fase 3 Fase 2 ou 3 Fase 3 
Observações 54 22 54 22 
Rank médio     
Observados 994.91 1077.86 998.73 1128.95 
Controle 852.51 837.86 842.00 827.00 
Z 2.08 2.30 2.32 2.93 
Sig. Assintótica 0.037 0.021 0.020 0.003 
Fonte: análise do autor. 

 

Todos os testes realizados apresentam significância assintótica abaixo de 0,05. Isto 

significa que podem ser rejeitadas as hipóteses nulas de que não existe diferença 

entre a posição das empresas dos grupos analisados. Empresas que passaram para 
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a segunda fase do PNQ e empresas que foram finalistas do PNQ têm lucratividade 

sobre ativos e lucratividade sobre receita significativamente superiores aos de 

empresas do grupo de controle, que não participaram ou não passaram da primeira 

fase do PNQ. 

 

5.1.4 Regressões lineares 
 

Conforme colocado no capítulo de metodologia, os testes de média aplicados na 

seção 5.1.2 e os testes não paramétricos aplicados na seção 5.1.3 mostram 

resultados significantes, mas consideram que todas as observações participam de 

um mesmo grupo, ou seja, a relação não é controlada por setor ou ano. O impacto 

negativo sobre as conclusões decorrente deste fato é diminuído por haverem sido 

coletados dados de diversas empresas de todos os setores e todos os anos. 

Entretanto, a análise pode ser aprofundada fazendo uma regressão linear incluindo 

variáveis dicotômicas para controlar por anos e setores. 

 

Foram realizadas duas regressões lineares com variável dependente lucratividade 

sobre ativos e duas regressões lineares com variável dependente lucratividade sobre 

receita. As variáveis independentes consideradas foram dicotômicas para quatro dos 

cinco anos analisados, as dicotômicas para 14 dos 15 setores analisados, uma 

dicotômica para participação da empresa na segunda fase do PNQ,e uma 

dicotômica para empresas finalistas do PNQ. Os principais indicadores resultantes 

das quatro regressões podem ser vistos na tabela 8.  

 
Tabela 8 – Indicadores das regressões lineares com variável dependente lucratividade 
sobre ativos e lucratividade sobre receita. 
  Lucratividade sobre ativos Lucratividade sobre receita
  Fase 2 ou 3 Fase 3 Fase 2 ou 3 Fase 3 
R quadrado 0.10 0.10 0.13 0.13 
R quadrado ajustado 0.09 0.09 0.12 0.12 
Anova     
F 9.73 9.28 13.11 12.56 
Sig 0.000 0.000 0.000 0.000 
Coeficientes     
Coef. participação PNQ 2.77 1.55 4.84 9.83 
Desvio padrão coef participação PNQ 2.05 3.20 3.12 4.84 
Sig coef. participação PNQ 0.177 0.628 0.121 0.042 
 Fonte: análise do autor. 
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Inicialmente pode-se notar que o R quadrado de todas as regressões é baixo, sendo 

que seu maior valor é 0,13. Desta forma, pode-se concluir que grande parte da 

variação observada em lucratividade sobre ativos e lucratividade sobre receita não é 

explicada pelo modelo proposto, que considera o efeito de cada ano, cada setor e da 

participação da empresa na segunda fase ou como finalista do PNQ. Existem, 

portanto, outros fatores aqui não observados que influenciam a lucratividade sobre 

ativos e lucratividade sobre receita de uma empresa. Além disto, a regressão tem 

observações razoavelmente distribuídas em anos e setores, enquanto a participação 

no PNQ acontece apenas para poucas observações, 54 para participação da 

segunda ou terceira fase do PNQ e 22 para participação na terceira fase do PNQ, e 

assim seu poder explicativo no total do modelo é diluído. Não obstante, apesar dos 

modelos explicarem apenas parte da variância dos resultados, estatisticamente eles 

são altamente significativos em todos os casos. Isto é representado pelo alto valor F 

na tabela 8. 

  

Quando controlada a regressão por setores e por anos, pode ser visto que os 

coeficientes das variáveis dicotômicas de participação no PNQ têm menor 

significância do que observado anteriormente. Nas regressões onde a variável 

dependente é lucratividade sobre ativos, os coeficientes de variáveis dicotômicas 

para participação na segunda ou terceira fase do PNQ, e para participação como 

finalista do PNQ têm p-valor de 0,177 e 0,628, respectivamente. Ou seja, apesar de 

positivos, não podem ser considerados significantes. Já nas regressões onde a 

variável dependente é lucratividade sobre receita, os coeficientes de variáveis 

dicotômicas para participação na segunda ou terceira fase do PNQ, e para finalista 

do PNQ têm p-valor de 0,121 e 0,042, respectivamente. Neste caso, nota-se 

indicações mais fortes da significância das variáveis dicotômicas. Ou seja, quando 

controlados por ano e setor, os resultados mostram que a participação como finalista 

do PNQ é significativamente positivamente relacionada com lucratividade sobre 

receita, mas apresenta apenas correlação indicativa com lucratividade sobre ativos. 

Existem também indicações de um efeito positivo da participação na segunda ou 

como finalista do PNQ sobre lucratividade sobre ativos e lucratividade sobre receita, 

apesar desta relação não ser significativa. 
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Finalmente, é importante haver uma análise dos resíduos das regressões, para se 

certificar que estes não apresentam fatores como multi-colinearidade, que podem 

distorcer os resultados da regressão. Para as quatro regressões realizadas, o fato do 

R quadrado ser relativamente baixo faz com que os resíduos apresentem grande 

variância, e dificulta sua análise de forma objetiva. A alternativa usada neste 

trabalho é de analisar o fator de inflação de variância dos coeficientes da regressão, 

que é um bom indicador do nível de colinearidade associado a este fator. Percebe-

se que na maior parte dos casos, e especialmente para os coeficientes de 

participação na segunda fase ou de finalistas do PNQ, estes fatores são menores 

que 10 e, portanto, não são significantes, e indicam que o modelo é pouco afetado 

por colinearidade. 

 

5.1.5 Sumário dos resultados de lucratividade 
 

A seção 5.1 foi iniciada com uma análise descritiva dos dados de lucratividade, 

mostrando as características similares das distribuições de lucratividade sobre ativos 

e lucratividade sobre receita. Nesta seção ficou evidenciada a relevância gerencial 

do estudo frente à alta variância dos resultados obtidos pelas empresas. Foi testada 

a diferença dos indicadores de lucratividade para empresas que passaram para a 

segunda fase do PNQ e empresas que foram finalistas do PNQ quando comparadas 

às empresas de controle, usando testes de diferenças de médias e testes não 

paramétricos. 

 

Ambas as análises mostraram uma diferença significativa entre os grupos de 

empresas. Os testes de média mostraram que esta diferença é significante para os 

dois grupos, mas é maior para empresas finalistas do PNQ. Estes resultados 

reforçam a primeira proposição colocada no capítulo 3, de que empresas que 

implementam o programa de excelência em gestão apresentado pelo PNQ têm 

lucratividade maior do que as outras empresas. Entretanto, quando é usada uma 

regressão linear controlando as análises por ano e setor, a evidência se torna menos 

clara. As duas regressões para lucratividade sobre ativos mostram um coeficiente 

positivo, mas pouco significante para a participação na segunda fase ou o fato de 

uma empresa ser finalista do PNQ. As regressões para lucratividade sobre receita 
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mostram também coeficientes positivos, significativo para empresas que foram 

finalistas no PNQ, mas indicativo para empresas que passaram para a segunda fase 

o PNQ.  

 

Desta forma, é lícito considerar que existem indicações que reforçam a proposição 

sendo testada, apesar de não se poder afirmar com certeza que esta proposição é 

válida, pois quando isolados os fatores setor e ano como feito na regressão, os 

resultados são apenas indicativos desta proposição. Finalmente, deve-se considerar 

o fato colocado no capítulo 4, de que as empresas utilizadas como grupo de controle 

podem também utilizar os fundamentos de excelência em gestão, apesar de não 

participarem ou passarem para a segunda fase do PNQ. Desta forma, o fato de os 

resultados indicarem uma diferença de lucratividade entre os dois grupos se torna 

ainda mais relevante. 

 

5.2 Crescimento 
 

O crescimento foi operacionalizado como a taxa anual de crescimento de ativos 

totais e como a taxa anual de crescimento de vendas líquidas. Estes resultados são 

apresentados em paralelo de forma conjunta nas sub-seções que se seguem.  

Inicialmente apresenta-se uma análise descritiva dos dados para um posicionamento 

geral frente ao fenômeno e interpretação do mesmo. Em seguida, apresenta-se o 

resultado do teste de médias e do teste não paramétrico entre os grupos que foram 

aprovados para a segunda fase, o grupo dos finalistas e o conjunto de empresas 

que não participou do PNQ. Finalmente apresenta-se a análise de regressão linear 

com variáveis dicotômicas, isolando os efeitos de ano e indústria. 

 

5.2.1 Análise descritiva dos dados 
 

As principais características das distribuições das variáveis crescimento de ativos e 

crescimento de receita estão expostas na tabela 9. Como no caso das variáveis de 

lucratividade, uma das características relevantes das duas distribuições é o desvio 

padrão elevado, de 20,02% para crescimento de ativos e 20,63% para crescimento 

de receita. Novamente, este fato revela a importância da análise que explore quais 
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fatores levam a uma variância tão grande no crescimento de empresas. Novamente 

as distribuições das observações apresentam mais características semelhantes, 

como o fato de suas médias serem levemente leptocúrticas e levemente 

positivamente assimétricas. No entanto, nota-se que existe uma diferença entre as 

médias das distribuições, o que é reforçado pela diferença entre os intervalos de 

confiança das médias. As distribuições podem ser visualizadas nos gráficos 3 e 4. 

 
Tabela 9 – Principais características das distribuições de crescimento. 
  Crescimento de ativos Crescimento de receita 
Observações 1226 1215 
Média 10.54 16.94 
IC (95%) da média - máximo 11.66 18.10 
IC (95%) da média - mínimo 9.42 15.78 
Mediana 7.10 15.30 
Desvio padrão 20.02 20.63 
Assimetria 0.79 0.57 
Curtose 2.07 1.78 
Fonte: análise do autor. 
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Gráfico 3 – Histograma da distribuição de crescimento de ativos. 
Fonte: análise do autor. 
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Gráfico 4 – Histograma do crescimento de receita. 
Fonte: análise do autor. 

 

Novamente foram analisadas as distribuições de acordo com os anos e setores que 

as compõem. Na tabela 10 pode ser visto como as observações se dividem nos 

anos de 2000 a 2003. Uma característica importante é que nos dois anos em que 

houve maior média de crescimento de ativos, houve menor média de crescimento de 

receita. Isto provavelmente acontece porque os ciclos de crescimento podem ser 

independentes. Um exemplo disto é quando o crescimento do nível de atividade é 

atendido pelo aumento da ocupação de ativos, ao invés de pelo aumento da 

capacidade produtiva. Similarmente, crescimentos menores não levam 

necessariamente a desinvestimentos nos ativos já disponíveis. Como conseqüência 

disto pode-se dizer que as medidas são complementares e mostram duas formas 

diferentes de crescimento. 

 
Tabela 10 – Principais características das distribuições de crescimento por anos. 
  Crescimento de ativos Crescimento de receita 
  Observações Média Desvio Padrão Observações Média Desvio Padrão
2003 303 8.33 18.13 303 18.90 19.66 
2002 356 12.41 20.04 353 15.06 20.55 
2001 335 11.41 21.10 330 15.16 21.17 
2000 232 9.31 20.54 229 19.83 20.78 
Fonte: análise do autor. 
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A relação entre as distribuições e os setores estudados pode ser observada na 

tabela 11. Novamente há uma diferença entre o número de observações de cada 

setor e desta vez o setor com menor número de observações tem 16 observações. 

Observa-se também a grande variação de taxas médias de crescimento entre 

setores, sugerindo que o setor seja um fator significante para o crescimento das 

empresas. Nota-se também que, ao contrário da análise de lucratividade, as duas 

medidas de crescimento não variam de forma uniforme nos setores. Para os setores 

3, 6 e 10 a taxa média de crescimento de ativos é maior que a taxa média de 

crescimento de receita, enquanto para os setores 1, 4, 9, 13 e 15, a taxa média de 

crescimento de ativos é menor que a metade da taxa média de crescimento de 

receita. Como citado anteriormente, esta diferença provavelmente se deve à não 

dependência dos ciclos de crescimento. 

 
Tabela 11 – Principais características das distribuições de crescimento por setores. 
  Crescimento de ativos Crescimento de receita 
  Observações Média Desvio Padrão Observações Média Desvio Padrão
DS1 64 4.68 20.14 67 9.94 8.52 
DS2 41 12.90 16.95 40 16.88 15.96 
DS3 53 8.90 25.12 53 7.91 21.39 
DS4 55 4.88 20.73 50 10.22 17.22 
DS5 80 13.49 22.70 80 20.62 18.77 
DS6 126 15.39 20.69 128 14.76 20.27 
DS7 193 11.45 19.24 189 21.37 21.21 
DS8 41 15.06 15.30 42 24.68 16.16 
DS9 115 9.13 17.67 113 20.09 24.01 
DS10 16 13.30 17.68 17 12.72 13.24 
DS11 75 9.48 28.29 69 10.18 29.20 
DS12 125 11.90 20.57 122 16.69 18.94 
DS13 17 8.06 17.08 17 21.41 26.11 
DS14 99 12.14 18.01 98 23.84 23.03 
DS15 126 5.64 13.26 130 13.65 14.87 
Fonte: análise do autor. 
 

5.2.2 Testes de média 
 

As principais características de cada uma das distribuições de crescimento e os 

resultados dos testes de diferença de média podem ser visualizados na tabela 12. O 

resultado impressionante é que nenhum dos testes mostra uma diferença 

significativa entre as médias das distribuições de crescimento para empresas que 
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passaram para a segunda fase ou foram finalistas do PNQ em relação às empresas 

de controle. Além disto, em três dos quatro casos a média de crescimento destas 

empresas é menor do que a média de crescimento das empresas de controle. 

Somente no caso de crescimento de receita de empresas que passaram para a 

segunda fase do PNQ a média é levemente superior à média de crescimento de 

receita das empresas de controle, e esta diferença não é significativa.  

 
Tabela 12 – Comparação entre médias das distribuições de crescimento de ativos e 
crescimento de receita entre empresas que passaram para segunda fase do PNQ, 
empresas que foram finalistas do PNQ, e o grupo de controle.  
  Crescimento de ativos Crescimento de receita 
  Controle Fase 2 ou 3 Fase 3 Controle Fase 2 ou 3 Fase 3
Observações 1186 40 17 1175 40 17 
Média 10.58 9.31 5.84 16.93 17.35 16.79 
IC (95%) da média - máximo 11.73 14.79 14.56 18.12 22.23 27.24 
IC (95%) da média - mínimo 9.44 3.83 -2.89 15.74 12.47 6.34 
Mediana 7.10 6.00 6.20 15.20 17.70 22.40 
Desvio padrão 20.12 17.14 16.97 20.80 15.27 20.32 
Assimetria 0.79 0.82 -1.39 0.59 -1.40 -1.47 
Curtose 2.00 6.47 4.83 1.73 4.56 3.30 
Teste de Levene       
F  3.47 1.30  3.81 0.08 
Sig  0.063 0.260  0.051 0.779 
Teste t - igualdade de médias       
Diferença das médias  -1.27 -4.75  0.42 -0.14 
T  0.46 0.97  -0.17 0.03 
Sig  0.648 0.333  0.867 0.978 
Fonte: análise do autor. 
 

Esta evidência mostra sinais de que a segunda proposição, de que a adoção de 

práticas de excelência em gestão associadas ao movimento da qualidade e 

formalizadas pelo modelo do PNQ está positivamente associada a uma taxa de 

crescimento  superior em relação às demais empresas brasileiras, pode vir a ser 

refutada. 

 

É importante notar que em alguns casos, como na comparação de média de 

crescimento de ativos de empresas finalistas do PNQ contra a média de empresas 

de controle, as médias podem ser bastante diferentes. Neste caso a média de 

crescimento de ativos para as empresas de controle é de 10,58%, enquanto para as 

empresas finalistas do PNQ a média de crescimento de ativos é de 5,84%, ou pouco 

mais que a metade do resultado das empresas de controle. Entretanto, devido à alta 
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variância das distribuições, esta diferença não pode ser considerada significativa ao 

nível de 0,333, e portanto não podemos concluir que existe diferença entre as 

médias das distribuições. 

 

5.2.3 Testes não paramétricos 

 

Os resultados obtidos na seção 5.2.2 podem ser mais aprofundados se for aplicado 

novamente um teste não paramétrico, já que este não assume normalidade das 

distribuições, comparando somente a soma de posições das observações. 

Novamente, a hipótese de normalidade pode não ser validada devido à  pouca 

disponibilidade de dados. Os resultados dos testes de Mann-Whitney podem ser 

observados na tabela 13, e confirmam os resultados obtidos no teste de diferenças 

de médias. Em nenhum dos casos foi encontrada uma diferença significativa entre 

as posições das observações das duas distribuições. 

 

Em três das quatro comparações efetuadas as empresas que passaram para 

segunda fase ou foram finalistas do PNQ apresentaram melhor posição no ranking 

de crescimento. Somente em relação a crescimento de ativos para empresas 

finalistas do PNQ o resultado é o inverso. No entanto, em nenhum dos casos a 

diferença positiva ou negativa é significante. 
 
Tabela 13 – Teste de Mann-Whitney para a lucratividade sobre ativos e lucratividade 
sobre receita entre empresas que passaram para segunda fase ou foram finalistas do 
PNQ e empresas de controle 
  Crescimento de ativos Crescimento de receita 
  Fase 2 ou 3 Fase 3 Fase 2 ou 3 Fase 3 
Observações 40 17 40 17 
Rank médio     
Observados 619.72 570.18 665.41 662.68 
Controle 613.29 602.46 606.05 595.54 
Z 0.11 0.38 1.05 0.80 
Sig. Assintótica 0.910 0.704 0.293 0.425 
Fonte: análise do autor. 

 

Pode-se notar que os parâmetros Z encontrados em todos os testes apresentam 

significância assintótica acima de 0,29, ou seja as diferenças entre as posições das 

empresas dos dois grupos não podem ser consideradas significativas. Desta forma, 
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os resultados obtidos com os testes não paramétricos reforçam os resultados dos 

testes de diferença de média, e provêm mais evidência de que a segunda 

proposição colocada no capítulo três não é verdadeira. 

 

5.2.4 Regressões lineares 

 

Finalmente, foram realizadas regressões lineares usando como variáveis 

dependentes as duas operacionalizações de crescimento, e como variáveis 

independentes variáveis dicotômicas de controle de setor e ano, e uma variável 

dicotômica para empresas que passaram para a segunda fase ou foram finalistas do 

PNQ. O uso de regressões com variáveis dicotômicas permite que fatores relativos 

ao ano e setor sejam controlados e expurgados dos efeitos que o presente trabalho 

visa explorar. 

 

A tabela 14 mostra os resultados obtidos das quatro regressões lineares de 

crescimento.  Os resultados mostram que em todos os casos os coeficientes das 

variáveis dicotômicas de empresas que passaram para a segunda fase ou foram 

finalistas do PNQ têm sinal negativo, ou seja, estas empresas apresentam menor 

crescimento na média em relação ao seu setor e a cada ano. Este efeito, entretanto, 

novamente não é significativo, de forma que não se pode afirmar que exista uma 

relação negativa entre as duas variáveis. 

 
Tabela 14 - Indicadores das regressões lineares com variável dependente crescimento 
de ativos e crescimento de receita. 
  Crescimento de ativos Crescimento de receita 
  Fase 2 ou 3 Fase 3 Fase 2 ou 3 Fase 3 
R quadrado 0.03 0.04 0.07 0.07 
R quadrado ajustado 0.02 0.02 0.05 0.05 
Anova     
F 2.30 2.47 4.62 4.57 
Sig 0.001 0.001 0.000 0.000 
Coeficientes     
Coef. participação PNQ -0.65 -5.24 -0.67 -3.04 
Desvio padrão coef participação PNQ 3.26 4.96 3.30 5.06 
Sig coef. participação PNQ 0.842 0.291 0.839 0.548 
Fonte: análise do autor. 

 



 69

Pode-se notar que, como no caso das variáveis de lucratividade, as regressões 

apresentam um baixo R quadrado, indicando que existem muitos outros fatores que 

influenciam a variância de crescimentos, não endereçados no presente estudo. 

Estes resultados são consistentes com outros estudos que exploram os 

componentes da variância do crescimento de empresas (BRITO, 2005).  No entanto, 

o alto valor F da regressão indica que a relação entre as variáveis é significativa, 

apesar de explicar apenas parte da variação, e, portanto, as regressões podem ser 

consideradas válidas. 

 

Os coeficientes das variáveis dicotômicas de empresa que passaram para segunda 

fase do PNQ e de empresas que foram finalistas do PNQ foram todos negativos, 

indicando que estas empresas tiveram crescimento em média menor do que as 

empresas de controle. Este efeito foi mais acentuado para empresas finalistas do 

PNQ, -5,24% no caso de crescimento de ativos e -3,04% no caso de crescimento de 

receita, do que para empresas que passaram para a segunda fase do PNQ, -0,65% 

e -0,67%, respectivamente.  No entanto, o p-valor destes coeficientes foi entre 0,29 e 

0,84, mostrando que nenhum deles pode ser considerado significativamente ou 

indicativamente diferentes de zero. 

 

Os resíduos das regressões foram analisados e novamente o fator de inflação de 

variância de todos os coeficientes foi menor do que 10, indicando que as regressões 

são pouco afetadas por multi-colinearidade.  

 

Os resultados obtidos nas regressões lineares reforçam os resultados obtidos nos 

testes de diferença de médias e nos testes não paramétricos, de que a segunda 

proposição apresentada no capítulo 3 não é válida. No entanto, devido à baixa 

significância dos coeficientes, não se pode afirmar que existe uma relação negativa 

entre o fato de uma empresa passar para a segunda fase do PNQ ou ser finalista do 

PNQ e seu desempenho em termos de crescimento. 
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5.2.5 Sumário dos resultados de crescimento 

 

O procedimento aplicado na seção 5.1 foi replicado para a seção 5.2, considerando 

o efeito de empresas terem passado para a segunda fase ou terem sido finalistas do 

PNQ nas variáveis que operacionalizam o construto crescimento. A análise 

descritiva das distribuições de taxas de crescimento mostrou novamente a uma alta 

variância e, portanto, reforçou a importância gerencial do estudo do fenômeno. As 

distribuições de crescimento apresentaram características parecidas com as de 

lucratividade, como um caráter leptocúrtico, apesar deste ser menos acentuado do 

que no caso de lucratividade. As similaridades entre as distribuições indicam a 

convergência das formas de operacionalização do construto crescimento. 

 

Os três tipos de análise utilizados, os testes de diferença de médias, testes não 

paramétricos e regressões lineares indicaram resultados similares. Em todos os 

casos não foi observada uma diferença significativa entre o crescimento de ativos ou 

o crescimento de receita entre os três grupos de empresas. Desta forma, não existe 

evidência de que a segunda proposição apresentada no capítulo 3, de que a adoção 

de práticas de excelência em gestão associadas ao movimento da qualidade e 

formalizadas pelo modelo do PNQ está positivamente associada a uma taxa de 

crescimento  superior em relação às demais empresas brasileiras, seja verdadeira. 

Entretanto, não existem indicações de que seu oposto seja verdadeiro, ou seja, não 

se pode afirmar que a adoção destas práticas esteja negativamente relacionada com 

o crescimento. 
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6. CONCLUSÕES 
 

O objetivo deste estudo foi estudar de forma empírica a relação entre desempenho 

de empresas e a adoção de um modelo de excelência em gestão com foco na 

qualidade, formalizado pelo modelo do PNQ. A revisão teórica mostrou que muitos 

autores têm estudado o tema de forma empírica e achado diferentes resultados 

(CHOI; EBOCH, 1998; BENNER; TUSHMANN, 1998; EASTON; JARRELL, 1998; 

HENDRICKS; SINGHALL, 1996, 1997, 2001a, 2001b;  POWELL, 1995).  

 

As proposições enunciadas no capítulo três indicam que a adoção de práticas de 

excelência em gestão associadas ao movimento da qualidade e formalizadas pelo 

modelo do PNQ está positivamente associada a uma lucratividade superior em 

relação as demais empresas brasileiras, e que a adoção destas práticas está 

positivamente associada a uma taxa de crescimento superior em relação as demais 

empresas brasileiras. De forma geral, os resultados encontrados mostram que existe 

uma associação positiva entre a adoção do modelo e a lucratividade de empresas, 

indicando a validade da primeira proposição. Já em relação ao crescimento, não se 

nota diferença significativa entre as empresas que adotaram práticas ligadas ao 

modelo e as outras empresas, de forma que não se pode afirmar que a segunda 

proposição seja válida. 

 

As interpretações dos resultados obtidos de lucratividade e crescimento estão 

dispostas nas duas seções seguintes deste capítulo. Após estas duas seções são 

apresentadas limitações do trabalho. Finalmente, uma quarta seção apresenta 

sugestões para estudos futuros e algumas considerações finais. 

 

6.1 O efeito do modelo de excelência em gestão sobre a 
lucratividade 

 

A primeira observação que pôde ser feita na análise dos dados de lucratividade á a 

relevância gerencial do tema, decorrente do alto desvio padrão das observações, 

tanto de lucratividade sobre ativos, 15,17%,  como de lucratividade sobre receita, 

23,53%. Quando é considerado que a área referente a um desvio padrão acima e 
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um desvio padrão abaixo da média deve conter, em uma distribuição normal, 

aproximadamente 68% das observações, vê-se que existe uma grande quantidade 

de empresas com resultados de lucratividade extremamente diferentes sob o ponto 

de vista gerencial. Chama a atenção também o caráter leptocúrtico das distribuições, 

mostrando que existe uma concentração maior de resultados em torno da média e 

nas caudas da distribuição, enquanto seus ombros são um pouco desbastados. 

Finalmente, a relativa simetria das distribuições mostra que lucratividade acima da 

média e lucratividade abaixo da média são igualmente freqüentes. A análise das 

distribuições também indica que as duas operacionalizações do construto 

lucratividade são convergentes. 

 

Os resultados obtidos nos testes de média e testes não paramétricos mostraram que 

as empresas que passaram para a segunda fase ou foram finalistas do PNQ 

apresentaram uma lucratividade significativamente superior às demais empresas 

sobre as quais não se tem informações sobre as práticas de gestão. Quando 

controlado pelos setores e anos, esta associação positiva foi indicativa em três das 

quatro relações testadas, sendo estatisticamente significativa para lucratividade 

sobre receita de empresas finalistas do PNQ. Estes resultados são consistentes com 

os estudos de Hendricks e Singhall (1997) e Easton e Jarrell (1998) que 

evidenciaram o ganho de lucratividade de empresas que tiveram uma 

implementação efetiva de um programa de TQM.  

 

Os resultados também reforçam parte das prescrições feitas sobre gerenciamento 

por processos. Ishikawa (1993),  Deming (1986) e Crosby (1988) foram enfáticos em 

ressaltar os custos da não qualidade, e os benefícios da adoção de TQM para 

redução de perdas. Os resultados também são consistentes com o referencial 

teórico proposto por Choi e Eboch (1998), já que empresas que aplicam 

gerenciamento por processos teriam maior habilidade de atuar no modo de  

“exploitation”, conseguindo maior lucratividade com seus recursos existentes. 

 

Desta forma, pode-se considerar que os resultados obtidos reforçam a primeira 

proposição colocada no capítulo três, de que a adoção de práticas de excelência em 

gestão associadas ao movimento da qualidade e formalizadas pelo modelo do PNQ 
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está positivamente associada a uma lucratividade superior em relação às demais 

empresas brasileiras. 

  

6.2 O efeito do modelo de excelência em gestão sobre o 
crescimento 

 

As distribuições de crescimento mostraram características similares às distribuições 

de lucratividade. Novamente, o alto desvio padrão das distribuições indicou que 

existe muita discrepância entre os resultados de crescimento das empresas, e 

mostrou a relevância gerencial do tema. 

 

Embora estudos de Powell (1995), Hendricks e Singhall (1997) e Easton e Jarrell 

(1998) tenham encontrado diferenças positivas nas taxas de crescimento de 

empresas que implementaram efetivamente programas de TQM, o presente estudo 

não encontrou esta relação para empresas brasileiras. Os resultados dos testes de 

média, dos testes não paramétricos e das regressões lineares mostraram diferenças 

não significativas entre as taxas de crescimento de empresas que passaram para a 

segunda fase ou empresas que foram finalistas do PNQ, e as outras empresas, de 

forma que a segunda proposição do capítulo 3 não pôde ser validada. 

 

Os resultados obtidos por Hendricks e Singhall (1996, 2001b) em seu estudo do 

comportamento de ações de empresas que ganharam prêmios de TQM podem ser, 

contudo, consistentes com os resultados do presente trabalho. Mesmo empresas 

com crescimento mediano e lucratividade acima da média podem apresentar 

retornos sobre ações acima da média. Para isto é necessário que as expectativas do 

mercado não contemplem, antes dos resultados positivos, a perspectiva de que eles 

acontecerão, pois caso contrário as ações já teriam sido valorizadas anteriormente. 

 

Apesar dos resultados de crescimento divergirem dos obtidos por outros autores, 

eles encontram fundamento em outros trabalhos, como Rust, Moorman e Dickson 

(2002), e com Benner e Tushman (1998). Neste sentido empresas que utilizam 

modelos excelência em gestão com foco na qualidade podem ter perdido sua 
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capacidade gerar inovações radicais e apresentariam, portanto, crescimento apenas 

mediano.  

 

É importante ressaltar que, apesar de não ter sido identificada uma diferença 

significativa entre as taxas médias de crescimento destas empresas e as taxas 

médias de crescimento do grupo de controle, elas ainda apresentam taxas positivas 

de crescimento. Ou seja, as empresas não parecem ser piores neste construto, 

apenas medianas.  

 

Finalmente, este resultado pode ter sido influenciado pelo estágio menos avançado 

do desenvolvimento dos modelos de gestão no Brasil ou sua adoção por empresas 

maiores que a média das empresas dos setores. Hendricks e Singhall (2001a) e 

Easton e Jarrell (1998) encontraram que empresas menores e com programas de 

TQM mais desenvolvidos são mais positivamente afetadas pelos benefícios do 

modelo.  

 

6.3 Limitações do estudo 
 

Esta seção explora as diversas limitações presentes nesta pesquisa. A primeira 

limitação e talvez a mais relevante, é referente à base de dados utilizada. A amostra 

não é probabilística, e, portanto, os resultados não podem ser generalizados. Só 

foram estudados setores em que houve empresas que participaram do PNQ em um 

determinado período, o que restringe significativamente a amostra. Além disto, o 

método de seleção dos dados, buscando formar setores de referência para as 

empresas baseado em sua classificação de setor, fez com que cada setor tivesse 

um número diferente de observações. Dadas as diferenças de crescimento e 

lucratividade entre os setores, os testes de média e não paramétricos tiveram seus 

resultados influenciados por este fator. Além disto, o método de regressão linear não 

tem sua premissa de independência das variáveis independentes totalmente 

atendida. As várias observações das empresas em diferentes anos têm uma 

dependência entre si e uma correlação intra-classe não sendo totalmente 

independentes entre si, a definição de setor é, na verdade, um agrupamento das 

observações originais e não uma variável totalmente independente. Estes fatores 
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levam a um nível possível de multi-colinearidade que limitou a complexidade dos 

modelos propostos. Neste caso, a adoção de modelos multinível que reconhecem a 

existência de hierarquias nos dados pode ser uma solução atrativa. 

 

Outra limitação do método utilizado é que são consideradas objeto de estudo 

apenas empresas que utilizam a premiação do PNQ. Muitas outras empresas podem 

utilizar os fundamentos da excelência propostos pelo PNQ, mas não seu método de 

premiação (SOARES, 2002). Isto faz com que os dados disponíveis para análise 

tenham seu número reduzido, e também dificulta a formação de um grupo de 

controle de empresas que não aplicam o modelo de excelência em gestão com foco 

na qualidade. No presente estudo, o grupo de controle representava a média das 

empresas de um determinado setor, mas mesmo neste caso, se muitas empresas de 

um determinado setor aplicassem os fundamentos do PNQ, a comparação da média 

do setor com uma empresa específica mudaria de significado. Os fundamentos da 

excelência conforme descritos pelo PNQ são: 

 
• Visão sistêmica 
• Aprendizado organizacional 
• Agilidade 
• Inovação 
• Liderança e constância de propósitos 
• Visão de futuro 
• Foco no cliente e no mercado 
• Responsabilidade social 
• Gestão baseada em fatos 
• Valorização das pessoas 
• Abordagem por processos 
• Orientação para resultados 
(FPNQ, 2004, p. 13-16) 

 

Outra limitação importante se refere à operacionalização dos construtos. 

Crescimento da empresa, por exemplo, é muito mais do que o aumento das receitas 

líquidas ou do total de ativos da empresa. O conceito de crescimento implica em um 

processo de desenvolvimento similar aos processos biológicos onde o aumento de 

tamanho é acompanhado por uma mudança das características do objeto em 

estudo. Qualquer operacionalização consegue capturar apenas parte deste conceito 

mais amplo. Penrose (1959, p. 25, 198-199) reconhece e discute todas essas 

dificuldades e sugere o aumento dos ativos totais como uma tentativa de 

operacionalização.  
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Quanto ao construto lucratividade, existem as restrições anteriormente discutidas do 

uso de medidas contábeis, que não conseguem medir de forma eficiente a geração 

de valor. Neste estudo, para ambos os construtos, as operacionalizações mostraram 

convergência, mas a limitação ainda continua. 

 

Os resultados obtidos no estudo, apesar de significantes, explicaram uma parte 

pequena da variância de lucratividade e crescimento, o que foi evidenciado pelo 

baixo R quadrado das regressões realizadas. Além disto, o estudo não avalia a 

mudança das variáveis estudadas ao longo do tempo, como é feito por outros 

estudos (HENDRICKS; SINGHALL, 2001b), Ao invés disto, o estudo assume que 

pelo período de 1999 a 2003 as empresas devem apresentar em seus resultados de 

crescimento e lucratividade em relação às demais, os efeitos do modelo de 

excelência em gestão com foco em qualidade. Esta limitação foi necessária pela 

disponibilidade de dados, já que dados contábeis livres dos efeitos da inflação são 

apenas recentes, mas é evidente que existe muito mais a ser explicado da variância 

de desempenho entre empresas. 

 

Finalmente, o presente estudo não avalia de forma estatística a causalidade entre a 

adoção do modelo proposto pelo PNQ e desempenho superior. Não foram efetuados 

testes de causalidade que determinassem se empresas têm desempenho 

diferenciado pela adoção do modelo, ou se adotam o modelo porque têm 

desempenho diferenciado. No entanto, é provável que a causalidade não seja 

unilateral, mas sim que os dois eventos sejam mutuamente reforçados. Desta forma, 

a questão de causalidade se torna menos relevante. 

 

6.4 Sugestões para estudos futuros e considerações finais 
 

As sugestões para estudos futuros aqui apresentadas derivam tanto das limitações 

deste estudo como de seus resultados. O estudo das limitações mostrou que o 

método de seleção de dados e de análise pode ser aprimorado. Uma possibilidade 

de melhoria seria a seleção de uma amostra probabilística de empresas, cujos 

resultados pudessem ser generalizados. Quanto ao método de análise, apesar dos 
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resultados deste estudo não apresentarem multi-colinearidade, as possibilidades de 

análise seriam expandidas com o uso de um modelo multinível.  

 

Seria interessante o estudo da evolução das variáveis de crescimento e lucratividade 

ao longo do tempo para empresas que adotam o modelo, e não somente a 

comparação do nível de crescimento ou lucratividade com um grupo de controle. 

Além disto, a diferença no desempenho de empresas em cada setor indica a 

relevância de uma análise que explore a combinação dos efeitos setor e adoção do 

modelo de excelência em gestão do PNQ sobre o desempenho. Este estudo poderia 

indicar setores em que o modelo é mais efetivo ou não. 

  

Os resultados do estudo sinalizaram, apesar de não ser possível a generalização, 

que os impactos da adoção do modelo de excelência em gestão com foco na 

qualidade são positivos para empresas brasileiras, mas com algumas diferenças dos 

estudos realizados nos Estados Unidos. Existe claramente muito a ser explorado 

sobre os diferentes resultados sobre o crescimento das empresas obtidos nos 

diversos estudos.  

 

O objetivo principal deste trabalho era analisar de forma empírica a relação entre 

desempenho superior de empresas e a adoção de um modelo de excelência em 

gestão com foco na qualidade conforme formalizado pelo modelo do PNQ. Os 

objetivos secundários eram testar as duas proposições colocadas no capítulo 3: 

 

Proposição 1: a adoção de práticas de excelência em gestão associadas ao 

movimento da qualidade e formalizadas pelo modelo do PNQ está 

positivamente associada a uma lucratividade superior em relação às demais 

empresas brasileiras. 

 

Proposição 2: a adoção de práticas de excelência em gestão associadas ao 

movimento da qualidade e formalizadas pelo modelo do PNQ está 

positivamente associada a uma taxa de crescimento  superior em relação às 

demais empresas brasileiras. 
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Tomando por base as análises realizadas e as conclusões derivadas dos resultados 

e da teoria, pode-se considerar que os objetivos foram atingidos. As conclusões 

indicaram resultados interessantes, em muitos aspectos consistentes com a teoria, 

mas indicaram também diversas limitações. Em suma, o trabalho coloca mais 

possibilidades do que as perguntas que respondeu. Existe, portanto, um vasto 

território a ser explorado no que tange os impactos no desempenho de empresas da 

adoção do modelo de excelência em gestão com foco na qualidade.  
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